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Estudo da biologia floral, sistema reprodutivo e produção 

de sementes em plantas cultivada 

Hance variedade srandifl.ora. 

de Primul.a obconica. 

RESUMO 

Aut.ora: MARIA ELISABETE DONI 

Orient.ador: Prof. Dr.Salim Simão 

O obj et.i vo dest.e t.r abal ho é car-act.er i z·ar a 

est.rut.ura floral da Primul.a obconica var. srandifl.ora, com 

relação aos aspectos at.rat.i vos aos polinizadores e a 

funcionalidade dos órgãos de reprodução; caract.erizar o

si st.ema r-eprodut.i vo e avaliar a produção de sement.es e a 

capacidade germinat.iva 

at.ravés do cruzament.o 

das sement.es 

ent.re os 

obt.idas por alogamia 

ot.ipos brevest.ilio e 

longest.ilio. para verificar a pot.encialidade da espécie para 

produção de sement.es. 

As 6bservaçeíes :foram :fei t.as em plant.as 

oriundas de Campina Grande do Sul CPR). na Escola Superior 

de Agricult.ura .. Luiz de Queiroz"'. Universidade de Sã'.o Paulo, 

em Piracicaba, sob condiçeíes de casa de veget.ação e 

laborat.ório, no per-iodo de julho a dezembro de 1989. 

Na caract.erização d.a est.rut.ura floral quant.o 

aos aspect.os at.rat.ivos aos polinizadores. :foram 

deter-minados: o t.ipo de pigment.o das pét.alas; absorção ao 



�ltravioleta; detecção de osmóforos; classificação do odor; 

detecção de nectários; concentração de açucares totais no 

néctar e caracterização dos visitantes. Na caracterização da 

estrutura floral qua�to a funcionalidade dos órgãos de 

reprodução. foram determinados: o horário de antese das 

flores; duração e mudanças na aparência das flores;· 

receptividade estigmática. viabilidade do grão de polem e 

germinação do grão de polem. Na caracterização da estrutura 

floral quanto ao sistema reprodutivo, as plantas foram 

submetidas a diferente_s processos de polinização: alogamia, 

autogamia. gei tonogami a e xenogamia para avaliar a

capacidade de produção de sementes. Na avaliação da produção 

e capacidade germinativa das sementes obtidas pelo processo 

de alogamia, foi estudada a influência do tipo de flor, do 

número de umbelas por planta e da época de produção de 

sementes. 

A análise dos dados e a interpretação dos 

result.ados, permi t.iram concluir que: A flor possui 

caracterist.icas associadas com a sindrome de melito:filia; o 

pigmento das pétalas, do tipo ant.ocianina, é exteriorizado a 

part.ir da :fase de botão :floral e atinge o máximo ma 

saturação na ant.ese; enquanto exposta a raios luminosos no 

compriment.o de onda do ult.ravioleta, a :flor adquire 

tonalidade mais escura, principalmente a guia de nectário, o 

filete, o estigma e as anteras; a flor exala odor aromático, 

os osm6foros concentram-se em maior proporção no bordo das 

pétalas, na guia de nectário, na inserção do tubo da corola 
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no cálice. nas anteras e no estigma; os recursos oferecidos 

pela flor são néctar e polem. as glândulas se localizam na 

inserçã'.o do tubo da corola no cálice e o nectar possui a 

concentração de 16¾ de açucares totais; a flor está apta a 

ser polinizada. e o polem é viável. desde a fase de bot:ã'.o 

floral até cinco dias depois da antese; são indicativos da 

fase de senescência da flor as estrias. de cor mais intensa, 

nas pétalas em direção ao centro da flor, a perda de 

translucidez da guia de nectar e do tubo da corola e a perda 

de turgidez das anteras e do estigma; o ovário da flor tem 

em média 480 óvulos; as anteras do tipo brevestilio tem 

816. 666 grão de polem e os do tipo longestilio 1. 286. 666

grãos de polem, em média; as maiores produç�es de cápsulas 

por planta e sementes por cápsu�a são obtidas por alogamia e 

autogamia,. para ambos os tipos de flores, em relação a 

geitonogamia e xenogamia; a espécie não produz sementes por 

apomixia; a maior.quantidade de cápsulas por flor polinizada 

é ob-t.ida na primeira época, com uma e duas umbelas por 

planta em relação a segunda época; a maior produção de 

sementes por flor polinizada é obtida com uma umbela por 

planta no t.ipo brevestilio e quatro umbelas por planta no 

longest.ilio; maior capacidade germinat.i va das sementes é 

obt.ida com o t.ipo longestilio, a primeira época do 

florescimento e a manutenção de uma e duas umbelas por 

-planta.
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Floral biology, reproductive system and seed production 

study in cul ti vat.ed plant..s of' Prim:u.l.a. obconica, Hance, 

variet.y grandif'lora. 

SUMMARY 

Aut.hor: Maria Elisabet.e Doni 

Adviser: Prof'. Dr. Salim Simão 

The objet.ive of' t.his work is to point. out. 

f'lor-al struct.ure of' Prim.v.l.a obconica, variety (Srandif l.ora. 

in relation to at.ractive aspect.s to pollinator-s and 

f'uncionallity of' reproductive organs; t.o point. out. the 

reproductive system and evaluate seed product.ion and 

germinati ve capaci"t.y of' seeds obtained by allogamy crossing 

.. pin º' f'lowers wit.h .. t.hrum'" f'lowers, to verif'y specie 

pot.ential f'or seed production. 

Observat.ions were made in plant.s nati ve of' 

Campina Grande do Sul (Paraná), in Escola Superior de 

Agricultura .. Luiz de Queiróz", Universidade de São Paulo, in 

Piracicaba ci ty, in green-house and laborat.ory condi tions. 

during the period f'rom july 1988 to december of' 1989. 

In f'loral st.ructure characterization to 

atracti ve aspects to polinators. were determinated: petal 

kind of' pigment; utraviolet absort.ion; osmophores detect.ion; 

odour classif'icat.ion; nectaries detect.ion; total saccharose 

concentrat.ion in nectar and visit.or characterization. 

ln !'loral struct.ure characterization as to 
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:funct.ional 1 i t,y of' reproduct.i ve organs, were det.ermi nat.ed: 

blosson :flower t.ime; durat.ion and aspect. changes of :flowers; 

stigmat,ic recept.ivit.y, pollem viabiliy and pollen 

germinat.ion. 

I n :floral st.ruct.ure charact.eri zat,ion as t.o 

reproduct.ive syst.em. plant.s were submit.ed t.o dif'f'erent. 

pol li na t,i on processes: al 1 ogamy, aut.ogamy. gei t.onogamy and 

xenogamy t.o evaluat.e seed product.ion capacit.y. 

In product.ion seed germinat.i ve capaci t.y 

evaluat.ion o:f seeds obtained by allogamy process, was 

st udi ed t.he i nf' 1 uence o:f :f 1 ower k i nd, umbr el 1 a number by 

plant, and seed product.ion seasom. 

Dat.a analysis and result.s interpretat.ion, 

allow lo :following conclusions: :flower has characler-ist.ics 

assoei aled. lo mel i t lophyl i syndrome; Ant.hocyani ne pi gment. 

e:ff'ect appears :from bud :flower· phase and reach maximum 

salurat.ion in ant.hesis phase; when submet.ed t.o ult.raviolet. 

bean act.ion, t.he :flower- adquire darker colour, principally 

i n - neclar-y gui de, i n t.head, i n st. ygma and i n anlher s ; 

:flowers gi ve 

proport.ion is 

o':f:f aromat.ic 

concenlrated in 

odour; 

petal 

osmophores 

bordar. in 

bigger 

nect.ary 

guide, in corlla t.ube insert.ion in chalice, in anlhers and 

in s�igma; resources off'ered by .:flower are nect.ar and 

pollen; nect.ar gland are in corolla t.ube inserlion in 

chalice; nect..ar lot.al sugar concent.rat.ion is 15%; :flowers 

senescenl phase index are more int.ense grooves in pet.hals in 

direct.ion t.o :flower cent.er; nect.ary guide and corolla t.ube 
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t.ransluscence loss; st.igma and ant.hers t.urgit.y loss; in 

mean, flower ovary have 480 ovules, "t.hrum flowers ant.hers 

816, 666 pol l en gr ai ns and "pi n" f 1 ower s ant.her s 1. , 286, 666 

pollen gr-ains; higher seed product.ion is obtained with one 

umbrela by plant. in "t.hrum" :flowers and wit.h four umbrellas 

by plant. in "pin .. flowers; it. is able t.o be pollinated, and 

polen is viable, from swelling floral bud phase t.o five days 

aft.er blossom; capable greated production by plant. and seeds 

by capsule, are obt.ained by allogamy and aut.ogamy, for bot.h 

ki-nds of flowers, in relat.ion t.o geit.onogamy and xenogamy; 

specie have no seed product.ion by apomixy and nat.ural 

pollinat.ion; great.er quant.ity of capsules by pollinated 

flower was obt.ained in first. product.ion season than second 

one, as wit.h one or two umbrellas. by plant; greater seed 

productiom by pollinat.ed flower was obt.ained wit.h one 

umbrella by plant. in "t.hrum" flowers and wi t.h for umbrellas 

by plant. in "pin" :flowers; great.er germinat.i ve capaci t.y of 

seeds was obt.ained wit.h "pin" flowers and first. product.ion 

season, as wit.h one or t.wo umbrellas by plant.. 
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1. INTRODUÇÃO

Expediç5es e coletas, realizadas no �inal do 

Século XVIII,· em áreas quase inacessiveis do Himalaia, 

possibilitaram a reunião de dezenas de espécies de primulas 

na Inglaterra e trouxeram, a conhecimento público, valioso 

material para cultivo ornamental CBLASDALE,1948). 

A pr i mula, nome dado por Li nneu por: ser a 

primeira a �lorescer depois do inverno CNICHOLSON e MOTTET, 

1867), é, de acordo com BAILEY (1906), originária na China 

o o 

de regi5es situadas entre as latitudes 26 à 36 N. Das 660 

espécies hoje conhecidas, algumas f"oram descobertas na China 

e outras no Japão, India, Java, Calif"órnia, México e Europa. 

De acordo com a região de origem das espécies, há aquelas 

que se adaptam com maior ou menor f" aci 1 idade às condi ç5es 

subtropicais. Entre estas Smith e Fletcher C1), citados por 

BLASDALE (1948), situam a Primuta obconica. a Primuia 

(1) SMITH, W.W. & FLETCHER, H.H. The genus Pr 1 mula. Tr ans. 

Royal Society, Edimburg. 60:668-627, 1942. 
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sinensis e a Primula malacoides. 

Os primeiros est-udos sobre a primula datam de 

1851, quando. após ter sido introduzido na Inglaterra o 

material proveniente da região do Sikkin na China. :foi 

organizada a primeira coleção de plantas. Esta coleção, 

segundo BLASDALE (1949), :foi alvo de apurada seleção já no 

periodo de 196!3 à 190!3. 

Desde que DARWIN (1862) constat.ou a

existência de het.erostilia em primula. a espécie vem sendo 

citada como exemplo clássico de sistema de 

incompatibilidade. mantendo • sobre si o interesse dos 

geneticistas e a preocupação dos produtores de sementes. 

Há registr-os de disponibilidade de sementes 

de primula em catálogos de produtores, desde a Segunda 

Guerra Mundial. Sua presença nos dias de hoje nos 

descritores comerciais de :firmas de porte. como a Clause na 

França. Fukukaen e Sakat.a no Japão e Bloemenbureau na 

Holanda e na Dinamarca. atest-am a sua impor·tância para o 

cultivo comercial. 

A P;r:-imula obconica. var. erandi./ lora. f'oi 

introduzida no Brasil. por meio de sementes oriundas do Japão 

e, desde ent.�o. vem sendo cultivada nos Estados do Paraná e

Sã'.o Paulo. Sua presença entre as plantas ornamentais ainda é

restrita, aparece mais como :flor de corte do que como planta 

·de vaso, 13ª 

colocação com 20.000 mil maços comercializados

em 1997 C CEAGESP, 1999) . A pr of'usão e a durabilidade das

flores a dest.acam ent.re as espécies :flori:fer-as produzidas
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para ornamentação de interiores. 

O produtor, após adquirir pequena quantidade 

de sementes do exlerior, passa a selecionar anualmente suas 

matrizes em função da pre:ferência de cor solicitada pelo 

mercado, provendo, a partir dai, suas próprias sementes. A 

técnica de produção se baseia, normalmente, nas in:formaç�es 

obtidas em ambiente totalmente diverso das nossas condiç�es, 

fazendo com que o produtor se de:fronte com di:ficuldades 

operacionais na condução 

experiência prói:;,ria ... 

da cul tur·a. até adqui_rfr 

· A diversidade · de origem das espécies da

:familia Pr-imu.laceae e sua int.rodução a partir de material 

mais ou menos domesticado, determinam a necessidade de 

caracterizar a população de primula estudada. A ausência 

desta caract.erização, segundo RICHARDS C1984), t.em provocado 

muita polêmica entre alguns pesquisadores europeus, ao 

tentarem comparar resultados de produção de sementes de 

primula sem considerar o di:ferencial adaptativo apresentado 

pelo material em estudo. 

A população de Prim:ula obconica, var. 

er-andiflora int.roduzida no Brasil, ainda não :foi 

caract.erizada, como também não :foi det.erminado o seu 

signi:ficado adapt.ati vo. Por ist.o. a proposta do present.e 

trabalho é caract.erizar a biologia :floral e o sistema 

reprodutivo da primula com o objetivo de determinar sua 

pot.encialidade para produção· de sement.es. Para t.anto este 

trabalho foi desenvolvido em quatro etapas c9m os seguintes 
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objet.i vos: 

Caract.erizaç�o da est.rut.ura :floral com 

relaçzío aos aspect.os at.ra'livos aos polinizadores. 

Caract.erizaçzío da :funcionalidade dos órgãos 

de reprodução. 

Caract-erizaç�o do sist.ema. reprodut.ivo. 

submetido a di:ferent.es processos de polinizaç�o. 

Avaiiaç�o da · produç�o e da capacidade 

germinat.iva das sement,es obt.idas no processo de polinização 

por alogamia. com base na i nf' 1 uênci a da pl ant.a ma t.r i z. no 

número de in:florescências por plant.a e época de colheita. 



a.REVISÃO DE LITERATURA

· A revis:êi'.o de li t.erat.ura aborda os aspect.os

relacionados com a estrutura e funcionalidade da flor, com 

vistas a produç�o de sement.es. 

bibliografia disponi vel seja 

Ainda que, a maior 

concent..r ada na 

part..e da 

área de 

genét.ica, o aproveit.amenlo das informaç�es auxilia. de certa 

forma, o entendimento do grau de dificuldade do processo de 

produção de sementes de primula. 

a.1. Caracteriz_aç:êi'.o da espécie.

A Prirró.1.l,a obconica, Hance, Figura 1, é uma 

das espécies mais cul t,i vada comerei al ment.e, apresent.a t.rês 

variedades hort.icult.urais: 8randiflora, /imbriata e rosea 

CNICHOLSON & MOTIET, 1867). A grandiflora se destaca, das 

demais, pelo t.amanho da flor CBLASDALE, 1948). 

Pert.encente a ordem Prim:ul.al.es e a /a.mil ia 

Primul.aceae, a Primuia obconica, Hance, é caract.erizada por 
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BAI LEY C 1906) , BLASDALE C 1948) , SHI MOY A C 1977) e BARROSO 

(1978), como tendo os seguintes atributos: planta herbácea; 

ciclo anual; raiz :fasciculada; pecíolo e pedunculo :floral 

1 ongos, com tricomas que secretam Uma substância vol áli 1 

chamada pr i mi na. que causa �l ergi a em pessoas sensi veis; 

:folhas i nt.ei ras, al ter-nas • arredondadas; :flores 

het.erost.ilicas, her-ma:frodi t.as. pêntamer-as, di cl ami dias• 

isoladas, dispos-tas em in:florescências r-acimosas do t.ipo 

umbela simples e composta; estames soldados no tubo da 

corola, est.igma capit.ado; :filete :fili:forme, ant.era introrsa 

com dei scênci a· l ongi t udi nal ; ovário súpero. unilocular , com 

placentação central livre; :fruto seco, deiscente do tipo 

cápsula, abrindo-se por um opé,culo; semente com endospe,ma; 

embrião r-et.o. axilar-, red1.:1zido, com r-ostelo mais 

desenvolvido do que os cotilédones; mul t.i plicada por 

sementes, divisão de t.ouceira e por est.aquia. 

BLASDALE (1948) cita que o número de 

cr-omossosmos Cn) igual a 12, o bordo da folha crenado e o 

limbo sinuoso; o pecíolo e pedunculo floral grossos e

densamente recobertos de tricomas e o cálice, com o �ormato 

de cone invertido, distinguem a Prim:u.1.a obconica das suas 

congêneres do grupo sub-tropical: sinensis e malacoides. 

brevestilia 

recessiva, e 

br-evestilia 

Con:forme GRANT (1975), a flor do tipo 

é heterozigota e a 

a taxa de pr ogêni e 

para uma lorigest.ilia. 

l ongesti li a

é de 1: 1. 

No caso 

é homozigot.a 

i st.o é, uma 

do cruzamento 

entre brevestilias a taxa é de 1:3. 



Figura 1 

H 
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A planta e a estrutura �loral da Primuia 

obconica, Hance, variedade erandi/lora. Cx 1/3) 
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a. a. Caracteri sticas da estrutura :floral quanto aos 

atributos atrativos aos polinizadores. 

A plant.a não gasta energia em vão produzindo 

órgãos coloridos, odor. pelem. e néct.ar-. t.em como objet.i vo 

at.rai r, encorajar e at.é discriminar os polinizadores. 

Algumas são generalistas o�erecendo uma porta abert.a. como 

um convi t.e ao acesso fácil , às suas riquezas C MEEUSE & 

MORRI S, 1984) . 

As cores contrastantes nas pét.alas indicando 

a ent.rada da flor, denominadas guias de néct.ar, são padr�es 

que chamam a atenção. Guias de néctar não est.ão restritas a 

cores apreciadas à olho nú, podem est.ar freqüentemente 

perceptíveis em out.r-o comprimento de luz. A observação da 

flor sob a câmera de raios ultra violetas, mostra, através 

da reflexão da cor, um brilho que é percebido apenas por 

certa classe de polinizadores CMEEUSE & MORRIS, 1984). 

Os pigmentos do citoplasma são do tipo 

flavon6ide e formam duas classes principais: antoncianina e 

ant.o:xantina. A constituição da antocianina conduz a 

variaç�es nas cores das pétalas da primula, as de cor carmim 

cont.ém o pigment.o chamado de primulina, 

monoglicosideo e as vermelho azuladas, 

na :forma de 

na forma de 

diglicosideo, além de considerável quant.idade de :flavonas 

C MONTCRI EFF • 1930) . 

A cor das pétalas de pr-i mula descor-a sob a 

luz do sol. ou em ambientes sob alta temperatura. As :flores 
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desenvolvidas à meia sombra e sob t.emperai:,ura amena, são 

mais int.ensament.e coloridas e conservam-se por mais tempo 

C MEHLQUI ST, 1942) . 

O aroma atrái 6 polinizador que o associa com 

o aliment.o. disponível em det.erminado dia ou estação do ano

CMEEUSE & MORRIS, 1984). 

Se os produt.ores de semeni:,es de primula f'orem 

dependent.es dos insetos polinizadores, não obterão genótipos 

puros. Embora muit.os t,enham o cuidado de separar as plani:,as 

pela cor da f'lor, colocando-as em ext.remidades dif'erent.es da 

casa de vegetação CMEHLQUIST 1942). 

ORNDUFF (1979) verif'icou num ensaio com 

Prim:u.ia veris, numa população i nglesa nat.ural. que 26% do 

pelem produzido pelo t.ipo longest.ilio e 40% do produzido 

pelo brevesi:,ilio são removidos das anteras pelos 

polinizadores. O dif'erencial deve-se a acessibilidade às 

ant,eras do t.ipo brevestilio. 

