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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

INFLUÊNCIA DA POLINIZAÇÃO NO CRESCIMENTO DO TUBO POLÍNICO EM UVAIEIRA
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A uvaieira (Eugenia pyriformis Cambess) é uma arvore nativa brasileira, produtora de frutos comes-
tíveis, distribuída por várias regiões do Brasil, com maior ocorrência no Sul e Sudeste. Estudos so-
bre a biologia reprodutiva são importantes tanto para a conservação de recursos genéticos, como 
para futuros programas de melhoramento genético. O objetivo do trabalho foi verificar se o tipo de 
polinização (polinização cruzada ou autopolinização) influencia no crescimento do tubo polínico no 
pistilo da flor em uvaieira, visando observar se há autoincompatibilidade. Foram coletados ramos, 
em estádio de balão, de dois genótipos da coleção da Embrapa Clima Temperado. Em laboratório, 
no momento da antese, metade das flores de cada genótipo foi autopolinizada e a outra metade foi 
emasculada e polinizada com pólen originado da outra planta. Pelo menos 10 pistilos foram coleta-
dos 24h, 48h e 72h depois da polinização e colocados em frascos de vidro com fixativo FAA. Para 
as observações, os pistilos foram imersos nas seguintes soluções: 8N de NaOH por 4 horas; Hipo-
clorito de Sódio 20% por 10 min; entre cada solução, os pistilos foram lavados com água destilada. 
Para observação, foram corados com corante lacmoide, por 15 min. As lâminas foram preparadas 
com lacmoide e sob microscópio óptico contaram-se os grãos de pólen no estigma e avaliou-se 
também o crescimento do tubo polínico no interior do pistilo das flores. Em geral, os estigmas dos 
pistilos tinham mais de 30 grãos de pólen, tanto em flores autopolinizadas quanto em flores de poli-
nização cruzada. Em pistilos autopolinizados, o tubo polínico atingiu o ovário em até 24h, enquanto 
que em pistilos de polinização cruzada o tubo polínico atingiu o ovário em até 48h. Não foi possível 
visualizar o tubo polínico penetrando no óvulo. Para observações mais detalhadas sobre a fecun-
dação, faz-se necessário observações com maior tempo após a polinização. Aparentemente, não 
ha autoincompatibilidade nesta espécie.
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