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RESUMO 

 

 Dentre as espécies de palmáceas, a Copernicia prunifera, tem destaque na região Nordeste 

do Brasil. Entretanto, há carência de informações científicas a respeito da carnaubeira, 

principalmente, no que se refere a pesquisas que visem o melhoramento genético da 

cultura. Este trabalho objetivou avaliar as diferentes fases do desenvolvimento do botão 

floral (fechado, semiaberto e aberto), estimar a viabilidade polínica através de testes 

colorimétricos e germinação in vitro e avaliar a conservação de grãos de pólen da 

Copernicia prunifera, quando submetidos à redução na temperatura de armazenamento. As 

amostras das inflorescências foram coletadas de maneira aleatória, de 10 matrizes em 

estádios de desenvolvimento diferentes, colhidas em Russas-Ceará. Em seguida, para a 

avaliação da morfologia das flores foi medido o tamanho do botão floral em três estádios 

diferentes: fechado, aberto e semiaberto. Para avaliar a viabilidade polínica foram 

utilizados dois corantes lugol e carmim acético 1%. A taxa de germinação in vitro dos 

grãos de pólen foi verificada com a utilização de três meios de cultura distintos, sendo eles: 

Meio 1 (M1): 100 g L-1 de sacarose; 10 g L-1 de ágar; Meio 2 (M2): 100 g L-1 de sacarose; 

500 mg L-1 de H3BO3; 10 g L-1 de ágar; Meio 3 (M3): 100g L-1 de sacarose; 300 mg L-1 de 

CaCl2; 10 g L-1 de ágar. O armazenamento dos grãos de pólen foi testado em três 

ambientes distintos: geladeira (12°C), freezer (6°C) e temperatura ambiente (26°C). A 

avaliação da viabilidade dos pólens foi feita por meio da germinação do tubo polínico em 

três diferentes meios de cultivos, com as seguintes composições: Meio 1 (M1): 100 g L-1 

de H3BO3; 300 mg L-1 de Ca (NO3)
2 4(H2O); 10 g L-1de ágar, Meio 2 (M2): 100 g L-1 de 

sacarose; 500 mg L-1 de H3BO3; 10 g L-1 de ágar, Meio 3 (M3): 100 g L-1 de sacarose; 10 g 

L-1 de ágar. Pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade não há diferença estatística entre os 

tratamentos testados para a avaliação da viabilidade polínica por meio do teste 

colorimétrico. Já com relação ao armazenamento do grão de pólen da carnaúba é indicado 

que seja em temperatura variando de 6°C á 12°C e a viabilidade polínica pode ser testada 

durante o período de armazenamento usando o meio de cultura 2 (100 g L-1 de sacarose; 

500 mg L-1 de H3BO3; 10 g L-1 de ágar). 

 

PALAVRAS-CHAVES: Melhoramento Genético. Conservação genética. Biologia floral. 
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ABSTRACT 

 

Among the species of palmáceas, the Copernicia prunifera, stands out in the northeastern 

region of Brazil. However, there is a shortage of scientific information about carnauba, 

especially with regard to research aimed at the genetic improvement of culture. The 

objective of this work was to evaluate the different phases of the development of the floral 

bud (closed, semi open and open), to estimate the pollen viability by colorimetric tests and 

in vitro germination and to evaluate the conservation of pollen grains of Copernicia 

prunifera when submitted to the reduction in temperature of storage. Inflorescence samples 

were randomly collected from 10 matrices at different stages of development, collected in 

Russas-Ceará. Then, for the evaluation of flower morphology the size of the floral bud was 

measured in three different stages: closed, open and semi-open. To evaluate the pollen 

viability two dyes were used lugol and 1% acetic carmine. The in vitro germination rate of 

the pollen grains was verified using three different culture media: Medium 1 (M1): 100 g 

L-1 of sucrose; 10 g L-1 of agar; Medium 2 (M2): 100 g L-1 sucrose; 500 mg L-1 of  H3BO3; 

10 g L-1 of agar; Medium 3 (M3): 100 g L-1 sucrose; 300 mg L-1 of CaCl2; 10 g L-1 of 

agar. Pollen grain storage was tested in three different environments: refrigerator (12 ° C), 

freezer (6 ° C) and room temperature (26 ° C). The evaluation of the viability of the pollen 

was done by germinating the pollen tube in three different culture media, with the 

following compositions: Medium 1 (M1): 100 g L-1 of  H3BO3; 300 mg L-1 Ca (NO3) 

4(H2O); 10 g L-1 agar, Medium 2 (M2): 100 g L-1 sucrose; 500 mg L-1 of H3BO3; 10g L-1 

agar, Medium 3 (M3): 100g L-1 sucrose; 10g L-1 of agar. By the Tukey test at 5% 

probability there is no statistical difference between the treatments tested for the evaluation 

of the pollen viability by the colorimetric test. Regarding the storage of the carnauba pollen 

grain, it is indicated that it is at a temperature ranging from 6 ° C to 12 ° C and the pollen 

viability can be tested during the storage period using culture medium 2 (100g L -1 of 

Sucrose, 500mg L-1 of H3BO3, 10g L-1 of agar). 

 

KEYWORDS: Genetical enhancement. Genetic conservation. Floral biology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A carnaúba Copernicia prunifera (Miller) H.E. More é uma palmeira endêmica de 

suma importância no semiárido nordestino. Essa espécie, apresenta alto valor social, 

econômico e cultural (RODRIGUES et al., 2013), servindo como geração de renda para 

manter economicamente famílias rurais no Nordeste (SALM et al., 2011), sendo 

explorada, com predominância, no período de estiagem (FERREIRA et al., 2013) para a 

produção de forragem ou produção de cera proveniente das folhas (LIMA JUNIOR et al., 

2012; VIEIRA et al., 2016). Além disso, é a única espécie do gênero Copernícia na região 

do semiárido, que vêm alcançando grande importância social e industrial pela extração e 

uso da cera produzida em suas folhas (QUEIROGA et al., 2013; RODRIGUES et al., 

2013). 

Entretanto, o avanço das atividades econômicas tem causado fragmentação nas 

populações naturais de carnaúba (REIS et al., 2011). Sendo assim, se faz necessários 

estudos que possibilitem a conservação ecológica e genética dessas populações. O 

conhecimento da biologia floral, juntamente com os mecanismos de dispersão de pólen e 

sementes, tem papel central em programas de conservação, por permitir delinear 

estratégias que otimizam a amostragem da variabilidade genética (VIEIRA et al., 2010). 

Aliado ao entendimento do sistema reprodutivo é fundamental para a compreensão da 

biologia reprodutiva da espécie e base para desenvolvimento de programas de 

melhoramento genético e conservação (MELO JUNIOR et al., 2015). 

Além do estudo sobre a biologia reprodutiva da espécie, o desenvolvimento de 

trabalhos de coleta, conservação e avaliação do germoplasma da Copernicia prunifera é 

pouco estudado. Por isso, um trabalho que discorra sobre o conhecimento da variabilidade 

genética de populações naturais da espécie contribui para o conhecimento do germoplasma 

da espécie (SEREJO et al., 2012). 

Os programas de melhoramento vegetal estão fundamentados na obtenção de 

indivíduos superiores a partir do potencial reprodutivo dos gametas e da manipulação da 

variabilidade genética existente no germoplasma de determinada espécie. Dentre os 

estudos iniciais desse entendimento reprodutivo, temos a seleção de genótipos e os 

cruzamentos, cuja eficácia depende diretamente da viabilidade polínica (FRESCURA et 

al., 2012) e avaliação biométrica das sementes e flores (FIGUEIREDO et al., 2013).  
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A viabilidade polínica é um dos fatores que têm influência direta sobre o sucesso da 

fertilização nos programas de melhoramento de plantas. Além disso, a determinação da 

viabilidade do pólen é fundamental na investigação das causas da infertilidade das plantas, 

assim como para o conhecimento do potencial reprodutivo de uma população e dos 

problemas de fertilidade que possam ocorrer (MARTINS et al., 2010) 

A avaliação da viabilidade do grão de pólen é fator primário para que ele tenha 

oportunidade de germinar no estigma da flor, sendo um estágio decisivo à fertilização 

(CHAGAS et al., 2010). Essa avaliação pode ser feita por métodos diretos, tais como a 

indução da germinação do pólen in vivo ou in vitro e métodos indiretos. Estes últimos são 

baseados em parâmetros citológicos como a coloração. Os métodos colorimétricos utilizam 

corantes químicos específicos que reagem com componentes celulares presentes nos grãos 

de pólen maduro, diferenciando polens férteis (viáveis) dos estéreis (inviáveis) 

(ABDELGADIR et al., 2012; MARTINS et al., 2012), como por exemplo, o lugol e o 

carmim acético. 

