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RESUMO
O conhecimento das substâncias de reserva contidas nos grãos de pólen, bem como
o potencial do gameta masculino em fecundar e fertilizar o gameta feminino, são
fundamentais para a compreensão da biologia reprodutiva de espécies vegetais.
Diante disso, objetivou-se neste estudo estimar a citoquímica e a viabilidade polínica
de 14 etnovariedades de mandioca, cultivadas no estado de Mato Grosso, por meio
de testes colorimétricos. Para tanto, botões florais masculinos, em pré-antese, foram
coletados e confeccionadas lâminas que, posteriormente, foram observadas em
microscópio óptico, pelo método de varredura, sendo contabilizados 250 polens por
lâmina, totalizando 2000 grãos de polens por etnovariedade para cada corante.
Foram utilizados os corantes reativo de Alexander e carmim acético 2%, para a
viabilidade polínica, e os corantes lugol 2% e sudan IV, para a citoquímica. Os dados
foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de
Scott-Knott, a 5% de probabilidade, com auxílio do programa Genes. Os corantes
utilizados no estudo foram eficazes em distinguir os grãos de polens viáveis dos
inviáveis, assim como em detectar as substâncias de reserva presentes no grão de
pólen. As etnovariedades de mandioca cultivadas em Mato Grosso exibiram, para os
corantes reativo de Alexander e carmim acético, percentual médio de viabilidade
polínica de 67 e 53%, respectivamente, e como substância de reserva apresentaram
amido e lipídios.
PALAVRAS-CHAVE: aspectos reprodutivos, grão de pólen, testes colorimétricos.
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CYTOCHEMISTRY AND POLYNIC VIABILITY OF CASSAVA ETHNOVARIETIES
(Manihot esculenta Crantz)
ABSTRACT
Knowledge of the reserve substances contained in pollen grains and about male
gamete potential to fecundate and fertilize female gamete are fundamental for
understanding plant species reproductive biology. Based on that this study aimed to
estimate cytochemistry and pollen viability of 14 cassava ethnovarieties grown in the
state of Mato Grosso through colorimetric tests. Therefore male flower buds in preanthesis were collected and made slides that posteriorly were observed under an
optical microscope by scanning method with 250 pollens per slide counted totaling
2,000 pollen grains by ethnovariety for each dye. Reactive Alexander and acetic
carmine 2% dyes were used for pollen viability and lugol 2% and sudan IV dyes for
cytochemistry. Data were submitted to variance analysis and means compared by
Scott-Knott test at 5% probability using Genes program. The dyes used in this study
were effective in distinguishing viable from unviable pollen grains as well as detecting
reserve substances present in pollen grain. Cassava ethnovarieties cultivated in
Mato Grosso exhibited for Alexander reactive and acetic carmine dyes average
pollen viability percentage of 67 and 53%, respectively, and as showing starch and
lipids as reserve substances.
KEYWORDS: reproductive aspects, pollen grain, colorimetric tests.
INTRODUÇÃO
Manihot esculenta Crantz, conhecida popularmente como mandioca, é um
arbusto pertencente à família Euphorbiaceae que se destaca por ser a única espécie
do gênero Manihot com importância comercial (VIEIRA et al., 2011). Suas raízes são
fonte de amido e por isso são utilizadas na alimentação humana, animal e em
agroindústrias de processamento na fabricação de distintos alimentos, que fornecem
energia para milhões de pessoas ao redor do mundo (GONÇALVES et al., 2019;
FRANCO et al., 2020).
A mandioca se destaca na agricultura brasileira por apresentar fácil manuseio,
adaptação a condições edafoclimáticas e alta produtividade de raízes tuberosas. Por
ser cultivada em várias regiões, atua como fonte de geração de renda para muitos
produtores, que cultivam e conservam em suas roças distintas etnovariedades,
garantindo a espécie ampla variabilidade genética, que, posteriormente, auxiliam
nos programas de melhoramento, potencializando características de maior interesse
comercial (FIALHO; VIEIRA, 2013; SILVA et al., 2018a; SILVA et al., 2018b).
A mandioca é uma planta monoica, ou seja, apresenta flores femininas e
masculinas dispostas em uma mesma planta, geralmente em uma mesma
inflorescência. Suas flores são polinizadas por pequenos insetos, como abelhas e
vespas, que são atraídas pelo aroma das flores, pólen e néctar (SILVA et al., 2001;
PEDRI et al., 2020). Conhecer a capacidade germinativa dos grãos de pólen e a
viabilidade polínica das espécies cultivadas, apresenta grande relevância para a
seleção de genitores que, posteriormente, serão utilizados na formação de novas
populações (ZAMBON et al., 2014), já que, segundo Borém et al. (2017), o método
mais adequado no melhoramento genético de plantas é a polinização controlada.
O pólen, de várias cores e formatos, está presente nas anteras dos estames
das flores, que apresenta grande valor nutricional como proteínas, carboidratos,
amido, lipídios e aminoácidos (RIBEIRO; SILVA 2007; MELO; MEDEIROS, 2015).
Além disso, o grão de pólen é o gameta masculino das plantas, que tem como
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.17 n.32; p. 215