ORNDUFF (1979) f'ez uma revisão de literat,ura 

sobre os prováveis polinizadores de primula e cita vários 

autores: Darwin C2) anotou a pouca f'reqüência dos insei:,os 

visit.antes, durant,e o período de est,udos em Primuia 

sinensis, o que não lhe permit.iu uma conclusã'.o clara à 

respeit.o do efet,ivo polinizador qa espécie; Muller C3) 

regist,rou a oorrência de mamangavas CBombus spp) e 

Anthophora phiiiphis; Bell C4) n�o viu inseto algum durant,e 

os per í odes em que passou observando; Wei ss C 5) observou 

muit,as ma.mangavas. cada qual visitando muitas flores; 
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Lubbock C6) anot,ou a presença de abelhas solit.árias e 

mamangavas durant.e o dia e mariposas durant.e a noit.e; Knut.h 

C7) regist.rou a ocorrência de mamangavas. Nictiduiids. 

Bombyiids e várias abelhas e caract.erizou as flores de 

prímula como "Hummer-Falt.erblume"; Kirchner C8) observou 

principal ment.e abelhas e t.al como Darwin C 8) e Knut.h C 7) 

not.ou danos no cálice e t.ubo da corola das flores que 

julgaram t.er sido fei t.os por inset.os a procura de néct.ar; 

0RNDUFF (1979) conclui ent.ão que as mamangavas t.em sido 

cqmument.e i mpl i e adas no polinização de pr i mula. porém ci t.a 

ainda a necessidade de document.ar e�et.ivament.e a at.uação do 

C8) DARWIN. C. 0n t.he t.wo forms. or dimorphic condition. in 

t,he species o� Primuia and on t.heir remarkable sexual 

relat.ions. Proc. Linn. Soe. Bot .• London 6:77-96,1868. 

C3) MULLER, H. The xertilization of xlowers. London, 

Mac-Millan, 1883. 

(4) BELL E.A. The pr-imr-oses and Darwinism. London. Grant.

Ri chards. 1908. 

(6) WEISS, F.E. Furt.l')er obsr-vationi;. on t.he pollinat.ion of 

�he·primrose and the cowslip. New Phytologist. 

Cambridge 3:168-171, 1904. 

(6) LUBBOCK. J. Notes on the life history of british

tlowering plants. Oxf"ord. Claredon Press. 1905. 

C7) KNUTH, P. Handbuch der Blütenbiologie. Leipzig. W. 

Engelmann, 1899. 

C8) KIRCHNER, O. Blumen und Insekten. Leipzig, 1911. 
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seu polinizador. 

De acordo com SHOU C 1983) os polinizadores 

efetivos de Primul.a el.atior foram Bombus terrestris e Bombus 

l.apidarius. Na oportunidade, not.ou que o estigma da flor 

longest.ilia recebeu muito mais polem do que a brevestilia. 

Lesmas e caracóis alimentam-se das :flores de 

pr-imula. fixando-se normalmente na extremidade aberta do 

tubo da corola, onde est.ão acessi veis os orgãos sexuais da 

flor. Se danificarem o tipo longest.ilio ele torna-se 

màsculino e o brevest.ilio danificado, t.orna-se feminino. A 

atração das f' 1 ores aos vi si tant.es é um · problema par a. a 

produção de sementes CRICHARDS, 1984). 

2. 3. Caracterist.icas da est.rut.ur-a f'loral quanto a 

f'uncionalidade dos órgãos de reprodução e quanto 

ao sistema reprodutivo. 

· Observando o curso do floresci menta do 

primeiro e segundo verticilos :florais da inflorescência 

principal da Primul.a mal.acoides. HIEKE (1968) percebeu que 

há correlação entre o inicio do florescimento de ambas e a 

duração do :florescimento do primeiro verticilo, bem como. 

entre o número de flores do primeiro e o inicio do 

florescimento do segundo verticilo. 

HIEKE (1966) analisando o tempo e a duração 

do florescimento da inflorescência principal e das laterais, 
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concluiu que as f'lores do primeiro verticilo e a duração do 

f'lorescimento estão significativamente relacionadas. 

O periodo de antese das flores. def'inido por 

FAEGRI & PIJL (1971) como a fase desde a abertura da flor 

até aquela em que se torna i nacessi vel aos polinizadores. 

quando estará t.ão murcha que não permitirá que atuem, foi 

def'inido por SHOU (1983) para a Primula elat ior como sendo 

de 11,9, dias para longestilias e 12,2 dias para 

brevestilias. Observou também. que as flores que se abrem no 

inicio do f'lorescimento têm vida mais longa do que aquelas 

que se abrem quando o florescimento está no auge e, que não 

há diferença entre os tipos brevestilio e longestilio, 

quanto ao número de umbelas, nem quanto ao número de flores 

por umbela. 

VELANDER & SELANDER C1981) . investigaram o 

efeito de diferentes comprimentos do dia e efeito da 

temperatura no crescimento e desenvolvimento de vários 

estádios da formação de Primula vulearis. O seccionamento do 

ápice revelou mudanças do estádio ve�etati vo para o 

reprodutivo depois do periodo de 100 dias. sob dias curtos e 

de 115 dias sob dias longos, à temperatura de 15
°

c. O número 

o 
de folhas por planta aumenta mais rapidamente à 16 C, do que 

à 9
°

C. não havendo distinção para comprimento do dia. Porém, 

não foi observada nenhuma correlação entre área foliar por 

·planta e a iniciaç�o floral. Concluiram que o �lorescimento

é afetado principalmente pela temperatura. e, especialmente,

o o 

pela temperatura critica entre 9 e 12 C.
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A população distilica das espécies de Primuia 

é composta de igual número de plantas de estilete longo e

curto CFRANKEL & GALLUN. 1977). Porém, o polem tomado da 

antera de um ni vel di:fere mor:fologica e :fisiologicamente do· 

tomado da antera de outro .nível. mesmo sendo plantas 

geneticamente idênticas CBEALE, 1939). 

Na polinização natural, a germinação do polem 

é substancialmente reduzida quando 

dentro do mesmo comprimento de 

se :faz a autof'ecundaçã'.o 

estilete, pois o tubo 

polinico não penetra no estigma CHESLOP-HARRINSOM, 1979). 

STEVENS & MURRAY C1982) • t,1,abalhando apenas 

com o tipo longestilio da Primuia obconica. observaram que 

no inicio da germinação do grão de polem não há di:ferença no 

comportamento do tubo polinico de :flores autopolinizadas e

de polinização cruzada. Porém, perceberam que vinte e quatro 

horas. depois da polinização. os tubos polinicos das 

autopolinizadas apresentavam menor comprimento do que os da 

polinização cruzada por terem sido inibidos no tecido 

estigmático. 

longestilio 

porventura, 

FORD (1964) cita que o pelem da flor do tipo 

germina bem 

o estigma 

em seu próprio estigma, mas 

também tiver recebido polem 

se 

do 

brevestilio. a competição se estabeiece e o desenvolvimento 

entre êles se di:ferencia. O polem do brevest.ilio atinge 

primeiro o ovário e 

fecundaçã'.o :falhar. 

estabelecendo-se dest,a 

efet,ua a polinização. No caso dest,a 

o longest.ilio se aut,opoliniza. 

maneira a superioridade dest,e em 
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relação ao brevest.ilio. Já o polem do brevest.ilio germina 

bem sobre seu próprio est.igma porém, �alha ao t.entar 

penet.rar na super�icie est.igmát.ica. 

Est.e mesmo comport.ament.o SHIVANNA et. alii 

(1981) observaram "in vi t.ro" com respei t,o ao padrão de 

crescimento do longest.ilio, o qual no periodo de duas horas 

invariávelment.e atingiu maior comprimento. Eles t-ambém 

ver-i�icaram que ao nat-ural a situação ocorre da mesma 

maneira: o t.ubo polinico do longest.ilico percorre mais 

rápidamente o est.ilet.e do brevest.ilico. 

HESLOP-HARRINSON et. alii (1981) analisando o 

padrão de comportament.o de ambos os t.ubos polinicos na 

polinização compat.i vel e i ncompati vel entre 1 ongest.i l. i os e

brevestilios, verif'icaram que o t.ubo polinico do brevestilio 

at.inge o est.igma do longestilio, desenvolvendo-se ent.re a 

cuticula e a parede pect.ocel ulósica 

intercelular do cent.ro do estigma. 

até atingir o espaço 

O t.ubo polinico do 

brevestilio chega a crescer sobre o est.igma do brevest.ilio, 

explorando, i ni ci al ment.e. a base de alguma papila 

est.igmát.ica, mas poucos ef'et.ivamente penetram. Da mesma 

maneira o t.ubo polinico do longest.ilio não penet.ra 

pront.ament,e na papila estigmát.ica do longest.ilio, enrola-se 

:freqüentemente ao redor de si mesmo de modo casual e, se 

chega a e:fet.uar a penet.ração vai sómente at.e a base do 

est.i 1 et.e. 

Est.e padrão de comport.amento most.ra, segundo 

SHIVANNA et.. alii (1981), que há um cont.role sobre o 
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desen:Yol vi ment,o dos t.ubos polinicos incompat,iveis no 

est,igma. A desorient.ação sugere uma :fal t.a de ajust.ament,o 

fisico ou mesmo. a ausência de um guia quimiot-rópico. Os 

niveis de controle, que operam imediatamente após a chegada 

do polem sobre o est.igma, devem est-ar associados com a sua 

hidratação ou penet.ração :física no est-igma ou, ainda, com 

seu deslocamento ao longo do canal est-ilar. Em cada nivel as 

circunst.âncias são :favoráveis ou desfavoráveis para o 

progresso da polinização compatível 

necessàriament.e inibitórias, no 

ou ainda 

progresso 

não 

da 

incompat.ibilidade. A t,ot.al inibição deve result.ar do efeit.o 

cumulativo ao longo das barreiras seqüenciais, nenhuma das 

quais, quand� isoladas, t.em ação in:falivel. 

STEVENS & MURRAY (1988) observaram a 

redução do número de t.ubos polinicos do t.opo do est.ilet.e em 

relação aos que at.ingem a sua base, na aut.opolinização da 

mesma :flor em Primuia obconica. Nas longest.ilias a redução 

foi de 33% para 81¾ e nas brevest.ilias de 72% para 66%. 

Também polinizaram boUSes f'lorais .e observaram que quant.o 

mais desenvolvidos, maior quantidade de t.ubos polinicos 

atingem o ovário. 

KNOX et. alii (1976) explicam como ocorre a 

:fecundação: quando o pol em cai sobre o est.i gma component.es 

da exina fazem cont-at.o com os recept.ores da super:ficie do 

estigma. Se o pelem �or adequado. na super�icie do est-igma 

forma-se um fluido, se por outro lado, o polem for est-ranho 

o sistema deixa de operar. Ocorre então um segundo event-o de
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reconhecimen'l:.,o: o sist,ema da cu'l:.,inase é at,i vado. digere a 

cuticula e permite que o tubo polínico penetre na super:ficie 

do es�igma. O pol�m �ntão cresce atr-avés da guia 

mucilaginosa ao longo do canal estilar em direção ao ovário, 

:fecundando-o. Segundo os aui:.,ores o polimero �-glicosil, 

component,e da super:ficie papilar, é idént,ico ao da mucilagem 

guia rio est,ilet,e e é pouco provável que esteja envolvido nos 

eventos de reconheci ment.o mas, com segurança. é :fonte de 

nutrientes. suport.e :fisico e atua também como adesivo na 

capt,ura dos grãos de pelem da super:ficie estigmát,ica. 

(S) 

O local de ação do gene da incompatibilidade 

é o fat-or de maior i mport.anci a nas correlaçeíes 

descobert.as entre o controle do sist.ema genético de 

incompatibilidade a morfologia e o si'lio de inibição do 

polem. No sistema. esporof'i-tico suá ação ocorre nas células 

do -tapet.e e não no meiócito, esclarece HESLOP-HARRINSON 

(1968). 

A exi na do grão de pol em t..em duas :funçeíes 

primárias: protege o gameta cont.ra danos :físicos durant,e o 

t,r anspor t.e. acomodando as mudanças de volume dur ant,e sua 

hidratação e atua como supositório do t,apete. o qual segundo 

ZAVADA (1984). é derivado de substâncias que operam nos 

sistemas de incompatibilidade. 

Alguns consti t, ui nt..es si nt..et,i zados no tapet,e 

são t.rans:feridos para o grão de pelem durant.e a sua fase de 

maturação. O minimo cont.at.o da int.ina com a super:ficie 

est,igmática. at,ravés da exina, é suficient,e para reproduzir 
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a resposta incompat..ivel CPANDEY 1970). 

HESLOP-HARRINSON (1977) estudaram a e:xina do 

grão de pelem da flor do tipo longestilio e confirmam que o 

material constituinte é derivado do tapete da ant.era e por 

conseguinte, de origem esporof'it..ica. 

No si .st.ema de i ncompa ti bili dade homom6r f' i co 

as proteínas atuam na maturação da exina e são a fonte de 

reconhecimento da reação de incompatibilidade. As proteínas 

da parede do grão de polem são derivadas do tapete e seus 

e:x:tr a tos • t.ão bem como o material e:x:tr ai do da parede do 

polem, podem provocar a formação de um tampão de calose na 

papila estigmática. Isto tem caracterizado a reação de 

incompatibilidade nas Cruciferae e Com.positae CDICKINSON & 

LEWIS, 1943; HOWLET et alii 197�). GIBBS C1986) adiant,a que 

o processo de rejeição ocorre essencialmente na superfície

do estigma e pode provocar o aborto do tubo polínico. 

RICHARDS & IBRAHIM C1982) registraram a 

deposição de calosa na papila estigmática da f'lor do U.po 

brevestilio, depois que foi polinizada por polem do mesmo 

tipo. Porém, o mesmo não ocor·reu quando f'izeram o cruzamento 

entre os dois tipos de flores de primula. 

Embora haja muitas informaç�es disponiveis a 

raspei t.o da genética da heterostilia em Pr-im:iJ.l.a obconica 

CDOWRICK 1966) � e também do si tio de inibiç:à'.o do tubo 

polinico tLEWIS 1942), há poucas. sobre o papel das 

proteinas na parede do pelem, e os sities de reconhecimento 

estigmáticos da incompatibilidade heteromór�ica. 
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Sabe-se que, nos est.i ginas maduros de mui t.as 

espécies, relacionadas com o sist.ema de aut.o 

incompatibilidade homomórf'ico esporof'itico. há uma pelicula 

prot.einácea; há considerável at.i vidade da est.erase e há 

t.ambém numerosos si 1:,ios de ligação de leci t.ina. Por- ist.o, 

par-a evitar a reação de incompat.ibilidade, há t.est.es em que 

são polinizados os boU:íes f'lorais CMAITSSON et. alii (1974) 

KNOX et alii C1976) e ROBERTS et. alii (1979). 

Na parede do polem de Primuia obconica. KNOX 

& -HESLOP-HARRI NSON C 1970) detectaram a presença de várias 

enzimas. 

GOLYNSKAYA et alii (1976) isolando proteínas 

do estilet.e e estigma 

f'itohemaglutinina causa a 

de primula, 

reação de 

opinaram que a 

incompatibilidade. 

Observaram .. que o extrat.o do t.ipo brevestilio at.ua como 

hemagl uti nina e que o do tipo l ongest.i li o não. Consideram 

ser este um detalhe importante. porque indica a exist.ência 

de uma f'unção semelhante a lecit.ina e porque diferenças nas 

propriedades aglutinantes, t.alvez, signifiquem dif'erent.es 

ligações de sacarose presentes nas duas formas de flor. 

STEVENS & MURRAY (1982), encontraram est.erase 

ao redor da lamela média entre as células papilares. 

Observaram também a int.ensa :fluorescência das papilas 

incubadas, o que lhes sugar i u que os numerosos si t.i os de 

leci t.ina são os recept.ores de carboidrat..os na superf'icie 

est.i gmáti ca. 

As proteínas da pareda do polem da primula 



19 

são derivadas do colapso do t.apet.e e não e:x:ecut.am papel 

algum na reação de aulo incompat..ibilidade het..erom6rf'ica 

desta espécie, como também não ocorre a reação de rejeição 

da calose depois da aut..opolinização. Motivo pelo qual. para 

STEVENS & MURRAY (1982). a incompat.ibilidade da Prim:u.ta 

obconica não se parece com a das Compositde e Cruciferae. 

GOSH & SHIVANNA (1980) af'irmam que o estigma 

da forma longestilia de Linu� erandi/lorv.m, é do t.ipo seco e 

as papilas est.ão cobertas por cut..ina. o da brevest..ilia é do 

t..ipo úmido. Coment..am que embora a est.erase e a fosfat.ase 

ácida est.ejam presentes sobre o est..igma de ambas as formas. 

suas at..ividades são invariavelmente mais altas no da 

brevest..ilia. 

Para SHOU (1984), as proteinas são os �atores 

que geram a incompatibilidade em Primuia e est.ão presentes 

no material intersticial do trajeto estilar. CARRARO et.. alii 

(1985) sugerem ser a presença de peroxidase no espaço 

intercelular da parede do estilete. Para GRAHAM & kARNOWSKY 

(1965) é a presença da pero:x:idase. PANDEY (1967). acrescenta 

que pode ser uma ação indireta da peroxidase. interferindo 

nos processos ligados a sintese de au:x:inas. MORGAN & FOWLER 

1972) citam que é na síntese de etileno e SAUNDERS et. alii 

(1964). dizem que é na sintese do �enol. 

MODLIBOWSKA C1948) sup�e que em Primula 

obconica e outras plantas nas quais o estigma é seco, a 

polinização e:x:cessivà estabelece a compet..ição entre os gr�os 

de pelem. o que leva a interromper o desenvolvimento dos 
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tubos polinicos, gerando em consequência a 

incompatibilidade. Af'irma, também.que a presença da secreção 

est.igmát.ica deve o:ferecer maior unif'ormidade de condiçe:íes 

para germinação do polem. A· vantagem. no caso, é ter um 

crescimento suf'iciente.- embora limitado em número, do que um 

cresci mente de:fi ci enle de um número excessivo de grãos de 

pelem. 

HESLOP-HARRINSON & SHIVANNA C1977) :fizeram um 

estudo sobre as caracteristicas da superf'icie receptiva das 

angiospermas e observaram que em monocotiledôneas e 

dicotiledóneas._ em que o estigma é seco, este está recobert.o 

por uma camada proteinácea extracut.icular hidratada, e 

naquelas em que é úmido há na super:ficie uma secreção 

:fluida. Os pesquisadores relacionaram esta característica 

com os sistemas de auto incompatibilidade. 

Na Inglaterra. em condiçe:íes de umidade do ar 

em torno de 55¾- a 65¾, menos do que 5¾ do pelem do 

longestilio germinou sobre o estigma do mesmo tipo. Isto 

pareceu a SHIVANNA et alii (1983) que tal vez a falha seja 

devida a deficiência de hidratação, pois quando testaram a 

polinização em ambiente com umidade controlada até a 

saturaç_ão, perceberam que a porcentagem de germinação do 

pelem aumentou. 

Num ambiente com umi dada do ar em tôr no de 

40�oa 65¾, a fecundação dos cruzamentos compati veis de 

,prímula se processa num período de 48 horas. Os grãos de

pelem que f'àlham ao germinar, nunca estão su:ficientemente 
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hidrat.ados CGIBBS, 1986). 

RICHARDS & IBRAHIN (1982) t.est.aram a umidade 

do ambiente durante a polinização de Primuta veris, e são de 

opinião que ela pode atuar como cont.role das características 

gerais dos problemas ligados a incompatibilidade. 

Analisando as :f1or-es de primula do ponto de 

vist.a de susceptibilidade às condiçôes de umidade do 

ambient.e, SHIVANNA et alii (1983) descrevem que as anteras 

do tipo longestilio estão protegidas no tubo da corola, por 

isto, perma�ec�m em contjiç�es mais estáveis, são ,menos 

afet.adas. Já as do tipo br.evesti 1 i o são compl etament.e 

expostas, devendo por isto serem mais sensíveis as mudanças 

de umidade atmosférica. 

Observaram que a exina do pelem brevest.ilio 

de Primula. vul.15'a.ris t.em um componente higrosc6pico que 

facilita o acúmulo de água. porém ele não reidrata quando 

at.inge o estigma do mesmo tipo. Sugerem então que pelo fato 

da exi na cont.er mat.erial derivado do t.apete, quando em 

contato com o estigma este não provei-ia o pelem de 

quant.idade suficiente de água para que se reidratasse. Esta 

observação, 

falha -na 

segundo os 

hidratação 

autores. exclui 

ser simplesment.e 

a possibilidade da 

uma questão de 

desiquilibrio osm6t.ico. Not.aram ainda, que há mudanças na 

permeabilidade da membrana plasmática ent.re os dois tipos de 

pelem, quando observadas através de reação �luorocromática. 

