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A poliploidia em plantas é conhecidamente capaz de quebrar sistemas de autoincompatibilidade. 
Cerca de 80% das espécies de Bignoniaceae estudadas até então são autoestéreis, mas pelo me-
nos três casos de espécies poliploides e autoférteis já foram registrados na família. Handroanthus 
serratifolius é uma espécie hexaplóide e seu sistema reprodutivo é desconhecido. Assim, o objetivo 
do trabalho foi caracterizar a biologia reprodutiva dessa espécie, a fim de verificar se a poliploidia 
promoveu a quebra do sistema de autoincompatibilidade. O estudo foi realizado em três árvores de 
julho à agosto de 2011 em Uberlândia, MG. Foram realizados tratamentos de polinização manual 
cruzada, autopolinização manual, autopolinização espontânea, emasculação e controle, em 100 
flores para cada tratamento. Os frutos desenvolvidos foram medidos e o número de sementes foi 
avaliado. Avaliou-se o crescimento de tubos polínicos em pistilos coletados 12, 24 e 48 horas após 
a autopolinização manual (n=9, 8 e 5) e polinização manual cruzada (n=7, 9 e 7). Houve 36,36% 
de frutificação no tratamento de polinização manual cruzada e 1,94% no tratamento de autopolini-
zação manual. Entretanto, os frutos de autopolinizações são bem menores (14±4,2cm) que os de 
polinização cruzada (32,9 ±8,2) e, embora o número de sementes por fruto não tenha variado, as 
sementes do primeiro tratamento não apresentavam embrião. Pistilos marcados como controle não 
chegaram a formar frutos, mas observaram-se frutos desenvolvendo-se naturalmente nas árvores 
estudadas. Tubos polínicos foram observados crescendo até o ovário e penetrando óvulos a partir 
de 24 horas após a polinização nos dois tratamentos avaliados, sem diferenças detectáveis entre 
eles. Os resultados indicam que a espécie apresenta autoincompatibilidade de ação tardia como 
nas demais Bignoniaceae e que a poliploidia não acarreta a quebra do sistema de autoincomptibi-
lidade em H. serratifolius.
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