O pólen conservado deve preservar sua capacidade de germinação e por isso a 

necessidade de monitorar essa capacidade com testes de viabilidade antes, durante e após o 

armazenamento. Dessa forma, é possível estabelecer o período máximo em que os grãos de 

pólen podem permanecer conservados sem perder a capacidade de germinar 

(DAMASCENO JUNIOR et al., 2008). 

Assim, o armazenamento do grão de pólen em baixas temperaturas, com o objetivo 

de conservação genética, consiste em conservar o material genético para futura utilização 

e, também, proporcionar ao material condições ótimas, de forma que mantenha seu poder 

germinativo, vigor e processos genéticos (VIEIRA et al., 2010). 

Com tudo, observa-se que a carnaúba é uma espécie com relevância social, 

econômica e cultural no cenário semiárido nordestino, a qual precisa ser adequadamente 

conservada, estudada e utilizada. Justificando, portanto, estudos que visam o 

estabelecimento de programas de melhoramento e conservação genética da espécie. 

Nesse contexto, o objetivo do estudo foi estabelecer uma metodologia para a 

conservação de grãos de pólen de Carnaúba. Bem como, estimar a viabilidade polínica ao 

longo do tempo de armazenamento através de testes colorimétricos e germinação in vitro. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

Estabelecer uma metodologia para a conservação de grãos de pólen de Carnaúba. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar as diferentes fases do desenvolvimento do botão floral (fechado, semiaberto 

e aberto). 

Estimar a viabilidade polínica através de testes colorimétricos e germinação in 

vitro. 

Testar a conservação de grãos de pólen da Copernicia prunifera, quando 

submetidos à redução na temperatura de armazenamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. CLASSIFICAÇÃO BOTÂNICA, DESCRIÇÃO MORFOLOGICA E 

UTILIZAÇÃO DA ESPÉCIE 

 

Reino: Plantae 

Divisão: Magnoliophyta 

Classe: Liliopsida 

Ordem: Arecales 

Família: Arecaceae 

Género: Copernica 

Espécie: Copernicia prunifera 

Nome binomial: Copernicia prunifera (Miller) H.E. Moore 

Detentora de um vasto potencial paisagístico (BAUERMANN et al., 2010), a 

carnaúba exibe uma aparência distinta ao cenário do semiárido nordestino, devido a seu 

tamanho e ao fato de que a sua reprodução ocorre em aglomerados uniformes. Endêmica 

do Nordeste brasileiro, palmeira símbolo dos Estados do Piauí e Ceará, sendo que no Ceará 

a espécie é amparada legalmente através do Decreto-Lei nº 27.413, de 30.03.2004: 

O Decreto-Lei nº 27.413, de 30.03.2004, 

instituiu a carnaúba como símbolo do 

Estado. É protegida por lei e se encontra 

no brasão do Estado do Ceará. O artigo 2º 

diz que ficam a derrubada e o corte da 

carnaúba condicionada à autorização dos 

órgãos e entidades estaduais competentes. 

A carnaúba tem preferência por solos com textura argilosa e áreas de margens de 

rios, tendo sua distribuição em áreas inundáveis (RODRIGUES et al., 2013) com um 

elevado nível de salinidade durante muitos meses do ano, característica bem comum nos 

solos aluviais da região da caatinga. Estudos mostram que plântulas de Copernicia 

prunifera com até dois meses de idade são recomendáveis para o aproveitamento de áreas 

com concentrações salinas de até 3dS (HOLANDA et al., 2011), sendo importante para 

recuperação de áreas salinizadas. 
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FIGURA 1: Carnaúba (Copernicia prunifera) no Municipio de Russas-CE. 

FONTE: O autor (2017). 

 

Os Carnaúbais oferecem possibilidades de atividades econômicas, por ser uma 

espécie adaptada às condições edafoclimáticas do semiárido. Sendo assim, eles são uma 

alternativa relevante para complementação da renda familiar das comunidades rurais. 

Estudos mostram que mais de 200 mil trabalhadores estão envolvidos economicamente 

com a extração da palha da carnaúba de forma extrativista, principalmente durante o 

período de escassez de água (FERREIRA et al., 2013). No entanto, ao longo das últimas 

décadas a desvalorização dos preços da cera natural da Carnaúba, provocou o 

desmatamento de grandes áreas para a introdução de outras atividades produtivas como a 

agricultura irrigada e a piscicultura, levando a sua fragmentação (REIS et al., 2011).  

Além da sua importância cultural, social e econômica, a Carnaúba também tem um 

papel fundamental na manutenção do equilíbrio ecológico da região, como a conservação 

dos solos, fauna, cursos d'água e mananciais hídricos. A variabilidade fenotípica da espécie 

pode-se apresentar em dois tipos, chamadas de carnaúba comum e carnaúba branca, sendo 

diferenciada pela presença de espinhos no pecíolo na carnaúba comum e a ausência dessa 

estrutura na carnaúba branca (SOUSA et al., 2015). Outra característica marcante que 

diferencia essas duas variações é o tamanho dos frutos e o enfolhamento apical, no qual, a 

fenotipagem branca apresenta frutos menores e mais enfolhamentos apicais em relação à 

fenotipagem comum (SOUSA et al., 2015). 
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3.1.1. FRUTO, SEMENTES E FOLHAS 

 

A inflorescência da Carnaúba apresenta inúmeras flores, em cachos formados de 

um eixo central que possuem várias ramificações, a floração da Copernicia prunifera 

ocorre com maior intensidade no início dos meses de junho e dezembro (ROCHA et al., 

2015). Na sua fase inicial, a inflorescência encontra-se protegida por uma estrutura em 

forma de casulo fechado inserido no meio das folhagens. No período da floração, o casulo 

abre-se dando passagem ao eixo floral, formando assim o cacho de frutos, tendo um padrão 

de frutificação subanual (ROCHA et al., 2015). 

Na Carnaúba a frutificação e dispersão ocorrem em períodos de maiores 

temperaturas e menor umidade relativa do ar (ROCHA et al., 2015). Os frutos podem ser 

ovoides ou globosos e de cor roxo-escura, quando maduros, com aproximadamente 2 cm 

de comprimento, amadurecendo de novembro a março (HOLANDA, 2006), quando 

maduros, apresentam-se de cor vermelho-escura com polpa esbranquiçada (BRAGA, 

1976), com sabor adocicado e caroço duríssimo. Os mesmos também servem de alimento 

para aves, roedores, morcegos, animais de criação (bovinos) (SOUSA et al., 2015) e na 

fabricação de doces. Os morcegos, além dos pássaros, são agentes dispersores das 

sementes (D’ ALVA, 2004), contando também com a ajuda da água dos rios, que a leva 

em sua corrente para grande distância.  

As sementes são redondas envolvidas por todos os lados por uma massa enorme de 

tecido córneo, o albúmen, rico de matérias nutritivas que fornecem ao embrião as 

substâncias necessárias ao seu desenvolvimento (MARTINS, 2011).  

As folhas da Carnaúba possuem formato de leque, palmadas, cor cinza-esverdeada 

pecioladas (BRAGA, 1976, COSTA, 2004), medindo em torno de 2 m de comprimento, 

em volta do topo da palmeira. As folhas são oriundas do meristema terminal, podendo ser 

divididas em três partes: bainha, região essa alongada em forma de língua na parte 

superior, ficando uma parte do pecíolo preso ao tronco ao cair da folha. Pecíolo, parte que 

tem a função de ligar a bainha ao limbo. Limbos, estrutura alongada, reta e pregueadas, 

com fendas que lembram um leque aberto (ALVES; DEMATTÊ, 1987). 

O broto terminal vulgarmente conhecido por “olho” tem seu fluxo durante todo o 

ano, com maior intensidade nos meses de outubro (ROCHA et al., 2015). Essa é a parte da 

Carnaúba com maior valor econômico, já que o sistema interno das folhas novas produz o 

pó cerífero formando uma película de proteção, impedindo que a palmeira perca água por 
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evaporação em longos períodos secos (GOMES; NASCIMENTO, 2006), sua retirada 

ocasiona a morte da planta (SOUSA et al., 2015). 

