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RESUMO - Foram estudados os possfveis sistemas de reprodu~iio em Dichorisandra thyrsiflo
ra. A esp6cie parece ser predominantemente de fecunda~o cruzada. embora sem urn sistema 
de autoincompatibilidade definido. Conseqiientemente a autofecund~iio ocoere numa freqiimcia 
bern menor. Quanto a agamospermia. nenhum fruto foi observado em flores niio polinizadas. 
Os agentes polinizadores. invariavelmente. sao insetos do genero Bombus. Observou-se que 
o numero cromossomico da especie e 2n = 38. A analise da microsporogenese mostrou 
que a meiose e normal com exc~iio de algumas ct!lulas maes de p6len nas quais foi 
observada a for~iio de pontes cromatinicas em anafases I e II. sugerindo exist&tcia 
na popula~iio de heterozigotos para inversao . A form~iio de tetrades normais foi de 95% 
e a viabilidade dos griios de p6len foi alta. 87.2%. 

Palavras-<:haves: Plantas Ornamentais-Biologia da Reprodu~iio. Dichorisandra thyrsiflora-Com
melinaceae. Microsporogenese. 

ABSTRACI' - (Aspects of breeding system of Dichorisancha thyrsijlora Mikan.) The 
breeding system of Dichorisandra thyrsiflora was studied. It was found that this is a 
mainly cross- pollinated species (92%). without a well defined self-incompatibility mechanism. 
Self-pollination was obtained in 27% of the analysed flowers. and apomixis was not observed. 
Pollination agents were mainly of the Bombus genus. The chromosome number of the 
species was 2n = 38. Microsporogenesis analysis showed normal meiosis. with only a few 
exceptions. in which chromatic bridges formation was observed in the anaphase I and 
n. suggesting heterozygosity for the inversion. Normal tetrad formation was 95% and 
pollen viability was high (87.2%). 
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Introdu~ao 

A explora~ao comercial de plantas omamentais em nosso pais tern se 
expandido muito nos ultimos 15 anos, passando de uma atividade amadoristica 
a verdadeiras empresas comerciais, principalmente no estado de Sao Paulo. 

o Brasil possui uma flora riquissima e em rela~ao Ii muitas especies que 
possuem caracteristicas omamentais, nao se conhecem sequer os aspectos basi
cos, principalmente, aqueles relacionados a reprodu~ao. Tais infonna~oes alem 
de contribuir para 0 conhecimento de nossa flora, deverao propiciar a realiza~ao 
de cruzamentos melhor dirigidos em trabalhos de melhoramento genetico, impres
cindi'.'eis a obten~ao de material comercialmente viavel. 

Com 0 objetivo de estudar esses aspectos basicos da reprodu~ao sexuada, 
as Se~oes de Citologia e de Floricultura e Plantas Omamentais do Instituto 
Agronomico de Campinas, vern realizando pesquisas com diversas especies vege
tais. Entre estas, encontra-se a Dichorisandra thyrsiflora (Trapoeraba azul). 
Esta especie e uma Commelinaceae comumente cultivada nos jardins brasileiros 
e de outros paises, devido ao valor ornamental de sua folhagem e da cor 
de suas flores azul-metalicas. 

A especie e citada como nativa do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, 
na Flora Brasiliensis (SEUBERT, 1855), com a epoca de flora~ao de dezembro 
a fim de fevereiro. 

Material e metodos 

Os individuos estudados encontram-se em cultivo no parque do Instituto 
Agronomico de Campinas, Sao Paulo, com procedencia desconhecida, portanto, 
fora de seu habitat natural. Este material foi herborizado e introduzido no 
Herbario do Instituto Agronomico sob 0 numero IAC-25.597. 

o periodo de observa~ao das inflorescencias, visando a analise do sistema 
de reprodu¥iio, foi de 6 de abril a 29 de junho de 1981, coincidindo assim 
com 0 periodo de flora~ao desta especie nas condi~oes de cultivo, diferente 
da epoca de flora~ao no seu habitat natural. Foram feitas observa~oes em 137 
flores de 29 inflorescencias pertencentes a 10 individuos diferentes. 

Inicialmente foram feitas observa¥oes sobre a biologia floral, isto e, como 
e quando as flores se abriam e quais os insetos visitantes. 