A Primuia. estudada por Darwin no Século XIX,

t.eve sua capacidade reprodutiva reinvestigada exaustivamente 
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e passou, a partir de então, a compor o exemplo clássico de 

heterostilia CDOWRICK & MATHER, 1960). 

O termo heterostilia foi usado. pela primeira 

vez, por Hildebrand C9), citado por VUILLEUMIER (1967), para 

descrever o mecanisno de hibridação entre plantas da mesma 

espécie que apresentam dois ou três comprimentos diferentes 

de estilete em relação ao filete, de maneira que as anteras 

se posicionam em altura variável em relação ao estigma. 

Em 1877 Darwin publicou seu livro, intitulado: 

"Diferentes :formas das flores nas plantas da mesma espécie", 

onde introduziu novos termos: cruzamento legitimo, aquele 

que ocorre entre tipos de flores diferentes e cruzamento 

ilegi timo, o· que ocorre entre tipos de flores semelhantes. 

Deu o nome de "pin" Clongestilia) para f'lores de estilete 

longo e f'ilete curtos e "thrum" Cbrevestilia.) para. :flores de 

estilete curto e '  :filete longos. Na oportunidade, :fez 

cruzamentos entre os diferentes tipos e mostrou que o 

classificado como legi t.imo produz mais sementes do que o 

ilegitimo. Na Figura 1 são mostrados os dois tipos de flores 

da primula. 

C 9) HI LDEBRAND • F. Die Geschlet.er-Vertherlun bei don 

P�lanzen. Leipzig. 1867. 
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a) b) 

FIGURA 1 - Estrutura floral dos tipos de flores de Primuia 

obconica var erandiflora. Ca) longest.ilia e Cb) 

br evest.i 1 ia. 

A auto-incompatibilidade heteromórfica ocorre 

entre cruzament.os ilegitimos e sua dist.ribuiç:�o generalizada 

entre as :familias botânicas ·evoluiu independent.ement.e 

segundo 

possi vel 

ALLARD C 1960) . O autor escreve. t.ambém. que é 

predominantemente prever. em cerl.as :familias 

heterostilicas como Primulaceae. que o mecanismo esteve 

sempre presente nos ancestrais. 

de adaptaç�o. Nesta f'amilia 

pers�stindo durante a :rase 

atuam dois sistemas de 

incompatibilidade. o heterom6rf'ico devido ao dimorf'ismo 

f'loral e o esporof'it.ico devido ao comportamento do polem do 

brevestilio. 
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De acordo com PANDEY C1960), a reaç:ã'.o 

:fisiológica de incompatibilidade nas espécies heterostilicas 

é determinada esporo:fi ticamente pela plant.a mat.riz. Isto 

signi:fica que ambos os grãos de polem (S) e Cs) da planta 

brevestilia CSs) comportam-se. da mesma maneira quando 

atingem a super:ficie estigmática. Da mesma :forma, ambos Cs) 

do gr:ã'.o de polem da planta longestilia Css) tem 

comportamen�o parecido. Entretanto. o Cs) do brevestilio e o 

Cs) do longestilio comportam-se de maneira diferente mesmo 

sendo geneticamente idênticos. Dest-e modo. o :fenótipo da 

planta matriz e n:ã'.o o genótipo do polem é que determina seu 

comportamento subseqüente. Esta si tuaç:ã'.o :fica melhor 

esclarecida com a visualizaç:ã'.o do mecanismo de auto rejeiç:ã'.o 

na Figura 3. 

PANDEY (1960) presume que a in:fluência 

materna ocorra durante a meiose. uma vez que a :formaç:ã'.o da 

parede célular é atrazada até a segunda divis:ã'.o ·meiótica. 

Nesta :fase. alguma substância seria liberada a os gr:ã'.os de 

polem :formados compartilhariam propriedades citoplasmáticas 

comuns. A natureza desta propriedade citoplasmática tem sido 

muit.o debatida e provavelmente varia com di !'ar entes 

proporç�es de heterostilia. 

DICKINS0N & HESLOP-HARRINS0M (1977) concordam 

com PANDEY C1960) sobre a ocorrência da transcrição do gene 

S na célula mãe do. gr:ã'.o de polem antes da meiose. na 

incompatibilidade esporo:fi t.ica. Mas sugerem que a 

t.raduç:ã'.o deva ocorrer num estádio posterior e que deve 
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FIGURA 3 - Mecanismo da auto rejeiçâ'.o na incompatibilidade. 

Modo de açâ'.o do f a t,or S: C A) quando o gr â'.o de 

polem contém o mesmo alelo presente no tecido do 

estigma e estilet,e, êle nâ'.o pode germinar, 

resulta em incompatibilidade completa; CB) quando 

um dos grâ'.os de pelem tem um alelo diferente, a 

progênie resulta de duas classes: s
1 
s

3 
e s

2
s4;

CC) quando ambos tem alelos diferentes do tecido

da planta a ser polinizada, a progênie resulta de 

quatro classes: s
1
s

3
• s

2
s

3
• s

1
s4 e s

2
s4 CBRIEGER

& GURGEL. 1961 , modificado) 
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sobreviver algum determinante esporofitico nesta ocasião. 

A morfologia f'loral da primula dif'ere com 

respeito ao complexo de caracteres envolvidos no mecanismo 

de polinização. A população dim6rfica consiste do t.ipo 

1 ongest.i li o car act.er i zado por: esti 1 et.e longo. ant.er as 

localizadas na porção apical do t.ubo da corola. grãos de 

pol em pequenos e papilas est.i gmá t.i cas gr-andes e do t.i po 

brevestilio, caracterizado por-: estilete curto. anteras· 

localizadas na porção mediana do tubo da corola. grãos de 

pelem grandes e papilas estigmát.icas pequenas CGRANT. 1976). 

O mecanismo i l egi ti mo est.á assoei ado com o 

ef'eito maternal, pois o pelem do longestilio é homozigoto e

cresce mais rápidamente em direção ao ovário do brevestilio. 

do que em direção ao ovário do longestilio. Enquanto que o 

polem do brevestilio é heterozigoto. Sendo controlado pelo 

supergene. f'ica condicionado ao meio genético provido pelo 

espor6fit.o do qual foi formado, por isto seu caminhamente 

em direção ao ovário não é unif'orme CALLARD, 1960). 

Segundo GRANT (1975), o determinante genético 

dos tipos de f'lores longestilio e brevest.ilio é um 

agrupamento de genes contigtios. ligados como um bloco por 

inversaes heterozig6t.icas, translocaçaes 

1 ocal i zados. Os genes podem não estar 

f'uncionalmente 

super gene. que 

e segregar como 

governa o tipo de 

unidades 

flor nas 

ou quiasmas 

relacionados 

simples. 

espécies 

o 

de 

primulas heterost.ilicas, atua na seguint.e ordem: 

G: comprimento do estilet.e. 



Sp:tamanho da papila estigmática. 

I: auto incompatibilidade. 

P: tamanho do grão de polem. 

A: localização da antera. 

ê.7 

A combinação de comprimento de estilete, 

localização das anteras, tamanho de grão de pelem e papilas 

estigmáticas nos tipos de f'lores de primula, reduzem a 

chance de autopol i ni zação e da polinização cruzada entre 

f'lores do mesmo tipo e, pelo mesmo motivo promovem a 

po�inização cruzada entre f'lores de tipos distintos. 

A alteração na constituição genética dos 

i ndi vi duos, segundo · MA THER & WI NTON C 1941) , modi f' i ca sua 

morf'ologia e f'isiologia. Tais mudanças, não sómente af'etam 

sua f'ertilidade, como seu hábito de cresciment.o, grau de 

hibridação e resposta das geraç5es posteriores como conf'irma 

a adaptação do seu sistema de hibridação. 

A Pri.m.ul.a si.nensis vem sendo cultivada há 

mais de cem anos em estuf'a. Nesse período ela passou a ter 

pouco a pouco uma capacidade cada vez maior de 

autof'ecundação. Essa redução gradativa do sistema de 

autoincompatibildade :foi consideratja, conforme ALLARD 

(1960), uma conseqtiência da modificação dos genes ao longo 

de muitas geraç5es de seleção das plantas mais f'érteis. 

O aumento do • número , de espécies auto 

incompatíveis atesta a mudança do sistema de hibridação, em 

áreas de ambiente dif'erentes dos de origem. VUILLEUMIER 

(1967) cita que há evidências acumuladas, ao longo dos 
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anos, que mostram que os sistemas de hibridação se adaptam 

ou se tornam flexíveis sob diferentes condições. 

Enquanto for mantida alguma capacidade de 

cruzamento. as espécies poder:iro aliar a vantagem da auto 

incompatibilidade e a variabilidade. As heterostilicas podem 

manter um equilíbrio entre a autofecundação e o cruzamento. 

Esta flexibilidade é que torna seu sistema reprodutivo 

altamente adaptável e variando sob pressões de ambiente para 

sistemas de polinização definidos. 

A análise do complexo sistema evolucionário 

da Primuia estimula novas pesquisas. 

frequência da sua autof'ecundação, varia 

uma vez que a 

com as condições 

ecológicas, de ano para ano em função do clima. Neste 

sentido. observações feitas em diferentes lugares estão 

claramente sujeitas a consideráveis variações. afirma BODMER 

(1984) '. 

As conclusões de DARWIN (1862) à respeito do 

dimorfismo no gênero Primuia. promovendo um certo padrão de 

circulação de polem entre os tipos de flores. t-em sido 

aceitas no meio cientif'ico. embora SHOU (1984) ressalte que 

ninguém tenha procurado confirmá-las. 

ORNDUPF C 1979) levantou muitos dados a

respeito da potencialidade de Primula veris para produção de 

sementes, numa população natural de Hogtrough. na 

Inglaterra. cujos dados podem ser vistos na Tabela 1. 
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TABELA 1 - Potencialidade da Primula veris para produção de 

sementes. Número de �leres. tamanho e quantidade 

de grãos de polem por estigma, nos dois t.ipos de

flores. brevestilia e longest.ilia.CORNDUFF,1979). 

Longestilia Brevestília 

o 
Amostragem Cn de :flores) 72 70 

o 
N grãos pelem por :flor 811. 000 87.000 

Tamanho do grão de pelem 18,1µm Z9,6µm 

Carga de pelem do estigma 1.480 278 

ORNDUFF C 1979) analisou. também, a natureza 

da carga estigmática por tipo de :flor e verificou que na 

longestilia havi.a 92¾ de pelem do tipo longestilio e 8% de 

polem ,brevestilio. No estigma da brevestilia havia 66% de 

pelem longest.ilio e 34% de brevest.ilio. 

Em Primula elatior, SHOU (1983) verificou que 

o tipo de :flor longestilio produz 1. 6 vezes mais pelem do

que o brevest.ilio. Sugere que a viabilidade do longestilio 

talvez seja maior, pois, num ensaio qµe fez com emasculação 

de flores, observou que a polinização natural de flores do 

tipo brevestilio :foi mínima. 

SHIVANNA et alii (1981) :fizeram mui tos 

ensaios para estabelecer o meio liquido adequado para 

germinação do pelem de primula "'in vit.ro". O teor de 16¾ de 

açúcares t.ot.ais, utilizado como complemento principal do 
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substrato, permitiu a germinaçã'.o de ambos os t.ipos, mas, 

enquanto o crescimento do tubo polinico do longestilio foi 

mais ou menos normal, o do brevestilio cresceu 

frequentemente deformado. 

STEVENS & MURRAY C198Z) t.est.aram a 

concentraçã'.o de sacarose do substrato de 3 à 30%, na 

germinação do pelem de Primul..a obconica. Cone! uiram que o 

melhor resultado foi o de 6¾ de sacarose, embora para todos 

os niveis estudados o polem tenha germinado. Observaram que 

muitos grãos de pelem incharam e eventualmente estouraram. 

A diferença estrutural entre os tipos de flor 

de primula favorece a polinização cruzada em detrimento da 

autopolinização. MEHLQUIST (1942) comenta que torna-se 

razoável assumir que, devido a seleção, o eventual aumento 

da fertilidade das flores poderia ser influenciado pelo 

procedimento adotado na polinização. 

MEHLQUI ST C 1942) destaca a superioridade da 

flor brevestilia como doadora de pelem, devido a 

acessi bi 1 idade das ant.er as, já que o estigma não pode ser 

facilmente atingido, por est.ar no interior do tubo 

corolineo, se as ant.eras não f'orem emasculadas. Por outro 

lado, considera a f'lor longest.ilia ideal como geni t.ora 

feminina, pela acessibilidade do seu _estigma e pelo fato de 

não precisar ser emasculada, porque suas ant.eras 

dentro do t.ubo formado pela corola. 

estão 

MATHER & WINTON (1941) revelam que produtores 

comerciais de sementes de pr�mula preferem plantas que 
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possam ser aut.opolinizadas. pois são capazes de produzir 

gen6t.ipos puros com relat.i va :facilidade. Como regra geral • 

mant.ém estoques de sement.es de Prim;uta sinensis 

aut.opolinizando o t.ipo longest.ilio. 

A ralação ent.re o número de :folhas :formadas a 

iniciação :floral e a di:ferença de 

marcação da di :ferença var i et.al 

CHIEKE,1969). 

i::. 4. Produção de sementes. · 

cores 

em 

é que pêr mi t.e a 

Prim-u.ta obconica 

DARWIN (1877) pesquisando os processos de 

polinização de Primuta sinensis, ·observou que a polinização 

cruzada ent.re os t.ipos result.ou em duas vezes mais sement.es 

do que a aut.opolinização. 

O número de sement.es por cápsula obt.ido por 

GREGORY (1911) com Prim-u.ta sinensis. :foi semelhant.e ao 

obt.i do por DARWIN C 1877) : 33 sement.es no cr uzament.o do 

longest.ilio com o brevest.i li o, as no cruzament.o do 

brevest.i li o com o l ongest.i 1 i o. 21 na aut.opol i ni zação do 

longest.ilio e 11 sement.es na aut.opolinização do brevest.ilio. 

MEHLQUISf (1942) num ensaio sobre produção de 

sement.es de Primuta obconica, aut.opolinizando e :fazendo 

polinização cruzada obt.eve os dados apresent.ados na Tabela 

2.
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TABELA 2 - Número de cápsulas e número médio de sementes 

produzidas por flor através da autopolinizaç�o e 

da polinizaç�o cruzada. de Primuia obconica. 

C MEHLQUI ST, 1942) . 

t.ipo de cruzamento n
°

poliniz. 
o 

n cápsulas 
o 

n sementes 

aut.op.longest.ilio 76 14 º·º 

longest. X longest.. 73 11 1.a

brevest. X brevest. 63 g o.o

brevest X longest.. 64 66 61,3 

longest X brevest. 139 122 89,6 

O resultado obtido demonstra que s6ment.e as 

combinaç�es compativeis produzem sementes em quantidades 

suficientes para a produçã'.o comercial, conclui o autor. 

MAURER & WATERMANN C1979), investigaram a 

produç�o de sementes de Primuia obconica, por planta. para 

seis épocas de colheita entre 10 de abril e 10 de junho, na 

Alemanha. Concluiram que o· número de sementes por cápsula 

diminui da primeira para a última colheita, a razão de duas 

sementes por dia, embora o peso de mi 1 sementes tenha 

permanecido const.ant.e. Observaram t.ambém que o número de 

cápsulas por planta. o número de sementes por planta e o 

número de sementes 

positivamente. 

por cápsula estão correlacionados 

Os ovários dos tipos de �lares longest.ilias e 

brevest.ilias nã'.o mostram di�erença signi�icat.iva quanto ao 
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número de óvulos. Est.e n�o é um f'at.or limi t.ant.e para a 

produç�o de sement.es de primula. Tal vez o 

di:ferença na produção de sement.es. seja 

que governe a 

o diâmet.ro do 

condu-t..o est.ilar da f'lor. · que rest.ringe, de algum modo, a 

passagem dos grãos de polem COOWRICK. 1956). 

O t.ipo de f'lor de primula homost.ilica, numa 

populaç�o nat.ural. produz 69¾ em média mais sement.es por 

planta do que o tipo het.erostilico. N�o se sabe, ent.ret.ant.o. 

se são viáveis nem se as plânt.ulas originárias dest.as 

sementes são mais vigorosas CRICHARDS, 1984). 

Con:forme MEHLQUIST C1948), a polinização 

semanal das f'lores de primula é suf'icient.e para prover de 

pelem as plant.as mat.rizes na produção comercial de sement.es. 

Julga. o aut.or. que uma plant.a doadora de pelem seja 

su:ficient.e para polinizar cinco mat.rizes. pois uma plant.a 

bem_ polinizada é_capaz de produzir 10.000 ou mais semént.es. 

2.9 Capacidade germinativa das sementes. 

THOMPSON C 1969) est.udou a porcent.agem de 

germinação de diversas espécies de primula. à dif'erent.es 

temperat.uras. em várias épocas do ano, com luz e no escuro. 

Observou que as respostas variam muit.o entre as espécies. há 

aquelas que são indi:ferent.es e, as que não germinam. se não 

lhes f'orem dadas condições explicitas, ainda desconhecidas. 

THOMPSON (1971), f'ez outra tentat.iva 

par a reunir as espécies de pr i mulas. agora as de origem 
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asiát,ica, sob cert.os requisit.os para germinação. Não obt.eve 

result,ado sat,i s:fat,óri o em razão da diversidade das 

respost.as, devido a ampla gama de condiçôes necessárias. 

A germinação de sement.es de cert,os cult.ivares 

de primula é exlremament,e di:ficil, segundo CHAVAGNAT & JEUDY 

(1981). Ao t,rabalharem com Pr-im:u.l.a obconica. observaram que 

as sement.es começaram a germinar no dia, depois da 

inst,alação do t,est,e, b � t, de 16 à ��
º
e.so vempera uras �V 

alcançando 76% de germinação. o melhor result,ado obt,ido. 

Para DOTTERWEICH & ROBER (1988) • a

di:ficuldade da. produção de sement,es de primula é devida 

principalment,e à :falt,a de dados de pesquisa e mesmo 

de in:formaçôes sobre experiências do pont,o de vist,a prático. 

Os pesquisadores t.est.aram a temperat.ura de germinaç�o para 

várias espécies e indicam para a Primul.a obconica a 

o 
graduação de 16 à 20 C, quando obtiveram um resultado de 91¾ 

de germinação. 

Poucas espécies de primula apresentam boa 

germinação quando semeadas logo após a colhei ta das 

sementes. con:forme THOMPSON (1969). Ele observou que a 

germinação das sement.es de Primul.a obconica, que :foram 

mant,idas armazenadas durante oito meses :foi superior a 

daquelas armazenadas por quatro meses. 

Todavia HIEKE (1969), est,udando a germinação 

desta espécie, veri:ficou que a germinação de sementes recém 

colhidas :foi maior do que a das armazenadas. Embora t.,enha 

t.ambém obt.ido dados que concordam com THOMPSON (1969), 
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segundo o qual. · ocasionalment.e. sement:és armazenadas por 

seis meses germinam melhor do que as recém colhidas. Sugere 

ainda. que as sementes apresentam uma certa dormência após a 

colheita. 

O indicador mais conf'iável da capacidade 

germinativa das sementes de primula para HIEKE C1Q6Q) é o 

número de sementes germinadas na primeira contagem do teste. 

No caso do seu trabalho. com Primula obconica. deu-se no 11
° 

dia após a semeadura. O autor considerou como excelente o 

resultado da germinaç�o em torno de 90% à 100%, como mediano 

o de 70% à 90% e abaixo de 70%, classif'icou como 

insatisf'at.6ria. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS

As observaç5es sobre Primula obconica, Hance,.

variedade 6randiflora, de pét,alas cor vermelho violáceo 

Cpurple ·n°39 Hort.i cul t. ur al Color Guide, GRAF 1986), 

caracterizada por NICH0LS0N & MOTTET C1867), BAILEY C1906), 

BLASDALE C 1948) , SHI M0Y A C 1977) e BARROSO C 1978) f' oram 

f'eitas em plantas cultivadas, na Escol a Superior- de 

Agr-icul.t.ura Luiz de· Queiroz, Universidade de �o Paulo, em 

Piracicaba, latitude 88°48"30'S,. 

o longi t,ude 47 38"00' W, à 

646m de al t.i t.ude, em condiç5es de casa de veget.açã'.o do 

Departament.o de Hort.icultura e laborat.órios de sement.es dos 

Depart.amentos de Agricult.ura e Ciências Flor-est.ais, no 

período de julho de 1988 à dezembro de. 1989. 

