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RESUMO
Spathodea campanulata, da família Bignoniaceae, conhecida como tulipa africana é
uma árvore originária da África, utilizada na medicina tradicional. No país é
considerada planta ornamental. O atual estudo verificou a fertilidade do grânulo de
pólen de três acesso de S. campanulata, por meio do colorante 2,3,5 trifeniltetrazolio
(TTC) em duas concentrações (0,075% e 0,30%), exposto por 6, 12, 18 e 24 horas,
Reativo de Alexander, Lugol 1% e Verde Malaquita 1% no município de Alta
Floresta-MT. Com a finalidade de confeccionar as lâminas utilizou-se uma pequena
gota do pigmento em questão realizando-se a maceração das anteras, cobrindo com
lamínula. A verificação das lâminas foi feita pela técnica de escaneamento em
microscópio óptico em objetiva de 40x, 300 polens por lâmina em 10 repetições. Os
resultados mostraram-se positivos verificando que para a viabilidade dos grânulos
das populações em estudo de S. campanulata, os testes de pigmentação revelaramse eficientes ao diferenciar os polens ativos dos inativos. Mediante as médias do
TTC, 12 horas foi o melhor horário para quantificar a exequibilidade dos polens da
espécie para ambas concentrações (0,075% e 0,30%). R. de Alexander, melhor
estimou a atividade respiratória do pólen da espécie com médias superior a 76%.
PALAVRAS-CHAVE: Corante, Polens, Tulipa Africana.
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ANALYSIS OF POLYMER EFFICIENCY OF Spathodea campanulata BY
DIFFERENTIATED PIGMENTATION METHODS
ABSTRACT
Spathodea campanulata, of the family Bignoniaceae, known as African tulipa is a tree
native to Africa, used in traditional medicine. In Brazil it is considered ornamental plant.
The present study verified the viability of three populations of S. campanulata by means
of the 2,3,5-triphenyltetrazolium (TTC) dyes in two concentrations (0.075% and 0.30%)
exposed by (6, 12, 18) and 24 hours), Alexander Reactive, Lugol 1% and Malachite
Green 1% in the city of Alta Floresta-MT. For the purpose of making the sheets, the dye
in question was used to gout the maceration of the anthers, covering with a coverslip.
The verification of the slides was done by optical scanning microscopy in objective of
40x, 300 pollen per slide in 10 repetitions. The results were positive for pollen viability of
the populations studied in S. campanulata, and the pigmentation tests were efficient in
distinguishing active pollen from inactive pollen. By means of TTC averages, 12 hours
was the best time to quantify the viability of the species' pollens for both concentrations
(0.075% and 0.30%). Reactive of Alexander, better estimated the respiratory activity of
pollen of the species with means superior to 76%.
KEYWORDS: Dye, Pollens, African Tulip.
INTRODUÇÃO
A Spahodea campanulata (Bignoniaceae), é conhecida como Tulipa Africana,
Chama-da-floresta ou Bisnagueira, uma árvore perene de médio e grande porte,
originária da África, apresenta flores em formato de tulipa, com coloração vermelhasalaranjadas, seus botões florais possuem uma grande quantidade de líquido
mucilaginoso, é polinizada por pássaros e morcegos, sendo também visitada por
abelhas (KARTHIKA et al., 2013).
A S. campanulata foi introduzida no Brasil como uma planta ornamental
(MODRO et al., 2011). É encontrada em várias partes da América do Sul e também
na Índia, tem sido utilizada na medicina tradicional Africana. É cultivada para fins
ornamental e útil na verificação de erosões do solo. A madeira é utilizada na
indústria de papel. Esta espécie apresenta compostos químicos e potencial de uso
como medicamentos antimicrobianos, cicatrização de feridas, anti-úlcera,
antidiabéticose, anti-oxidante etc (BRINDHA et al., 2012).
Com a finalidade de dar suporte aos programas de genética e melhoramento
de plantas, o conhecimento sobre as características florais, é de estrema
importância para selecionar futuros progenitores (MARO et al., 2010). Para utilizar
espécies de plantas em projetos de melhoramento genético depende da obtenção
de cultivares superiores (TECHIO et al., 2006). Diante de tal importância é relevante
que em um programa de melhoramento genético vegetal a técnica da eficiência
polínica seja utilizada a fim de adquirir maior conhecimento sobre o material, assim
podendo fazer seleções (BRAMBATTI et al., 2016).
Há causas que podem levar à infertilidade polínica, incluindo a idade do grão
de pólen e também os fatores físicos, como a temperatura e umidade. A eficácia
polínica demonstra a capacidade masculina de produção das espécies. Diante disso
o objetivo deste trabalho foi fazer testes com variadas técnicas colorimétricas , pois
ao serem empregadas, poderão estimar a eficácia do potencial do corante e
viabilidade do pólen da espécie (KUHN, 2015). Diante da importância deste tipo de
estudo o objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência polínica de três acessos de
S. campanulata.
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METERIAL E MÉTODOS
O corrente estudo foi realizado no Laboratório de Citogenética e Cultura de
Tecidos Vegetais na UNEMAT, Campus de Alta Floresta. No experimento utilizou-se
de botões florais de S. campanulata, coletados de três locais (Quadro 1).
QUADRO 1. Identificação dos locais de coleta dos botões em pré-antese das populações de
Spathodea campanulata e dados de GPS.