Nas flores foram realizadas autopoliniza¥oes, poliniza~oes cruzadas, alem 
de alguns botoes terem sido emasculados para verificar se haveria agamospennia. 
Alem desses, urn total de 60 flores foram marcadas, 30 que apresentavam estilete 
longo e 30 com estilete curto em varias inflorescencias de diferentes individuos. 
Essas flores foram deixadas a livre poliniza~ao e deveriam servir como controle 
sobre 0 que seria afetado pel os danos de manipula~ao. 

As emascula¥oes foram realizadas logo apos a abertura das flores, pois, 
foi verificado que a antera, que e poricida, nesta fase ainda nao liberou os 
graos de polen. 

As inflorescencias utilizadas para todos os tratamentos foram ensacadas 
antes e apos os tratamentos. 
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A amilise citologica para a detennina~iio do numero de cromossomos foi 
realizada em pontas de raizes oriundas de 10 sementes. Para 0 comportamento 
meiotico na microsporogenese e viabilidade do polen, botoes jovens de 5 plantas 
foram fixados desde a fase pre-meiotic a ate a antese da flor. 

I. MITOSE - As pontas de oozes foram pre-tratadas em paradiclorobenzeno 
(PDB) por 6 horas it temperatura de 16 a 18·C. A seguir, 0 material foi fixado 
em Carnoy 1:1. A colora~ao utilizada foi a rea9ao nuclear de Feulgeo (LISON, 
1960); as pontas de raizes coloridas foram preparadas pelo sistema de esmaga
mento em acido acetico 45% e depois seladas. Foram examinadas 10 prepara~oes 
que corresponderam as 10 raizes. 

II. MEIOSE - Para as observa~oes na microsporogenese os botoes foram 
dissecados e fix ados em Carnoy 3: 1, 0 fixador foi renovado por tres vezes 
num periodo de 48 horas. 0 material foi resfriado e guardado em congelador, 
a temperatura aproximada de -20·C, no proprio fixador ate 0 momenta do 
preparo das laminas. Para a prepara~ao das himinas foi usado carmim propionico 
(MEDINA e CONAGIN, 1964). 

Atraves da contagem de quiasmas em 50 celulas em diacinese e 50 em 
metafase I, foi determinado 0 fodice de recombina9ao (IR) para cada uma destas 
fases, segundo a formula de DARLINGTON (1 958). 

Como as inflorescencias apresentam flores de dois tipos, com estilete 
longo e curto, tanto para a analise das tetrades de microsporos como para 
a da viabilidade do polen, foram utilizadas tres flores de cada tipo para verificar 
se havia ou nao diferen~a na fertilidade das mesmas. Tambem as anteras de 
uma mesma flor, por apresentarem tamanho e morfologia diferenciadas, foram 
analisadas separadamente. 

As observa~6es dos graos de polen foram feitas em 12 prepara~oes com 
carmim propionico, cada duas representando uma flor. Foi utilizado sempre 
polen maduro, coletado no dia da antese, de flores previamente protegidas. 

Ovarios de flores com estilete curto e longo foram cortados transversal
mente, depois de fixados em Craf, inc1uidos em parafina e coloridos com hemato
xilina f6rrica (MEDINA e CONAGIN, 1964), para verificar se ambos eram 
igualmente normais. 

As celulas em diferentes fases de divisiio tanto de raiz como das celulas 
maes de polen foram observadas, interpretadas e fotografadas. 

Resultados 

Biologia floral 

Dichorisandra thysiflora Mikan e uma planta herbacea, com folhas em 
espiral e caule articulado. A inflorescencia e uma panicula tirsoidea. A flor, 
actinomorfa, tern colora",ao intensa que varia de rosa ao azul-metaIico e dura9iiO 
de urn dia; e hermafrodita e possui 6 estames (4 menores e 2 maiores), com 
anteras de poro apical; 0 ovario e supera, tricarpelar, trilocular, com 6 ovulos 
por loja. 0 estilete e branco, Iocalizando-se no centro das 4 anteras menores. 
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Foram observadas duas fonnas florais ocorrendo dentro da mesma inflorescencia: 
uma com estilete longo, cujo comprimento era superior ao das anteras, ficando 
assim com 0 estigma exposto, a outra com estilete curto, localizado abaixo 
do nivel das anteras, sem exposic;iio do estigma. Os frutos siio capsulas deiscen
tes, carnosas e as sementes siio pretas envolvidas por arilo branco. 

Em 10 inflorescencias de D. thyrsiflora analisadas ao acaso foi observada 
uma grande variac;iio no numero de botoes florais, de 40 a 112, dentro e entre 
cerca de 10 individuos. 