2020

função fecundar os óvulos, para produzir novos indivíduos a partir das sementes
geradas (BRAGA et al., 2019) e, por isso, é um dos materiais genéticos mais
utilizados em pesquisas relacionadas ao melhoramento genético de espécies
vegetais (ANDRICH et al., 2016; DIAMANTINO et al., 2016; GRECCO et al., 2016;
SILVA et al., 2017; QUEIROZ et al., 2018; LEITE et al., 2018; SANTOS et al., 2019a;
SANTOS et al., 2019b).
A estimativa da viabilidade polínica pode ser realizada por meio da técnica de
coloração, utilizando distintos corantes que reagem com a estrutura do pólen,
permitindo distinguir os grãos viáveis dos inviáveis, sendo interessante a utilização
de mais de um corante para encontrar o que melhor se adéqua a espécie, uma vez
que, não há relatos de um corante específico (HISTER; TEDESCO, 2016). Esta
estimativa influencia o desempenho da produtividade de frutos e sementes, dessa
forma, subsidia programas de melhoramento de plantas (JESUS et al., 2018;
SANTOS et al., 2018).
A avaliação citoquímica no grão de pólen maduro demonstra, por meio dos
corantes lugol e sudan IV, a presença de substâncias de reserva como amido e
lipídios, respectivamente. Essa análise é de fundamental importância para o
conhecimento de aspectos ecológicos, relacionados a polinização (PAGLIARINI;
POZZOBON, 2004; OLIVEIRA; PIERRE, 2018). Em alguns casos, por ser rico em
nutrientes como aminoácidos, polissacarídeos, lipídios, amido e vitaminas, o grão de
pólen é atrativo aos polinizadores e visitantes florais, sendo utilizado como alimento,
principalmente, para besouros, moscas e abelhas (RECH et al., 2014).
Portanto, estudos de viabilidade polínica e citoquímica podem fornecer dados
que contribuem na propagação da espécie, podendo ser utilizado em programas de
melhoramento, preservando assim os recursos genéticos vegetais existentes
(OLIVEIRA et al., 2020). Diante disso, este trabalho teve como objetivo estimar a
viabilidade polínica e a citoquímica de quatorze etnovariedades de mandioca,
cultivadas no estado de Mato Grosso, por meio de testes colorimétricos.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram coletados botões florais masculinos, em pré-antese, de quatorze
etnovariedades de mandioca provenientes de três municípios do estado de Mato
Grosso, região Centro-Oeste do Brasil (quadro 1). As etnovariedades fazem parte da
coleção de trabalho da UNEMAT-AF, iniciado por Tiago (2016), localizado na
Comunidade Nova Esperança, sítio São Paulo, MT 208, no município de Alta
Floresta – MT. Quanto à procedência das etnovariedades, ou seja, origem das
ramas, apenas a Mandioca amarela II e Mandioca de fritar sem cozinhar II são
oriundas do município de Carlinda-MT, as demais os agricultores obtiveram as
ramas no município de Alta floresta, onde residem. Ressaltamos ainda que todas as
14 etnovariedades são cultivadas por agricultores familiares para consumo próprio
e/ou comercialização e são cultivadas e mantidas por, pelo menos, 10 anos.
QUADRO 1. Etnovariedades de mandioca coletadas em cinco municípios do Estado
de Mato Grosso, região Centro-Oeste do Brasil.
Origem das
N
Código
Etnovariedades
Local de coleta
ramas
Cacau roxa
1
AF01
Alta Floresta-MT Alta Floresta-MT
Cacau branca
2
AF02
Alta Floresta-MT Alta Floresta-MT
Branca do Baiano
3
AF03
Alta Floresta-MT Alta Floresta-MT
Cacau amarela
4
AF04
Alta Floresta-MT Alta Floresta-MT
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.17 n.32; p. 216

