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A incompatibilidade entre espécies diferentes, i.e., a falha na germinação do grão de
pólen ou no alcance dos óvulos pelos tubos polínicos, previne o fluxo gênico entre elas
e contribui para a especiação e o polimorfismo dentro do grupo. Já a incongruidade
ocorre devido à divergência entre espécies e resulta em baixa interfertilidade decorrente
de causas diversas, que podem ser tanto pré como pós-zigóticas. Existem poucos
estudos sobre o assunto e alguns deles indicam a ocorrência de interfertilidade entre
espécies de Bignoniaceae. No presente estudo, testou-se a interfertilidade de Tabebuia
roseo-alba com as seguintes espécies: Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos, H.
chrysotrichus (Mart ex. DC) Mattos e Tabebuia rosea (Bertol.) DC. Foram feitos
cruzamentos recíprocos por polinizações manuais em dez flores de cada indivíduo e
entre dois indivíduos de cada espécie, salvo nos cruzamentos entre T. roseo-alba e H.
ochraceus que foram unidirecionais. Sementes resultantes de tais cruzamentos, bem
como de polinizações naturais, foram morfologicamente analisadas, submetidas a testes
de germinação e os estádios iniciais do desenvolvimento das plântulas foram
monitorados. A incompatibilidade unilateral foi verificada em dois dos cruzamentos
testados, com formação de três frutos em um indivíduo de T. roseo-alba polinizado com
o pólen de H. chrysotrichus, que apresentaram apenas sementes anormais, sem embrião
ou com embrião atrofiado, incapazes de germinar, e de sete frutos em um indivíduo de
T. rosea polinizado com o pólen de T. roseo-alba, que apresentaram tanto sementes
normais quanto anormais. Nestas últimas a taxa de germinação foi de 65% e os híbridos
resultantes apresentaram folhas esbranquiçadas e baixa viabilidade (82% das plântulas
morreram até o 3° mês após a germinação). Os resultados sugerem que fatores genéticos
envolvidos na auto-incompatibilidade podem também afetar a interfertilidade em
Bignoniaceae, e que fatores de incongruidade podem ter atuado nos cruzamentos entre
T. roseo-alba e H. chrysotrichus, já que estas apresentam diferenças no número de
cromossomos. A interfertilidade encontrada indica que as barreiras genéticas que
separam as espécies estudadas parecem ser tênues. Tais resultados são importantes
evidências para a elucidação de alguns dos processos que caracterizam a evolução e
podem explicar a atual filogenia da família, indicando também que o distanciamento
entre essas espécies deve ter sido um evento filogenético recente. (FAPESP)
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