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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

Sinningia bulbosa (Mart.) H.E. Moore (Gesneriaceae) APRESENTA QUEBRA DE 
PROTANDRIA?
 
Tayana Galvão SCHEIFFER(1) 
Denise Espellet KLEIN(1) 
 

 A dicogamia é descrita como a separação temporal entre estames e estigmas, por ex., a maturação 
de anteras antes da maturação do estigma (protandria); sendo associada à inibição da autopolini-
zação. Espécies com protandria são comuns em Gesneriaceae. Sinningia bulbosa é uma Gesne-
riaceae herbácea que ocorre em inselbergs. O objetivo deste estudo foi compreender a associa-
ção entre morfologia floral e reprodução, para avaliar a protandria em S. bulbosa. As flores foram 
estudadas em inselbergs do Pão de Açúcar, Rio de Janeiro, quanto à duração da antese (N=37) e 
a localização do estigma em relação às anteras. A frutificação foi acompanhada após tratamentos 
de polinização manuais – (1) autopolinização, pistilo longo (N=16); (2) autopolinização, pistilo curto 
(N=14); e (3) polinização cruzada, pistilo longo (N=7) – e controles negativos e positivo – (5) inflo-
rescências foram ensacadas para a prevenção de polinização (N=14); (6) flores emasculadas e 
ensacadas (N=9); e (7) outras foram expostas a polinização natural (N=12). Para avaliar a presença 
de tubos polínicos, pistilos longos (N=5), médios (N=3) e curtos (N=3) polinizados foram analisados 
em microscópio de fluorescência. As flores de S. Bulbosa apresentaram duração entre 2 e 3 dias. 
No primeiro dia o estigma apresenta-se, em média, a 12,2 mm (dp 0,23; N= 5) abaixo das anteras, 
se posicionando logo acima destas no segundo dia. As polinizações (1, 2, 3, 4 e 7) apresentaram 
mais de 75% de sucesso na formação de frutos, sendo diferentes significativamente de (5 e 6) que 
apresentaram taxas até 15% (teste de chi quadrado, p = 0,05). Diferente de pistilos curtos e mé-
dios, que apresentaram poucos grãos de pólen sem tubos polínicos, houve formação de tubo polí-
nico em todos os pistilos longos. Ainda que não tenham sido observados tubos polínicos em pistilos 
médios e curtos e apesar da morfologia floral, a aderência de alguns grãos de pólen e a formação 
de frutos para o tratamento (2) indicam quebra da protandria nesta espécie.
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