2020

5
6
7
8

AF05
AF06
AF07
AF08

9

AF09

10
11
12
13
14

AF10
AP01
AP02
AP03
POC01

Mandioca amarela II
Amarela III
Mandioca três meses
Cacau copinha
Mandioca de fritar sem
cozinhar II
Mandioca amarela folha fina
Mandioca São Paulo
Mandioca Liberata
Boliviana
Liberata

Alta Floresta-MT
Alta Floresta-MT
Alta Floresta-MT
Alta Floresta-MT

Carlinda-MT
Alta Floresta-MT
Alta Floresta-MT
Alta Floresta-MT

Alta Floresta-MT

Carlinda-MT

Alta Floresta-MT
Apiacás-MT
Apiacás-MT
Apiacás-MT
Poconé-MT

Alta Floresta-MT
Apiacás-MT
Apiacás-MT
Apiacás-MT
Poconé-MT

As análises foram conduzidas no Laboratório de Genética Vegetal e Biologia
Molecular (GenBioMol) do CEPTAM (Centro de Pesquisa e Tecnologia da Amazônia
Meridional) na Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes
Maldonado (UNEMAT), Campus de Alta Floresta.
Para a estimativa da citoquímica e viabilidade polínica foram coletados botões
florais masculinos, em pré antese, que, ainda em campo, foram fixados em solução
de álcool absoluto: ácido acético na proporção de 3:1. O material foi mantido em
temperatura ambiente por 24 horas e, em seguida, transferidos para uma solução de
álcool 70% e armazenados sob refrigeração (± 4°C) até o momento do preparo das
lâminas.
Para a estimativa da viabilidade polínica, foram utilizados os corantes carmim
acético 2% e Reativo de Alexander. O carmim acético 2% foi preparado conforme
Radford et al. (1974) e indica a integridade cromossômica, corando de vermelho
apenas os polens que possuem DNA e RNA (PAGLIARINI; POZZOBON, 2004). O
reativo de Alexander é uma solução de reagentes (etanol, verde malaquita, água
destilada, glicerol, fucsina ácida e fenol) preparado conforme Alexander (1980). O
verde malaquita presente nesta solução apresenta afinidade com a celulose
presente na parede celular e, assim, a cora de verde, enquanto a fucsina ácida cora
o protoplasma de vermelho/púrpura, dessa forma os grãos de pólen corados apenas
de verde são considerados inviáveis, por não possuírem protoplasma (ALEXANDER,
1969; ALEXANDER, 1980).
No preparo das lâminas utilizou-se a técnica de esmagamento das anteras
(GUERRA; SOUZA, 2002), para liberação dos grãos de pólen. As anteras foram
esmagadas, com auxílio de bastão de vidro, sob 100 μL de corante e, em seguida,
cobertas com uma lamínula. Foram confeccionadas oito lâminas para cada corante,
que, posteriormente, foram observadas no microscópio óptico binocular, pelo
método de varredura, onde realizou-se a contagem de 250 polens por lâmina,
totalizando 2000 grãos de polens por etnovariedade, para cada corante.
No teste com o reativo de Alexander, as lâminas foram preparadas e
mantidas em temperatura ambiente (± 23 °C), por, aproximadamente, 30 minutos,
para ação do corante.
Os botões foram mensurados em (mm), com auxílio de paquímetro digital de
precisão (Mitutoyo). A viabilidade polínica foi estimada por meio da fórmula (1):
(1)

