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O gênero Solanum possui representação expressiva na América Tropical, com cerca
de  1700  espécies.  Dentre  elas,  Solanum  viarum  Dun.  é  uma  planta  ruderal,
monóclina,  com  heterostilia  e  anteras  poricidas,  que  atraem  abelhas  de
comportamento vibratório - importantes na polinização de diversos cultivos.  O uso
de  S.  Viarum  tem  sido  sugerido  em  ações  para  conservação  de  polinizadores.  No
entanto, informações básicas sobre a biologia dessa espécie são escassas. Tendo em
vista o exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os padrões de receptividade do
estigma  e  da  produção  e  viabilidade  dos  grãos  de  pólen  em  flores  longistilas  e
brevistilas  de  S.viarum  Dun.  Para  este  estudo,  100  flores  marcadas  –  50B
(brevestilas)  e  50L  (longestilas)  foram  retiradas  de  plantas  cultivadas  no  Jardim
Experimental da UNESP-RC, em grupos de 20 (10L e 10B), cada qual formado por
flores  de  diferentes  idades  pós-antese:  6h,  24h,  30h,  48h,  54h.  A  receptividade  do
estigma foi avaliada por meio da aplicação de solução de SUDAN IV na superfície
estigmática;  foram  considerados  receptivos  quando  apresentaram  coloração
alaranjada.  Os  grãos  de  pólen  foram submetidos  a  tratamento  com  carmim  acético
45%  em  lâminas  de  vidro  cobertas  com  lamínulas  e  observadas  em  microscópio
óptico. Considerou-se viável o pólen  com tamanho e formato  normal e protoplasma
corado. Nenhuma das flores brevestilas apresentou receptividade, enquanto que 28L
mostraram-se  receptivas.  As  demais  (n=22)  pertenciam  a  flores  de  48h  e  54h
pós-antese.  A  quantidade  de  pólen  entre  os  dois  tipos  de  flores  foi  visivelmente
maior nas flores brevestilas. Já a viabilidade variou entre 94,4% e 100% em todas as
flores analisadas, independente da idade e comprimento do estigma. Esses resultados
corroboram com outros autores, os quais sugerem que a função das flores brevestilas
é  atrair  polinizadores  e  doar  pólen,  o  que  reforça  a  sugestão  do  uso  de  S.  viarum
como fonte complementar de alimento para abelhas.
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