Nas primeinu; horas do dia (6:00 as 8:00h) ocorre a antese. Logo a seguir 
o estilete, que se apresentava na posiC;iio vertical durante a an/tese, curva-se 
num lingulo de aproximadamente 90 graus. Somente a partir das 9:00 horas 
o polen e liberado das an teras. 

Foi observada a ocorrencia de uma especie de mamangava, abelhas, perten
cente ao genero Bombus. visitando flores de D. thyrsiflora. As mamangavas 
prendem 0 cone ::Ie anteras com suas patas e mandibulas e, atraves de vibrac;iio, 
liberam 0 polen do interior da antera em questiio de segundos. Com a vibrac;iio 
todo 0 corpo do inseto fica impregnado com polen que mais tarde e armazenado 
em suas corbiculas. 

A visita desses polinizadores mostrou uma freqiiencia maior durante 0 

perfodo da manhii, tomando-se mais raras no perfodo da tarde. 

Reproduc;iio 

Os resultados sobre a polinizac;iio natural e a polinizac;iio controlada dos 
diversos tratamentos efetuados como autopolinizac;iio, polinizac;iio cruzada e 
agamospermia, bern como a separac;iio em flores com estilete longo e flores 
com estilete curto estiio apresentados na Tabela 1. 

Para as flores com estilete longo foram observados resultados positivos 
e negativos e para as de estilete curto, so eventos com resultados negativos. 

T ABELA I - Forma~iio de frutos de D. thyrsiflora nos diferentes tratarnentos. 

Poliniza~iio Auto- P 0 liniza~iio Agamospermia 
aherta po lin iza~ao cruzada 

(-). (+ ) N.' (-) (+ ) N.' (-) (+ ) N.' (-) (+ ) N.' 

Flor com estilete longo 8 22 30 16 6 22 I II 12 11 0 11 
F lor com estilete curto 30 0 30 6 0 6 56 0 56 30 0 30 

Total de flores 60 28 68 41 

·Sinal (-) significa a niio forma~iio de frutos e 0 sinal (+) a forma~iio de grutos. 

Foi possivel "Constatar que as flores de estilete curto que fbram deixadas 
a livre polinizac;iio, isto e, aberta nao produziram frutos e nas flores de estilete 
longo frutificaram 22 (73%). 
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Parece niio ocorrer agamospennia na especie. Os resultados foram todos 
nulos, quando niio houve poliniza~iio. 

Nas flores de estilete longo, as unicas nos tratamentos que fonnaram 
frutos, foi verificado que nas autopolinizadas 27,3% frutificaram, enquanto 
que nos cruzamentos foi obido 91,7% de frutos. 

Quanto ao numero de sementes fonnadas por fruto (18 ovulos) observou-se 
uma rela~iio media de 15 sementes (83,3%) nas poliniza~6es naturais, 26,7% 
nas autopoliniza~6es e 36,1% nas poliniza~6es cruzadas. 

Citologia 

Em mitose, 0 numero encontrado em todas as celulas analisadas foi de 
2n = 38 cromossomos. A especie possibilita boas prepara~6es citologicas de 
pontas de raiz primaria, celulas com citoplasma claro e cromossomos bern espa
lhados com 6 horas de paradiclorobenzeno, pennitindo urn estudo de caracteri
za~iio cromossomica pelo tamanho e pela fonna dos mesmos e pela distin~iio 
da regiiio centromerica. Os 19 pares homologos dec res cern gradualmente de 
tamanho, niio possibilitando neste aspecto qualquer reconhecimeto de grupos. 
(Fig. 1). 

Sobre 0 comportamento meiotico de D. thyrsiflora foi possivel confinnar 
urn numero estavel de cromossomos nas celulas miies de polen de 19 bivalentes, 
em todas as fases da microsporogenese observadas. 

As fases iniciais da prOfase meiotica foram dificeis de interpretar. 
Em fase de diacinese, os cromossomos se apresentam sempre na fonna 

de bivalentes com urn, dois e tres quiasmas. Muito raramente foram observados 
cromossomos niio pareados, na fonna de monovalentes. 

Na maioria dos bivalentes em diacinese, os quiasmas se localizam na 
regiiio distal dos cromossomos, longe dos centrOmeros, em ambos os b~os, 
dando-Ihes uma aparencia fechada, semelhante a urn anel. Em alguns casos 
entretanto, os quiasmas estiio localizados de fonna assimetrica, so em urn dos 
bra~os; estes bivalentes se apresentam em fonna de V, mais ou menos aberto 
(Fig. 2). Na tabela 2 estao reunidas as observa~6es sobre 0 nlimero de quiasmas 
nesta fase, num total de 50 celulas analisadas. Em media, cada celula apresentou 
cerca de dois bivalentes (1,70) com apenas urn quiasma; cerca de 16 (15,92) 
com dois quiasmas por bivalente e cerca de urn par (1,30) comtres quiasmas, 
produzindo urn total medio de quiasmas por celula de 37,44. 0 indice de recombi
na~iio encontrado foi de 56,44. 

