VIABILIDADE POLÍNICA DE Ricinus communis VAR. IAC-80, CAFELISTA, AL-PRETA E AL-GUARANI
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1. INTRODUÇÃO

A mamona (Ricinus communis L.) é uma dicotiledônea pertence à família Euphorbiaceae, que inclui um grande número de espécies nativas da região tropical. É também chamada carrapateira, baforeira e baga e é uma planta de hábito arbustivo, com diversas colorações de caule, folhas e frutos tipo racemos (cachos), podendo possuir cera no caule e pecíolo. Os frutos, geralmente, apresentam espinhos. Podendo suas sementes apresentar diferentes tamanhos, formatos e grande variabilidade de coloração [5, 2, 3]. 
De acordo com Sousa et al (2004) [10] os maiores produtores de mamona têm sido a Índia, a China, o Brasil, e a antiga União Soviética, sendo que em 1995/96 cerca de 90% da produção mundial da safra é atribuída aos três primeiros paises. O Brasil se constituía, há algumas décadas, no maior produtor mundial de mamona e maior exportador de seu principal produto, o óleo. Na safra de 1974 foram produzidas aproximadamente 573.000t de mamona; já em 1996, a produção nacional foi de apenas 122.000t, o que representa uma redução de 79% [1]. 
Planta oleaginosa com considerável potencial para economia do País, principalmente nas regiões do Semi-Árido, pois esta planta resiste a longos períodos de seca, alem das questões de mão-de-obra e produção de matéria prima para diversas aplicações na industria [2].
O óleo da mamona é utilizado para vários processos industriais, por exemplo, na fabricação de desinfetantes, óleos lubrificantes, tintas e corantes; para a manufatura de fungicidas, inseticidas (como base). Uma das aplicações de grande valor econômico do óleo de mamona é na fabricação do náilon e da matéria plástica, cujo emprego é importantíssimo na composição de velas e revestimento de embalagens [7].
A mamoneira apresenta inflorescência do tipo panicular, denominado racemo, com flores dispostas em grupos sobre racemos terminais com 15 a 50cm de comprimento, as femininas ocupando a parte superior e as masculinas a parte inferior do eixo da inflorescência [3,5]. Esta espécie apresenta flores em panícula terminal (cacho), com flores masculinas (na região basal da inflorescência), femininas (região apical) e hermafroditas, e conforme citação possuem viabilidade polínica por uma semana [10]. 
	A viabilidade do grão de pólen diminui gradualmente com o tempo o que reduz a eficiência na fertilização. Por isso é de grande importância conhecer as características especificas de viabilidade e o período de viabilidade dos grãos de pólen das variedades de mamona especialmente para utilizá-los em programas de hibridação. 
Segundo, Silva et al 2000 [9], a causa da não-fixação dos frutos é a ausência de polens viáveis. Portanto, esta pesquisa foi realizada visando estudar o desenvolvimento do grão de pólen, com relação a sua viabilidade a fim de gerar informações que possam auxiliar seleção de variedades utilizadas em programas de melhoramento genético.


 
2. MATERIAL E MÉTODOS

	Foram utilizados botões florais com cerca de 6mm de diâmetro de flores masculinas, por já apresentarem deiscência floral e formação de polens estabelecida. Em seguida à coleta os botões florais foram fixados em Carnoy 3:1 (álcool etílico: ácido acético) por 2 a 24 horas e posteriormente transferidos para freezer a –10ºC. Para preparo das lâminas utilizou-se hidrolise das anteras por cerca de 10 minutos em  HCl 5N, logo em seguida, macerando as anteras em Carmim acético 2%, e o material foi recoberto com lamínula para posterior analise. 
	Para avaliação os pólens foram classificados em normais/viáveis (corados) e anormais/inviáveis (não corados) com base na reação de coloração de grãos de polens amiláceos em carmim acético 2% indicado para grãos de polens maduros [4].  Foram analisados, pelo método de varredura, em microscopia óptica em dimensão de 40x, oito repetições de 250 células/lâmina por variedade, um total de 2000 células por variedade. 
Sendo usada para cálculo da percentagem a seguinte fórmula: 
Viabilidade do pólen (%) = N° de grãos de pólende corados    x  100
                                            N°de grãos pólen total             
A análise da variação realizada utilizando o programa estatístico SANEST [12] e o desdobramento das medias pelo teste de Duncan.


3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

	A viabilidade polínica é considerada uma medida de fertilidade masculina, determinada através da utilização de várias técnicas, em citogenética, e bastante empregada no monitoramento de pólen em armazenamento, de maneira a garantir a fertilidade e com isso, tornar possível o cruzamento entre genótipos de importância econômica [8]. 
	O percentual médio da viabilidade polínica para todas as variedades avaliadas foi superior a 91.0%, considerado um valor alto conforme Souza (2002) apud Ruggiero et al. (1996) [11] (para valores acima de 70%) (Tab. 1). Observa-se também que as variedades IAC-80 e Cafelista (com 96.71a e 95.73a, respectivamente)  foram superiores as demais, sendo as mais indicadas para a realização de polinização. No entanto, estas diferiram estatisticamente das variedades AL-Preta e AL-Guarani, com medias de 88.48b e 86.46b respectivamente, em nível de significância de 5% pelo teste de Duncan. 
   	 
Tabela 1. Análise estatística em nível de significância de 5% de sete                   variedades de mamona (Ricinus communis L.), variedades: IAC–80, Cafelista, AL-Preta e AL-Guarani(Programa estatístico SANEST,1984) [12].

Variedades de Ricinus communis
Percentual de polínica

viabilidade

IAC
96.71
a
Cafelista
95.73
a
AL-Preta
88.48
    b
AL-Guarani
86.46
    b

Considerando-se que a manifestação do genótipo de um indivíduo é o resultado da contribuição trazida pelos gametas masculino e feminino, quanto maior a viabilidade polínica, maior a possibilidade da formação de diferentes combinações entre alelos, e em última análise, de variabilidade genética  [11]. Neste estudo, os grãos de pólen de mamona apresentaram um valor médio de viabilidade superior a 80%.
A interferência do efeito do ambiente no comportamento meiótico, e conseqüentemente na viabilidade dos grãos de pólen, foi observada por Souza 2002 [11] em Passiflora edulis sugerindo também que variações de temperaturas ambientais podem interferir na viabilidade destes grãos, interferindo na  microsporogênese ou na microgametogênese, uma vez que para muitas espécies há uma temperatura ambiental ótima de germinação do grão sobre o estigma, o que por conseqüência irá diminuir a formação de frutos e sementes. Alem da influencia na fertilidade do pólen a temperatura ambiente, quando elevada, pode favorece a masculinização das espécimes [11].
	Com base nas informações obtidas para viabilidade polínica in vitro desta espécie podemos considerar que os resultados possam auxiliar programas de melhoramento com a mamona, auxiliando o cruzamento entre indivíduos que possam ter barreiras temporárias de floração, baixa taxa de polinização natural ou ate barreiras geográficas de cultivares desta espécie.  



4. CONCLUSÃO

Os grãos de pólen  de mamona apresentaram alto percentual médio de viabilidade polínica na antese. Foi constatado maior percentual de grãos de pólen inviáveis em duas das quatro variedades analisadas (IAC-80 e Cafelista),no entanto, mesmo apresentando diferença significativas das outras duas variedades são igualmente consideradas com bom potencial de viabilidade pois apresentaram valores considerados satisfatório. Sendo, portanto, possível a utilização de todas as variedades analisadas na indução de fertilização em programas de melhoramento.
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