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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

SISTEMA REPRODUTIVO DE UMA ESPÉCIE DE Habranthus Herb. (Amaryllidaceae) NO SUL 
DO RIO GRANDE DO SUL
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A principal fonte de variabilidade presente nas espécies provém da recombinação de seus genes. 
Quem determina o grau desta recombinação é o sistema reprodutivo, através do controle da fe-
cundação somado ao sistema meiótico. Embora a reprodução seja imprescindível em diversos 
campos da biologia, ainda é pouco estudada nas espécies de Amaryllidaceae ocorrentes no Brasil. 
O objetivo deste trabalho foi avaliar o sistema de reprodução de Habranthus cf. estensis Ravenna. 
O estudo foi conduzido no Horto Botânico Irmão Teodoro Luis (31°48’58”S, 52°25’55”W), Capão 
do Leão, RS, um fragmento florestal considerado Área de Preservação Permanente, localizado no 
Bioma Pampa. Para determinar o sistema reprodutivo da espécie selecionou-se 40 flores que foram 
dividas em dois grupos de 20 e submetidas a dois tratamentos: autopolinização espontânea (A), 
observada através do ensacamento das flores em pré-antese que permaneceram intactas, e polini-
zação cruzada (B), na qual os grãos de pólen provenientes de flores de diferentes indivíduos foram 
depositados na superfície estigmática das flores marcadas. O desenvolvimento subsequente dos 
indivíduos foi acompanhado ao longo do mês de abril de 2012. As plantas foram consideradas po-
linizadas quando seus ovários intumesceram a ponto de apresentarem aspectos de um fruto. Rea-
lizou-se a porcentagem de sucesso reprodutivo dos tratamentos e a contagem de sementes por 
lóculo das plantas frutificadas, sendo as pequenas ou imperfeitas consideradas inviáveis. Os dados 
deste levantamento foram submetidos à comparação de médias pelo teste de Tukey ao nível de 
5%. A maior porcentagem de frutos foi registrada no experimento de polinização cruzada (100%), 
enquanto a autopolinização teve apenas uma taxa de 15% de frutificação. A análise estatística en-
tre as médias obtidas provou haver diferença significativa entre os tratamentos, A=10 e B=29,75, 
demonstrando que, embora autocompatível, a espécie tem mais sucesso com a xenogamia.
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