População
Pop.1
Pop.2
Pop.3

Local de Coleta
Alta Floresta - MT
Alta Floresta - MT
Alta Floresta - MT

Coordenadas
Sul: 09º51'10,0152 "Oeste: 56º3'56,1924"
Sul: 09º51'8.3988 "Oeste: 56º3'49.23"
Sul: 09º51'46.8108 "Oeste: 56º5'7.0584"

Para o exame do corante 2,3,5 trifeniltetrazolio (TTC), nas concentrações
0,075% e 0,30% os lançamentos florais foram abertos com bisturi, no sentido de
retirar as anteras, as quais foram fragmentadas com bastão de vidro para a soltura
dos grânulos na solução, permanecendo expostos por quatro horários de exposição
(6, 12, 18 e 24 horas). O conteúdo extraído ficou exposto à temperatura de 26ºC no
escuro. Na elaboração das lâminas adicionou-se o pigmento sobre a lâmina, logo o
material foi coberto com uma lamínula. Para a investigação das lâminas utilizou-se o
método de escaneamento visual de 300 partículas de pólen por lâmina, com 10
reproduções para cada tratamento. A viabilidade polínica foi marcada pela eficiência
de pigmentação dos grãos de pólen, julgando-se viáveis os polens que
apresentaram cor vermelha no protoplasma e inviáveis os que não coloriram.
Na preparação do experimento com os demais corantes: R. Alexander, Lugol
1% e V. Malaquita 1%, As lâminas foram feitas pela técnica de esmagamento
(GUERRA; SOUZA, 2002). A fertilidade dos polens foi fixada pela pigmentação dos
grãos, foram considerados viáveis os polens que apresentaram o protoplasma com a
coloração característica dos respectivos corantes e inviáveis os polens que não
tiveram uma coloração definida.
Para as análises das lâminas foi adotado o método de varrição, sendo
contados 300 grãos de polens por lâmina, com 10 repetências para cada tratamento,
sendo as lâminas observadas em microscópio óptico binocular na objetiva de 40x.
Os dados de viabilidade estimada com os corantes: 2,3,5 trifeniltetrazolio (TTC), R.
de Alexander, Lugol 1% e V. Malaquita 1% foram submetidos a análise de variância
e as médias comparadas pelo teste de tukey em nível de 5% de probabilidade. Os
resultados das investigações foram apurados pelo programa R, versão 3.3.2 (R
CORE TEAM, 2016), com o auxílio do pacote ExpDes, versão 1.1.2 (FERREIRA et
al., 2013).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a tabela 1, no estudo de atividade polínica com as populações
Spathodea campanulata, observou-se que o produto concentrado de 2,3,5 de cloreto
de Trifeniltetrazólio (TTC), contiveram diferença relevante para os horários 6,12,18 e
24 h, podendo verificar que os testes de coloração mostraram-se eficientes ao
diferenciar os polens viáveis dos inviáveis. Para as médias do TTC, 12 horas foi o
melhor horário que estimou a viabilidade polínica para ambas as concentrações
(0,075% e 0,30%), com todas as médias superiores à 70%.
Nos exames de Lauton et al. (2016) ao desenvolver um teste de fertilidade
polínica com a linhagem de Jasmim manga, utilizando a solução 2,3,5
trifeniltetrazolio (TTC), nos horários de 6, 12, 18 e 24h, o horário de 12h, a
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concentração de 0,075% se apresentou com os melhores percentuais de grãos
viáveis da espécie. Segundo Santos et al. (2014) em uma pesquisa de análise de
viabilidade com a espécie Passiflora setacea, que se adotar menores concentrações
(0,075%), poderá proporcionar diminuição de gastos.
TABELA 1. Média da viabilidade polínica de três populações de Spathodea campanulata
pela coloração em duas concentrações de TTC e quatro tempos de exposição.