Visando o estudo da pot.encialidade da espécie 

para produçã'.o de sementes, o projeto f'oi dividido em quatro 

etapas: Caract.erizaçã'.o da estrutura floral quanto aos 

aspect.os at.rativos e quanto a �uncionalidade dos órg�os de 

reproduçã'.o; caracterizaçã'.o do sistema reprodut.ivo; avaliaçã'.o 

da produçã'.o de sement.es e avaliaç�o da capacidade 
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germinativa das sementes produzidas. 

Devido a dificuldades operacionais as etapas 

não foram executadas nesta sequência. Inicialmente foi feita 

a produção de sementes e a caracterização do sistema 

reprodutivo. em seguida. a avaliação da capacidade 

germinativa das sementes e, por último, a caracterizaç�Q da 

estrutura floral. Entretanto com o objetivo de proporcionar 

uma visão didá:lica sobre o assunto estudado, optou-se por 

dar a sequência natural dos passos desenvolvidos e

acrescentar na revisão bibliográfica toda a informação 

dispon1 vel à respeito da primula .. 

As plantas • oriundas de dois lotes de 

sementes da firma japonesa 

diretamente do produtor CMaria 

Sakat.a, foram adquiridas 

Hossaka, Campina Grande do 

de diferenciação floral. Sul, Paraná), na fase 

Acondicionadas em vasos de plástico com 1,00 kg de substrato 

desinfectado. na proporção de 1/3 de matéria orgânica. 1/3 

de terra vegetal, 1/3 de areia grossa de rio e 8g de farinha 

de ossos, com pH 6,0. conforme VIDALIE (1983). 

Após a antese da primeira flor, as plantas 

foram classificadas como brevestilias ou longestilias, as 

foram eliminadas e os vasos inflorescências iniciais 

transportados para Piracicaba, em duas épocas: julho (1988) 

e setembro (1989). 

cuidados 

semanal 

Em 

usuais 

Piracicaba. as 

para a manutenção 

plantas receberam os 

da espécie, adubaç�o 

com a formulação: 17-9-30 C1g/l). e, quando 
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necessário. para o eliminar a carência de :ferro Cclorose 

nas :folhas) dee magnésio C pouco desenvolvimento) :foi :feita a 

adubação com 1g por vaso de so4Mg. As plantas :foram mantidas

em casa de vegetação com os vidros pintados de tinta latex 

branca e no per-iodo de novembro à dezembro receberam uma 

cobertura adicional de sombrite de cor preta (70% de 

1 umi nosi dade) 

A ci·rculação de ar no interior da casa de 

vegetação :foi proporcionada pelas 4 janelas de 1,0m x 1.om. 

duas das quais com ventiladores e pelo lanternim (cumeeira 

- com· abertura).

As plantas receberam irrigação vaso a vaso, 

em :função da necessidade, e nos per i odos mais quentes e

secos (Figura 6). o solo. sob a mesa onde estavam 

instaladas. :foi sempre mantido umidecido com água para 

aumentar a umidade do ambiente. 

No controle sanitário das plantas. :foram 

:feitas pulver-izaçê:ies mensais com Benlate C1g/l), para evitar 

os :fungos Botrytis cinerea (podridão cinzenta) e 

Thielaviopsis basicola (podridão do colo). e Zineb C1g/l), 

para o controle de Ram:u.laria prim:u.lae (manchas pardas nas 

:folhas). 

Na Figura 6 são mostrados os dados de 

temperatura e umidade relativa do ar, em Piracicaba, no 

per-iodo de julho a dezembro de 1988, fornecidos pelo 

Departamento de Física e Agrome(eorologia da ESALQ. 
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DADOS METEOROLOGICOS DO AR 
PIRACICABA - 1988 
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Figura 6 - Dados meteorológicos do ar. média a cada cinco 

dias. A linha inf'erior represent.a a t.emperat.ura 

mínima, a cent.ral, a t.emperat.ura máxima e a linha 

superior a umidade relat.iva do ar, no período de 

julho à .dezembro. Depart.amento de Física e

Agrometeorologia da ESALQ. Piracicaba, 1988. 
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3.1 Caracterização da estrutura �loral quanto aos 

aspectos atrativos aos polinizadores. 

No Laboratório de Sementes do Departamento de 

Ciências Florestais. f'oi f'eità a análise da morf'ologia 

f'lor-al das f'lor-es longestilias e br-evestilias, de modo a 

caracterizar- os atributos . atrativos: para os polinizadores, 

baseada em vários testes, alguns com metodologia clássica e 

outros modi:ficada. Os resultados obt.idos com a aplicação 

destes t.estes aparecem nas conclus�es, como indicativos de

uma síndrome de polinização. 

No per-iodo de setembr-o à novembro de 1989, 

f'or-am coletadas amostras de f'lores f'r-escas na casa de 

vegetação, separadas conf'orme o t.ipo em longestilio ou 

brevestilio, e o estádio de desenvol viment...o Cbot...ão floral 

fechado·, bot.ão f'loral intumescido e flor recém aberta). A 

partir do material classi:ficado f'oram :fei i.,as as segu�ntes 

deter-minaç�es:. detecção de pigmentos nas ,pé-\:,alas, osmóf'or-os 

e nectários, comportamento ao ultra violeta, classificação 

de odor, concentração de açúcares totais no néctar e

caracterização dos visitantes. 

A metodologia dos testes aplicados baseou-se 

em J 0HANSEM C 1940) • RADF0RD C 197 4) , · J 0NES & ali i C 1983) • 

ALEXANDER (1980) e inf'ormaçê:íes verbais de Sazima C10). Os 

(10) SAZIMA, M. Disciplina ecologia da Polinização. 

Campinas. Universidade Estadual, 1988. 
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resultados de todas as observações foram expressos pela 

média de dez repetiç�es, com quatro observações por 

repetição, exceto a caracterização dos visitantes. 

3.1. 1. De"lecção de pigmen"los nas pétalas 

Amostras de flores e algodão embebido em 

amoníaco f'oram acondicionados em recipiente de vidro 

translúcido e hermético, pelo período de 10 minutos. A 

determinação visual da nova coloração das pétalas, obtida 

pelo efeito do amoníaco, de acordo com o tipo de pigmento do 

citoplasma, foi relacionada com a tabela indicativa. 

3. :1.. 2. Absorção ao ultra violeta

Amostras de flores foram submetidas, por 16 

minutos a ação de cloreto férrico CFeC1
3

), 

éter ã 1%, num recipient.e de vidro 

em sol uçã'.o de 

fechado, sendo 

posteriormente observadas em câmara especial, se os tecidos 

absorviam ou refletiam os raios ultra violetas. 

3.1.3 Detecção de osmóforos 

As flores foram mergulhàdas em solução aquosa 

do cor ante vi tal , vermelho neut.r o C 1g/1000ml) por 4 horas. 

Após foram lavadas em água de torneira e apreciado o grau de 

tingimento dos tecidos das pétalas e sépalas. 

3.1.4 Classi�icação do odor

Amostras de flores foram acondicionadas num 
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frasco de vidro translúcido. herméticament..e fechado com 

tampa de borracha, pelo per-iodo de 3 horas. Após este tempo 

o odor foi aspirado e classi:ficado. A classif'icação inclui

os tipos: et..érico. aromático, balsâmico, f'ecálico, 

caprilico, repulsivo, à ambrosia, à alho ou. nenhum destes. 

3.1.6 Detecção de néctar e nectários 

As porções florais foram levemente 

pressionadas sobre lâmina com auxilio de espátula e 

observadas ao microscópio. A presença de secreção fluida 

sobre a lâmina indicou a presença de néctar. 

3.1:6 Concentração de açúcares tot..ais no néctar 

O néctar coletado das flores, conforme 3.1.6, foi 

analisado .no refrat..ômet..ro de campo. que indica, 

aut..omáticament..e, a concentração de açúcares totais. 

3.1.7 Caracterização dos visitantes 

A caracterização da presença dos visi tantas foi 

feita de acordo com a observação naturalistica, citada por 

LEHNER (1979). Observando-se durante o florescimento o t.ipo 

de visit.ant.e, a freqüência e horário das visitas. Os 

espécimens coletados foram encaminhados ao Depar'lamento de 

Entomologia da ESALQ, para a posterior identificação. 
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funcionalidade dos órgãos de reprodução 
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Na casa de vegetação do Departamento de 

Horticultura e no Laboratório de.Sementes do Departamento de 

Ciências Florestais, no per-iodo de setembro à novembro de 

1989, :foram :feitas as determinações sobre a :funcionalidade 

dos 6r-gãos de reprodução com base nos seguintes testes: 

horário da antese, duração e mudança na aparência das 

flores. número de óvulos, número de grãos de polem por :flor, 

receptividade estigmática e viabilidade e germinação do grão 

de polem. 

Os test.es :foram :feitos nos dois tipos de 

flores: longestilio e brevestilio. Os resultados expressam a 

média de dez repetiçeíes, com quatro observações por 

repetição e aparecem na conclusâi'.o como uma constatação do 

per-iodo de aptidão :floral da primula. 

3.2.1 Horário da antese das flores 

Os botões :florais foram marcados e seu 

desenvolvimento :foi acompanhado até a antese das flores para 

determinação do horário de abertura. 

3.2.2 Duração e mudanças na aparência das flores 

No material marcado, para o test.e ant.erior. 

f'oram :fei 'las observações sobre a mudança na aparência das 

f'lores ao longo do seu desenvolvimento at.é a fase de 
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senescência. 

3.8.3 Número de óvulos por flor 

O ovário das :flores. após a antese, :foi 

aberto com auxilio de pinça e estilete e contados o número 

de óvulos, com auxílio do microscópio. 

3.8.4 Número de grãos de polem por f"lor 

As anteras maduras :foram depositadas num 

recipiente de vidro :fechado, com 6 ml de álcool etílico à 

70¾. O recipiente :foi agitado até os grãos de polem turvarem 

a solução. que f"oi então pi petada. sobre a Câmera de 

Newbauer. destinada a contagem de hemácias do sangue :foi 

adaptada por MM:DA (1986), para contagem de grãos de polem. 

O resultado do número de grãos de polem se 

baseou em 30 repetiç5es de laboratório. cuja soma :foi 

multiplicada por 8000 para a obtenção do número por 

milili t.ro e, mult.iplicada, novamente, por 6 para a 

est.imativa do número de gr�os de polem por :frasco, conf'orme 

procedimento habitual no uso da Câmera de Newbauer. 

3.8.6 Receptividade estigmática 

A receptividade do estigma :foi test.ada. em 

casa de vegetação. pela· aplicação de uma gota de água 

oxigenada de 80 volumes sobre o estigma da :f 1 ores e. no 

laboratório, com Sudam III glicerinado. O cont.at.o da água 

ox.i. genada com o est.i gma f' az l i bar ar água mais oxigênio. 
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formando bolhas sobre a superf'icie recept.i va. f'acilment.e 

observadas à olho nú. O conlat.o do corant.e vit.al, Sudam III, 

com o est.igma f'az com que o t.ecido recept.i vo se core de 

vermelho. 

3.2.6 Viabilidade do grão de polem 

As ant.eras do bot.ao floral 'fechado, do bot.ão 

floral recém aberto e da flor, depois de um dia da 

deiscência, 'foram abert.as sobre lâminas contendo uma góta do 

corant.e vi t.al. carmim acét.ico. As lâminas f'oram levement.e 

aquecidas sobre cha:rna de :fogo, prot.egidas com laminula e, 

após 6 minut.os, examinadas ao microscópio. O cit.oplasma vivo 

colore de vermelho e denuncia o polem vi.ável. 

3.2.7 Germinação do grão de polem 

Foram feit.as culturas de grão de polem em solução 

aquosa, com açúcares t.otais à 6, 10 e 30% e ágar à 1%, para 

verificar a sua germinação. As ant.eras do bot.ão 'floral 

'fechado, do bot.ão floral intumescido e da flor. após um dia 

de ant.ese, f'oram abert.as com auxilio de est.ilet.e sob vidro 

de relógio. 

O polem f'oi recolhido nas cerdas de pincéis 

exclusivos e com auxilio do est.ilet.e f'oi dist.ribuido, 

unif'ormement.e, sobre o meio de cult.ura na lâmina. O material 

assim preparado f'oi mant.ido em câmara de germinação sob 

t.emperat.ura de 20
°

c e à 70¾ de umidade relaliva do ar, por 

72 horas. Neste per-iodo f'oi acompanhada a germinação e o 
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desenvdlviment.o 

microscópio. 

dos t.ubos poli ni cos analisados sob o 

Foram cont.ados po:r lâmina o número de gr-�os 

de pol em não ger-minados e o número 

germinação normal e anormal em 

de grãos de pol em de 

duas r-epet..içêSes de 

laborat..ório. Os resul t..ados f'oram expressos em porcent..agem, 

em relação ao número t.ot.al de gr�os de polem. 

(1966). f'oi 

A análise est.at.ist.ica. baseada em GOMES 

f'eit..a segundo o esquema f' at.or-i al · 3x3x2, 

di st.r i bui dos em deli neament.o i nt.ei r ament.e casualizado com 

duas repetiçeíes, sendo a análise da variância realizada 

con�orme a Tabela 3. 

Tabela 3 - Esquema da análise de variância dos dados de 

germinação de grão de pelem. 

Causa de variação Graus de liberdade 

Ti po de :f l or C A) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 

Fase da :flor CB) ....•......•••.••.....•.. 2 

Concentração de açúcares t.ot.ais CC) . ... .. 2 

AxB ....••..•...•...••. •..•••....••....••. 2 

AxC ..•.•..•........••• ••.•.•..•.••..•..•. 2 

BxC .....•••...•.•..•••••••.•..•..•.•• º • • •  4

AxBxC ....•........ � •.••..••••.•..•.••.•.. 4 

Resi duo ................................. 18 

TOTAL ................................... 39 
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Os dados obt.idds f'oràm t.ransformà.dos em arco 
' . 

. ,

seno Yx/100 . Na análise de variância ut.ilizou-se o t.est.e F. 

e o t.est.e de Tukey para comparação das médias. 

3.3. Caracterizaç�o da estrutura floral quanto ao 

sistema reprodutivo 

As plant.as foram submet.idas a diferent.es 

processos de polinização. para avaliar a capacidade de 

prodt.tção de sement.es. de acordo com ALLARD (1960). O ensaio 

foi desenvolvido na casa de veget,ação do Depart.amento de 

Hort.icult.ura, no periodo de julho à dezembro de 1988. A 

Figura 4, most.ra o esquema dos cruzament.os realizados. 

Foram realizados os seguint.es cruzament.os na 

primula: 

a. Cruzament..os ent,re flores longest.ilias e

brevest.ilias para verificar a ocorrência de Alogamia; 

b. Aut.opolinizações em flores longest.ilias e 

brevest.il.ias para verificar a ocorrência de Aut.ogami a; 

e. Cruzament.os ent.re flores longest.ilias da

mesma plant.a e cruzament.os ent.re flores brevest,i li as da 

mesma plant.a para verificar a ocorrência de gei t.onogami a; 

d. Emasculação de flores longest.ilias e 

brevest,ilias e prot.eção cont.ra a ação dos polinizadores para 
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a) ALOGAMIA b) AUTOGAMIA

e) GEITONOGAMIA d) APOMIXI A

e) XENOGAMIA ( BREVESTILIA} f)XENOGAMIA (LONGESTILIA)

Figura 4 - Processos de polinizaçâío aplicados ao sist.ema

reprodut.ivo da Primuia obconica. Hance, var. 

6ran.diftora. Piracicaba. 1988.
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verificar a ocorrência de Apomixia; 

e. Cruzamentos entre flores. longestilias de

plantas diferentes e cruzament-os ent.,re f'lores brevest.ilias 

de plantas diferent.,es para verificar 

Xenogamia; 

a ocorrência de 

f. Polinizaç:�o nat.ural: o t..rat..amento cont.role

foi mantido sem in"terferência. 

Foram coletados os seguintes dados: número de 

flores por plant.,a ; número de cápsulas por planta e número 

os quais foram relacionados para a de sementes por planta, 

aplicação da análise estat.i st.i ca. da seguinte maneira: 

de sementes por número de cápsulas por flor e número 

cápsula. 

O delineament,o experiment,al empregado, com 

base em GOMES C 1966) , foi em blocos casualizados. Cada 

si st,ema · de polinização foi t.est..ado com qua t.,r o r epet.i çe5es. 

sendo a análise de variância realizada conforme o esquema 

most.rado na t.abela 4. 

Os dados das variáveis número de cápsulas por flor 

e número de sement.es por cápsula :foram t.ransformados em 

-lx + O. 5.

Na análise de variância ut.ilizou-se o t.est.e 

Tukey para comparação das médias. 
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Esquema da •· análise de variância dos dados de 

número de cápsulas por t'lor polinizada e número 

de sement.es por cápsula. 

Causas de variação Graus de liberdade 

Processos de polinizaç�o .................... 7 

Blocos ...................................... 3 

Resi duo .................................... 21 

Total ...................................... 31 

3.4 Avaliação da produção de sementes 

Para avaliar a produçao de sement.es obt,idas 

no processo de polinização por alogamia. levou-se em cont.a 

os depoiment.os de MEHLQUIST C1942) e MATHER & WINTON (1941) 

segundo os quais a produção d e  sement.es de primula só é 

possi vel se os cruzament.os !'orem legi t.imos. isto é entre 

flores longestilias e brevest.ilias. Adotou-se então ora um 

tipo de flor. ora outro como planta mat.riz. variando-se o 

número de inflorescências por planta de uma à quatro e 

mantendo-se o t.rat.ament.o cont.role sem int.erferência. 
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As plantas cl assi ficadas segundo o t.i po de 

flor foram trazidas de Campina Grande do Sul, no Paraná, e

instaladas na casa de vegetação do Depart.ament.o de 

Hort.icult.ura. em julho de 1988. 

No final do mês d� julho. as plant.as volt.aram 

a florescer, quando f'oram efet..uados os cr-uzament..os. O t..ipo 

longest..ilio emasculado recebeu pelem do tipo brevestilio e

este daquele, ut.i.lizando-se a. corola como veiculo das 

ant.eras. A cor-ola :foi dividida longi t.udinalment..e em duas 

part.es e dest.acada do cálice, o t.ubo corolineo foi dobrado 

para t.rás para expor as 

friccionadas sobre o est.igma. 

ant.eras e est..as levemente 

As polinizaçc:Ses :foram feitas no per iodo da 

manh�. após a antese da flo,, t.endo sido polinizadas t.odas 

as flores pr aduzi das • no per iodo de 26 de julho à 30 de 

outubro e eliminadas t.odas as demais. De sort.e que a 

pr-oduç�o de flores e sementes concentrou-se no per-iodo do 

final do inverno até o final da primavera. 

A colheita das cápsulas teve inicio em 25 de 

setembro e prolongou-$e até 30 de dezembro e foi dividida em 

duas épocas, a primeira de 26 de setembro à 18 de novembro e 

a segunda de 13 de novembro à 30 de dezembro, compreendendo 

48 dias cada uma. A divisão da colhei t.a em duas . épocas 

deveu-se ao �ato de que as primeiras. flores, que se 

desenvolveram a partir de 26 de julho, não tiveram a intensa 

concorrência por espaço e nutrientes, como aquelas que 

abriram em 30 de outubro, quando as umbelas estavam repletas 
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de flores e a maioria. provavelmente, já fertilizada. 

A mudança de cor do ovário das flores de 

verde·para verde amarelado a o inicio da sua daiscência, �oi 

considerado o sinal indicativo para definição do ponto de 

colhei t.a. A medida em que as cápsulas amadureceram 

procedeu-se a colheita dos frutos. com auxilio de tesoura de 

ponta arredondada. As cápsulas colhidas foram acondicionadas 

em sacos de papel e armazenadas por três dias em dessecador 

com silica gel azul, após o que foi executado o

ben�ficiamento manual, :fazendo a separação e limpeza das 

sementes. A medida que as cápsulas :foram sendo colhidas e as 

sementes beneficiadas. foram sendo acondicionadas em tubos 

de ensaio tamponados com algodão e armazenadàs na câmara 

seca do Laboratório de Análise de Sementes do Departamento 

de Agricultura (Umidade Relativa do Ar de 40¾ à 60¾ e 20
°

C 

de Temperatura) até o periodo de execução dos testes para 

avaliar a capacidade germinativa das sementes. 

