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RESUMO

 

O melhoramento genético do feijão tem sido voltado para qualidade nutricional e
 tecnológica, produtividade e resistência a doenças dos grãos de feijão, visando
 disponibilizar um alimento com composição química adequada que minimize os
 problemas de carências nutricionais na alimentação, possua maior produtividade
 e baixo custo na produção. A viabilidade do pólen é um parâmetro de grande
 importância no estudo de plantas pois, além de evidenciar a potencialidade
 reprodutora masculina da espécie, contribui em estudos taxonômicos, ecológicos,
 palinológicos, fornecendo informações básicas para a aplicação prática na
 conservação genética, bem como na agricultura, para o planejamento de algum
 tipo de melhoramento ou cultivo. Esse trabalho teve como objetivo realizar análise
 da viabilidade polínica da cultivar IAPAR 44 através de duas metodologias de
 coloração. As amostras utilizadas foram botões florais de 04 genótipos da cultivar
 IAPAR 44, proveniente do Banco de Germoplasma do Departamento de
 Fitotecnia, Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), RS.  As plantas foram
 cultivadas em vasos mantidos em casa de vegetação no Departamento de
 Biologia da UFSM e os botões florais foram coletados aos 64 dias, após a
 semeadura. Para o estudo da viabilidade polínica, após a coleta, os botões florais
 foram fixados em etanol-ácido acético (3:1), mantidos em temperatura ambiente
 por 24 horas e então mantidos em álcool 70% sob refrigeração. O preparo das
 lâminas foi realizado pela técnica de esmagamento das anteras. Foram feitas 04
 lâminas de cada genótipo da cultivar IAPAR 44 e contados 600 grãos de pólen
 com cada um dos corantes, totalizando 4800 grãos de pólen. Os corantes
 utilizados foram carmim acético 2%, onde considerados inviáveis os grãos de
 pólen que apresentaram coloração fraca e/ou ausente e viáveis os grãos de pólen
 bem corados; e reativo de Alexander, sendo considerados inviáveis os grãos de
 pólen corados de verde-azulado e viáveis, os corados de púrpura. Todos os grãos
 de pólen foram analisados com auxílio de um microscópio com objetiva de 40x.
 Resultados: Os estudos mostraram que a viabilidade polínica foi de 95,60% com
 o corante carmim acético 93,60% e não apresentando diferença estatística entre
 as mesmas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Apoio financeiro: PIBIC,
 CAPES
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