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Crescimento de tubos polínicos e local de incompatibilidade
em Byrsonima sericea DC (Malpighiaceae)
Gloria Matallana1*, Lourdes Marcarini1 &
Luis Fernando Tavares de Menezes1

RESUMO: A autoincompatibilidade é a capacidade que as plantas com
flores têm de distinguir o próprio pólen do pólen intraespecífico e inibir seu
crescimento. É um mecanismo fisiológico controlado geneticamente, em
muitos casos por um único lócus, denominado de lócus S, com uma grande
quantidade de alelos. Além do controle genético, características específicas
do pólen e pistilo, assim como o crescimento do tubo polínico e o local de
interrupção do mesmo são observadas para inferir sobre o tipo de sistema de
autoincompatibilidade. Este trabalho acompanhou o desenvolvimento dos tubos
polínicos em Byrsonima sericea DC em tratamentos controlados de polinização
cruzada e autopolinização para determinar o local de incompatibilidade e
assim inferir o tipo de sistema de autoincompatibilidade, com ferramentas
de microscopia de fluorescência. Observações foram feitas em pistilos após
12, 24, 48 e 72 horas à polinização. Os tubos polínicos nos tratamentos de
autopolinização se desenvolveram no estilete, mas não chegaram a penetrar
nos óvulos, sugerindo que o tipo de autoincompatibilidade é gametofítica. O
gênero Byrsonima, por possuir ampla distribuição em ambientes diversos, além
de ter registros tanto de espécies autocompatíveis com autoincompatíveis,
se apresenta como um forte candidato para estudos mais aprofundados dos
mecanismos de autoincompatibilidade em âmbito molecular para elucidar as
diferentes estratégias dentro das angiospermas.
Palavras chave: autoincompatibilidade, microscopia de fluorescência, Restinga,
sistema reprodutivo.
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ABSTRACT: (Pollen tube growth and site of incompatibility in Byrsonima
sericea DC (Malpighiaceae). Self-incompatibility is the ability of flowering
plants to distinguish their own pollen from intraspecific pollen and inhibit their
growth. It is a physiological mechanism genetically controlled, in many cases
by a single locus, referred to as S locus, with a large number of alleles. Besides
genetic control, specific characteristics of the pollen and pistil, pollen tube growth
and the site of rejection are used to infer the type of self-incompatibility system.
This work followed the development of pollen tubes in Byrsonima sericea DC
in controlled treatments of cross and self-pollination to determine the site of
incompatibility and thus infer the type of incompatibility system of this species.
Observations were conducted in pistils 12, 24, 48 and 72 hours after pollination.
Pollen tubes from self-pollination treatments developed in the style, but do not
penetrate ovules, suggesting that the type of self-incompatibility is gametophytic.
Due to its wide distribution in different environments, as well as the presence of
self-compatible and self-incompatible species, the Byrsonima gender is presented
as a strong candidate for further study of self-incompatibility mechanisms at
the molecular level to elucidate the different strategies within the angiosperms.
Key words: Gametophytic self-incompatibility, fluorescence microscopy, sandy
coastal plains, reproductive systems.
Introdução
Mecanismos de autoincompatibilidade têm sido frequentemente
descritos na literatura por se tratarem de eventos que favorecem o isolamento
reprodutivo e a especiação e diversificação das angiospermas (Levin, 1971;
Hiscock & McInnis, 2003; Ferrer & Good, 2012). Ditos mecanismos podem
ser pré-zigóticos, ou seja, ocorrem antes da fecundação e formação do zigoto
e envolvem processos de diferenciação temporal (e.g. assincronia nos picos de
floração); diferenciação etológica e de habitat (e.g síndromes de polinização),
assim como, competição gamética que inclui estratégias de autocompatibilidade
(Levin, 1971) e competição de crescimento do tubo polínico no estigma ou
incompatibilidade (Rieseberg & Carney, 1998). Já os mecanismos pós-zigóticos
mais comuns, abrangem a inviabilidade ou fraqueza da progênie, esterilidade
e o fenômeno conhecido como “hybrid breakdown”, onde a primeira geração
híbrida é vigorosa e fértil, mas as gerações subsequentes são inviáveis
(Rieseberg & Carney, 1998).
A autoincompatibilidade consiste na incapacidade de uma planta fértil
formar sementes quando fecundada pelo próprio pólen (DeNettancourt, 1997).
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Os mecanismos de autoincompatibilidade podem ser tanto morfológicos,
como fisiológicos ou uma combinação de ambos. Em quanto os mecanismos
morfológicos (e.g. heterostilia, dicogamia, enantiostilia etc.) não conseguem ser
seletivos sobre a qualidade do pólen, os mecanismos fisiológicos conseguem