O delineamento experimental utilizado, com 

base em GOMES (1966), foi blocos casualizados, no esquema de 

parcelas subdivididas, onde tipo de :flor e número de umbelas 

foram considerados tratamentos pri�cipais 

produção o tratamento secundário. 

e época de 

Os dados coletados foram: número de flores 

polinizadas por planta C :foram polinizadas todas as 

produzidas), número de cápsulas colhidas por planta epeso 

Cmg) de sementes produzidas por planta e porcentagem de 

germinação das sementes. Para a aplicação da análise da 
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variância í'oi f'ei t,a a relação entre o número de cápsulas 

colhidas por- :flor polinizada e produção de sementes por-

cápsula colhida. Sendo a análise de variância realizada 

coní'orme o esquema mostrado na Tabela 5. 

Os dados relacionados f'oram transformados em 

-./x + O, e os de germinação em arco seno y x/100.

Tabela 6 Esquema da análise de variância dos dados de 

ger-mi nação, número de cápsulas ·colhidas por 

número de í'lores polinizadas e produção de 

sementes por número de cápsulas colhidas, por 

plant.a. 

Causas de variação Graus de liberdade 

Tipo de :flores (A) .••.•• •.• • • •• • •.. • .••• 1 

Numero de umbelas CB) ................... 4 

C /J,;JxCB) .............................. • ... 4 

Resi duo C J:>::> •••••••••••••••••••••••••••• 30 

Tot.al de Parcelas ...................... 39 

Epoca C C) •••••• .•••••••••• • • •••••••••••• 1 

CC) x (/:>;) •••••••••••••••••• • •••••••••••• 1

eco x e B) .................•............. 4 

e JJ,;J x e B) x e C) . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . 4 

Resi duo C 8) ............................ 30 

Total de Sub parcelas .................. 79 
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Na análise de variância utilizou-se o teste 

de Tukey para comparação das médias. 

sementes 

3. 6. Avaliação da capacidade germinati va das 

se:ment.es 

A avaliação da capacidade germinativa das 

colhidas em 3. 4. :foi e:fetuada no -Laboratório de 

Análise de Sementes do Departamento de Agricultura. no 

periodo de março à junho de 1989. 

· O teste de germinação :foi instalado em estufa

incubadora marca General.Elet.ric, com iluminação permanente 

o 
por lâmpadas :fluorescentes e temperatura alternada de 30 C 

o 
por 8 horas e 17 C por 16 horas. con:forme preconizam para a 

espécie em estudo as Regras para Análise de Sementes 

CBRASIL. 1980). A semeadura f'oi :fei t.a sobre papel duplo e

primeira e última contagens realizadas aos 14 e 28 dias, 

respect.ivament.e. 

O deli neament.o experimental e, a análise de 

variância :foram os mesmos descritos em 3.4 e Tabela 5. 

No desenvol viment.o das quatro etapas deste 

projeto. os f'atores analisados :foram avaliados em relaçã'.o a 

situação estudada. As plantas :foram trazidas de região 

temperada para sub-tropical e as sementes produzidas nas 

condiç�es climáticas de Piracicaba, conforme Figura 6, no 
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ano de 1989. Esi:.,as consideraçê!íes s�o pert..inent..es porque 

espécies da f'amilia Pr-imul.aceae t..em demonst.rado 

sensi bi 1 idade às mudanças .das condições de ambi ent..e, como 

at..est..a a lit..erat..ura consult..ada. 
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4. RESULTADOS

Os r esul 'lados dos tes'les aplicados par a a 

caracterização da es'lru'lura :floral e :funcionalidade dos 

órgãos de reprodução. da Prim.ula obconica, Hance, var. 

&randi/tora, 

observaçeíes. 

foram cons'lalaç�es baseadas na média das 

Nas 'labelas de comparação de médias. aparecem 

os dados originais, para :facilitar a visualização e 

interpretação dos resultados. 

4.1 Caracterização da estrutura Cloral quanto aos 

aspectos atrativos aos polinizadores 

4.1.1 Detecç�o de pigmentos nas pétalas 

A cor vermelho violácea das pétalas das 

flores é devida a presença do pigme_nto ci 'loplasmá'lico do 

tipo antocianina. Este pigmento :foi metabolizado à partir da 

fase de botão :floral :fechado. tornando-se cada vez mais 

intenso até a fase de antese. A medida que a :flor avançou em 

idade, a senescência :foi se caracterizando pela perda da 
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nuance vermelha e acent.uação da azulada. 

4.1.2 Absorção ao ultra violeta 

· As :flores absorvem a radiação ul t.ra violet.a

adquirindo a t.onalidade escura. A cor vermelho violáceo das 

pétalas, a tonalidade mais intensa da guia de nect,ár i o, o 

:filet.e, o estigma e as anteras tornam-se castanho escuros, 

sob a ação do ultra violet.a. 

4.1.3 Detecção de osmóforos 

A concentração dos osmó:foros é maior na :flor 

do que no botão intumescido e menor, ainda, no botão :floral 

:fechado, onde a :fixação reagente :foi quase impercept.ivel. 

Na f'lor, os osmóf'oros e as glândulas de odor, 

se distribuem nas sépalas no cálice, nas pét.alas, no est.igma 

e nas ant.eras, concent.rando-se mais intensamente, nos bordos 

das pétalas, na guia de nect·ário, na inserção da corola no 

cálice, nas ant.eras e no estigma. 

A guia de nectário e o .tubo da corola 

mostraram-se translúcidos sob o ef'eito do t.ratament.o. 

4.1.4 Classificação do odor 

As :flores exalam odor mais intensamente após 

a antese. Os bot�es :florais :fechados não exalam odor e os 

intumescidos. o exalam levemente. O odor das :flores é do 

tipo aromático. 

4.1.5 Detecção de nectários e produção de 

néct.ar 
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Os nectários são epiteliais CBENTLEY & 

ELIAS. 198a) e localizam-se nas proximidades da inserção do 

tubo da corola no cálice. 

A produção de néctar varia em função da fase 

de desenvolvimento da flor, é maior na flor do que no botão 

intumescido, enquanto que o botão floral fechado, não produz 

néctar. 

4.1.6 Concentração de açúcares totais no néctar 

A concentração de açúcares tot.ais no néctar 

·foi_ de 15%. Foi necessário colet.ar o néc-l.ar de 5 flores 

para que o refratómet.ro acusasse.o resultado. 

4.1.7 Caracterização da presença de visitantes 

Foram observadas as vi si t.as de ir apuá 

CTri6ona snipipes:>. mosca (Musca �mesticei) e abelha C Aphis 

mel, l. i phera:> • . as quais apareceram na casa de veget.ação nas 

horas mais quentes do dia. entre 10 e 16 horas. As visitas 

foram esporádicas. À.s moscas pousando ora sobre as pét.alas. 

ora sobre as folhas. com mais frequência. sobre as folhas, 

sem tocar nos órgãos sexuais da flor. 

As abelhas pousando sobre as pétalas 

caminhavam em direção ao tubo da corola. tocando levemente o 

estigma das flores longestilias. ou as anteras das 

brevestilias. com a parte lateral do corpo. não chegando a 

penetrar no tubo da corola. 

As irapuás circulavam em torno da. flor 

pousando sobre o cálice e caminhando em direção a base da 

corola. onde num movimento rápido introduziam o aparelho 
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4. a Caracterização da estrutura f'loral quanto a

funcionalidade dos órgãos de reprodução 

4.8.1 Horário da antese das f'lores 

Não foi detectado um momento definido para a 

antese das flores, mas, das seis até as dez horas da manhã 

observou-se que há maior número dé baleies 

antese, em relação as demais horas do dia. 

florais em 

4.2.2 Duração e mudanças na aparênci� da 

o 

flores 

bota.o floral passa duas fases 

dist.int.as antes de tornar-se flor, a 

por 

inicial quando as 

pétalas estão fortemente sobrepostas e a final quando estão 

frouxamente sobrepostas, considerada como intumescidos. A 

coloração das pétalas, inicialmente pálida, quase branca, 

vai assumindo tonalidade mais forte a medida que a antese se 

aproxima, num período em média de 48 horas, quando se tinge 

de vermelho violáceo. 

Cada flor durou em média cerca de dez dias. A 

medida que entrou em senescência, seguiu perdendo 

paulatinamente o brilho e a coloração, a tonalidade vermelha 

violácea foi se t.ornando cada vez mai� azulada. Apareceram 

tênues estrias, no bordo da corola em direção ao centro da 

flor, de tonalidade mais . escura do que a das pétalas. A 

coloração da guia de nectário e do tubo da corola tornou-se 
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opaca e est,e per deu a t.r ansl uci dez. A part.i r dest.e moment.o. 

a corola ent.rou em pont.o de murcha e abscisão. 

O cálice persist.ent,e prot.egeu o ovário o 

:f i 1 et.e e o est.i gma. Nas f'l ores não :fecundadas. o ovário 

abort.ou em t.orno de quinze dias a cont.ar da polinização. 

4.2.3 Número de óvu1os por flor 

As :flores possuiam em média 480 óvulos, 

dispost.os em placent.ação cent.ral livre. 

4.2.4 Número de grãos de pelem por flor 

A f'lor do t.ipo longest.ilio apresent.ou em 

média 1. 296. 666 grãos de polem e a do t.ipo brevest.ilio 

816.666 grãos de pelem. 

4.8.5 Receptividade estigmática 

O est.igma da f'lor f'oi recept.ivo desde o 

estádio de bot.ão :floral fechado. at.é em t.orno de cinco dias 

ant.es do inicio da senescência, quando observou-se a 

opacidade da guia de nect.ário. 

4.2.6 Viabilidade do grão de polem 

A viabilidade do grão de pelem em relação ao 

t.ipo de f'lor e a sua :fase de desenvolvimento são 

apresentadas na Tabela 6. 

Pelos dados observa-se que a vi abi 1 idade do 

grão de polem. cujo cit.oplasma vivo se colore por açã:o do 

reagent.e. aumenta a medida que o botão :floral se desenvolve. 

Sendo que nas fases de bot.ão :floral intumescido e flor, ela 

é ext.remament.e próxima. 
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4.2.7 Germinação do grão de polem. 

Anâlise de variância dos dados de germinação 

normal do grão de pelem quanto ao tipo de flor. a fase de 

desenvolvimento da flor e a concentração de açúcares totais 

do substrato é apresent.ada na Tabela 7. 

Tabela 6 Vi abi 1 idade do grão de pol em em relação ao 

tipo de flor. longestilia e brevestilia e a sua 

fase de desenvolvimento: boU!!o fechado. 

int,umescido e flor. Tratamento feito com carmim 

acético. Piracicaba� 1988. 

Fase de desenvol.da flor 

Botão floral-fechado 

Botão intumescido 

Flor 

Longestilia 
(%) 

77,63 

96,96 

98,39 

Brevestilia 
(¾) 

81,67 

99,27 

99,47 

A anâl i se dos dados de germinação do pol em 

quanto ao tipo de flor, a fase de desenvolvimento da flor e 

a concentração de açúcares totais do substrato, · demonstra 

que, ent, r e os grãos germinados normais hâ diferença 

altamente significativa entre tipo de flor e fase de flor. 

Na Tabela 8 estâ o resultado da comparação de médias dos 

tratamentos significativos. 
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Tabela 7 - Análise de variância dos dados de germinação 

normal do gr�o de polem quan�o ao �ipo de flor de 

Primuia obconica, va.r. srandiftora, a �ase de 

desenvolvimen�o da flor e a concen�ração de 

açúcares �o�ais do subs�ra�o. Piracicaba, 1988. 

Causas da variação GL SQ QM 

Tipo da flor (A) 1 176,6366483 176,6366483 

Fase da flor CB) 2 463,4379677 231,7189788 

Açúcares �o�ais CC) 2 60,2970899 26,1486449 

A X B 2 78,6261666 39,2630782 

A X e 2 76,3163096 37,6681648 

B X e 4 116,6662248 29,1390562 

A X B X e 4 58,2436621 14,6608880 

Resíduo 18 228,2862210 12,6826678 

To�al 36 1246, 2000600 

Dados �ransformados em arco seno Y :x:/100 

Coeficien�e de variação: 18,611¾ 

PROB>F 

0,00186� 

0,00013� 

0,16628ns 

0,06862ns 

0,07652ns 

0,09819ns 

0,36627ns 
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Tabela 8 - Comparação de médias para t.ipo e f'ase de :flor. 

dos dados de germinaç�o normal dos grãos de polem 

de Prim:u.l.a obconica, var. srandi f l. ora. 

Piracicaba, 1988

Trat.ament.o 

Brevestilia 

Longest.ilia 

Bot.ão intumescido 

Flor 

Bot.ão f'echado 

o N repet.. 

18 

18 

12 

12 

12 

Médias 

13.246417 

8,477032 

16.499693 

9,614392 

7,030481. 

6% 

a 

b 

a 

b 

b 

1% 

A 

B 

A 

B 

B 

A comparação das médias de tipo de :flor 

revelou que há 99¾ de probabilidade. de que os grãos de 

polem provenientes do tipo brevestilio apresentem maior 

germinação nas concentraç5es de açúcares totais do subst.rato 

t.estadas. Da mesma f'orma. a f'ase de botão f'l oral 

intumescido, destacou-se das demais. apresentando melhor 

desempenho na germinação. 

A análise de variância dos dados obtidos com 

base na germinação anormal dos grã'.os de polem. isto é. 

daqueles que desenvolveram apenas um principio de tubo 

polinico e aqueles que após 

estouraram. é dada na Tabela 9. 

a germinaçã'.o incharam e 
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Tabela 9- Análise de variância dos dados de % de germinação 

anormal do grão de pelem quanto ao t.ipo de f'lor de 

Primuia obconica, var. erandiflora. à fase do 

desenvolviment.o da flor e à concent.ração de 

açúcares 'lotais do subst.rat.o. Piracicaba, 1988. 

Causas da variação GL SQ 

'Tipo da f'lor (A) 1 15,6657076 15,6657076 

Fase da f'lor CB) 2 345, 4911 353 172,7455676 

Açúcares tot.ais CC) 2 622,8477060 311,4238530 

A X B 2 25,4876108 12,7438054 

A X e 2 52, 0801 6�6 26,0400818 

B X e 4 56,3258236 14,0814559 

A X B X e 4 158,6302933 39,6325733 

Resíduo is 524,2926249 29.1273681 

Tot.al 35 1800, 7210651 

Dados t.ransformados em arco seno y x/100 

Coef'iciente de variação: 28.448% 

A análise demonstra que há 

PROB>F 

0,52093ns 

0,01049* 

º· 00115� 

0,65734ns 

0,57075ns 

0,74983ns 

0,28616ns 

dif'erença 

significat.iva à nível de 1%, entre os tratamentos de 

concentração de açúcares totais no substrato e à ni vel de 

5%, entre os t.rat.ament.os da fase de dasenvolviment.o de flor. 
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Para esclarecer quais são os t.rat.ament.os diferentes, fez-se 

a comparação de médias cujo resultado é apresentado na 

Tabela 10. 

Tabela 10- Comparaç�o de médias para fase de flor e 

concentração do subst.rat.o, dos dados de 

germinação anormal dos grãos de pelem de 

Primuia obconica, var. arandiflora. 

Piracicaba, 1988. 

Trat.ament.o 

Bot.ão fechado · 

Bot.�o intumescido 

Flor 

10% açúcares totais 

6% açúcares t.ot.ais 

30% açúcares t.ot.ais 

o 
N repet.. 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Médias 

14.881313 

10,723824 

6,792372 

16,892681 

10.108479 

6,940697 

a 

ab 

b 

a 

b 

b 

1¾ 

A 

AB 

B 

A 

AB 

B 

A comparação das médias do t.rat.amento com 

diferentes niveis de desenvolvimento da flor mostrou ser a 

fase de botão floral fechado, a que apresenta maior 

anormalidade na germinação de grãos de polem. 

A comparação das médias do t.rat.ament.o com 

niveis diferentes de açúcares t.ot.ais no substrato demonstrou 
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que. há 99% de probabilidade. de que a concent.ração de 10%. 

f'oi a que proporcionou condiçc:Ses menos adequadas para a 

germinação do gr�o de polem. 

· Na Tabela 11 é apresent.ado o resul 'lado da

análise de variância do dados de grãos de pelem não 

germinados. 

A avaliação do pelem não germinado ent.re 

os níveis dos t.rat.ament.os empregados revelou que há 

di:ferença alt.ament.e signif'icat.iva en"lre os t.rat.ament.os 

ut.ilizados. A comparação das médias dos t.rat.ament.os é 

apresentada na Tabela 12. 
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Tabela 11 - Análise de variância dos dados de grãos de pelem 

não germinados. quant.o ao t..ipo de flor. a fase 

de desenvol viment.o da f'lor e a porcent..agem de 

açúcares t..ot..ais no subst..r a t..o. em Pri.m.ul.a 

obcon.ica. var. srandifl.ora .. Piracicaba. 1988. 

Causas da variação GL SQ M PROB>F 

Tipo da flor (A) 1 106.3496314 106.3496314 

Fase. da flor CB) a 708,8162972 364.4076486 

Açúcares t..ot..ai s e C) a 376,4310184 187.7166092 

A X B a 17.1864749 8,6932376 

A X e 2 32,2722798 16. 1361399

B X e 4 144,6763818 36,1440966 

A X B xC 4 78,9264928 19,7316232 

Residuo- 18 219.6360771 12.1963932 

Tot.al 36 1683. 0926634 

Dados t..ransf'ormados em arco seno Y x/100 

Coeficient..e de variação: 6.633% 

o.ooe37**

o.00002�

o.00025�

0,61140ns 

0,29081ns 

0,04767ns 

0,21246ns 
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Tabela 12- Comparação de médias dos dados de grãos de polem 

rião germinados de Prim:ul.a obconica. 

srandifl.ora. Piracicaba. 1988. 

Tr-atament.o 

Longes'l:,ilia 

Brevestilia 

. Flor-

Bot,ão fechado 

Bot,ão int.umescido 

30% açúcares t.ot.ais 

6¾ açúcares tot.ais 

10¾ açúcares tot.ais 

o 
N repet,. 

18 

18 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

Médias 

80,384338 

76,412514 

82,711192 

81.897842 

68,287888 

83,229820 

78,886663 

71,802063 

6¾ 

a 

b 

a 

a 

b 

a 

a 

b 

var. 

1¾ 

A 

B 

A 

. A

B 

A 

AB 

B 

A comparação das médias do trat.ament.o t.ipo de 

flor, revelou que o . tipo longestilio apresentou maiqr 

porcentagem de grãos de polem não germinados. 

A comparação das médias do tratamento de :fase 

de desenvolvimento de :flor. revelou que o botão f'loral 

fechado e a flor, foram os que apresentarammaiores 

porcentagem de grãos de polem não germinados do que o botão 

int,umescido. 

A comparação das médias do tratamento de 
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concentração de sacarose revelou que 30% e 6% são as 

concentraç�es de açúcares totais do substrato que 

apresentaram maior 

germinados. 

quantidade de grãos de polem não 

4.3. Caracterização do sistema reprodutivo. 

Análise do número de cápsulas por plan�a. em �unçã? 

. do sistema de polinização, 'é dada •na Tabel'a .13. 

Tabela 13 - Análise de variância do número de cápsulas por 

planta de Primuia obconica. var. �randifiora. em 

�unção do sistema de polinização. Piracicaba, 1988 

Causas de variação G.L. SQ 

Sistemas 7 0,3849231 

Bloco 3 0,0042296 

Residuo 21 0,0886176 

Total 31 0,4777703 

Coeficiente de variação: 7,444¾ 

Dados trans�ormados em y x +0.5 

QM PROB.>F 

0,0649890 o,00002� 

0,0042199 

A análise dos dados re�erentes ao número de 

cápsulas por planta.demonstrou que há di�erença al t.ament.e 

significativa entre os niveis do tratamento considerado. A 
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compara'ção ent.re as médias de t.rat.ament.os é most.rada na 

Tabela 14. 