As folhas da Carnaúba caem naturalmente. A queda foliar está associado com as 

condições climáticas, a exemplo do aumento da temperatura, radiação solar, velocidade do 

vento, redução da precipitação e umidade relativa do ar (ROCHA et al., 2015). 

Após a retirada das folhas, atividade de alto valor econômico, as folhas passam pelo 

processo de secagem, processo esse no qual retira-se o pó empregado na produção de cera, 

matéria prima básica para a fabricação de um grande número de produtos industriais.  

Após a extração do pó, a folha pode ser tritura e transformada em bagana.  

A bagana (folha triturada) (Figura 2) é um bom adubo orgânico, pois contém 

grande quantidade de nutrientes armazenados, associada à capacidade de retenção da água, 

mantendo o solo úmido por período prolongado, sendo importante em regiões com chuvas 

intermitentes (CARVALHO, 1982). A bagana vem sendo utilizada como cobertura morta 

na projeção da copa (SALM et al., 2011) das seguintes fruteiras: coqueiro, cajueiro, ateira, 

gravioleira, sapotizeiro, pimentão (QUEIROGA et al., 2002).  

 

 

FIGURA 2: Folhas trituradas (Bagana) de Carnaúba (Copernicia prunifera) no munícipio 

de Russas-CE. 

FONTE: O autor (2017). 

 

O processo de obtenção da cera é feito manualmente de forma extrativista. No qual 

as folhas são cortadas, depois de passar por um processo de secagem ao sol, onde a 
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película de proteção vira um pó cerífero, sendo depois retirado da palha através de batidas. 

Depois parte para o processo final, no qual o pó retirado da palha é levado ao fogo junto 

com água, virando um tipo de calda da qual se obtém a cera. Servindo de matéria prima 

para a fabricação de produtos como polidores, utilizados na fabricação de ceras para 

polimento de automóveis (MELO et al., 2012), assoalhos, sapatos, moveis e revestimento 

(STOJAKOVIC et al., 2012). No entanto, esse processo industrial da cera natural requer o 

uso intenso de água, utilização de madeira e diesel como fonte de energia, impactando o 

meio ambiente (CARVALHO; GOMES, 2008). 

Os principais estados produtores de cera são: Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. 

No estado do Ceará a palmeira é bastante encontrada nos vales dos rios Jaguaribe, Acaraú 

e Coreaú, sendo que os carnaubais existentes em Camocim e Granja também merece 

relevância por conta da sua extensão (CAVALCANTE; DINIZ, 2005). No Piauí, com a 

maior concentração de carnaubais, a cera ocupa o segundo lugar na pauta de exportação. 

Segundo Sefaz-PI, (2009), o estado exportou em 2008 um volume equivalente a 6.661 

toneladas de cera de carnaúba, rendendo às indústrias um faturamento superior a 37 

milhões de dólares. 

No Rio Grande do Norte os municípios de Assú e Mossoró destacam-se com 

indústrias de beneficiamento da cera, no entanto, os munícipios de Apodi, Upanema e 

Felipe Guerra são os principais responsáveis pela produção de pó cerífero (QUEIROGA et 

al., 2013). Já com relação a exportação, os maiores compradores dos produtos oriundos da 

matéria prima da Carnaúba são: EUA, Alemanha, França, Inglaterra e Itália 

(CARVALHO, 2008).  

 

3.1.2. FUSTE 

 

O fuste apresenta formato cilíndrico, moderadamente pesado (densidade 0,94 

g/cm3), com diâmetro aproximado de 25 cm na fase adulta, sem ramificações, (ALVES et 

al., 1987), dispondo de grande resistência e durabilidade. Apresenta cicatrizes foliares 

transversais, deixadas pelas folhas que caem (ROCHA et al., 2015).   

A base superior do estipe possui um meristema terminal envolvido por bainhas de 

folhas (ALVES et al., 1987), onde no seu interior possui palmito comestível, utilizado 

como alimento e ração animal nos períodos de estiagem, o corte desse meristema causa a 

morte da planta.  
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Por ano, o estipe cresce trinta centímetros em altura, podendo atingir entre 10 e 15 

m (HENDERSON et al., 1995) e chega a produzir em média 35 á 40 palhas por ano, sendo 

28 a 32 palhas maduras, e 7 ou 8 novas, ainda não totalmente abertas por carnaúba madura 

(CÂMARA SETORIAL DA CARNAÚBA, 2009).  

O caule (fuste) é muito empregado na construção de casas das zonas rurais das 

regiões, principalmente como caibros, barrotes e ripas (QUEIROGA et al., 2013), na 

confecção de artefatos torneados como bengalas, utensílios domésticos e caixas. 

 

3.1.3. RAÍZES  

 

As raízes são fasciculadas, cilíndricas, espessadas, muito abundantes, com várias 

ramificações, desenvolvendo-se de acordo com as condições físicas e da umidade do solo, 

sendo que em solos arenosos as raízes são compridas e menos ramificadas e em solos 

argilosos, elas são curtas e muito ramificadas. Quando queimadas liberam um sal utilizado 

pelos índios e sertanejos do passado (NASCIMENTO, 2009). No entanto, não se tem 

registro do seu uso atual na área de estudo. 

Dispõem, ainda, de princípios medicinais que compõem medicamentos indicados 

pelo conhecimento popular, são depurativas e diuréticas, usadas no tratamento de úlceras, 

erupções cutâneas, slifes, apresentando característica anti-inflamatória (SOUSA et al., 

2015) e outras manifestações como reumatismo e artritismo (BRAGA, 1976). Além disso, 

o chá da raiz é utilizado para dor na coluna (RODRIGUES, L. C. et al, 2013). 

Queiroga et al. (2013), em seu estudo com carnaubeira no Nordeste, relatam a 

existência da Carnaúba branca, possuindo como principais características o uso medicinal 

das raízes, que são mais claras que a comum, além de ser rara na região e não utilizada 

para extrair o pó cerífero. Entretanto, atualmente são consideradas empiricamente 

variedades de Copernicia prunifera, cuja identificação taxonômica ainda não constitui um 

caráter definido.  

 

3.1.2. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Com relação à distribuição geográfica, a carnaúba é encontrada nos estados da 

Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí e Ceará (COSTA, 2002) (Figura 3). 

Com relação ao padrão de distribuição espacial, os indivíduos de Copernicia prunifera 
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apresentam-se de forma agregada, com distância de até 10 metros entre eles e aleatório nas 

demais classes, até 20 metros (SILVA et al., 2014). 

 

FIGURA 3: Área de ocorrência da Copernicia prunifera. 

FONTE: CASEC- Fortaleza (2009). 

   

3.1.4. PRODUÇÃO DE MUDAS 

 

Para produção de mudas a partir de sementes, os frutos devem ser colhidos 

diretamente da árvore quando maduros (novembro a março) ou recolhê-los no chão após 

sua queda espontânea. Esses frutos podem ser acondicionados em sacos plásticos e 

posteriormente adotar o procedimento de beneficiamento e armazenagem, seguindo 

metodologia descrita por Schumacher et al. (2002). 

Após o beneficiamento as sementes devem ser submetidas ao processo de pré-

embebição em bandejas plásticas, onde permanecem pelo tempo necessário à emissão ou 

protrusão do pecíolo cotiledonar (MEEROW, 2004), em seguida, as sementes pré-

germinadas devem ser semeadas em posição horizontal na profundidade de 2cm, em 
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número de duas por recipiente (HOLANDA et al., 2013). Geralmente um 1kg de frutos 

contém aproximadamente 91 unidades (GOMES et al., 2006). 

A semeadura deve ser feita logo após a colheita das sementes, em canteiros a meia-

sombra contendo substrato organo-arenoso, irrigando-se duas vezes ao dia, a emergência é 

lenta, podendo demorar até 5 meses (QUEIROGA et al., 2013). 

 

3.1.5. PRINCIPAIS PRAGAS E DOENÇAS 

 

A Boca-de-Leão (Cryptostegia madagascariensis) (Figura 4) planta trepadeira 

conhecida também como, Viúva, Margarida, Mensageira, Unha do Diabo ou Unha de 

Moça é a principal praga encontrada nessa espécie do gênero Copernicia (SAVAIRA, 

2016), sendo uma planta que veio de fora do Brasil, e na região nordeste tem 

comportamento invasor, criando sérios prejuízos ao desenvolvimento da carnaúba e a 

produção de cera. Quando cobre totalmente as plantas hospedeiras, provoca a sua morte 

(VIEIRA et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Boca-de-Leão atrelada à carnaúba (Copernicia prunifera) no município de 

Russas-CE. 

