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RESUMO

Grãos de pólen, além de serem os gametas masculinos das flores, também consistem em um complemento nutricional riquíssimo em proteínas fundamentais para o

desenvolvimento e a manutenção da saúde das colônias. O mosaicismo genético, fenômeno ocasionado por mutações somáticas, ocorre principalmente em plantas e podem

resultar desde incompatibilidade zigótica ou pós-zigótica e nas mais diversas modificações, desde morfológicas, fisiológicas e químicas, como, por exemplo, apresentarem raízes

ou folhas com distintos valores proteicos. Este estudo tem como principais objetivos verificar se: 1) há variação no teor proteico do pólen entre flores pertencentes a um mesmo

ramo; 2) entre ramos distintos localizados num mesmo indivíduo e entre anteras heteromórficas presentes em S. macranthera. Será utilizado o teste Anova para medidas

repetidas para checar se há.  Foram analisados 40 indivíduos, dos quais amostramos cinco ramos por planta e cinco flores de cada ramo e ainda os dois tipos de anteras

presentes nas flores decorrentes da heteromorfia (anteras pequenas e inferiores e anteras maiores e superiores, onde o teor proteico médio para anteras pequenas e inferiores foi

de 1,79 ± 1,11 µg/µL ( X &#773; ± SD; n = 71) e para grandes e superiores 1,62 ± 1,05 µg/µL ( X &#773; ± SD; n = 69). Dados parciais indicam que há diferença no valor proteico

entre as anteras heteromórficas, com anteras menores e inferiores apresentando maior concentração proteica. Nossa hipótese é de que há diferença, visto que as anteras

maiores teriam a função destinada para a polinização, enquanto as anteras menores seriam produzidas principalmente para que seu pólen sirva de alimento para seus

polinizadores. Caso esta variação na concentração proteica exista e seja comprovada estatisticamente, ela pode ser resultante de mosaicismo genético.
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