Tabela 14- Comparação de médias do número de cápsulas por 

pl ant.a do ensaio de si st.emas de polinização 

em Primuta obconica var. �randiflora. Piracicaba, 

.1988. 

Trat.amentos 
o N repet.. Médias 6% 1% 

Alogamia C 1 ongest.i 1 ia) 4 0,668133 a A 

Aut.ogamia Clongest.ilia) 4 0,612898 a A 

Alogamia C br evest.i 1 ia) 4 0,370761 ab AB 

Geit.onogamia Cbrevest.il) 4 0,168718 bc B 

Aut.ogamia Cbrevest.ilia) 4 0,164163 bc B 

Geit.ogamia Clongest.ilia) 4 0,130641 bc B 

Xenogamia C brevest.i 1 ia) 4 0,07003 e B 

Xenogamia e 1 ongest.i 1 ia) 4 0,096971 e B 

A comparação das médias. ao ni vel de 1 % de 

probabilidade, dest.acou o processo de alogamia, para ambos 

os t.ipos de �lores e o de aut.ogamia, para as flores 

iongest.ilias como os que apresent.aram maior número de 

cápsulas por plant.a, e que os demais processos não diferem 

ent.re si. de 1% de probabilidada. Ao nivel de 6%, dest.aca o 

processo de xenogamia como o mais pobre em t.êrmos do número 
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de cápiulas por planta. em ambos os tipos de flores. embora 

não apresente diferença em relação a geitonogamia e a 

autogamia para a brevestilia. 

A análise de variância do número de sementes 

por cápsula colhi da ém funç�o do sistema de polinização é 

dada na Tabela 16. 

Tabela 16- Análise de variância do número de sementes por 

cápsula colhida de Primuia obconica. var. 

8randiflora. em funç�o do sistema de polinização. 

Piracicaba. 1988. 

Causas de variação 

Sistemas 

Bloco 

Residuo 

Total 

G.L. SQ 

7 36.2616034 

3 

21 

31 

o.4152342

17.3282789 

64,0051166 

Coeficiente de variação: 32.066% 

Dados transformados em Y x + 0.5 

QM PROB. >F 

6.1802291 0,00068�* 

0,8261661 

A análise dos dados de número de 

sementes por cápsula, obtida nos diferentes processos de 

polinização a que as flores foram submetidas. revelou que há 

diferença altamente significativa entre os niveis dos 
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trat.amentos t.estados. A comparação das médias é apresentada 

na Tabela 16. 

Tabela 16� Comparação de médias do número de sementes por 

cápsula colhida de Prim:ul.a obconica, var. 

&randifl.ora, em f'unção do sistema de polinização. 

Piracicaba, 1988. 

Trat.amentos 
o 

N repet.. Médias 6¾ 1¾ 

Alogamia C brevest.i li a) 4 17,731226 a A 

Alogamia C l ongest.i li a) 4 17.336916 a A 

Autogamia Clongestilia) 4 16.263073 ab A 

Aut.ogamia C brevest.i li a) 4 6,439621 abc A 

Geit.onogamia Clongest.il) 4 4,683906 abc A 

Gei tonogami a Cbrevestil) 4 2,944108 bc A 

Xenogamia C 1 ongest.i li a) 4 2,682276 c A 

Xenogamia C br evest.i li a) 4 2,296488 c A 

A comparação das médias , ao ni vel de 5¾ de 

probabilidade, demonstrou que quanto ao número de sementes 

por cápsula para ambos os tipos de f'lores, o processo de 

alogamia não di:fere est.atisticamente do processo de 

autogamia e do processo de geitonogamia para o tipo 

longestilio. Por outro lado os processos de autogamia e 

gei tonogami a não di f'erem entre si, em ambos os tipos de 
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flores. stes tratamentos são os que produzem maior número de

sementes por cápsula. Demonstrou, t..ambém, os processos de 

autogamia para o tipo brevestilio, geit..onogamia e xenogamia 

para ambos os tipos de flores não diferem entre si e são os 

que produziram menor número de sementes por cápsula. 

4.4.Avaliação da produção de sementes. 

A análise de variância dos dados de produção 

do número de cápsulas por flor polinizada é dada na Tabela 

17. 

A análise de variância dos dados de produç�o 

de cápsulas por flor polinizadas apresentou como resultado 

significativo à nivel de 1¾ de probabilidade os tratamentos: 

número de umbel as, épocas de colhei t..a de sement..es e a 

interação ent..re eles. 

As comparaç�es de médias dos t..ratament..os 

significativos são dadas nas Tabelas 18 à 20. 
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Tabela 17- Análise de vari_ância dos dados de produção de 

cápsulas por flor polinizada de Primuia obconica 

var. erandifiora. para t,ipo de flor, número de 

umbelas por planta e época de produção de 

sementes. Piracicaba. _1988. 

Causas de variação G.L. SQ 

Tipo de flor (A) 1 0,0000030 

N
º

umbela CB) 4 0,8075018 

A x B 4 _0.0344985 

Residuo a 30 0,8337774 

Parcelas 39 0,4757807 

Epoca CC) 1 0,3709308 

A X e 1 0,0003846 

B X e 4 0.4416903 

A X B X e 4 0,0768455 

Residuo b 30 0,3940698 

Tot,al 79 1,7690416 

QM 

0,0000030 

0,0518754 

0,0086846 

0,0077986 

0,3709308 

0,0003845 

0,1104226 

0,0190614 

0.0131357 

PROB.>F 

0,98819ns 

0,00082� 

0,37189ns 

0,00006� 

0,87060ns 

0,00024** 

o.84095ns

Coefi ci erites de variação: 6, 064% C A) e 11 • 134% C B) . 

Dados t,ransformados em T x + 0.6 
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Tabela 18- Comparação de médias do tratamento número de 

umbelas quanto a produção de cápsulas por �lor da 

espécie Prim:u.l.a obconica. var. srandifl.ora. 

Piracicaba. 1988. 

Trat.ament.os 
o 

._ N rep. médias 6% 1% 

Duas umbelas 16 0,696937 a A 

Três umbelas 16 o.615828 a A 

Quatro umbelas 16 o.675210 a AB 

Testemunha 16 o.538632 ab AB 

Uma umbela 16 0,384647 b B 

· A comparação das médias do número de umbelas

por- planta. detectou ao nivel de 1% de probabilidade. que os 

tratamentos com duas. três, quatro umbelas e a testemunha, 

não di�erem entre si. Assim como os com quatro, uma e a 

testemunha. Entretanto os tratamentos com duas, três e 

quatro umbelas são superiores ao com uma umbela. 

A comparação de médias do tratamento número 

de umbelas, dentro da primeira época· de produção de 

sementes. revelou a superioridade do tratamento com duas 

umbelas. Mostrou também que a manutenção de três. quatro e 

todas as umbelas, conduz um resultado in�erior ao obtido com 

duas umbelas. e que o tratamento com uma umbela não di�eriu 

de ambos. 
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Tabela 19- Comparação de médias do tratamento número de 

umbelas. dentro da primeira época de produção de 

cápsulas por �lor polinizada, da espécie PrimuLa 

var.8randi/Lora. Piracicaba. 1988. 

Trat.amentos 

Duas umbelas 

Uma umbela 

Três umbelas 

Quatro umbelas 

Testemunha 

·· N
°

rep. 

8 

8 

8 

8 

8 

médias 

0,731499 

0,441000 

0,368466 

0.331043 

0,279967 

6% 1% 

a A 

ab AB 

b B 

b .B 

b B 

Comparando-se as médias do número de umbelas 

dentro da segunda época de produção de sementes, obteve-se a 

demonstração da superioridade do t.rat.ament.o com t.rês, quatro 

e t.odas as umbelas.0 t.rat.ament.o de menor resultado :foi o com 

uma umbela e, aquele com duas umbelas, não di:feriu dest-e, 

nem dos demais. 
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Tabela 20- Comparação de médias do tratamento número de 

umbelas dentro da segunda época de produção 

de cápsulas por �lor 

Primuia obconica. var. 

1988. 

Tratamentos o 
N rep. 

Três umbelas 8 

Quatro umbelas 8 

Testemunha 8 

Duas umbelas 8 

Uma umbela 8 

polinizada. da espécie 

eran.diftora. Piracicaba. 

médias 5% 1% 

0.894146 a A 

o.e50781 a A 

0,934276 a A 

0,662867 a AB 

0,329839 b B 

Tabela 21- Comparação de médias do tratamento épocas de 

produção de cápsulas por �lor polinizada, espécie 

Primuia obconica. var. erandiftora. Piracicaba. 

1988. 

Tratamentos 

Primeira época 

Segunda época 

o N rep. 

40 

40 

médias 

0,704462 

0,424086 

5¾ 

a 

b 

1% 

A 

B 

A comparaç�o de médias das épocas de produção 

de cápsulas por �lor polinizada. revelou que a produção da 
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primeira época é superior à da segunda. ao nível de 

probabilidade de 1%. 

A análise de variância dos dados da produç�o 

de sementes por :flor polinizada é dada na Tabela 22. 

Tabela 22- Análise de variância dos dados de produçã'.o de 

sementes por :flor polinizada. espécie Prim:u.l.a 

obconica. var. erandifl.ora. por t..i po de :flor; 

número de umbelas e época de produção de sementes 

Piracicaba. 1988. 

Causas de variação 

Tipo de :flor CJ:u 

GL SQ 

1 0.0000066 

Número de umbelas CB)4 0.0005884 

0.0013823 A X B 

Residuo a 

Parcelas 

Epocas CC) 

A X e 

B X e 

A X B X e 

Residuo b 

Total 

4

30 0.0025037 

39 0.0046909 

1 0.0004395 

.1 0,0001628 

4 0.0004979 

4 0.0003737 

30 0.0041Z46 

79 0.0101694 

Dados transformados em Y x + 0.5

QM 

0,0000065 

0,0001471 

0.0003455 

0.0000868 

0.0004386 

0.0001629 

0,0001246 

0,0000934 

o.0001376

PROB. >F 

0�78297ns 

0,17642ns 

0.01048* 

0,09077ns 

0,30069ns 

0,52495ns 

0,61420ns 
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Coe:ficient.es de variação: 0,918 C/v e 1,634 CB) 

A análise de variância aplicada aos 

dados de produç�o de sement.es por :flor polinizada revelou 

result,ado signi:ficat.ivo, ao nivel de 6%, para a interação 

t.ipo de :flor e número de umbelas, cuja comparaç�o de médias 

é dada na Tabela 23. 

Tabela 23- Comparação de médias do t.rat.ament.o tipo de :flor 

dentro de número de umbelas por plant.a dos dados 

de produção Cmg) de sement.es por :flor polinizada 

da espécie Primuia obconica var. erandiflora. 

Piracicaba 1988. 

Trat.amenlos 
o 

N rep. médias 6% 1% 

Brevest.i 1 ia (1 U) 8 0,027792 a A 

Longest.ilia (1 U) 8 0.009442· b B 

Brevest.i 1 ia (2 U) 8 0,017606 a A 

Longest.ilia C2 U) 8 0,008943 a A 

Longest.ilia (3 U) 8 0,013204 a A 

Brevest.ilia (3 U) 8 0,010674 a A 

Longest.ilia (4 U) 8 0,028613 a A 

Breveslilia C4 U) 8 0,011472 b A 

Longeslilia CTest.em.) 8 0,011647 a A 

Brevest.ilia (Testem.) 8 0,008176 a A 
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A comparaç�o das médias de t.ipo de flor 

dentro de número de umbelas revelou diferença significativa, 

ao nível de 5¾, ent..re ·os t.ipos de flores e para uma e quat..ro 

umbelas. No caso da brevest.ilia, à 1¾ de probabilidade o 

t..rat..ament..o com uma umbela se sobressaiu em relação a 

longest..ilia, não havendo diferenças ent.re brevest..ilias e 

longest.ilias nos demais t.ratament.os rela:l.i vos ao número de 

umbelas. 

4.5.Avaliação 

sementes. 

da capacidade germinati va das 

Na avaliação da qualidade das sement.es foram 

obtidos os resultados fornecidos na Tabela 24. 

A análise da variância aplicada aos dados de 

germinação das sementes apresent.ou result.ado altamente 

significativo ao nivel de 1¾ para os t.rat..ament.os t..ipo de 

flor, número de umbelas e épocas. Bem como, para as 

int.erações entre t..ipos de flor e número de umbelas, t.ipos de 

flor e épocas e, à nível de 5¾, para as interações número de 

umbelas e épocas e a int..eração t.ripla entre t.ipos de flor, 

número de umbelas e épocas de colheit.a de sement..es. As 

comparações de médias são dadas nas Tabelas 25 à 31. 
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Tabela :24- Análise de variância dos dados de germinação de 

sementes da espécie Prim:ul.a obconica, 

var. erandif l.ora. por tipo de :flori; número de ,/ 

umbelàs por planta e época de produção de 

sementes. Piracicaba, 1998. 

Causas de variação GL 

Tipo de :flor (A) 1 

Número de umbelas CB) 4 

A x B 

Residuo a 

Parcelas 

E:pocas CC)

A X e 

B X e 

A X B X e 

Residuo b 

Total 

\ 

4 

30 

39 

1 

-1

4

4

30

79 

SQ 

3986,3691316 

2143,0103187 

108, 0203601 

182,7712619 

6419,1710622 

1926, 1969278 

495,3290093 

82,7021363 

74,6904147 

176.8377692 

9174.9263086 

Coe:ficientes de variação: 5,574 CA) e 7,754CB) 

Dados transf'ormados em arco seno -1 :x:/100 

PROB. >F 

.0.00001 * * 

0.00001 * * 

0,00640 * * 

0,00001 * * 

0,00001 * * 

0,01812 *

0,2740 *
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Tabela 25- Comparação de médias do t.rat.ament.o t.ipo de flor 

dos dados de germinação de sement.es de Prim:u.ia 

obconica. var.erandi/tora. Piracicaba, 1988. 

Trat.ament.os 

Longest.ilia 

Brevest.ilia 

' o 
N rep. 

40 

40 

Médias 

38,528282 

24,251862 

a 

b 

1% 

A 

B 

A comparação das médias de t.ipos de 

flor, det.ect.ou como t.rat.ament.o superior em t.êrmos de 

germinação de sement.es. o t.i po l ongestil i o. 
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Tabela 26- Comparaçã'.o de médias para o tratamento tipo de 

· flor dent.ro de número de umbelas dos dados de

9erminaçã'.o de sementes de Pri�uia obconica, var. 

6randiftora. Piracicaba, 1988. 

Trat.ament.os o N rep. Médias 5¾ 1% 

Longest.ilia C1 U) 8 49,300969 a A 

Brevest.i li a (1 U) 8 28,801432 b B 

Longest.ilia c2 ill 8 47.046783 a A 

Brevestilia c2 U) 8 23, 333178 b B 

Longest.ilia (3 U) 8 39.193249 a A 

Brevest.ilia (3 U) 8 14.622936 b B 

Longestila C4 U) 8 33,227081 a A 

Brevest.ilia (4 U) 8 9,793374 b B 

Longest.ilia C Test.emunha) 8 26.833807 a A 

Brevest.ilia C Testemunha) 8 10,813801 b B 

A compar açã'.o das médias par a tipo de flor 

dentro do tratamento número de umbelas por plant.a. dest.aca a 

predominância do t.ipo longestilio sobre o brevest.ilio. à 

nivel de 1% e 5¾ de probabilidade. em todos os tratamentos 

de número de umbelas por planta. 
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Tabela a7- Comparação de médias para época dentro do 

tratamento tipo de :flor • dos dados de 

germinaç�o de semen'les da Pri.m:u.l.a obconica. 

var. 8randifl.ora. Piracicaba, 1988. 

Tratamentos 
o 

N rep. 

Primeira época Clongest..) ao

Segunda época Clongest..) ao

Primeira época Cbrevest.) ao

Segunda época Cbrevest..) ao

Médias 

4a.e7a0s7 

34.466401 

a7.6a943O 

e.4O8777

6% 

a 

b 

a 

b 

1% 

A 

B 

A 

B 

A comparaç�o das médias de época dentro do 

tipo de �lor. detecta a superioridade da primeira época para 

ambos os t.ipos de �!ores, longest.ilio e brevest.ilio. ao 

nivel de 1% de probabilidade. 
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Tabela 28- Comparação de médias do tratamento tipo de �lor 

dentro de número de umbelas e época de produção de 

sementes dos dados de germinação de sementes de 

Primuia obconica, var.erandi/tora. Piracicaba 1988 

Tratamentos 
o 

N rep. Médias 6% 1% 

Longestilia C1 
a 

4 62,882309 A U-1 ep.) a 

Breves-li lia C1 
a

U-1 ep.) 4 46,736666 b B 

_ Longes-li li a C1 
a 

4 43.733669 A U-2 ep.) a 

Brevest.ilia C1 
a 

U-2 ep.) 4 14, 472621 b B 

Longest.ilia C2 
a 

4 61,261083 A U-1 ep.) a 

Brevestilia C2 U-1 
ª

ep.) 4 37,229973 b B 

Longest..ilia c2 u-2
ª

ep.) 4 42,863377 a A 

Brevest.ilia C2 u-2
ª

ep.) 4 11,896343 b B 

Longest.ilia C3 
a 

4 43,491714 A U-1 ep.) a 

Brevestilia C3 U-1 
ª

ep.) 4 24.744493 b B 

Longes-li lia C3 
a 

4 34,977104 A U-2 ep.). a 

Brevestilia C3 u-2
ª

ep.) 4 6,816239 b B 

Longest.ilia C4 U-1 
ª

ep.) 4 37,476678 a A 

Breves'lilia C4 
a 

U-1 ep.) 4 14,684394 b B 

Longest.ilia C4 
a 

U-2 ep.) 4 29,111088 a A. 

Breves'lilia C4 
a 

U-2 ep.) 4 6,804614 b B 



Longest.ilia 

Brevest.i 1 ia 

Longest.ilia 

. a 
e Test.-1 ep. ) 

a CTest.-1 ep.)

a C Test.-2 ep.)

86 

4 28.969393 a A 

4 18.828928 b B 

4 22.826950 a A 

Brevest.ilia a CTest.-2 ep.) 4· 4.818667 b B 

A comparaç�o das médias de tipo de :flor 

dent.ro do t.rat.ament.o de número de umbelas por plant.a e

épocas de colheit.a de sement.es. dest.aca a di:ferença de 

_germinação ent.re os t.ipos de :flor. à nivel de 1% de 

signi:ficância. Caract.eriza o t.ipo longest.ilio como superior 

ao brevest.ilio. para ambas as épocas e t.odos os t.rat.ament.os 

de número de umbelas por plant.a. 

Tabela 29- éomparaç�o _ de médias do t.rat.amant.o ·número de 

umbelas por plant.a dos dados de germinação(%) de 

sement.es de Prim:ul.a obconica, var. erandi/1.ora. 

Piracicaba,1998. 

Trat.ament.os o N rep. Médias 5% 1% 

Uma umbela 16 38,313736 a A 

Duas umbelas 16 34,708069 a A 

Três umbelas 16 26,943924 b B 

Quatro umbelas 16 20,214344 e e 

Testemunha 16 1_7,691963 e e 

A comparação das médias do trat.amento de 
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número de umbelas por planta, revelou ·signif'icância. ao 

nivel de 1% e 6%. para os tratamentos nos quais :foram 

mantidas uma e duas umbelas por planta em relação aos 

demais. Revelou também. que o tratamento com três umbelas é 

in:ferior aos anteriores, porém. superior em têrmos de 

ger-minaç�o àqueles nos quais f'oram mantidas quatro e t.odas 

as umbelas. 

Tabela 30- Comparação de médias do tratamento de número de 

umbelas. dentro de épocas de produç�o de sementes, 

dos dados de germinação(%) de sementes de Primuta 

obconica, var. $randiftora. Piracicaba, 1988. 