As mesmas observa~6es foram feitas em 50 celulas em metafase I, dando 
resultados urn pouco diferentes dos obtidos em diacinese, como seria esperado. 
o numero de bivalentes com urn, dois e his quiasmas foi respectivamente 
4,40; 13,98 e 0,54 0 que da urn total de 33,98 quiasmas por celula (Tabela 
3). 0 in dice de recombina~iio encontrado foi de 52,98. 
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TABELA 2 - Numero de quiasmas e sua distribui~ao pelos bivaJentes em 50 celulas em diacinese 
de D. thyrsiflora. 

Numero de quiasmas/bivalente Numero Quiasmas 
0 1 2 3 de celulas por celulas 

1 17 1 13 38 
2 15 2 8 38 
2 16 1 7 37 
3 15 1 5 36 
2 17 3 36 
1 16 2 2 39 
4 11 4 1 38 
4 15 1 34 
1 17 1 35 
1 14 4 1 41 
2 14 2 1 36 
1 18 1 37 

18 1 1 39 
16 3 1 41 

2 16 1 34 
1 15 2 1 37 

17 2 1 40 
3 14 2 1 37 

Total 4 85 796 65 50 1872 
Media 0,08 1,70 15,95 1,30 37,44 

T ABELA 3 - Numero de quiasmas e sua distribui~ao pelos bivaJentes em 50 celulas em metlifase 
I de D. thyrsiflora. 

Numero de quiasmas/bivaJente Numero Quiasmas 
0 1 2 3 de cclulas por celulas 

5 14 8 33 
5 13 7 34 
4 15 6 34 
3 16 5 35 
4 14 5 35 
8 11 3 30 
3 15 1 3 36 
2 16 1 2 37 
5 12 2 2 35 
3 14 1 2 34 
2 17 2 36 
5 11 2 1 33 
6 13 1 32 
6 12 1 33 
5 12 1 32 
7 12 1 31 

Total 4 220 699 27 50 1699 
Media 0,08 4,40 13,98 0,54 33,98 
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Em amifase I, de 106 celulas analisadas, 85,9% apresentaram uma disjun~ao 
normal para os p610s de 19 - 19 cromossomos (Fig. 3). As irregularidades 
anafasicas se resumem praticamente na forma~ao de pontes cromatinicas; em 
12,3% das celulas foi observada a forma~ao de uma ponte (Fig. 4) e em 1,9% 
duas pontes por celula. Cromossomos retardatanos e disjun~oes irregulares nao 
foram notados seja em AI ou An. 

o mesmo ocorreu em anafase n onde 89,2% das 83 celulas analisadas 
apresentaram uma distribui~ao normal de 19 cromossomos para cada urn dos 
quatro p610s. Em 10,8% das celulas foram observadas pontes cromatinicas que 
sugerem a existencia de heterozigotos para inversao (Fig. 5). 

Ap6s a ocorrencia da citocinese foram observadas 500 celulas onde foram 
encontradas triades de micr6sporos (1,0%), tetrades normais (95,0%), triades 
com urn micr6cito (3,0%) e dfades com dois mir6citos (1,0%). A viabilidade 
dos graos de p6len encontrada em 500 contagens, em media, foi de 87 ,2% 
tanto nas flores que apresentaram estilete longo como nas de curto, bern como 
nas duas anteras maiores e nas quatro menores. A analise revelou serem todas 
igualmente ferteis. 

Em cortes transversais de ovarios, coletados no dia da abertura da flor, 
nos dois tipos de flores foi observado que somente nas flores de estilete longo 
os 6vulos eram normais, nas de estilete curto os 6vulos nao se formavam. 
Nas flores de estilete curto, foi observado, somente uma leve diferencia~ao 
celular no tecido do ovario nas regioes de forma~ao dos sacos embrionanos. 

Discussao 

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 1 para as flores de estilete 
longo, apesar do pequeno mimero de flores analisadas, observa-se em Dichori
sandra thyrsiflora urn maior sucesso com as poliniza~oes cruzadas do que com 
as autopoliniza~6es realizadas. 