FONTE: O autor (2017). 
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Para controlar a Cryptostegia madagascariensis, são necessários alguns tratos 

silviculturais como: Roçar; destocar; retirar os ramos para local apropriado e fazer a 

queima.  Essa espécie tem preferência por áreas desmatadas (REIS et al., 2011).  

Outra praga que ataca a carnaubeira, trazendo prejuízos econômicos, é o coleóptero 

Pachinerus nuclearum Fbr., esse inseto perfura a amêndoa do fruto para sua alimentação e 

reprodução (QUEIROGA et al., 2013), sendo observado uma postura por semente (Figura 

5). 

 
FIGURA 5: O coleóptero Pachinerus nuclearum Fbr., que perfura as sementes de carnaúba 

(Copernicia prunifera). 

FONTE: Vicente de Paula Queiroga (2013). 

 

2.5-CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO 

  

Hoje, o Brasil encontra-se entre os líderes em melhoramento genético florestal, 

sendo referência mundial e responsável, em parte, pelo sucesso dos plantios comerciais no 

país. O melhoramento genético consiste numa estratégia para aumentar a produtividade de 

forma sustentável e ecologicamente equilibrada (BORÉM, A.; MIRANDA, G. V., 2013). 

Assim, uma técnica bastante utilizada pelo melhoristas é a conservação da 

variabilidade genética de uma espécie, que pode ser realizada de duas formas “in situ”, no 

local de ocorrência ou “ex situ”, fora do local de ocorrência. Uma técnica bastante utilizada 

para a conservação ex situ é a formação de um banco ativo de germoplasma, sendo 

considerados uma coleção representativa do patrimônio genético da espécie, com 
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propósitos de pesquisa, caracterização, avaliação e utilização de genótipos em programa de 

melhoramento genético (VIEIRA et al., 2010). 

Um exemplo de conservação ex situ existente para a espécie está localizada na 

Fazenda Raposa, situada no município de Maracanaú-CE, contendo um banco de acessos 

de variedade de espécies do gênero Copernicia nativas e introduzidas doada pelas 

indústrias Johnson. Essa coleção tem sido objeto de estudos da Universidade Federal Ceará 

com a finalidade de se selecionar genótipos superiores de carnaubeira quanto a 

produção de cera e palha, além de genótipos com potencial de exploração como plantas 

ornamentais (ALVES; CÔELHO, 2008).  

No entanto, apesar da importância cultural, social e econômica no conhecimento 

sobre a carnaúba, há carência de informações científicas a respeito da espécie, 

principalmente no que se refere ao desenvolvimento de pesquisas que visem o 

melhoramento genético da cultura (ALVES; CÔELHO,2008).  

Para a carnaubeira os caracteres de maior importância do ponto de vista 

do melhoramento genético, são aqueles de interesse agro econômicos e que por sua vez 

apresentam variação contínua em sua expressão fenotípica, ou seja, são ditos caracteres 

quantitativos, no caso, produtividade de cera por área, período juvenil, altura da planta, 

adaptabilidade e estabilidade da produção. 

 

3.2- VIABILIDADE DO GRÃO DE PÓLEN  

 

 A conservação da viabilidade do grão de pólen é de fundamental importância para o 

intercâmbio e preservação do germoplasma, provendo a diversidade genética (SOUZA et 

al., 2010). O pólen é uma célula especializada altamente sensível á luz, temperatura e 

umidade (FISCH, 2000), permanecendo viável por período determinado de tempo. O 

período máximo de tempo no qual o pólen mantém-se viável é denominado longevidade, 

podendo esta variar de acordo com a espécie estudada e as condições de armazenamento, 

no qual a temperatura influência no crescimento do tubo polínico (LOSADA et al., 2014). 

Um exemplo do efeito dessa condição foi relatado para Cocos nucifera, em que a 

sensibilidade do pólen à temperatura de armazenamento foi dependente do acesso genético 

(MACHADO et al., 2014). 

 Em condições controladas, a perda da viabilidade polínica é frequentemente 

associada ao comprometimento da capacidade germinativa e o potencial fertilizador do 
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pólen (CABRAL et al., 2013), como também à presença ou ausência de tolerância à 

dessecação do pólen. 

A viabilidade e a germinação do tubo polínico constituem fatores importantes para 

o melhoramento de plantas (SEREJO et al, 2012; CHAGAS et al., 2010). O cruzamento 

permite a transmissão às próximas gerações de genes altamente diversificados e promove a 

diversidade genética por diferentes combinações dos alelos durante a meiose, além de 

servir como parâmetro para auxiliar o pesquisador a conduzir o programa de melhoramento 

e direcionar quais serão os acessos utilizados como doadores e receptores de pólen em 

cruzamentos controlados (NASCIMENTO, 2015). 

Estudos sobre a viabilidade e conservação de pólen vêm sendo aplicados em 

diversas culturas, mas não comumente se enquadram na rotina do melhoramento genético 

da Carnaúba. Assim, a análise do pólen é condição preliminar e indispensável para tais 

programas. 

 Para avaliar a viabilidade dos grãos de pólen podem ser utilizadas diversas 

metodologias, tais como: 

a) Análise visual das anteras e dos estigmas; 

b) Cultivo in vitro do pólen; 

c) Coloração dos pólens; 

d) Cultivo in vivo. 

 

3.2.1-UTILIZAÇÃO DE CORANTES PARA AVALIAR A VIABILIDADE POLÍNICA 

 

Por apresentarem baixos custos, os métodos colorimétricos são os mais rápidos para 

verificar a viabilidade dos grãos de pólen em programas que visam o melhoramento 

genético e conservação de espécies vegetais (MEZETE, 2013). Porém, este método pode 

superestimar a viabilidade, pois, muitas vezes, grãos de pólen inviáveis podem ainda corar, 

por possuírem quantidade suficiente de enzimas, amido ou, ainda, outras substâncias que 

reagem com estes corantes (GALLETTA, 1983).  

Uma grande variedade de corantes tem sido usada para testar a viabilidade do 

pólen, mas poucos estudos testaram o risco potencial destes corantes em corar pólen morto 

e produzir falso positivo. Os marcadores histológicos mais utilizados nos métodos 

colorimétricos são os de Carmim Acético 1% (KEARNS; YNOUYE, 1993), reativo de 

Alexander (ALEXANDER, 1980) e Lugol (DAFNI, 1992).  
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O carmim acético indica a integridade cromossômica, a solução de Alexander 

contém fucsina ácida e verde de malaquita que reagem, respectivamente, com o 

protoplasma e a celulose da parede do pólen e a solução com lugol indica a presença de 

amido (VARELLA, 2015). 

 Os grãos de pólen corados com o carmim acético são analisados e classificados em 

normais/viáveis, com citoplasma corado e anormais/inviáveis, aqueles com pouco ou 

nenhum citoplasma evidenciado (GUERRA; SOUZA, 2002). Desta forma, o carmim 

acético vem sendo indicado para avaliar a viabilidade polínica de várias espécies 

(POZZOBON et al., 2011), NUNES et al., 2012; KIYOSHI et al., 2012).  

O corante reativo de Alexander pode distinguir com mais segurança pólen viável 

do inviável (HISTER; TEDESCO, 2016). O viável apresenta parede celulósica de cor 

verde, pelo fato de ter afinidade com a corante verde-malaquita, que em reação química 

cora a celulose e hemicelulose presentes na parede da célula e os inviáveis apresentaram 

redução de protoplasma (MACEDO, 2016). 

O corante a base de lugol é o mais indicado para analisar a viabilidade polínica, 

sendo considerados viáveis os grãos que apresentam coloração em tons de marrom, 

enquanto que os descorados, amarelo pálido e/ou translúcidos são considerados inviáveis 

ou malformados (MARTINS et al., 2012). 

De acordo com a bibliografia, os testes com os corantes de Alexander, carmim 

acético e lugol, embora sejam técnicas muito atrativas pela simplicidade e rapidez, 

superestimam a viabilidade polínica (LEITE, 2016) quando comparados aos resultados 

obtidos na germinação in vitro (KING, 1960; STANLEY; LINSKENS, 1974: SOARES et 

al., 2008). 

  Já outros pesquisadores recorrem à equação para expressar em porcentagem a 

quantidade de grãos de pólen corados e não corados, estimando assim a viabilidade 

polínica (VP%) (AMARAL et al., 2012). 