Tratamentos 
o 

N rep. Médias 6% 1% 

a 1 época

Uma umbela 8 49,307678 a A 

Duas umbelas 8 44,182266 a A 

Três umbelas 8 33,796764 b B 

Quatro umbelas 8 26,211089 e e 

Testemunha 8 23,707010 e e 

a 
a época 

Uma umbela 8 27,893677 a A 

Duas umbelas 8 26,808764 a A 

Três umbelas 8 18,800262 b B 

Quatro umbelas 8 16,641878 bc BC 

Testemunha 8 12,391107 e e 



88 

A comparação das médias do número de 

umbelas, den'lro da primeira e segunda épocas de produção de

semen'les, indicou na avaliação da variável germinação, 

dif'erença al 'lamen'le signif'ica'li va para os 'lra'lament,os com 

uma e duas umbelas. Indicou, 'lambém, que o com t,rês umbelas' 

é in:ferior ao com ·uma e ao ,com duas, umbelas, porém, 

superior ao com quatro e todas as umbelas, para ambas as 

épocas de produção. Enquant,o que os 'lra'lament,os com qua'lro e

'lodas as umbelas f'oram inf'eriores aos demais na primeira 

époêa, porém, na segunda, o de qua'lro dis'lingui u-se do de 

'ledas . as umbelas, o qual :foi in:ferior a t,odos os demais 

'lrat,ament,os, nas épocas consideradas. 

Tabela 31- Comparação de médias do 'lra'lamento épocas de 

· produção de semen'les de :flor dos dados de 

germinação C¼:> de semen'les de Prim:u.ia obconica 

var. eran.difiora. Piracicaba,1988. 

Tra'lamen'los 

Primeira época 

Segunda época 

o 
N rep. 

40 

40 

Médias 

34,909676 

19,774374 

5% 

a 

b 

1% 

A 

B 

Observa-se pelos dados, que· a germinação das 

sementes ob'lidas na primeira época é superior a oblida na 

segunda época de produção de semen'les. 
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5.DISCUSSÃO

5.1 Caracterização da estrutura floral quanto aos 

atributos atrativos aos polinizadores. 

As mudanças que ocorreram na aparência da 

flor da Primuia obconica, Hance var. 6randiftora, a partir 

da fase de. botão floral, até culminar com a máxima 

intensidade de cor e brilho na maturidade, sã'.o indicat.i vos 

evidentes da necessidade de chamar a atenção. Conforme citam 

MEEUSE & MORRIS C1994), na natureza não há gasto de energia 

sem uma utilidade especific�. embora mui 'las vêzes não se 

consiga entendê-la. As espécies evoluem e se adaptam ao meio 

no sentido de preservar a sobrevivência. 

As flores da primula reunidas em grupo, em 

torno do eixo floral. atraem a atenção pela quantidade de 

recursos em oferta. Como recursos primários oferecem pelem e 

néctar e como recurso secundário oferecem odor. 

Utilizam como elementos de atração, à longa 

distância, o conjunto e o tamanho das flores, a cor vermelha 
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e o odor aromático. atributos exclusivos da f'ase de 

plenitude f'loral. oportunidade em que as anteras estão em 

deiscência e o néctar está disponivel. Garantida, de certa 

:forma. a atração. o agente polinizador é. provavelmente. 

conduzido para o centro da :flor •. pela guia de nectário. Sua 

cor mais intensa do que a cor das pétalas. estabelece f'orte 

contraste, delimitando claramente a entrada do tubo da 

corola, onde estão os orgãos sexuais. 

Ao longo da vida. a f'lor da primula manteve 

indicativos precisos, quanto ao momento mais adequado para a 

coleta dos recursos. Enquanto botão f'loral, apresentou cor 

esmaecida, quase branca; ao atingir a maturidade se tingiu 

de vermelho. e quando senescente, descarou. A guia de 

nectário e o tubo da corola, inicialmente translúcidos, 

tornaram-se opacos, os tecidos das pétalas perderam a 

turgidez e a corola murchou. 

Pelas caracterist.icas apresentadas as f'lores 

da Prtmuta obcontca, var erandt/tora, podem ser consideradas 

melit6f'ilas. A síndrome da melitof'ilia engloba diversos 

agentes polinizadores: abelhas. vespas e himen6pteros e é 

caracterizada pelas cores das pétalas amarela ou azul. pela 

presença de guia de nectários e plataf'orma de pouso, 

ref'lexão aos raios ultra violeta, odor. aromático e o:ferta de 

polem. néctar, resina e 6_leo CFAEGRI & VAN DER PIJL, 1971). 

De acordo com esta caracterizaç�o. não :foram constatadas, na 

espécie estudada. a estrutura def'inida como plataf'orma de 

pouso; a ref'lexão. ao contrário. as•f'lores absorvem os raios 
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ultra violetas, nem, a oferta de óleo ou resina. A presença 

dos demais indicativos permitiram classi:ficá-la · como 

meli tó:fila. Por outro lado, as :flores se enquadram também 

como generalistas. pois admitem visitas de diferentes taxas, 

como a das abelhas e moscas. 

As flores da prímula vistosas e 

tubeli:formes, com pétalas que se abrem no terço apical. se 

enquadram no que F AEGRI & VAN DER PI JL C 1971) consideram 

como abertas, nas quais os visit.antes trabalham sobre os 

- ' 

órgãos sexuais, contactando anteras e estigma com o abdômem, 

de maneira que e:fetuam uma polinização desorganizada. 

Os insetos observados no interior da casa da 

vegetação, onde foram cultivadas as plantas, não poderiam 

ser caracterizados como polinizadores da primula, nem pela 

frequência, · nem pelo comportamento. São visi t.ant.es 

eventuais. Embora NORTON (1984) cite que qualquer visitante 

das flores de uma espécie hermafrodita autocompativel. e a 

prímula é, até certo ponto autocompativel, seja um 

polinizador em potencial. 

Na literatura não há concordância entre os 

autores. sobre os polinizadores responsáveis pela circulação 

de polem numa população natural de primulas. Neste caso, 

tratam-se de plantas cultivadas, conduzidas em casa de 

vegetação. A condição protegida da estrutura não permitiria 

um resultado efetivo, mesmo assim. a presença de abelhas e 

moscas foi constatada. O acesso do agente era possibilitado 

apenas por quatro janelas laterais e pela abertura no alto, 
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ao longo da cumeeira. Est.a si t.uação não :favoreceu sua 

at,ividade, mas por out.ro lado, atesta o poder de atração das 

:flores, ainda que sobre algum eventual passante. 

A divulgação da presença e a caracterização 

do comportamento dos eventuais visitantes da primula é 

certamente muito importante, porque atuando na polinização 

cruzada entre os tipos de f'lores. evita a necessidade da 

polinização arti:ficial, :fundamental para a produção de 

sementes. Desde que o produtor considere o tipo longest.ilio 

-como planta matriz e descarte a produção do brevestilio.

6.2 Caracterização da estrutura f'loral quanto 

a f'uncionalidade dos órgãos de reprodução. 

As :flores de Prim:uta obconica, var. 

Brandi/ tora. abrindo-se nas horas mais :frescas do dia, com 

as ant.eras em deiscência e o est.igma ainda receptivo, dão

per:feitas condiçl:Ses para que sejam manipuladas por 

di:ferentes taxas de polinizadores. 

A abundância de pol em di sponi vel por flor • 

:facilita, sobremaneira, sua circulação 

inflorescências. O fato do t.ipo longestilio t.er 

entre as 

produzido 

1,57 vezes mais polem do que o brevestilio, corrobora a 

informação da li t.erat.ura consultada. mas - não o coloca em 

predominância. pois suas anteras estão ocultas no interior 

do t.ubo corolineo. Este fato facilita a polinização cruzada, 

sem que haja a necessidade da emascul ação. e ai sim o 
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destaca como geni tor feminino. 

A detecção da viabilidade do pol em com o 

corante vital. carmim acético. foi confirmada pelo teste de 

germinação. A preferência deste método alternativo para 

verificar a vitalidade do polem é ainda muito discutida. nem 

sempre é confirmado pela germinação, porém. sua utilização é 

cada vez mais freqüente, pela facilidade. rapidez no 

resultado. menor possibilidade de cont.ami nação e, 

principalmente. pela possibilidade de aplicá-lo em condiç�es 

de campo. 

O grão de pelem apresentou maior viabilidade 

e consequentemente maior germinação, a medi da . que o botão 

floral se desenvolveu. Este fato possibilita ao produtor de

sementes maior margem de tempo para efetuar as polinizaç�es • 

.. 

pois, poderá utilizar o pelem a partir da fase de botão 

floral intumescido. 

O polem da planta brevestilia apresentou 

melhor desempenho na germinação do que o longestilio. 

Resultado que vem ao encontro da necessidade do produtor de 

semen't-es, pois a facilidade de acesso as suas ant.eras, o 

destaca como doador e facilita a polinizaç�o manual da 

flores. Por outro lado, a baixa germinação do polem 

longestilio, justamente o mais protegido das condiç�es 

estressantes do meio ambiente, se deve, provavelmente. a 

inadequação da concentração de açúcares totais utilizada ou. 

·até. a ausência de cálcio e boro no substrato como sugerem

sr ANLEY & LI NSKENS C 197 4) •
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melhor 

Não há uma definição clara a respeito do 

meio para germinação de polem de primula na 

li ter-atura. embora isto já tenha si do estudado. as 

conclusões ainda não são conciliadoras. STEVENS & MURRAY 

(1982) concluíram que o meio deve conter 6¾ deaçucares 

totai se SHI VANNA et. ali i C 1981) que deve conter 16% de 

açúcares totais. Porém o resultado deste ensaio revelou que 

não há di:ferença significal.i va no resultado da germinação 

quer contenha o meio 6¾, 10¾ ou 30%. 

O periodo útil de duração da :flor. em tôrno. 

de 10 dias. corresponde com o que foi obtido para Prim:ul.a

el.at ior por SHOU (1983). Na oportunidade o autor, também 

observou, que as :flores que se abrem no inicio do 

:florescimento, têm vida mais longa do que aquelas que se 

abrem quando o f'lorescimento est.á no auge. Esta situação, 

confirmada no presente est.udo. denota a import.ância da 

utilização das primeiras flores da planta para a produção de 

sementes. A maior longevidade é seguramente proporcionada 

pelas melhores condições de desenvolvimento. 

A fase de polinização estendeu-se pelo 

per-iodo de 6 dias, em média. a partir da antesa até o inicio 

da senescência. Isto não quer dizer que o produtor de 

sementes possa dispor deste tempo para efetuá-la. porque é 

na f'lor é o órgão mais sensivel às variações de condiç�es do 

ambiente e competição. � pref'erivel que se baseie nos sinais 

da aproximação da senescênci a. perf'ei tamente percepti veis: 

as estrias na corola, a perda de translucidez na guia de 
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nect.ário e no tubo da corola e :finalment.e o est.igma e as 

anteras secos. 

Considerando as di:ferentes idades ent.re as 

:flores de uma mesma umbela e aquelas de plantas di:ferentes, 

o produtor de sementes na realidade não t..em mui t.o t.empo

disponível para e:fetuar a polinizaç:à'.o. Como. por hábil.o, 

e:fet.ua a alogamia a di:ficuldade não implica na de:ficiência 

de material, mas, na qualidade do mat.erial disponível. Já no 

caso em que deseje e:fet.uar a aut.ogamia. a situação se 

modi:fica. uma vez que dent.ro de uma mesma :flor a

sobreposição das :fases de receptividade estigmática . e 

deiscência das anteras é menos prolongada ainda. 

A potencialidade da planta para a produção de 

sement.es é notória. Cada plant.a . pode apresentar at.é doze 

umbelas numa única estação de :florescimento, cada umbela tem 

36 :flores e cada flor 480 óvulos. em média. Se todos os 

óvulos :forem fecundados, cada planta poderá produzir 201.600

sement.es. 

5. 3 Caracter.ização do sist.ema reprodutivo.

O :fat.o da primula ser cult.ivada há uma 

cent.ena de anos em estu:fa e de ter passado, pouco a pouco. a 

ter . uma capacidade cada vez maior de aut.o:fecundação é que 

levou ALLARD (1960). a considerar que deva est.ar 

apresentando uma redução gradativa do seu sist.ema de 

aut.o-incompat.ibilidade. A prc;,va de sua adaptação foi dada 



96 

através do resultado deste trabalho de pesquisa, onde 

obteve-se produção de sementes, também, pelo cruzamento 

ilegítimo entre as plantas. 

No entanto, são poucas as mençe:ies feitas na 

literatura sobre a capacidade de autofecundação da primula, 

além do cruzamento entre longestilias e brevestilias. Sem 

dúvida alguma. é através deste cruzamento que se obtém maior 

número de sementes, porém estas também f'oram produzidas 

através dos processos de autogamia, geitonogamia e xenogamia 

para ambos os tipos de f'lores. FREE (1970) sugere que isto 

deve ser vi st.o como uma etapa, na sequência evolutiva da 

adaptação da· plant.a ao ambiente. Segundo BAWA C1974) a 

autopolinização pode ocorrer como uma alternativa à pressão 

de seleção ou, 

reprodução. 

Os 

como uma 

processos 

estratégia de garanti a de 

de polinização da Prim:ul.a 

obconica, Hance, var. erandifl.ora. por alogamia e autogamia 

destacaram-se dos demais, quanto a produç�o de cápsulas por 

flor polinizada e quanto a produção de sementes por cápsula 

colhida. Neste último caso, também, houve um certo destaque 

do processo de geitonogamia no tipo longestilio. 

En'lre os processos de poli ni zaçe:ies 'lestados 

no presente ensaio, a xenogamia foi o que apresentou menor 

número de sementes, os demais classificaram-se numa posição 

intermediária, aquém da alogamia, porém muito mais 

produ'li vos do que a xenogamia. Os tratamentos testemunha e 

apomixia não produziram sementes contrariando o obtido por 



97 

SHOU (1983), que obteve produção de sementes por apomixia em 

Primuia elatior. 

Há várias teorias à respeito dos ni veis de 

auto incompatibilidade na espécies heterostilicas, que 

tentam esclarecer inclusive o si tio da inibição. Algumas 

atestam que está no tapet..e CHESLOP-HARRINSON 1968), outras 

no trajeto est.ilar CSHOU, 1984). Há as que mencionam a :falta 

de ajustamento ou mesmo de um guia quimiot.r6pico para o tubo 

polínico CSHIVANNA et alii, 1981) e há aquelas que citam a 

presença ou ausência de del.e:rminada enzima, num ou noutro 

tipo de f'lor. Não :foi objetivo deste trabalho pesquisá�las, 

estas inf'ormaçê>es auxiliam na percepção da complexidade do 

assunto. 

A diferença estrutural entre os tipos de 

flor, encoraja a polinização cruzada em detrimento da 
. 

,; .  

aut.opolinização. MEHLQUIST (1942) comer:ita que torna-se 

razoável assumir que, devido a seleção, o eventual aumento 

da f'ert.ilidade das f'lores poderia ser inf'luenciado pelo 

direcionamento da polinização. Este por sua vez, deve ter 

sido in:fluenciado pelo aumento da :fertilidade das f'lores e 

pela maior ou menor :facilidade, da operação de execução da 

polinização, devido a di:ferença estrutural entre os tipos de 

f'l ores. 

Embora na f' 1 or do tipo br evest.i 1 i o o pol em 

seja facilmente acessível, 

convenientemente atingido 

o estigma 

se as anteras 

pode 

não 

ser 

forem 

emascul adas, o que o coloca como ideal par a doador de 
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polem. Por outro lado. o tipo longestilio tem o estigma 

prontamente acessível para receber o polem, o que o 

di s_ti ngue como planta matriz. Já que par a a colhei ta do seu 

polem há necessidade de destruir parte da :flor. 

arriscando-se prejudicar o gineceu. 

A análise do sistema reprodutivo da primula 

estimula a pesquisa uma vez que. con:forme BODMER (1984). a 

frequência do seu cruzamento, varia com . as condiçê:íes 

ecológicas. de modo que as observaçl:íes est�o claramente 

sujêitas a consideráveis variaç�es. A baixa umidade do ar no 

período entre :final de agosto até meados de setembro, 

poderia 

trabalho. 

ter in:fluenciado o resultado desta etapa do 

A. ocorrência de f'lores com anteras de:formadas e 

grãos de polem desidratados dificultar-ia a polinização. não 

fosse a abundância de grãos produzidos por :flor. 

Do ponto de vist.a da genética. a Prim:uia

obconica, Hance. var. srandi/tora, reproduz-se sexuadamente 

por alogamia ou autogamia. porque a gei tonogami a é 

considerada como autofecundação e a xenogamia. também, se 

as plantas envolvidas ·forem do mesmo clone, geneticamente os 

mesmos individues. 

A prímula, conforme GRANT C1976), é um 

hibrido duplo, chamado anfidipl6ide. O an:fidiplóide pode ser 

produto do cruzamento entre dois híbridos simples ou, do 

tratamento do hibrido com colchicina. visando a duplicação 

do número de cromossomos CBREWBAKER. 1964). A indução 

natural ou expontânea da poliploidia leva a um aumento no 
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número de cromossomos. este é inevitavelmente acompanhado de 

uma aumento no tamanho da célula e. em consequência. o 

aumento do tamanho da f' 1 or • daí o sucesso dos híbridos na 

f'loricul tura. 

Em vi st..a disso. . a opção pela alogamia ôu 

' autogamia dependerá do objetivo do produtor de sementes que 

seja também melhorista. Segundo ALLARD (1960), a manutenção 

de linhagens puras ou a clonagem. são os requis! tos que 

atendem a necessidade de se manter a estabilidade dos 

genótipos parentais. para que o híbrido seja genéticamente o 

mesmo de ano par a ano. 

semente hi brida seja 

Outro requis! to importante é que_ a 

obtida com facilidade e em grandes 

quantidades para produção comercial. Para tanto deve-se 

atender também as dif'iculdades impostas pela 

esporof'itica, acompanhando-se a auto-incompat..ibilidade 

procedência do grão de 

florais intumescidos. 

polem ou, polinizando os bot..�es 

A primula pode ser propagada 

vegetativamente, através da divisão da touceira ou, mesmo 

da estaqui a f'ol i ar mas. estes ainda não são os métodos 

preferidos pelos produtores, devido ao maior vigor e 

precocidade para floração da plantas 

reprodução sexual. 

produzidas 

5.4 Avaliação da produção de sementes. 

via 

A produção de sementes de Prim:ula obconica, 
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var. srandiflora por alogamia. testando-se ora a longestilia 

ora a brevestilia como planta matriz. o número de umbelas 

por planta e a época de col hai t.a das sementes , damonst.r a 

claramente a necessidade de se manter sob controle o período 

de emissão das inflorescências da planta. A produção de 

cápsula por flor polinizada é maior na primeira época. do 

que na segunda. 

A época de emissão das inflorescências deve 

ser controlada porque a prímula floresce o ano todo, mais 

·nas_ estações do ano em que a temperatura é mais amena e

menos quando é mais elevada. Sob temperatura alta e baixa

umidade relativa do ar, têm-se condiçl:íes impróprias para a

manutenção da secreção estigmática e a t.urgidez do grão de

pelem. Mesmo porque a planta t.ambém se ressente mais, o

nível de 

frequência, 

água 

pois 

do 

a 

substrato precisa ser revisto com 

flor é o órgão mais sensível numa 

sit.uaç�o de deficiência de água. 

� possível que a baixa umidade do ar ocorrida 

no período entre o :final do mês de agosto e meados de 

setembro (Figura 5), tenha .contribuído para a desidratação 

do gr�o de polem e consequentemente reduzido sua capacidade 

para se desenvolver e efetuar a fecundação. 

A primeira colheita de cápsulas foi produto 

da polinização de meados do inverno e a segunda colheita. da 

polinização de meados da primavera. Enquan�o a primeira foi 

colhida na primavera a segunda foi colhida no verão. As 

condiç�es ambientais e a compe�ição en�re a flores. de urna 
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mesma umbela e de umbelas di:ferentes. durante o periodo de 

:formaç:ã'.o da semente s:ã'.o, provavelmente. os di:ferenciais 

responsáveis pela queda de produç:ã'.o de cápsulas de sementes 

de Primuia obconica, var. 9randi/Lora. na segunda época de 

colheita. 

A maior amplitude térmica no periodo da 

:formaç:ã'.o das sement.es da primeira época. e menor no da 

:formaç:ã'.o das sementes colhidas na segunda época CFigura 6), 

deve t.er cont.ribuido para alterar a r-espost.a da pr-imula. 

condicionando a baixa pr-oduç:ã'.o da segunda época em relaç:ã'.o a 

primeira. 

N:ã'.o foi obt.ido um result.ado t:ã'.o claro sobre a 

de:finiç:ã'.o do número de umbelas por- plant.a, quanto o obt.ido 

para época. Provavelment.e a quanU.dade est.udada n:ã'.o :foi 

su:ficient.e para alt.erar a quantidade de sementes produzidas. 

