
ASPECTOS DA POLIEMBRIONIA EM MICONIA FALLAX (DC.), UMA ESPÉCIE
APOMÍTICA DE MELASTOMATACEAE

Ana Paula de Souza Caetano & Sandra Maria Carmello-Guerreiro

Instituto de Biologia – Departamento de Biologia Vegetal – Unicamp, Laboratório de
Anatomia Vegetal, Campinas, SP, Brasil. apscaetano@yahoo.com.br

Poliembrionia é a formação de mais de um embrião em uma mesma semente, podendo
ocorrer devido à diferenciação de embriões adventícios ou ao desenvolvimento de mais de um
saco embrionário em um mesmo óvulo. Na família Melastomataceae, a ocorrência de
poliembrionia já foi detectada nos gêneros Melastoma, Osbeckia e Sonerila através de estudos
anatômicos, e em Miconia através da germinação de sementes. O objetivo do trabalho foi
investigar aspectos da poliembrionia em uma espécie apomítica de Melastomataceae: Miconia
fallax. Cerca de 1500 sementes retiradas de frutos maduros de 13 indivíduos da espécie foram
embebidas em água e dissecadas sob estereomicroscópio para detectar a presença de
poliembrionia e calcular a porcentagem de sementes poliembriônicas e o número médio de
embriões produzidos por semente. Botões florais, flores e frutos em diversos estádios de
desenvolvimento foram fixados em FAA ou Karnovsky modificado para acompanhar a
formação do saco embrionário e dos embriões. O material foi incluído em resina plástica e
corado com azul de toluidina. A porcentagem de sementes que apresentaram poliembrionia
foi de quase 30%, e a média de embriões por semente foi de 1,33. Observou-se a presença de
até 4 embriões em uma única semente. As sementes poliembriônicas apresentaram em sua
maioria, embriões com diferentes tamanhos e formas, alguns inclusive visivelmente inviáveis,
possivelmente devido a competição por nutrientes e espaço dentro da semente. Em alguns
casos os embriões estavam em posição invertida, com os cotilédones voltados para a
micrópila e o eixo radicular voltado para a região calazal, indicando sua origem adventícia. O
desenvolvimento de mais de uma célula mãe de megásporo e a formação de tétrades
juntamente com díades e/ou outras células mãe de megásporos, resultam na formação de até
três sacos embrionários em um mesmo óvulo. Durante o desenvolvimento da semente, além
da presença de embriões nucelares em desenvolvimento, foi visto também embriões na região
micropilar, possivelmente de origem sexuada, já que a espécie, apesar de apomítica, produz
uma quantidade considerável de grãos de pólen viáveis e há formação de sacos embrionários
de origem sexuada. Neste caso, a poliembrionia parece ser de origem mista, ocorrendo tanto
pela diferenciação de embriões adventícios quanto pelo desenvolvimento de embriões
oriundos de mais de um saco embrionário presentes no mesmo óvulo. (CNPq)
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