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RESUMO

DESENVOLVIMENTO DO ENDOSPERMA EM Pitcairnia encholirioides L.B.Sm.
 (Bromeliaceae) ESPÉCIE AMEAÇADA DE EXTINÇÃO E ENDÊMICA DO
 INSELBERG DE SANTA MARIA MADALENA - RJ (1)
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Pitcairnia encholirioides L.B.Sm., conhecida por uma única população em Santa
 Maria Madalena / RJ, encontra-se ameaçada de extinção. A fim de preservar a
 espécie em questão, estudos que descrevam seu ciclo de vida, e enfatizem o
 desenvolvimento de suas estruturas reprodutivas tornam-se necessários para o
 estabelecimento de novas técnicas de conservação. Sabe-se também, que a
 partir da cultura do endosperma podem ser produzidas novas plântulas, as quais
 seriam capazes de regenerar áreas naturais. Visando o fornecimento de dados
 para estes estudos, tem-se por objetivo descrever o desenvolvimento do
 endosperma de P. encholirioides. Para tanto, o material botânico foi processado
 conforme recomendação usual para obtenção de cortes em historesina. Durante
 o processo de fecundação, após a fusão dos núcleos polares com o gameta
 masculino, há a formação do núcleo primário do endosperma, o qual sofre, em
 seguida, inúmeras cariocineses. Enquanto os núcleos resultantes migram para as
 regiões micropilar e calazal, caracterizando a fase cenocítica do desenvolvimento
 do endosperma, observa-se na porção central o estabelecimento de um vacúolo.
 Em estádios mais avançados é possível observar três regiões distintas:
 micropilar, central e calazal. Após o estabelecimento destas regiões inicia-se o
 processo de celularização, que é centrípeta, e ocorre de forma precoce na região
 calazal em relação às demais. Com a maturação, o endosperma atinge a fase
 celular do seu desenvolvimento, apresentando crescimento e expansão a partir
 de divisões mitóticas de suas células. As fases cenocítica e celular observadas
 em P. encholirioides indicam o desenvolvimento do endosperma do tipo
 cenocítoco/multicelular. Os resultados observados assemelham-se aos já
 existentes para Bromeliaceae. Em relação aos estudos direcionados ao
 conhecimento do ciclo reprodutivo da espécie, estes devem ser continuados, a
 fim de auxiliar no estabelecimento de métodos para a cultura in vitro.
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