 

Equação: 

 

 

 

Entretanto, de acordo com outros autores, esses testes estão relacionados apenas à 

constituição do grão de pólen, com a detecção de substâncias, como amido e lipídios, que 

                  N° de grãos de pólen corados x 100 

VP (%) = ------------------------------------------------ 

                      N° de grãos de pólen total 
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podem estar presentes tanto em grãos de pólen maduros como nos abortados (DAFNI, 

2000). Sendo indicados, também, testes germinativos do grão de pólen in vitro e in vivo. 

 

3.2.2- CULTIVO IN VITRO - MEIOS DE CULTURA PARA AVALIAR A 

VIABILIDADE POLÍNICA 

 

Dentre as técnicas de avaliação da viabilidade de grãos de pólen a germinação in 

vitro é o método mais seguro, devido mostrar o verdadeiro estado das reservas, a condição 

das membranas e a conversão das reservas na emissão do tubo polínico (MARCELLÁN; 

CAMADRO, 1996). Também chamada de método direto (DAFNI, 1992; KEARNS; 

INOUYE, 1993). 

O método geral consiste em germinar uma pequena amostra de pólen em meio de 

cultura definido e após incubação observar em microscópio o número de grãos de pólen 

que emitem tubo polínico (CABRAL et al., 2013). São considerados como germinados 

aqueles que apresentam tubo polínico de comprimento igual ou superior ao diâmetro do 

próprio pólen (FIGUEIREDO et al., 2013). 

 Entretanto, o sucesso da germinação do pólen in vitro é influenciada por diferentes 

fatores, dentre eles a temperatura e o tempo de incubação, o estádio de desenvolvimento da 

flor quando da coleta do pólen, as condições de armazenamento e a composição do meio 

de cultura (SOUZA et al., 2014), além de existirem diferenças entre espécies e também 

entre cultivares da mesma espécie no que diz respeito às condições requeridas (ROSELL et 

al., 1999).  

Vários estudos têm sido conduzidos no sentido de determinar qualitativa e 

quantitativamente a melhor composição do meio de cultura para a germinação de grãos de 

pólen (HEPLER; WINSHIP, 2015). O meio de cultura deve ser constituído basicamente 

por carboidratos e elementos estimulantes como ácido bórico, ácido cítrico, nitrato de 

cálcio, reguladores de crescimento, dentre outros (SCORZA; SHERMAN, 1995).  

O pH é um fator crítico e muito importante do meio de cultura, influenciando na 

disponibilidade de nutrientes, fitorreguladores e no grau de solidificação do ágar 

(PASQUAL et al., 2012). A importância da determinação do pH ideal nos processos 

fisiológicos que envolvem os grãos de pólen está associada a maior porcentagem de 

germinação, garantindo maiores chances de fertilização (MARTINS et al., 2012).  



27 

 

Um dos fatores determinantes da integridade dos grãos de pólen é a manutenção do 

equilíbrio osmótico entre o meio de cultura e o conteúdo dos grãos de pólen. Galletta, 

(1983) supõe que tal equilíbrio possa ser determinado pela relação entre a concentração de 

sacarose e as concentrações de substâncias como ácido bórico e nitrato de cálcio, de forma 

que o excesso ou deficiência de qualquer um desses componentes poderá promover o 

rompimento dos grãos de pólen.  

À medida que o pólen envelhece, a porcentagem de germinação e o comprimento 

dos tubos polínicos decrescem. Ainda que o pólen pareça fraco, a presença de alguns tubos 

polínicos vigorosos indica que o mesmo ainda é suficientemente bom para assegurar, pelo 

menos, uma moderada frutificação efetiva, apesar da baixa porcentagem de germinação 

(CABRAL et al., 2013). Assim, para evitar a perda da viabilidade polínica é recomendada 

a utilização de métodos que conservem o grão de pólen viável por mais tempo.  

 

3.4. CONSERVAÇÃO DO GRÃO DE PÓLEN 

 

 Sabe-se que o armazenamento, como meio de manutenção da viabilidade do pólen, 

é uma ferramenta valiosa empregada por melhoristas e geneticistas, justificando-se a 

aplicação em programas de hibridação quando há defasagem no florescimento em regiões 

distintas e na conservação e manutenção de bancos de germoplasma. 

 O armazenamento pode ser classificado em dois tipos: a curto e longo prazo, 

dependendo do objetivo do trabalho a ser desenvolvido (NOUGUEIRA, et al., 2015). 

Normalmente, procede-se o armazenamento em curto prazo visando estudos de genética e 

de melhoramento, e em longo prazo para a conservação genética (WANG, 1995). 

 Dentre os fatores que mais influenciam na longevidade do pólen durante o período 

de armazenamento, destacam-se a umidade relativa, a temperatura de armazenamento e as 

embalagens de armazenamento (SOUZA et al., 2014). Essas variáveis devem ser definidas 

para possibilitar a manutenção da viabilidade por períodos maiores. A maioria dos métodos 

empregados envolvem a redução do teor de água e a manutenção do pólen á baixa 

temperatura de modo que as oscilações sejam evitadas. Os fatores genéticos e fisiológicos 

também podem afetar a longevidade do pólen (SOUZA et al., 2016). Muitos relatam que 

grãos de pólen binucleados possuem maior viabilidade, comparados com os trinucleados, 

que se classificam em tolerantes ou sensíveis à desidratação. 
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2.1 REDUÇÃO DA TEMPERATURA NA CONSERVAÇÃO DO GRÃO DE PÓLEN  

 

A fase reprodutiva das plantas é altamente sensível ao fator temperatura. No qual o 

sucesso do processo reprodutivo pode ser afetado consideravelmente por um único dia 

muito quente ou uma única noite muito fria (ZINN et al., 2010). Alguns processos 

fisiológicos são afetados, negativamente, pelas temperaturas elevadas como: a meiose; o 

desenvolvimento do endotécio na antera, resultando na redução da deiscência da antera e 

liberação do pólen; o número de grãos de pólen retidos no estigma; a viabilidade do óvulo; 

o desenvolvimento reprodutivo masculino (ENDO et al., 2009) o processo de fertilização e 

pós-fertilização; e o crescimento do endosperma e o do embrião (KINET; PEET, 1997). 

No entanto, há uma diferença entre os estágios, sendo alguns mais sensíveis do que outros 

(GIORNO et al., 2013). Pesquisas indicam que a fase entre a polinização e o 

desenvolvimento do zigoto (desenvolvimento do gameta) e a fase de desenvolvimento do 

embrião, reduz drasticamente a frutificação e o número de sementes devido ao estresse da 

temperatura (MILECH et al., 2012).  

Um dos mais suscetíveis estádios fenológicos a altas temperaturas é o estádio de 

polinização (HATFIELD, 2013), visto que, o declínio na viabilidade polínica, na 

germinação do pólen, no crescimento do tubo polínico e na receptividade do estigma com 

o aumento da temperatura em diferentes genótipos não respondam de forma igual a esse 

estresse (KUMAR et al., 2013). Além disso, testes de viabilidade em plantas expostas a 

estresse de temperatura podem ser usados para uma triagem da tolerância ao calor, 

permitindo uma diferenciação entre plantas suscetíveis e tolerantes ao calor (GAUR et al., 

2013). Em geral, as altas temperaturas provocam a macho-esterilidade em muitas espécies 

de vegetais (SANTOS, 2016; SILVA; 2015).  

Assim, a utilização de baixas temperaturas, normalmente, está relacionada à 

redução do metabolismo do pólen, o que proporciona maior longevidade (ZAMBON et al., 

2014). Para conseguir a redução de temperaturas, são empregados meios como, 

refrigeradores e freezer, meios esses de fácil acesso, no entanto, existem outros métodos 

mais sofisticados, como gases liquefeitos, a exemplo do nitrogênio líquido ou gasoso. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. MATERIAL E MÉTODOS  

 

As amostras das inflorescências foram coletadas de maneira aleatória, em 10 

palmeiras com uma distância espacial de 100 metros no município de Russas, localizado 

no baixo Jaguaribe, estado do Ceará (Figura 5). As inflorescências foram coletadas em 

estádios de desenvolvimento floral diferentes, colhidas com ± 50% de antese. Estas foram 

levadas ao laboratório e mantidas em água destilada à temperatura ambiente até a completa 

abertura floral. Em seguida, foram colocadas em cone de papel até a deiscência e liberação 

do pólen. A mistura de pólen das inflorescências foi coletada e acondicionada em tubo 

eppendorf. 