Tempos

Populações

Concentrações

01

0,075%
0,30%

6
82,43a
81,39a

12
83,39a
82,23a

18
80,66a
73,60b

24
82,16a
82,29a

02

0,075%
0,30%

82,93a
82,33a

77,16b
82,49a

81,19a
75,73b

76,80b
81,16a

0,075%
0,30%

81,06a
81,38a

82,66a
83,16a

70,46c
57,00d

81,73a
82,76a

03
CV (%)

7,14

Médias seguidas de letras iguais nas linhas não diferem pelo teste Tukey em nível de 5%
de significância.

Na análise da espécie S. campanulata, ocorreu dissemelhança estatística
entre as médias comparadas entre os corantes, podendo constatar que dentre os
corantes utilizados: Reativo de Alexander, Lugol 1% e Verde Malaquita 1%
aprestamaram resultados satisfatório. Ambos corantes apresentando médias altas,
visto que, o R. de Alexander forneceu dados com maior listagem de efitividade dos
polens em comparação ao Lugol 1% e Verde malaquita 1% (Tabela 2).
Lima et al. (2015) em análise da espécie Malpighia emarginata utilizaram os
corantes Lugol e R. de Alexander, sendo que o Lugol expôs melhor precisão nos
valores de exequibilidade polínica para a espécie. Silva et al., (2015), verificaram
que a viabilidade de S. mombin com reativo de Alexander, lugol 1% e outros, foram
superiores à 97%, recomendando o uso para trabalhos com espécies nativas.
TABELA 2. Médias percentuais da viabilidade polínica das populações de Spahodea
campanulata.

Corantes
Reativo de Alexander
Lugol 1%
Verde Malaquita 1%

01
76,93a
82,36a
81,56a

Populações
02
81,16a
78,59a
79,16ab

03
79,90a
34,60b
77,90b

CV (%)
7,27
18,95
3,93

Médias seguidas de letras iguais nas linhas não diferem pelo teste Tukey em nível de
5% de significância.

Para o uso de diferentes métodos de pigmentação o 2,3,5 trifeniltetrazolio
(TTC), R., Lugol 1% e V. Malaquita 1%, houve resultados significativos entre a
coloração dos polens viáveis e inviáveis (Figura1). O uso dos tonalizantes TTC (0,30
e 0,075%) mostrou-se favoráveis quanto à distinção da cor dos grãos de pólen
viáveis, a viabilidade polínica foi determinada pela capacidade de colorir os grãos,
percebendo viáveis os polens que apresentaram cor do protoplasma de vermelho e
inviáveis os que não tiveram coloração definida.
Os corantes: Reativo de Alexander, Lugol 1% e Verde malaquita 1%, também
mostraram-se efetivos na distinção dos polens viáveis, quando os mesmos
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apresentaram o protoplasma com o pigmento característico dos respectivos corantes
e inviável os que não mostraram a cor definida, sendo o Reativo de Alexander, que
melhor estimou a exequibilidade da espécie com médias acima de 76%.
Os autores Ramos et al. (2017) ao testarem distintos métodos colorimétricos
(2,3,5 trifeniltetrazolio (TTC) e o Lugol 2%) obtiveram resultados significativos para
ambos corantes, com três acessos de Myrciaria cauliflora, os testes de coloração
mostraram-se ótimos para a espécie, os polens apresentaram nítidas diferenças na
coloração, distinguindo viáveis de inviáveis.
Hister et al. (2016) ao desenvolverem um trabalho com Psidium cattleianum,
puderam constatar que o reativo de Alexander mostrou-se mais eficaz na
diferenciação entre os polens, na maioria dos acessos estudados com viabilidade
polínica alta, sendo esta superior a 80, 3%.
Leite et al. (2018) verificaram que os corantes Lugol 2%, Verde Malaquita e
Reativo de Alexander, mostraram-se eficientes ao distinguir os polens viáveis dos
inviáveis para a espécie S.paludosum e houveram altas taxas de viabilidade, no
entanto eles não diferiram entre si.

FIGURA 1. Grãos de pólen de Spathodea
campanulata com uso de diferentes corantes: Lugol
1% a) viável b) inviável; Verde Malaquita 1% c)
viável d) inviável; Reativo de Alexander e) viável f)
inviável. Barra = 10µm.
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CONCLUSÕES
Na averiguação da fertilidade dos gametas masculinos das populações de S.
campanulata, os testes de coloração mostraram-se efetivos ao diferenciarem os
polens.
Defronte as médias com 2,3,5 de cloreto de Trifeniltetrazólio (TTC), 12 horas
foi o melhor horário para aferir a viabilidade polínica da espécie para ambas
concentrações (0,075% e 0,30%).
A viabilidade polínica de S. campanulata foi considerada alta para ambos
corantes, Reativo de Alexander, Lugol 1% e Verde malaquita 1%, mas, o Reativo de
Alexander, melhor estimou com médias aquém de 76%.
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