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RESUMO

EMBRIOGÊNESE DE Pitcairnia encholirioides L.B.Sm. (Bromeliaceae) ESPÉCIE
 AMEAÇADA DE EXTINÇÃO E ENDÊMICA DO INSELBERG DE SANTA MARIA
 MADALENA - RJ (1)

Simone Petrucci MENDES (2)

Ricardo Cardoso VIEIRA (3)

Karen L. Gama DE TONI (4)

De acordo com a Lista da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção, Pitcairnia
 encholirioides L.B.Sm., conhecida por uma única população em Santa Maria
 Madalena / RJ, está sob ameaça. Além disso, são conhecidos problemas
 reprodutivos relacionados à floração, germinação dos tubos polínicos e
 viabilidade de suas sementes, fatores que evidenciam a necessidade de estudos
 que priorizem seu ciclo de vida. Visando fornecer dados para estudos de
 conservação, tem-se por objetivo descrever o desenvolvimento do embrião de P.
 encholirioides. Para tanto, frutos em distintos estádios de desenvolvimento, foram
 coletados e processados conforme recomendação usual para obtenção de cortes
 em historesina. A embriogênese de P. encholirioides inicia-se a partir do
 estabelecimento do zigoto esporofítico, cuja primeira divisão é assimétrica e
 transversal e dá origem às células apical e basal, que compõem o proembrião
 bicelular. Ambas as células, após sucessivas divisões, contribuem para os
 subseqüentes estádios de desenvolvimento do embrião, caracterizando a
 embriogênese do tipo Asterácea. Esses posteriores estádios de desenvolvimento
 incluem desde o proembrião tricelular, passando pelo tetracelular, pentacelular,
 hexacelular, quadrante, octante, pós-octante, embrião globular, reniforme e
 cotiledonar, até o embrião maduro, constituído pelo cotilédone, meristemas
 apicais caulinar e radicular e suspensor. Atualmente, o uso de embriões mostra-
se eficiente na produção de plântulas, e a propagação in vitro tem se destacado
 como uma alternativa às técnicas convencionais, devido à redução do
 investimento de tempo e de recursos. Entretanto, o sucesso dessa produção,
 encontra-se diretamente associado ao uso de específicos estádios de
 desenvolvimento. Nesse sentido, estabelecem-se aqui as relações entre as
 distintas fases do embrião e tamanho dos frutos, visando contribuir com
 protocolos de propagação in vitro que visem à conservação de P. encholirioides.
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