Em 12 cruzamentos entre plantas, somente em urn nao houve a forma~ao 
de frutos enquanto que em 22 autopoliniza~oes, 16 nao formaram frutos. 

A falta de forma~ao de frutos na poliniza~ao cruzada pode ser explicada 
por falta tecnica nas poliniza~6es manuais, ou ainda, altemativamente, 0 estimulo 
mecamco de poliniza~ao por insetos para forma~ao do tubo polinico pode ser 
diferente do estfmulo da poliniza~ao normal. Causas de ambiente nao devem 
ser desprezadas. Por outro lado, 0 baixo pegamento dos frutos nas flores auto fe
cundadas, parece ser mais provavel, poderia tambem ser explicada por meca
nismos incipientes de autoincompatibilidade. Neste caso, toma-se dificil saber 
qual dos mecanismos estaria envolvido, se gametofitico ou esporofitico, sendo 
que no gametofitico, segundo BREWBAKER (1969), a incompatibilidade ocorre
ria principalmente em plantas com p6len binuc1eado. Isto realmente ocorre nos 
graos de p6len de Dichorisandra, que sao binuc1eados. POl'em, outros estudos 
devem ser realizados para se chegar a uma conclusao mais definitiva, como 
por exemplo, estudos nos tubos polfnicos de graos germinados em estigmas 
da pr6pria planta e 0 prosseguimento dos mesmos ate a fertiliza~ao da oosfera. 
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Para as flores que apresentaram estHete em tamanho reduzido observou-se 
que nao houve a forma~ao de urn fruto sequer, sendo 0 fato compreensivel, 
pois, os 6vulos dessas flores sao geralmente abortivos, pois, nao sao formados 
sacos embrionarios, mesmo para aqueles em que 0 estHete se encontra perfeito, 
somente com comprimento menor. Essas flores, que ocorrem de maneira aleatoria 
em posi~ao e tempo na inflorescencia, funcionam s6 como flores masculinas 
ja que nao foi observada nenhuma diferen~a na forma~ao dos graos de polen 
destas em rela~ao as flores normais. 

De acordo com os resultados, nenhum caso de agamospermia foi observado. 
Durante as visitas do agente polinizador, observou-se que 0 Bombus sp .. 

segurava todas as anteras de uma so vez e promovia urn movimento de vibra~ao 
para a retirada de p6len. Ao fazer tal opera~ao, 0 provavel de ocorrer, ja 
que nao foi observado, e que 0 estHete, estando nl!ma posi~ao de 90°, toque 
regioes do abdomem, patas e ate mesmo a massa de p6len da corbicula, promo
venda a transfere'lcia do p6len aderiQo ao animal para 0 estigma, ocorrendo 
dessa maneira a poliniza~ao . 

Cada ovario possui 18 6vulos e, portanto, seria esperado urn numero equiva
lente de sementes em cada fruto. Entretanto , foram observadas as porcentagens 
medias de 26,7% e 36,1% de sementes nos tratamentos autopoliniza~ao e polini
za~ao cruzada, respectivamente. Comparando os valores encontrados nestes dois 
tratamentos com a obtida por poliniza~ao natural (83,3%) , nota-se que esta 
ultima tern uma forma~ao de sementes bern maior, 0 que pode ser devido a 
diferentes causas: a) nao houve uma adequada poliniza~ao nos tratamentos 
artiticiais - ou p6len escasso, ou polen em excesso mas nao devidamente coloca
do na superficie estigmatica; b) 0 horario das realiza~oes das poliniza~oes nao 
ter sido 0 adequado; c) algum tipo de rea~ao do p6len com a pin~a , com 
a qual se faziam as transferencias do p6len das anteras para os estigmas; d) 
o estigma nao estar receptivo ou 0 p6len nao estar "maduro" . 

Em rela~ao a analise citol6gica, tanto em mitose como em meiose , veriti
cou-se que a especie possui 2n = 38 cromossomos, concordando com os resulta
dos apresentados por DARLINGTON (1929) e ANDERSON (1 936) apud BO LK
HOVSKIKH et ai. (1969). Outras especies como D. hexandra (Aubl.) Standley, 
D. reginae (L. Linden & Rodigas) W. Ludw. e Dichorisandra sp. sao citadas 
como tendo tambem 2n = 28 cromossomos, mas uma outra especie ainda indeter
minada e urn tetrapl6ide segundo JONES & JOPLING (1972) com 2n = 76 
+ 2B. 