 

FIGURA 6: Local de coleta das inflorescências de carnaúba (Copernicia prunifera), no 

município de Russas-CE. 

FONTE: O autor (2017). 

Este estudo foi dividido em três ensaios, nos quais foram verificados: 1) Diferentes 

estágios do desenvolvimento do botão floral da carnaúba; 2) Avaliação da viabilidade do 

pólen por meio de testes colorimétricos e germinativos; 3) Efeito de diferentes 

temperaturas no armazenamento de grãos de pólen de carnaúba.  
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4.1.1. ENSAIO 1: DIFERENTES ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DO BOTÃO 

FLORAL DA CARNAÚBA. 

 

Os botões florais foram medidos com auxílio de paquímetro (Figura 6) e separados 

em três diferentes estágios: aberto, semiaberto e fechado. Sendo então fixados em solução 

de Carnoy (etanol e ácido-acético 3:1).  

O experimento foi estabelecido em um fatorial 10x3 (inflorescência de 10 matrizes 

e três estádios de desenvolvimento do botão floral) em delineamento inteiramente 

casualizado, com 3 repetições. Os dados obtidos nas avaliações foram submetidos à análise 

de variância e teste de comparação de médias. Os procedimentos estatísticos foram 

realizados no pacote computacional R (R Development Core Team, 2011). 

 

FIGURA 7. Biometria em inflorescências de Copernicia prunifera. 

FONTE: O autor (2017) 

 

4.1.2. ENSAIO 2: AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DO PÓLEN POR MEIO DE 

TESTES COLORIMÉTRICOS E GERMINATIVOS 

 

A viabilidade dos grãos de pólen, recém liberados (frescos), foi avaliada pela 

técnica de coloração por carmim acético 1% (KEARNS; YNOUYE, 1993) e lugol 

(DAFNI, 1992). Para cada corante foram preparadas cinco lâminas e contados 200 grãos 

de pólen (mistura das 10 plantas coletadas) por lâmina, perfazendo um total de 2.000 

grãos. As observações foram feitas em microscópio óptico com aumento de 100 x. O 

delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado composto por dois corantes e cinco 

repetições (lâminas).  
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Os grãos de pólen corados foram analisados e classificados em normais/viáveis, 

com citoplasma corado e anormais/inviáveis, aqueles com pouco ou nenhum citoplasma 

evidenciado. 

Para a verificação da taxa de germinação in vitro, o pólen foi avaliado em três 

meios de cultura distintos, tendo em vista que cada espécie responde de modo diferencial a 

certas combinações de nutrientes do meio. Os meios testados tiveram as seguintes 

composições:  

Meio 1 (M1): 100g L-1 de sacarose; 10g L-1 de ágar; 

Meio 2 (M2): 100g L-1 de sacarose; 500mg L-1 de H3BO3; 10g L-1 de ágar;  

Meio 3 (M3): 100g L-1 de sacarose; 300mg L-1 de CaCl2; 10g L-1de ágar. 

Após o ajuste do pH para 6,5 os meios foram autoclavados e posteriormente 

vertidos em lâminas e os grãos de pólen foram pincelados sobre esses meios. Em seguida, 

essas lâminas foram acondicionadas em placas de Petri, previamente revestidas com papel 

filtro e umedecidas com água, simulando uma câmara úmida e, mantidas em temperatura 

ambiente. A avaliação da germinação in vitro ocorreu 24 h após a inoculação do pólen. 

Foram considerados germinados os grãos de pólen que apresentaram crescimento do tubo 

polínico igual ou superior ao diâmetro do próprio pólen avaliados em microscópico óptico 

com aumento de 100x.  

Para cada meio de cultura foram preparadas oito lâminas, e contados 200 grãos de 

pólen por lâmina, perfazendo um total de 4.800 grãos. O delineamento estatístico adotado 

foi o inteiramente casualizado, composto por três meios de cultura e oito repetições. Os 

dados obtidos nos testes colorimétricos e germinativos foram submetidos à análise de 

variância e teste de comparação de médias. Os procedimentos estatísticos foram realizados 

no pacote computacional R (R Development Core Team, 2011). 

 

4.1.3. ENSAIO 3: EFEITO DE DIFERENTES TEMPERATURAS NO 

ARMAZENAMENTO DE GRÃOS DE PÓLEN DE CARNAÚBA. 

 

No estudo do armazenamento do pólen ao longo de seis meses foi avaliado o efeito 

da temperatura por meio da germinação do grão de pólen em diferentes meios de cultura. 

Os pólens foram armazenados em três ambientes distintos: geladeira (12°C), freezer (6°C) 

e temperatura ambiente (26°C). Para cada meio de cultura foram preparadas nove lâminas, 

e contados 250 grãos de pólen por lâmina, perfazendo um total de 6.750 grãos. 
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Mensalmente, uma amostra de grãos de pólen armazenado de cada ambiente (temperatura) 

foi retirada e avaliada através de germinação in vitro. A avaliação das condições de 

estocagem foi feita por meio da germinação do tubo polínico em três diferentes meios de 

cultivos, com as seguintes composições:  

Meio 1 (M1): 100g L-1 de H3BO3; 300mg L-1 de Ca (NO3)2 4(H2O); 10g L-1de 

ágar 

Meio 2 (M2): 100g L-1 de sacarose; 500mg L-1 de H3BO3; 10g L-1 de ágar  

Meio 3 (M3): 100g L-1 de sacarose; 10g L-1 de ágar 

O experimento foi estabelecido em um fatorial 3x3 (três temperaturas de 

armazenamento e três meios para avaliação da germinação do grão de pólen) em 

delineamento inteiramente casualizado, com nove repetições. Os dados obtidos nas 

avaliações foram submetidos à análise de variância e teste de comparação de médias. Os 

procedimentos estatísticos foram realizados no pacote computacional R (R Development 

Core Team, 2011). 

 

4.2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.2.1. DIFERENTES ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DO BOTÃO FLORAL DA 

CARNAÚBA 

 

As diferentes fazes de desenvolvimento do botão floral da carnaúba: fechado, 

semiaberto e aberto, apresentaram-se bastante heterogêneas nas 10 plantas avaliadas, 

havendo diferença estatística tanto entre as matrizes, como entre os estágios de 

desenvolvimento floral para as características de comprimento e espessura (Tabela 1 e 2). 

As diferenças biométricas em flores estão relacionadas a fatores ambientais, como também 

às reações da população ao estabelecimento em um novo ambiente, principalmente quando 

a espécie tem uma ampla distribuição (BULTERFIELD; BRIGGS, 2011) fato corroborado 

com material do presente estudo. 

O botão floral na fase que antecede a antese (ainda fechado) apresentou valores 

para o comprimento variando entre 1,8780 mm a 2,6610 mm, já para espessura observou-

se valores entre 1,2500 mm a 1,7110 mm. O botão floral no início da antese (semiaberto) 

apresentou valores para o comprimento variando entre 1,7780 mm a 2,8370 mm e para a 

espessura valores entre 1,6900 mm e 2, 3630 mm. Quando a flor estava no estágio aberto 
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esses valores variaram entre 1,9160 mm a 2,2650 mm para o comprimento e para a 

espessura valores entre 2,9880 mm e 3,5290mm (Tabela 1 e 2).  

TABELA 1: Espessura de inflorescências de 10 matrizes de carnaúba (Copernicia 

prunifera) nas diferentes fases de desenvolvimento do botão floral (fechado, semiaberto e 

aberto). 

FONTE: O autor (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**As médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente entre nas colunas. Já as 

médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem estatisticamente entre as linhas. Foi aplicado o 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

 

TABELA 2: Comprimento de inflorescências de 10 matrizes de carnaúba (Copernicia 

prunifera) nas diferentes fases de desenvolvimento do botão floral (fechado, semiaberto e 

aberto). 

FONTE: O autor (2017). 