discriminar ativamente os tubos polínicos com características genéticas
adequadas para a fertilização (Oliveira & Maruyama, 2014). O mecanismo
fisiológico de autoincompatibilidade possui uma base genética (controlado
por um lócus denominado S) que promove a alogamia (Hiscock & McInnis,
2003; Charlesworth et al., 2005; Karasawa, 2009) e tem despertado o interesse
de geneticistas e profissionais que trabalham com melhoramento de plantas
(Schifino-Wittmann & Dall’Agnol, 2002), assim como nas áreas de ecologia e
evolução para explicar fenômenos de especiação e riqueza de táxons (Harder &
Barret, 2006; Ferrer & Good, 2012), além de abordagens funcionais que tentam
entender a distribuição e frequência dos sistemas de autoincompatibilidade de
acordo a características morfológicas, fenológicas e ambientais (Levin. 1971;
Lloyd & Schoen, 1992).
Dois tipos de sistemas de autoincompatibilidade fisiológica já foram
descritos: a autoincompatibilidade esporofítica e a gametofítica (Charlesworth
et al., 2005; Karasawa, 2009; Oliveira & Maruyama, 2014). Na primeira, a
especificidade é gerada pelo genótipo diplóide da planta adulta (esporófito)
que deu origem ao grão de pólen (Harder & Barrett, 2006; Karasawa, 2009).
Consequentemente, o grão de pólen tem o fenótipo de incompatibilidade
determinado pelo esporófito e os alelos podem expressar relações de
dominância ou podem atuar independentemente no pólen ou pistilo (HeslopHarrison, 1975). A inibição do tubo polínico ocorre no estigma e ainda
por formação de calose em suas células (Ramalho et al.,1989; Elleman &
Dickinson, 1994; Bruckner et al,. 2005). Já autocompatibilidade gametofítica
é caracterizada pela especificidade do pólen gerada pelo alelo S no genoma
haplóide do grão de pólen (DeNettancourt, 1997; Charlesworth et al., 2005).
O tubo polínico só consegue chegar até o ovário e fecundar o óvulo se o
alelo do pólen não estiver presente no genótipo da flor feminina. A reação
de autoincompatibilidade ocorre no estilete inibindo o crescimento do tubo
polínico (Herslop –Harrison, 1975; DeNettancourt, 1997; Hiscock & McInnis,
2003; Charlesworth et al., 2005).
A família Malpighiaceae, com aproximadamente 1250 espécies
distribuídas em 77 gêneros, é predominantemente neotropical, sendo menos
de 12% dos seus gêneros nativos do velho mundo (Davis & Anderson, 2010).
Grande parte das espécies de Malpighiaceae apresentam flores oleaginosas
o que confere uma especialização ligada a mutualismos com polinizadores
especializados que garantem a polinização cruzada (Anderson. 1979; Vogel,
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1990 et al.). Embora eventos de autocompatibilidade já tenham sido relatados
para a família (Sigrist & Sazima, 2004), em geral Malpighiaceae é considerada
autoincompatível (Ferrer & Good, 2012) e algumas espécies apresentam
autoincompatibilidade tardia (Sigrist & Sazima, 2004).
O maior gênero em Malpighiaceae é Byrsonima, com cerca de 150
espécies, distribuídas desde o sul do México, sudeste da Flórida e do Caribe
até a região sudeste do Brasil (Judd et al., 2008). Vários registros na literatura
apontam tanto a existência de espécies autocompatíveis como autoincompatíveis
(Rêgo & Albuquerque, 1989; Barros, 1992; Teixeira & Machado, 2000;
Benezar & Pessoni, 2006; Costa et al., 2006; Oliveira et al., 2007; Bezerra et
al., 2009; Dunley et al., 2009; Mendes et al., 2011; Boas et al., 2013). Todas
as espécies de Byrsonima têm flores produtoras de óleos e são polinizadas por
abelhas especialistas como as da tribo Centridine, entre outras (Anderson, 1979;
Bushmann, 1987; Sigrist & Sazima, 2004).
Estudos sobre B. sericea DC têm focado basicamente em aspetos
ecológicos. Os trabalhos de Flinte et al. (2006) e Guimarães et al. (2014)
descrevem a formação de galhas nas estruturas reprodutivas de B. sericea
e as consequências sobre as mesmas. A biologia reprodutiva e ecologia da
polinização de B. sericea foram estudadas inicialmente por Silva (1990) e,
posteriormente, aprofundados por Texeira & Machado (2000), Dunley et al.
(2009) e Rosa et al. (2007), onde foram descritos quatro aspectos: (1) B. sericea
é uma espécie autoincompatível; (2) indivíduos de B. sericea podem apresentar
duas formas dentro das populações, com ou sem elaióforos (glândulas de
produção de óleo); (3) os principais polinizadores são as abelhas pertencentes
as famílias Anthrophoridae (coletores de pólen e óleo), Apidae e Halictidae
(coletores de pólen); e (4) a fragmentação florestal não afeta significativamente
o sucesso reprodutivo.
Embora os estudos de biologia reprodutiva apontem B. sericea
como espécie autoincompatível, não se conhece qual é a natureza desta
incompatibilidade. Este trabalho teve como objetivo determinar o local de
incompatibilidade em Byrsonima sericea, acompanhando o crescimento