O número máximo de in:florescências por plant.a, no t.ratament.o 

cont.role. deste ensaio. :foi cinco. Há plantas que produzem, 

ao mesmo tempo, até doze umbelas por vaso. 

O número de in:florescências por planta deve 

ser controlado porque a plant.a é nat.uralment.e prol1:fica. 

Entre tantas e continuas emiss5es, se instala a competição 

por espaço. por arejamento, por luminosidade água e 

nut.rientes. As primeiras umbelas t.er�o maior chance de levar 

a têrmo a produç:ã'.o de cápsulas de todas as flores. Para as 

demais. depois do desenvolvi ment.o da quarta umbel a i st.o. 

aparentemente. se torna di:ficil. O espaço reduzido comprime 

as f'lores umas contra as ou-lras. a :falta de aeração e o 
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excesso de umidade localizada dão condições para que o :fungo 

Botrytís cínerea se instale nas pétalas. 

Na avaliação da produção de sement.as por 

:flor polinizada, o tipo brevestilio destacou-se do 

longestilio no tratamento com uma umbela e, ao contrário, o 

longestilio sobressaiu quando o tratamento :foi com quatro 

umbelas. Parecendo. a primeira vista. que a . planta 

longestilia tem maior rendiment,o do que a brevestilia ou. 

suporta maior número de umbelas por vaso, levando a térmo 

maior produção de sementes. 

5.5 Avaliação da capacidade germinati va das 

sementes produzidas por alogamia. 

A produção de sementes de Prim.ul.a 

obconíca,var. erandi/tora, por alogamia. testando-se, ora a 

longestilia. ora a brevestilia como planta ma�riz, o número 

de umbel as por planta e a época de colhei ta das sementes 

demonstra a significância dos tratamentos na capacidade de 

germinação das sementes. 

O tipo longestilio :foi o primeiro a começar a 

germinar sua defasagem, em relação ao brevestilio, :foi de 

uma semana. Além do que, as plânt.ulas eram aparentemente 

mais vigorosas, apresenta,ndo a raiz principal e as folhas 

cot.iledonares mais desenvolvidas. 

A primeira época f'oi mais representativa 
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porque. além ·das sementes terem se desenvolvido num periodo 

sob condiç�es f'avoráveis de ambiente e sem competiçâ'.o. foram 

benef'iciadas pelo maior tempo de armazenamento. 

corroborando o depoimento de THOMPSON (1969), segundo o qual 

poucas espécies de primula apresentam elevada porcentagem de 

germinaçâ'.o, quando semeadas logo após a colheita. 

Neste aspecto, as informaç�es obtidas na 

literatura consul t.ada, sâ'.o controvertidas. Alguns autores 

sâ'.o da opi ni â'.o que a semeadur-a imedi a ta é mais ef' i caz • 

_ outros, ao contrário, sugerem inclusive a ocorrência de 

certa intensidade de dormência. No presente estudo nâ'.o f'oram 

f'eitos testes para verif'icar a ocorrência, ou nâ'.o, da 

dormência nas sementes. 

A manutençâ'.o de uma ou duas umbelas por 

planta e a primeira época de colheita de sementes devem ter 

:favorecido o desenvolvimento das sementes. em relação aos 

demais tratamentos. A competi çâ'.o por espaço. nutri entes e 

água deve ter se instalado entre os vários ni veis da 

planta: as folhas em relação às flores; entre as flores da 

inflorescência e entre as inflorescências. 

Observou-se que o sistema radicular estava 

todo entranhado no substrato, já na oportunidade do primeiro 

:florescimento. O limite imposto pelas paredes do vaso fez 

com que as raizes se enovelassem. alterando, provavelmente. 

o sis�ema vascular e, em consequência. o suprimento de água

e nutrientes para a par�e aérea da planta. 

Na produçã'.o de sementes de pr i mula deve-se 
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utilizar um recipiente maior do que o utilizado para a 

produç�o de :flores. que comporte mais substrato e dê maior 

aporte de nutrientes e condiç�es de desenvolvimento às 

plantas. 

Esta sit.uaç�o contribui para esclarecer a 

importância da primeira época de :florescimento e das 

primeiras inf'lorescências. na capacidade germinat.iva das 

sementes da primula. 

O controle sobre a emissão das umbelas deve 

ser - :feito em dois ni veis: número de inf'lorescências por 

planta e período de emiss�o. para garantia da qualidad� das 

sementes produzidas. 
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6. CONCLUSOOES

A análise dos dados e a interpretação dos 

resultados do presente trabalho, com 

6randiftora permitiram concluir 

experimento que: 

Prim:u.ia obconica var. 

nas condiçeies do 

6.1 A f'lor possui caracteristicas associadas 

com a síndrome de melitofilia. 

6.2 O ·pigmento do tipo antoci ani na · é 

exteriorizado a par"lir da fase de bolã'.o f'loral e atinge o 

máximo da saturação n� anlese. 

6.3. Enquanto expos"la aos raios luminosos na 

f'aixa do ultravioleta, a flor adquire "lonalidade mais 

escura, principalmente a guia de nectário, o filete, o 

estigma e as anteras. 

6. 4. A f'lor exala odor aromático. Os

osmóforos concentram-se em maior proporçã'.o no bordo das 

pétalas, .'na guia de nectário, na inserção do "lubo da corola· 
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no cálice, nas anteras e no estigma. 

6. 5. Os recursos o:ferecidos pela :flor são

nectar e pol em. O nectário é epitelial e as glândulas de 

néctar localizam-se na inserção da corola no cálice. O 

néctar possui a concentração de 15¾ de açucares totais. 

6.6 A :flor está apta a ser polinizada e, o 

pelem é viável, desde a :fase de botão :floral intumescido. 

até cinco dias depois da antese. 

6.7.São indicativos da :fase da senescância da 

:flo�. as estrias de cor mais intensa na pétalas em direção 

ao centro da :flor, a perda da transl ucidez da guia de 

nectar e do tubo da corola a perda de turgidez das 

anteras e do estigma. 

6. 8.. A :flor tem em média 480 óvulos; as 

anteras do 'tipo bevestilio 816. 666 grãos de pelem e as do 

tipo longestilio 1.286.666 gr�os de polem. 

6.9 As maiores produções de cápsulas por 

plant.a e sement.es por cápsula são obtidas por alogamia e 

autogamia, para ambos os tipos de flores. em relação a 

geitonogamia e xenogamia. A espécie não produz sementes por 

apomixia. 

6.10 A maior quantidade de cápsulas por flor 

polinizada é obtida na primeira época de colheita, com duas 

e três umbelas por planta. em relação a segunda época. 

6.11 Com uma in:florescência por plant.a o tipo 

brevestilio produz mais sementes por :flor polinizada, 

quando o número aumenta para quatro, sobressai o tipo 
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longestilio. 

6.12 A maior capacidade germinativa das 

sementes é obtida com o tipo de �lor longestilio, a primeira 

época de �lorescimento da planta e a manutenção de uma ou 

duas umbelas por planta. 
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8. Apêndice

Flor 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L. 

Tabeia 8.1 - Dados originais do estudo sobre germinaç�o do grã'.o de

polem de Primul.a obconica var. erandifl.ora. por tipo de

Fase 

BF 

BF 

BF 

BF 

BF 

BF 

BI 

BI 

BI 

BI 

BI 

Bl 

F 

f"lor: Longestilia CL) e Brevestilia CB:> ;. !"ase de 

desenvolvimento da :f'lor. Bot..�o :f'echado CBF) Bot..ão 

intumescido CBI) e Flor CF); concentraç�o de açúcares 

totais no substrato. cinco. dez e trinta porcento. 

Piracicaba. 1989. 

A. totais

(%) 

6 

6 

10 

10 

30 

30 

6 

6 

10 

10 

30 

30 

6 

Rep. 

1 

a 

1 

a 

1 

a 

1 

a 

1 

a 

1 

a 

1 

Normal 

6.1 

1.0 

4.8 

7.7 

3,2 

14,8 

16.9 

6.7 

10.7 

6.1 

17.a

13.1 

10,4 

Variáveis (ck) 

Anormal N�o g0rminado 

9.4 86.4 

18.0 80.1 

14, 6 80.7 

12, 8 69.6 

13,8 95.6 

1,4 83.7 

6,2 77.9 

19.6 73.8 

30,3 59.1 

ªª·ª 65.8 

7.7 76.0 

6.9 81.0 

1,4 ea.a 
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Tabeia 8.1 

Flor Faso A. t,ot.ais Rep. Variáveis ("/4 

c:o Normal Anormal N�o garminç,do 

L F 6 2 11,6 2,1 86,3 

L· F 10 f 6,6 14,0 80,4 

L F 10 2 2,4 9,7 87,9 

L F 30 1 12,6 2,7 83.7 

L F 30 2 13,8 6,6 79,6 

B BF' 6 1 6,8 12,0 82,2 

B BF' 6 2 6,6 12,6 81 ,B· 

B BF' 10 1 14, 4 17,8 67,8 

B BF 10 2 8,6 18,3 73,3 

B BF 30 1 6,1 1,7 92,3 

B BF 30 2 12,7 7,2 81,3 

B BI e 1 26,7 19,3 63,8 

B BI 6 2 29,6 . 13,4 66,9 

B BI 10 1 26,1 16,6 69,4 

B . BI 10 a · 21.3 18,7 59,9 

B BI 30 1 21,0 3,9 76,0 

B BI 30 2 14,3 24,3 . 76,6 

B F 6 1 a.o 6,6 86,3 

B F 6 2 7,0 14,9 78,1 

B- F 10 1 8,6 1·7,3 74,1 

B F 10 2 12.0 10,1 77,9 

B F 30 1 16,1 4,6 83,4 

B F 30 a 1.2,B 2.9 84,2 
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Tabela 8. a - Dados originais do número de gr:::tos de polem por flor. 

longest�lia e brevestilia. espécie Prtmula obconica.

var erand.iflora. 

Piracicaba. 1989. 

contados na Câmara de Neubauer. 

Flor CL) P1 (n�) 

A B C D E 

8 

4 

6 

4 8 

3 14 

3 1 

18 11 

21 7 

2 6 

Flor CF:ô Pl 

A B C D E 

11 4 2 3 4 

1 a 1 a 7 

1 4 13 6 3 

P2 (n�) 

A B C D E 

11 16 19 

3 7 7 

7 9 17 

P2 

2 17 

a o 

6 4 

A B C D E 

1 2 O 9 O 

8 4 1 6 O 

12 o a 5 1 

A B C D E 

16 19 

2 10 

8 23 

11 6 

3 9 

18 2 

P3 

A B C D E 

6 

2 

6 

a 7 10 a 5 

4 111 3_1 a 

6 618 617 

Total 

· 169.

94

123

Total 

62 

86 

97 



• Tabela 8. ·3

Flor Fase 

L BF 

L BF 

L BF 

L BF 

L BF 

L BI 

L BI 

L BI 

L BI 

L BI 

L F 
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Dados originais do ensaio de viabilidade do gr�o de 

pelem de Pr-i m-u l. a obconico: var-. ero:ndi/l.or-o:. com 

carmim acát.i co 

brevest.ilia CB); 

por 1:.ipo de flor: longest.ilia CL) e 

por fase de flor: bot.ã'.o floral 

flor CF) fechado CBF). bot.:à'.o floral int.umescido CBI) e 

Piracicaba, 1989. 

Rep. Variáveis (ne) 

Viável N:à'.o viável 

1 133 4 

2 209 6 

3 211 4 

4, 202 6 

6 623 4 

1 435 40 

2 211 20 

3 381 3 

4 384 7 

6 278 1 

1 194 37 
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Tabela 8.3 

Flor Fase Rep. Variáveis (n�) 

Viável N:ã:o viável 

.L F 2 252 62 

L F 3 193 77 

:L F 4 235 25 

L F · 6 90 61 

B BF 1 240 4 

B BF 2 157 o 

,B BF 3 200 4 

B BF 4 246 8 

B BF 6 617 9 

B BI 1 277 o 

B BI 2 194 3 

B BI 3 478 4 

B BI 4 368 4 

B BI 6 176 o 

B F 1 401 60 

B F 2 291 66 

B F 3 266 46 

B F 4 230 70 

B F 6 212 74 
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Tabela 8.4 - Dados originais e ponderados do ensaio de sistêmas de 

polinização em Pri�uta obconica. var. &randi/lora, 

Gei t.onogami a C G) Xenogami a C X) Aut.ogami a C Au) Alogamia C Al) 

por tipo de flor : Longest.ilia CL) e Brevest.ilia CB). 

Piracicaba, 1988. 

Sistema Flor Rep Variáveis 

o 
N cápsula N

°
sement,e Sem/Cáps Cáps/flor 

G L 1 10 2 16 7.60 0.20 

G L 2 12 1 3 3.00 0,08 

G L 3 20 1 2 ª·ºº 0,06 

G L 4 6 1 7 7,00 o.ao

G B 1 8 2 10 6,00 0,26 

G B 2 16 2 6 2,60 0,13 

G B 3 10 1 4 4,00 0.10 

G B 4 6 1 1 1.00 0,20 

X L 1 20 1 1 1.00 o.os

X L 2 11 1 B ª·ºº 0,09 

X L 3 13 2 3 1.60 o, 16 
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Tabela 8.4-

Sist.ema Flor Rep Variáveis 

N
º

flor 
o 

N cápsula N
°

sement.e Sem/Cáps Cáps/flor 

X L 4 10 1 2 2,00 0,10 

X B 1 32 1 2 2.00 0,03 

X B 2 19 1 1 1.00 0,06 

X B 3 12 3 8 2,60 0,25 

X B .-4 14 1 4 4,00 0,07 

Au L 1 21 12 134- 11.16 0,67 

Au L 2 7 4 99 24.76 0,67 

Au L 3 13 g 84 9,33 0,69 

Au L 4 8 2 36 18,00 0,26 

Au B 1 27 8 18 2,26 0,29 

Au B 2 31 3 10 3,33 0,09 

Au B 3 10 2 34 17.00 0,20 

Au B 4 17 1 7 7,00 0,05 

Al L 1 27 16 286 19,06 0,55 

Al L 2 21 17 190 11,17 0,81 

Al L 3 17 11 157 14,27 0,64 

Al L 4 14 9 240 26,66 0,64 

Al B 1 21 9 128 '14,22 0,43 

Al B 2 28 7 167 23,85 0,25 

Al B 3 11 3 98 32,26 0,27 

Al B 4 9 6 30 · 6,00 ,0,56 



Flor 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

L 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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Tabela 8.5 -Dados originais do ensaio da produç�o de flores da Primula 

obcpnica var. erandi/lora, por tipo da flor: longestlilia 

CL) e brevest.ilia CB) ;por número de umbalas: uma Cl).

Umbala 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

T 

T 

1 

1 

2 

2 

3· 

3 

4 

4 

T 

T 

duas ca), t.rés C3:>. quat.ro C4) e todas que a planta 

produzir CD e por· época de colheita das cápsulas: 

primeira CP) e segunda CS:>. Piracicaba, 1988. 

Epoca Repetiçt::íes (11� 

1 2 3 4 

p · 18 10 21 16 

s 28 "13 17 21 

p 18 16 16 15 

s 23 16 14 18 

p 26 29 26 17 

s 25 28 23 9 

p 30 30 25 27 

s 38 40 17 1a 

p 64 43 44 45 

s 27 4-0 34 61 

p 10 17 12 16 

s 16 21 12 17 

p 14 19 12 11 

s 19 . 18 19 13 

p 26 28 22 28 

s 17 20 9 22 

p 28 20 27 28 

s 25 17 46 33 

p 39 40 26 28 

s 18 34 10 32 
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Tabela 8.6 -Dados originais do ensaio de produç�o de câpsulas de Pri�uia 

obc<->nica var. srandif iora, ·por t.ipo de 1'lor: longestlilia 

CL) e brevest.ilia CB) ;por náméro de umbelas: uma C1), 

duas C2), três C3), quatro C4) e t,odas que a planta 

produzir CD e por· �poca de colheit.a das câpsulas: 

primeira CP) e segunda CS). Piracicaba, 1998. 

Flor Umbela Epoca Repeti çc::íe_s (n<:) 

1 a 3 4 

L 1 p 3 7 17 11 

L .1 s 1a Q 3 3 

L 2 p 14 16 15 9 

L 2 s 14 4 :1.0 13 

L 3 p 4 4 14 g 

L 3 s 26 26 21 9 

L 4 p . 4 7 11 4 

L 4 s 36 28 16 10 

L T p 12 g 13 17 

L T s 24 38 28 66 

.a 1 p 6 1 1 10 

B 1 s 3 15 2 4 

B a p 7 9 12 7 

B a s 17 16 14 7 

B 3 p 7 12 1 ªª 

B 3 s 14 16 8 19 

B 4 p 20 9 8 9 

B 4 s 23 12 42 29 

B T p 11 17 10 9 

B T s 17 21 8 25 
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Tabela 8.7 -Dados originais do ensaio de produç�o de sementes de Prim�ta 

Flor Umbela 

L ' 1 

L 1 

L 2 

L 2 

L 3 

l-t 3 

L 4 

L 4 

L T 

L T 

B 1 

B 1 

B a 

B a 

B 3 

B 3 

B 4 

B 4 

B T 

B T 

. obconica var-. 6randiftora: por- tipo de rlor-: longestlilia 

CL) e brevestilia CB); por- número de umbelas: uma C1),

duas C2) • três C3). quatro C4) e todas que a planta 

produzir- CD _e por época de colheita das cápsulas: 

primeira CP)· e segunda (S). Dados 

miligramas. Piracicaba, 1988. 

Epoca Repetiç�es (mi)
a 3 

,p 41. 3 82,8 196.8 

s .126.0 ti,1_.2 20,3 

p 137,5 217,5 186,5 

s 109.0 26.8 22,7 

p 85.6 36,5 175.1 

s 276.6 286.6 220.6 

p 38.8 54.5 100. 7

s 463,6 236.1 98.4 

p 30.2 137.4 246.8 

s 60.0 540.6 213.7 

p 74.6 74.3 74.0 

s 37.4 171.0 aa.6 

p 163.0 69.3 492.6 

s 117.6 182.6 266.0 

p 46.0 216.0 1.6 

s 139.8 245.9 71.6 

p 207.3 114.1 10�.3 

s 122.a 99.6 522.7 

p 131.2 137.3 103.2 

s 175.9 71.6 40.6 

expressos em 

4 

93,4 

24,3 

91.4 

91.4 

130.9 

135.8 

38.8 

61.2 

38.6 

307.0 

246.0 

18.2 

178.8 

54.7 

347.1 

184.6 

143.8 

394.6 

68.9 

190.9 
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Tabela 8.8 -Dados originais do .ensaio de germinaç�o de _sementes de ·Primuta 

obconica var. erandiftora. por tipo de �lor: longestlilia 

CL) e brevestilia CB);por número de umbelas: uma C1),

duas Cê!). três (3). quatro C4) e todas que a planta 

produzir C1J e por época de colheita das cápsulas: 

primeira C?) e segunda CS:>. Dados expressos em 

porcentagem. Piracicaba, 1988. 

Flor Umbela Epoca Repetiç�es (C/,,l 
2 3 4 

L 1 .p 62.0 49.6 68.0 62.0 

L 1 s 48.0 46.6 39.6 41.0 

L 2 p 62.0 49.0 60.0 64.0 

L a s 47.0 44.0 39.6 41.0 

L 3 p 47.0 44:o 40.0 43.0 

L 3 s 37.0 37.6 31.0 34.6 

L 4 p 41. O 39.0 33.0 37.0 

L 4 s 31.0 29.5 29.6 26.6 

L T ? 32.0 31.6 27.0 25.6 

L T s 23.0 27.0 20.6 21.0 

B 1 p 46.6 48.0 40.0 4Q.O 

B 1 s 15.6 16.0 14.0 12.6 

B a p 38.0 33.6 36.6 41.0 

B 2 s 16.0 12.5 10.0 Q.6

B 3 p 26.6 24.6 23.6 26.0 

B 3 s 8.6 6.5 6.0 7. 6 

B 4 p 24.0 21.0 19.0 18.6 

B 4 s 6.5 7.5 5.5 4.0 

B T ? 22.0 18.6 19.0 16.0 

B T s 5.0 6.6 4.6 3.6 




