
BOTÂNICA FRENTE ÀS MUDANÇAS GLOBAIS

53

Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

 
PROPORÇÃO PÓLEN-ÓVULO PODE SER UTILIZADA COMO CARATER INFORMATIVO 
PARA A FILOGENIA DE PODOSTEMACEAE?

 
Inara Carolina da SILVA(1) 
Cristiana KOSCHNITZKE (2) 
Claudia Petean BOVE (2) 

Em um estudo filogenético dos representantes neotropicais de Podostemaceae foram identificados 
11 principais clados, muitos dos quais diagnosticados por dados moleculares. O método filogené-
tico pode utilizar qualquer fonte de dados. Embora os dados moleculares sejam mais comumente 
empregados, os morfológicos, fisiológicos, ecológicos e reprodutivos também devem ser utilizados. 
O objetivo deste trabalho foi verificar se a proporção pólen-óvulo é um caráter informativo. Para tal, 
foram selecionados gêneros distantemente relacionados, representados por Lophogyne lacuno-
sa (Gardn.) C. P. Bove & C. T. Philbrick e Podostemum weddellianum (Tul.) C. T. Philbrick & A. R. 
Novelo coletados em Macaé/Frade, RJ, no período março a julho de 2012. Foram escolhidos alea-
toriamente botões em pré-antese; os grãos de pólen foram contados de apenas uma antera, estes 
multiplicados pelo número total de anteras; todos os óvulos de um botão foram contabilizados e os 
valores foram expressos com desvio padrão. O resultado foi obtido dividindo o número de grãos de 
pólen pelo de óvulos por flor, expresso em logaritmo e proporção. Lophogyne lacunosa apresentou 
a média de grãos de pólen igual a 13991,11 (2440,70) e de óvulos 260,22 (70,65); com proporção 
pólen-óvulo de 1,73 ou 53:1 (autogâmica facultativa). Em Podostemum weddellianum a média de 
pólen foi 375,2 (170,74) e de óvulos 102,7 (51,19); com proporção pólen-óvulo de 0,86 ou 7:1 (auto-
gâmica obrigatória). As duas espécies apresentaram proporção pólen-óvulo distinta, o que sugere 
que este dado reprodutivo seja um caráter informativo, porém um número maior de táxons precisa 
ser estudado, a fim de comprovar a eficiência deste caráter.
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