dos tubos polínicos com ferramentas de microscopia de fluorescência após
polinizações controladas, para inferir o tipo de sistema de autoincompatibilidade
que a espécie apresenta.
Material e Métodos
Área de estudo - O trabalho foi realizado na restinga de Guriri
(18º43’33.69’’S, 39º44’ 59.09’’O), município de São Mateus, estado do
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Espírito Santo, entre novembro de 2012 e março de 2013. O tipo fisionômico
da vegetação se enquadra como arbustiva aberta não inundável (Araujo, 2000;
Menezes & Araujo, 2005), sobre terreno holocênico (Suguio et al., 1982). O
clima da região é quente e úmido (tipo Aw de Köppen), com estação seca no
outono-inverno e estação chuvosa na primavera-verão (Panoso et al.,1978). A
temperatura média anual varia entre 22° C e 24° C e a precipitação anual está
entre 1.000 e 1.250 mm (Nimer, 1989).
Espécie alvo - Byrsonima sericea DC. é uma espécie de porte arbóreo
(3 – 20 m de altura), amplamente distribuída na Floresta Atlântica e bem
representada nas restingas brasileiras (Araújo, 2000; Pereira et al.,2001;
Mamede & Francener, 2014) e no Cerrado (Texeira & Machado, 2000). Sua
época de floração é entre os meses de outubro e março. As flores estão dispostas
em inflorescências terminais com mais de 50 flores cada (Texeira & Machado,
2000 e observações pessoais). Como outras espécies de Malpighiaceae, B.
sericea apresenta flores hermafroditas, amarelas, que possuem glândulas
epiteliais chamadas de elaióforos cuja função é a produção de óleo como recurso
para polinizadores. Três estiletes com estigmas secos compõem o pistilo; o
ovário é súpero, tricarpelar e trilocular, com um único ovulo por lóculo (Texeira
& Machado, 2000).
Tubos polínicos e incompatibilidade - Para estabelecer o local de
incompatibilidade e caracterizar o crescimento de tubos polínicos, experimentos
controlados de polinização foram realizados em sete (7) indivíduos de B. sericea.
Inflorescências com botões no período de pré-antese foram isoladas com sacos
de filó para evitar interferência de visitantes florais. Dois tipos de tratamento
foram realizados em 200 flores: (1) autopolinização manual (N=124 flores)
em que flores foram polinizadas com seu próprio pólen, ou pólen de flores da
mesma inflorescência; e (2) polinização cruzada (controle, N=76) realizada
em flores emasculadas durante a pré-antese e polinizadas com pólen de plantas
separadas pelo menos 15 metros para reduzir as chances de parentesco. As flores
manipuladas foram identificadas com cola e fitas coloridas de acordo com o
tipo de tratamento que recebiam.
Para analisar o crescimento do tubo polínico em cada um dos tratamentos
(autopolinização e polinização cruzada), as flores foram coletadas em intervalos
de 12, 24, 48 e 72 horas (de 15 a 30 flores por horário e de 10 a 15 flores por
indivíduo), fixadas em álcool 70% e depois preparadas em laboratório. As partes
florais foram retiradas deixando somente os pistilos. Em seguida, os pistilos
foram colocados em uma solução de hidróxido de sódio 9N e aquecidos em
uma estufa a 80°C por 10 minutos. Posteriormente, os pistilos foram lavados
com água corrente, colocados em lâminas, tingidos com azul de anilina 0,1%
em K3PO4 0,1M e observados ao microscópio de epi-fluorescência Bioval®
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2000. Este protocolo foi adaptado de Martin (1959).
A avaliação do crescimento dos tubos polínicos foi realizada
considerando presença de pontos de calose. A calose presente nos tubos polínicos
fluoresce verde em presença de luz ultravioleta e são facilmente diferenciáveis
do tecido do estilete (Martin, 1959). As imagens sempre que possível foram
fotografadas e os dados registrados como presença /ausência de crescimento
de tubo no estilete e penetração no ovário por horário. Para comparação dos
resultados, foi utilizado um teste de contingencia (Gotelli & Ellison, 2010).
Resultados
Em todos os pistilos observados foi verificada a presença de grãos de
pólen no estigma (Figura 1a) e crescimento de tubos polínicos nos estiletes
(Tabela 1). Foi registrado crescimento de tubos polínicos no estilete após
12 horas da polinização, tanto para o tratamento de autopolinização (53%),
quanto para o de polinização cruzada (50%). Entretanto, só foram observados
tubos polínicos penetrando nos óvulos das flores coletadas 24 horas após a
polinização cruzada (28%, Tabela 1 e Figura1b). Nos horários de 48 e 72
horas após a polinização cruzada houve 26 e 41% de penetração dos óvulos,
respectivamente. Quando comparados os tratamentos e os horários não houve
diferencias significativas (P>0,05).
Embora os tratamentos de autopolinização tenham sido bem sucedidos
em todos os horários para crescimento de tubo polínico no estilete (entre 39