PLANTA BOTÃO FLORAL 

FECHADO SEMI-ABERTO ABERTO 

1 1.5450 abcC 2.1790 abB 3.5290 aA 

2 1.2500 dC 1.8590 cdB 2.9880 bA 

3 1.3380 cdC 1.8700 cdB 3.4910 aA 

4 1.7110 aC 2.0740 bcB 3.4910 aA 

5 1.7080 aC 2.1450 abB 3.3510 aA 

6 1.3700 bcdC 1.7920 Db 3.2760 aA 

7 1.3810 bcdC 1.6900 Db 3.2860 aA 

8 1.4950 abcdC 2.1500 abB 3.2750 aA 

9 1.3870 bcdC 2.3630 Ab 3.3320 aA 

10 1.6090 abC 2.2090 abB 3.4950 aA 

Media Geral    

PLANTA BOTÃO FLORAL 

FECHADO SEMI-ABERTO ABERTO 

1 2.6430 aA     2.4920 abAB            2.2540 aB     
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**As médias seguidas pela mesma letra minúscula não diferem estatisticamente entre nas colunas. Já as 

médias seguidas pela mesma letra maiúscula não diferem estatisticamente entre as linhas. Foi aplicado o 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

 

Conforme observado no decorrer da coleta de dados, as flores de carnaúba 

apresentam-se em grande quantidade, extremamente pequenas e dispostas em espádice, 

paniculada, protegidas por espata tabulosa, seca e membranácea. A flor consta de dois 

cálices: um exterior, verde e formado por três folíolos de pouca extensão, outro interior de 

cor variável em forma de corola, contendo um tubo curto, com três divisões na 

extremidade, e alternado com as do cálice, as flores de carnaúba apresentam simetria 

heterogênea durante o desenvolvimento floral (Tabela 1 e 2).  

A caracterização morfométrica de flores e sementes possibilita a diferenciação entre 

espécies (KELAGER et al., 2013), o reconhecimento da forma de dispersão do táxon e a 

maneira que se estabelecem suas plântulas (FENNER, 1993), além do estádio sucessional 

ao qual a espécie pertence nas florestas tropicais (BASKIN; BASKIN, 2001; SOUZA; 

VÁLIO, 2001).  

 

 4.2.2. AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DO PÓLEN POR MEIO DE TESTES 

COLORIMÉTRICOS E GERMINATIVOS IN VITRO 

 

Com a avalição dos dados pode-se observar que os grãos de pólen quando testados 

com o lugol apresentou porcentagem estatisticamente semelhante de viabilidade polínica 

2 2.4540 abA    2.3970 bA              2.0390 aB     

3 2.3980 abA    2.3450 bcA             2.0800 aB     

4 2.6610 aA     2.8370 aA              2.1300 aB     

5 2.5780 aA     2.3760 bcAB            2.1690 aB     

6 2.3500 abcA   1.8820 deB             2.0930 aAB    

7 1.8780 dAB    1.7780 eB              2.0830 aA     

8 2.0280 cdA    2.0300 cdeA            1.9160 aA     

9 2.1900 bcdA   2.2110 bcdA            1.9240 aB     

10 2.5070 abA    2.1810 bcdB 2.2650 aAB    
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(94%) ao Carmim acético 1% (89%). Não apresentando diferenças na avaliação da 

viabilidade de grãos de pólen de Copernicia prunifera (Miller) H.E. Moore por teste 

colorimétrico (Figura 8). Cabral et al. (2013) também constatou que o corante lugol e o 

carmim acético foram capazes de distinguir com segurança os pólens de Theobroma cacao 

L. viáveis dos inviáveis.  

 

FIGURA 8: Avaliação da viabilidade do pólen da Copernicia prunifera por meio do teste 

colorimétrico (Lugol e Carmim acético 1% ). 

FONTE: O autor (2017). 

 

O corante lugol é indicado para espécies cujo material de reserva do grão de pólen é 

o amido, pois esse teste baseia-se em uma reação química que acontece entre o iodo e a 

molécula de amido, dando aos grãos de pólen viáveis uma coloração marrom e aos 

inviáveis, devido à ausência de amido, uma coloração amarelo-clara ou transparentes 

(VARELLA, 2015). Diante do exposto é possível inferir que a carnaúba apresenta grande 

quantidade de amido na constituição do grão de pólen. 

A eficiência do uso de corantes tem sido variável dependendo da espécie e 

resultados positivos foram relatados para várias técnicas de coloração em diferentes 

espécies de plantas (ABDELGADIR; JOHNSON; VAN STADEN, 2012; CABRAL et al., 

2013). Entretanto, informações mais precisas podem ser obtidas quando são realizados 

testes de germinação in vitro do grão de pólen. 

Na avaliação da germinação in vitro dos grãos de pólen de Copernicia prunifera, o 

meio de cultura que se mostrou mais adequado foi o meio 2 (M2): 100gL-1 de sacarose; 

500mgL-1 de H3BO3; 10gL-1 de ágar, apresentado 94% dos ´pólen avaliados com emissão 
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do tubo polínico. Já o meio 1, apresentou 66% de pólen germinado e o meio 3 (M3) 76%, 

não diferindo estatisticamente do meio 2 (FIGURA 9).  

 

FIGURA 9: Viabilidade de grãos de pólen de Copernicia prunifera em três diferentes 

meios de cultivo Meio 1 (M1): 100g L-1 de sacarose; 10g L-1 de ágar; Meio 2 (M2): 100g 

L-1 de sacarose; 500mg L-1 de H3BO3; 10g L-1 de ágar; Meio 3 (M3): 100g L-1 de 

sacarose; 300mg L-1 de CaCl2; 10g L-1de ágar 

FONTE: O autor (2017). 

 

Os resultados do presente estudo demonstram que apenas a presença do boro foi 

satisfatória para a germinação do grão de pólen. Devido o boro na presença de sacarose 

forma o complexo ionizável sacaroseborato, o qual reage mais rapidamente com as 

membranas celulares, facilitando o desenvolvimento in vitro. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Mondal e Ghata (2012), no qual 

apontou uma germinação de até 88% dos grãos de pólen de Solanum macranthum Dunal 

com a adição de 100 mg L-1 de ácido bórico ao meio de cultura.  Entretanto, Silva et al. 

(2017) estudando grãos de pólen de Physalis (P. angulata, P. ixocarpa, P. minima, P. 

peruviana e P. pubescens), mostrou que a adição de boro não propiciou elevação 

acentuada na porcentagem de germinação. A adição de boro também foi benéfica na 

germinação dos grãos de pólen de pereira (CHAGAS et al., 2010) e amoreira-preta 

(FIGUEIREDO et al., 2013).  

Uma espécie para ser considerada com boa viabilidade polínica deve apresentar de 

50 a 80% de grãos germinados com tubos bem desenvolvidos (SCORZA; SHERMAN, 

1995). Como no presente trabalho foram encontrados valores superiores aos relatados 

66,7 B 

94,11 A 

76 AB 
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pelos autores é possível inferir que a carnaúba apresenta boa viabilidade dos grãos de 

pólen, considerando as condições em que foram realizados os ensaios.   

A porcentagem de germinação in vitro e porcentagem de viabilidade do pólen por 

meio da técnica de coloração, usando corantes estão em completa concordância devida 

haver alta correlação entre esses dois fatores. Entretanto, para Vidal et al., (2014), as 

reações com corantes podem não se correlacionar bem com a germinação in vitro ou com a 

habilidade de efetuar fertilização, especialmente com pólen armazenado, podendo 

superestimar o resultado. No presente trabalho observou-se alta conformidade entre 

germinação do grão de pólen in vitro e a utilização da técnica de coloração por meio de 

corantes como observado nas figuras 8 e 9.  

A germinação in vitro é o método mais conveniente e seguro para se testar a 

viabilidade de grãos de pólen e, revela o verdadeiro estado das reservas, a condição das 

membranas e a conversão das reservas para o grão de pólen germinar (NOUGUEIRA et 

al., 2015). Entretanto, o uso de corantes e contagem direta é o método mais rápido e 

geralmente mais usado para verificar a viabilidade de pólen (DAMASIO et al., 2016). 

A viabilidade do pólen é um parâmetro de grande importância, pois além de 

evidenciar a potencialidade reprodutora masculina da espécie, contribui em estudos 

taxonômicos e ecológicos, fornecendo informações básicas para a aplicação prática na 

conservação genética, bem como no cultivo da espécie (MARTINS, 2010).  