FUJISHIMA (1971) tambcSm encontrou 2n = 38 cromossomos para D. thyr
siflora. Este autor analison 0 cari6tipo e concluiu que 0 mesmo era constituido 
por 3 grupos de cromossomos segundo a posi~lo do centr6mero: urn grupo 
A com apenas urn cromossomo metacentrico, urn grupo B de 9 cromossomos 
submetacentricos e urn grupo C com 9 cromossomos com centr6meros terminais. 

o numero basico (x = 19) e urn dos mais altos observados para a familia , 
sendo que x varia na familia de 4 a 20, com exce~ao de x = 18 que nao 
foi observado (JONES & JOPLING, 1972). 

Comparando-se os dados obtidos de quiasmas em diacinese em metafase 
I (Tabelas 2 e 3), ve-se que como e esperado, que ba terminaliza~ao nesta 
fase, e como conseqiiencia, uma altera~ao nas medias das classes de bivalentes 
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com urn, dois e tris quiasmas: a classe de bivalentes com dois e tris quiasmas 
diminui com a passagem do estado de diacinese para metcifase I, em conseqiiencia, 
a de bivalentes com urn quiasma e aumentada. 0 indice de recombina~ao encon
trado para D. tryrsiflora em diacinese e metcifase I foi de 56,44 e 52,98, respecti
vamente. Essa diferen~a e esperada, pois, ba uma terminaliza~ao de quiasmas 
na passagem de diacinese para metcifase I. 

o significado do valor encontrado para 0 indice de recombina~ao (IR) 
para a especie, relacionando-o com 0 sistema de cruzamento, so podeni ser 
inteqJretado em compara~ao com os valores de IR de outras especies do mesmo 
genero e demesmo numero cromossomico; no nosso caso na~ foram encontrados 
outros valores para se fazer uma compara~ao. Dichorisandra e planta perene 
e segundo STEBBINS (1950), em plantas anuais a correla~ao esperada seria 
uma mais alta freqiiencia de quiasmas em plantas com autofecunda~ao. De 
qualquer modo sendo D. thyrsiflora planta com predominio de fecunda~ao cruza
da e numero de cromossomos alto, provavelmente urn polipl6ide, esse numero 
na~ pode ser considerado baixo. 

A popul~~ao deve compreender algumas plantas heterozigotas para inversao 
cromossomica. Essa inversao deve ser pequena, desde que somente vez por 
outra foram observadas pontes cromatinicas e segmentos em A I e A II numa 
freqiiencia de 14,4% e 10,8% das c6lulas. Os segmentos com dois centromeros 
na~ foramvistos porque a espiraliza~ao dos cromossomos em Dichorisandra 
e sempre muito acentuada. A regiao invertida deve ser pequena, 0 que pode 
ter ori·ginado muitas vezes urn pareamento normal, sem forma~ao de al~a, isto 
e, falta de pareamento na regiao invertida ou falta de permuta~ao no segmento 
invertido. Em conseqiiencia disso, foi constatado alta freqiiencia de tetrades 
e polen viavel (Fig. 6). 

Conclusoes 

- . Em rela~ao ao sistema de reprodu~ao, apesar do baixo numero de flores 
analisadas, pode.,se afirmar que a e~pecie e predominantemente de fecunda~ao 
cruZiada. Aautofecunda~ao tambem ocorre, embora tenha sido observada em 
uma porcentagem menor. Quanto a agamospennia, na~ foi observada nos experi
mentosaqui realizados. 

- Os agentes polinizadores, que promovem a fecunda~ao cruzada, sao 
abelhas do genero Bombus. 

- 0 numero de cromossomos e 2n = 38. 
- A meiose nos individuos ocorreu de maneira normal, com exceC(ao de 

alguns casos com forma~ao de pontes sugerindo heterozigose para inversao. 
- A forma~ao de tetrades de mirosporos foi normal em 95% dos casos. 
- A viabilidade dos graos de polen foi de 87,2%, indicando que as plantas 

estudadas sao ferteis. 
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FIGURA 1 - MetDfllllC mit6tica em raiz, m08trando 38 cromossoUlOS. FIGURAS ~ A 6 ...:. 
Microsporogenese em Dichorisandra thyrsiflora. 2 - Diacinese, cromossomos com urn e dois 
quiasmas. 3 - An8fase I com separa~iio normal de 19-19 cromossomos. 4 - An8fase I com 
ponte de cromatina. 5 - An8fase II com ponte. 6 - Campo mostrando p6len normal binucleado. 
(Escala = 2l)1m). 
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