Tabela 1. Crescimento dos tubos polínicos em pistilos de Byrsonima sericea DC em
diferentes horários após os tratamentos de autopolinização e polinização cruzada. Para
cada horário os dados são apresentados como a relação entre quantidade de estiletes e
ovários com presencia de tubos polínicos sobre a quantidade total de pistilos observados.
Tratamento

Horário (horas)
12

24

48

72

Autopolinização

17/32

16/32

15/29

12/31

Polinização cruzada (controle)

10/20

23/29

9/15

7/12

Autopolinização

0/32

3 a /32

0/29

0/31

Polinização cruzada (controle)

0/20

8/29

4/15

5/12

Estilete

Ovário-Óvulos

Ovários com presença de tubos polínicos sem penetração de óvulos.

a.
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Figura 1. Pistilos de Byrsonima sericea DC mostrando (A) Grãos de pólen no estigma
após 12 horas no tratamento da autopolinização, observados em microscópio de luz;
(B) Tubos polínicos crescendo no estigma e estilete de B. sericea após 24 horas do
tratamento de autopolinização, observado com técnicas de microscopia de fluorescência;
(C e D) Tubos polínicos com comportamento errático ao chegarem ao ovário 24 horas
após tratamentos de autopolinização em B. sericea. Barra da escala 200 µm.