Assim, a viabilidade e a germinação polínica são fatores importantes para o 

melhoramento de plantas (CRASSWELLER, 2017), pois em espécies alógamas cada grão 

de pólen leva consigo os materiais genéticos resultante da recombinação, fazendo com que 

estas plantas transmitam à próxima geração, genótipos amplamente diversificados, 

tamanha a probabilidade de variabilidade genética entre os alelos que ocorre na meiose 

(OLIVEIRA et al., 2012; LANES, et al., 2014), sendo fundamental na reprodução, 

fertilidade e, consequentemente, na viabilidade econômica da produção de sementes 

comerciais de uma nova cultivar gerada ou na conservação de germoplasma (POZZOBON 

et al., 2015). Isto é, quanto maior a viabilidade polínica maior a probabilidade de aumento 

da variabilidade genética devido à possibilidade de maior troca de material genético entre 

os genótipos nos cruzamentos naturais.  
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4.2.3. EFEITO DE DIFERENTES TEMPERATURAS NO ARMAZENAMENTO DE 

GRÃOS DE PÓLEN DE CARNAÚBA, AO LONGO DO TEMPO. 

 

Pode ser verificado em todas as temperatura e meio de cultura testados que a 

viabilidade polínica decresceu linearmente (P ≤ 0,01) no decorrer do tempo de 

armazenamento para todos os tratamentos. Entretanto, a perca da viabilidade foi distinta 

entre as temperaturas de armazenamento (Figura 10).  

No armazenamento ao longo do tempo, a temperatura de 26 ºC apresentou perda da 

viabilidade polínica precoce, a partir dos 30 dias (Figura 10 A). Independente do meio de 

cultura utilizado para a avaliação da viabilidade polínica não foi detectada diferença 

estatística para essa característica. Assim, a composição do meio de cultura não influência 

na avaliação da viabilidade do grão de pólen, quando armazenado a essa temperatura. Esse 

fato pode estar relacionado com a alta temperatura do ambiente, que pode manter ou 

acelerar a atividade metabólica do material, inviabilizando-o rapidamente. O 

armazenamento em temperatura ambiente também torna o material mais suceptivel a 

absorção de umidade do ar, o que acelera o metabolismo, além de tornar os grãos de pólen 

mais aptos ao ataque de fungos e microorganismos (KOUBOURIS et al. 2009). 

Nas temperaturas de armazenamento do grão de pólen de 12°C (Figura 10 B) e 6°C 

(Figura 10 C), observou-se tendência semelhante para a viabilidade polínica, variando de 

62 % a 74 %, mostrando que temperaturas a baixo de 12° C são mais indicadas para a 

conservação do grão de pólen da Carnaúba. A perda da viabilidade do grão de pólen, 

observada no decorrer do período de armazenamento, pode estar condicionada ao estado 

nutricional da planta, recipiente utilizado para armazenamento e alterações fisiológicas no 

pólen. Sendo que baixas temperaturas de armazenamento tendem a manter a viabilidade do 

grão de pólen, devido à redução do metabolismo (CUCHIARA et al., 2012).  Em 

contrapartida Nascimento, (2015) concluiu que o pólen da palmeira macaúba pode ser 

armazenado por 180 dias com uma taxa média de 25 % de germinação em geladeira a 4 °C. 
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FIGURA 10: Viabilidade de pólen da Carnaúba (Copernicia prunifera) no experimento 

com meio de cultura em função do ambiente e avaliação no decorrer de 170 dias. 

FONTE: Autor (2017). 
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Para avaliar a eficiência da temperatura no armazenamento dos grãos de pólen, 

foram testados diferentes meios de cultura, a fim de verificar a viabilidade dos grãos de 

pólen. Em relação ao meio de cultura, observou-se ao longo do tempo de avaliação, que o 

meio 2 foi estatisticamente superior aos demais para a avaliação da viabilidade polínica 

(Tabela 3). Verificou-se através da porcentagem de germinação in vitro do grão de pólen 

que o meio 1 (100 g L-1 de H3BO3; 300 mg L-1 de Ca (NO3)
2 4(H2O); 10 g L-1de ágar) teve 

perda de viabilidade do grão de pólen quando comparado aos meios 2 (100 g L-1 de 

sacarose; 500 mg L-1 de H3BO3; 10g L-1 de ágar) e 3 (100 g L-1 de sacarose; 10 g L-1 de 

ágar), os quais apresentaram melhores condições para a avaliação da germinação dos grãos 

de pólen (Tabela 3).  

Tabela 3: Viabilidade do grão de pólen da carnaúba (copernicia punifera) avaliados nos 

Meio 1 (M1): 100 g L-1 de H3BO3; 300 mg L-1 de Ca (NO3)
2 4(H2O); 10 g L-1de ágar; Meio 

2 (M2): 100 g L-1 de sacarose; 500 mg L-1 de H3BO3; 10g L-1 de ágar; Meio 3 (M3): 100 g 

L-1 de sacarose; 10 g L-1 de ágar) aos170 dias após o armazenamento do grão de pólen em 

diferentes temperaturas (26°C, 12°C e 6°C). 

FONTE: Autor (2017). 

 

Temperatura Meio de cultura Viabilidade (%) 

26° C 

M 1 19,50 Bc 

M 2 22,88 Ac 

M 3 22,65 Ac 

12° C 

M 1 62,93 Ca 

M 2 74,93 Aa 

M 3 72,28 Ba 

6° C 

M 1 65,06 Ba 

M 2 72,13 Aa 

M 3 70,04 Ba 

* As médias seguidas pela mesma letra maiúscula, entre meios de cultura em uma mesma 

temperatura de armazenamento, não diferem estatisticamente a P < 0.05. As médias 

seguidas pela mesma letra minúscula entre diferentes temperaturas de armazenamento não 

diferem estatisticamente a P < 0.05. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

É importante destacar na avaliação da viabilidade polínica da carnaúba sob 

diferentes temperaturas de armazenamento dos grãos de pólen, que a composição dos 

meios de cultura, utilizados para testar a viabilidade, influenciou na taxa de germinação in 
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vitro, sendo o meio com maior porcentagem de viabilidade do grão de pólen aquele que 

tinha a presença de boro e da sacarose na sua constituição (Tabela 3). Nogueira et al. 

(2015), verificaram que a aplicação de 900 mg L-1 de ácido bórico em panículas de 

nespereira “Mizauto” proporcionou aumento de 24,3% na germinação de grãos de pólen, 

corroborando com o resultado do presente estudo, onde o meio 2 (100g L-1 de sacarose; 

500mg L-1 de H3BO3; 10g L-1 de ágar), proporcionou 70% de germinação in vitro dos 

pólens de Carnaúba armazenados por 170 dias a 12 °C e 6 °C (Tabela 3).  

A adição de sacarose ao meio 2 pode ter influenciado na avaliação da viabilidade 

polínica, independente da temperatura de armazenamento do grão de pólen (Tabela 3). O 

efeito da adição de sacarose na germinação de grãos de pólen deve estar relacionado com o 

fornecimento de energia metabólica e esqueletos carbônicos para a biossíntese de 

compostos orgânicos necessários para o crescimento das células e emissão do tubo polínico 

(FIGUEREDO et al., 2013 e CHAGAS et al., 2010). Esse resultado é possível devido o 

meio 2 apresentar além da fonte de energia (sacarose), os íons considerados essenciais para 

germinação polínica (H+ , B3+ e Ca+) (CHAGAS et al.,  2010).  

Meios contendo sacarose e ácido bórico também são bastante utilizados em testes 

de germinação de grãos de pólen de banana (SOUZA et al., 2014), apresentando resultados 

significativos de germinação in vitro, acima de 60%.  Como também, Figueiredo et al., 

(2013) ressaltaram que o ácido bórico é fundamental na germinação dos grãos de pólen de 

cultivares de amoreira-preta. 

Com tudo, é sempre relevante ajustar e determinar o melhor meio de cultura para a 

germinação do grão de pólen (SOUZA et al., 2014), pois a viabilidade pode variar em 

função da composição do meio de cultura, bem como do período de armazenamento do 

grão de pólen e dos aspectos fisiológicos da espécie estudada (ZAMBON et al., 2014). 

Assim, o método e o período de armazenamento dependerão do objetivo do trabalho a ser 

desenvolvido e da viabilidade polínica expressa ao longo do período de armazenamento.  
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5. CONCLUSÕES  

 

 As flores da Carnaúba apresentam simetria heterogênea durante o desenvolvimento 

floral.  

 O carmim acético 1%, como o lugol, são corantes adequados e práticos para 

analisar a viabilidade polínica dos grãos de pólen da carnaúba. 

  É indicado o armazenamento do grão de pólen da carnaúba em temperatura 

variando de 6°C a 12°C e a viabilidade polínica pode ser testada durante o período 

de armazenamento usando o meio de cultura 2 (100g L-1 de sacarose; 500mg L-1 de 

H3BO3; 10g L-1 de ágar).  
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