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.17 n.32; p. 217

2020

Para a estimativa da citoquímica utilizou-se o corante lugol 2%, onde é
possível identificar a presença ou ausência de amido no grão de pólen (BAKER;
BAKER, 1979), e o corante sudan IV que identifica a presença ou ausência de
lipídios (DAFNI, 1992), sendo classificados como positivo (+) ou negativo (-) para
essas substâncias. O modo de preparo das lâminas e observação dos grãos de
pólen seguiu o mesmo procedimento da viabilidade polínica.
Os dados foram submetidos ao teste de normalidade de Lilliefors e
transformados em arco seno √(x/100), onde x é o número de polens viáveis. Os
dados transformados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e quando
significativo, foi realizado o teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. Todas as
análises foram realizadas com auxílio do programa estatístico Genes, v. 2019.89
(CRUZ, 2013).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os botões florais das etnovariedades de mandioca avaliadas que exibiram
grãos de pólens maduros, mediram entre 4,14 e 5,13 mm, com média de 4,54 mm
de comprimento. Os corantes utilizados na análise da viabilidade polínica e
citoquímica de Manihot esculenta, foram eficientes em distinguir os grãos de polens
viáveis dos inviáveis, assim como em detectar a substância de reserva presente no
grão de pólen (Figura 1).
FIGURA 1. Grãos de polens viáveis (V) e inviáveis (I) de Manihot esculenta.
A: reativo de Alexander; B: carmim acético 2%; C) lugol 2% - Pólen com
presença (+) e ausência de amido (-); D) sudan IV – Pólen com presença (+)
e ausência de lipídios (-). Barra = 100 µm.

Fonte: os autores.
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De acordo com a análise de variância (ANOVA), houve interação significativa
entre dos dois fatores, etnovariedades e corantes. No estudo, as médias de
viabilidade variaram de 52,15 a 90,88% para o corante reativo de Alexander (PCO01
e AP01, respectivamente) e de 35,35 a 86,90% para o corante carmim acético (AF08
e AP01, respectivamente), conforme Tabela 1. Pedri et al. (2019), em estudos com
quatro etnovariedades de mandioca (Cascatinha, Mandioca branca, Mandioca pão e
Galhuda branca) cultivadas no estado de Mato Grosso, também detectaram variação
entre as etnovariedades avaliadas, obtendo médias que variaram de 63 a 94%.
Para ambos os corantes, reativo de Alexander e carmim acético 2%, a
Mandioca São Paulo (AP01) apresentou a maior média de viabilidade polínica
(90,88%) e diferiu-se estatisticamente das demais etnovariedades. As
etnovariedades apresentaram diferença estatística entre os corantes avaliados, com
exceção para Amarela III (AF06), Mandioca São Paulo (AP01) e Liberata (POC01),
portanto, para essas etnovariedades, ambos os corantes são adequados.
De acordo com Souza et al. (2002), médias de viabilidade acima de 70% são
considerados como alta viabilidade e valores entre 31 a 69% são consideradas
como média taxa de viabilidade. Diante disso, neste estudo, três etnovariedades
(Mandioca São Paulo (AP01), Mandioca Liberata (AP02) e Boliviana (AP03))
apresentaram alta viabilidade, para o corante reativo de Alexander, e apenas a
etnovariedade Mandioca São Paulo (AP01) apresentou alta viabilidade para o
corante carmim acético. Segundo Branbatti et al. (2016), a alta viabilidade do pólen,
como o apresentado por algumas das etnovariedades neste estudo, podem
representar o grau de estabilidade dos genótipos e, portanto, contribuem em
pesquisas em torno do melhoramento genético da espécie, uma vez que possibilita a
escolha de indivíduos mais estáveis para realizar cruzamentos.
TABELA 1 Porcentagem da viabilidade dos grãos de pólen de 14
etnovariedades de mandioca corados com reativo de Alexander e carmim
acético 2%.
Reativo de
Carmim acético
Código
Etnovariedades
Alexander
2%
Cacau roxa
AF01
59,90 A c
46,20 B d
Cacau branca
AF02
64,25 A b
51,20 B d
Branca do Baiano
AF03
67,05 A b
50,55 B d
Cacau amarela
AF04
64,80 A b
55,10 B c
Mandioca
amarela
II
AF05
66,25 A b
48,05 B d
Amarela III
AF06
65,80 A b
66,40 A b
Mandioca três meses
AF07
65,65 A b
47,95 B d
Cacau copinha
AF08
69,70 A b
35,35 B e
Mandioca de fritar s/ cozinhar
AF09
66,05 A b
41,80 B e
Mandioca amarela folha fina
AF10
65,95 A b
52,40 B c
Mandioca São Paulo
AP01
90,88 A a
86,90 A a
Mandioca Liberata
AP02
72,20 A b
57,30 B c
Boliviana
AP03
73,58 A b
45,58 B d
Liberata
POC01
52,15 A c
57,00 A c
Médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna (corantes) e maiúscula na linha
(etnovariedades) não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Scott-Knott ao nível de
5% de probabilidade.
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Independente da etnovariedade analisada, observa-se que o corante reativo
de Alexander apresentou a maior média de pólens viáveis (67%) quando comparado
ao resultado do carmim acético (Figura 2). Resultados semelhantes foram
reportados por Silva et al. (2018a), que ao avaliarem a viabilidade polínica de
acessos de espécies silvestres do gênero Manihot (Manihot longiracemosa
(BGMS18) e Manihot sp. (BGMS30, BGMS33, BGMS38 e BGMS24), com os dois
corantes, também obtiveram maior média percentual de polens viáveis para o reativo
de Alexander, sendo, portanto, o mais aconselhado para a estimar a viabilidade
polínica do gênero Manihot.
FIGURA 2. Viabilidade polínica dos grãos de pólens de 14 etnovariedades de
mandioca, utilizando os corantes reativo de Alexander e carmim acético 2%.