e 53% dos pistilos observados), não foram registrados óvulos penetrados e
deposições irregulares de calose foram notadas na última porção dos estiletes.
Houve presença de tubos polínicos 24 horas após a autopolinização em três
ovários (Tabela 1), entre tanto os tubos polínicos apresentaram comportamento
errático e não penetraram nos óvulos (Figura 1c-d). A efetiva penetração de
óvulos só foi observada em pistilos onde foi realizada polinização cruzada.
Discussão
O crescimento de tubos polínicos no estilete de B. sericea nos
tratamentos de autopolinização e a ausência de penetração destes nos óvulos
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permitiram inferir que o sistema de incompatibilidade nesta espécie é do tipo
gametofítico. De igual forma o registro do comportamento errático dos tubos
polínicos ao chegarem ao ovário, no tratamento de autopolinização (horário
de 24 horas), sugere que ocorre falta de informação genética, gerando uma
falta de reconhecimento proteico que direciona os tubos para a micrópila
como discutido por Heslop-Harrison (1975) e Oliveira & Gibbs (1994). Este
tipo de evento é comum em sistemas de incompatibilidade gametofítica em
que as plantas conseguem distinguir o próprio pólen do pólen intraespecífico
e inibir o crescimento, rejeitando-o ou impedindo seu desenvolvimento nas
fazes pré-zigóticas (DeNettancourt, 1997; Frankling –Tong & Frankling, 2000,
Chalersworth et al., 2005. Oliveira & Maruyama, 2014), ou pós-zigoticas
(Karasawa, 2009; Widmer et al., 2009).
O sucesso de penetração de óvulos após a polinização cruzada (controle)
em B. sericea nos horários de 24, 48 e 72 horas, esteve abaixo de 50%. No
trabalho de Teixeira & Machado (2000), as autoras observaram baixo sucesso
reprodutivo no tratamento controle para esta mesma espécie, e sugeriram que
a causa pode estar relacionada com o tempo de visita dos polinizadores. O
movimento das abelhas em uma mesma inflorescência acabaria promovendo a
geitonogamia e, em consequência, reduzindo a deposição de pólen proveniente
de flores de outros indivíduos. Contudo, os dados aqui apresentados sugerem
que na polinização cruzada o sucesso pode também ser baixo por razões
intrínsecas à espécie. Para um melhor entendimento deste fenômeno estudos
histoquímicos são necessários para descrever as interações que ocorrem entre
os grãos de pólen e as proteínas presentes no estigma e estilete de B. sericea.
A autoincompatibilidade em B. sericea foi constatada por Teixeira &
Machado (2000), Costa et al. (2006) e Dunley et al. (2009) e ratificada aqui
com o uso de técnicas de microscopia de fluorescência que permitiram inferir
o local de incompatibilidade como sendo o estilete, assim como sugerir que a
espécie possui sistema de incompatibilidade gametofítico. Estudos de biologia
reprodutiva para o gênero Byrsonima relatam tanto a ocorrência de autogamia,
quanto sistemas de incompatibilidade, sendo que algumas espécies aparentam
ser autoincompatíveis, como no caso de B. cydoniifolia A. Juss (Sazan et al.,
2013); B. crassifólia L. Kunth (Rêgo & Albuquerque, 1989); B. gardnerana A.
Juss (Costa et al., 2006; Bezerra et al., 2009); B. lucida (Mill.) DC (Downing
& Liu, 2013); B. microphylla A. Juss (Costa et al., 2006); B. pachyphylla A.
Juss (Boas et al,. 2013) e B. umbellata Mart ex. A. Juss (Mendes et al., 2011).
Por outro lado, B. rotunda Griseb (Mendes et al., 2011); B.
coccolobifolia Kunth (Benezar & Pessoni, 2006) foram apontadas como espécies
autocompatíveis. Barros (1992) observou certo grau de autocompatibilidade
nas sete espécies de Byrsonima por ele estudadas. No estudo de Oliveira et
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al. (2007), B. intermedia A. Juss é descrita como autocompatível. Entretanto,
recentemente foi caracterizada como autoincompatível por Boas et al. (2013).
O uso de ferramentas de microscopia de fluorescência permitiria esclarecer
esta controvérsia, como também constatar o sistema gametofítico como padrão
para o gênero.
O sistema de incompatibilidade gametofítico é o mecanismo mais
utilizado pelas plantas com flores para evitar a autopolinização (DeNettancourt,
1997; Charlesworth et al., 2005; Harder & Barrett, 2006; Karasawa, 2009;
Oliveira & Maruyama, 2014) incluindo a B. sericea. Até o momento, apenas
duas formas deste mecanismo foram elucidadas em termos moleculares,
revelando diferentes estratégias dos genes S que surgiram de forma independente
na evolução (Franklin-Tong & Franklin, 2003). Ainda são limitados os dados
para estabelecer um padrão que determine a extensão da diversidade destes
mecanismos para as angiospermas. O gênero Byrsonima, pela sua ampla
distribuição em ambientes diversos e o registro de espécies autógamas e
autoincompatíveis se apresenta como um bom candidato para este fim.
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