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A poliembrionia é o desenvolvimento de mais de um embrião por óvulo ou semente.
Uma revisão da literatura acerca das idéias e conseqüências da poliembrionia indica
que, apesar de sua ocorrência nas angiospermas ser comumente associada com
processos de reprodução assexuada como a apomixia, podem existir casos de
poliembrionia de origem sexuada. Nessas espécies, como também em gimnospermas e
outros grupos de organismos, a poliembrionia é interpretada como uma forma de
compensação reprodutiva. Em Vochysiaceae a formação de vários sacos embrionários
nos gêneros Callisthene Mart. e Qualea Aubl. resulta em embriões supranumerários de
origem sexual. Esse estudo investigou o desenvolvimento desses embriões, a freqüência
de poliembrionia e sua relação com abortos de sementes de Callisthene fasciculata
Mart., Callisthene major Mart., Qualea grandiflora Mart., Qualea multiflora Mart. e
Qualea parviflora Mart.. Sementes de frutos maduros coletados em áreas de cerrado
foram contadas e dissecadas para observação da quantidade de embriões desenvolvidos.
Para as análises histológicas, óvulos e sementes em fases iniciais de desenvolvimento de
C. fasciculata, C. major e Q. parviflora foram submetidas a técnicas histológicas usuais.
Os resultados foram registrados por meio de fotomicrografias. Frutos maduros
apresentaram entre 20 e 40% de conversão óvulos/sementes para as cinco espécies.
Mais de um embrião na semente madura foi observado apenas em C. fasciculata
(0,20%) e C. major (0,48%). O estudo histológico mostrou que mais de um embrião
pode ocorrer em uma semente e se desenvolver pelo menos até o estágio globular. Os
resultados indicam que a poliembrionia nessas espécies é uma estratégia de
compensação reprodutiva, uma vez que aumenta as chances de fertilização e
desenvolvimento embrionário. No entanto, a poliembrionia não é funcional em termos
de produzir embriões múltiplos passíveis de estabelecimento em uma mesma semente.
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