Fonte: os autores.
O teste citoquímico indicou que os grãos de pólen das etnovariedades de
mandioca avaliadas apresentam amido e lipídios como substâncias de reserva
(Figura 1C e 1D, respectivamente). Resultados semelhantes foram detectados por
Santos et al. (2019c), onde as etnovariedades de mandioca avaliadas apresentaram
amido e lipídios como substância de reserva.
A análise citoquímica resultou em uma média de 66,9% de grãos de pólen
amido positivos e 70,6% de lipídio positivo (Figura 3), sendo que a presença dessas
substâncias nos grãos de pólen auxilia na sua conservação, germinação e
polinização. Conforme Pacini et al. (2006), antes da abertura floral, o amido,
acumulado durante o desenvolvimento e o estágio final de amadurecimento do grão,
é total ou parcialmente convertido em pectinas, glicose, frutose e sacarose que
aumentam a resistência do grão a ambientes hostis, bem como auxiliam na
germinação do tubo polínico. Já os lipídios mantêm os grãos de pólen aderidos à
antera e ao estigma, protegendo-os contra a radiação UV e perda de água, além de
mantê-los unidos durante o transporte do pólen pelos insetos polinizadores (PACINI;
HESSE, 2005).
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FIGURA 3. Avaliação citoquímica dos grãos de pólens de 14 etnovariedades
de mandioca, utilizando os corantes lugol 2% e sudan IV

Fonte: os autores.
Os programas de melhoramento com a espécie Manihot esculenta têm como
objetivo desenvolver cultivares nutritivas, com alta produtividade, resistentes a
adversidades ambientais (clima e solo) e a pragas e doenças (CEBALLOS et al.,
2010). De acordo com Perera et al. (2012) estudos que investigam aspectos
reprodutivos das espécies, como o desenvolvido neste estudo com a mandioca, são
importantes para subsidiar programas de pré-melhoramento da cultura, sendo tais
informações pré-requisitos para aumentar a eficiência das técnicas utilizadas pelos
melhoristas, no entanto, conforme os mesmos autores, ainda faltam pesquisas nesta
área. Diante disso, as informações obtidas neste estudo podem apoiar futuros
cruzamentos entre etnovariedades de mandioca, que congregam uma ampla
variabilidade genética, bem como entre variedades cultivadas e selvagens de
Manihot.
CONCLUSÃO
As etnovariedades de mandioca cultivadas no estado de Mato Grosso
exibiram, para os corantes reativo de Alexander e carmim acético, percentual médio
de viabilidade polínica de 67 e 53%, respectivamente, e apresentaram amido e
lipídios como substâncias de reserva. As etnovariedades de mandioca estudadas
apresentam-se com potencial de usos em cruzamentos intraespecíficos.
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