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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

GERMINAÇÃO IN VITRO DE GRÃOS DE PÓLEN DE Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & 
Schult. (Convolvulaceae) EM FUNÇÃO DE DIFERENTES HORÁRIOS DE INOCULAÇÃO EM 
MEIO DE CULTURA.
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A Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. pertence a família Convolvulaceae, possui distribuição 
cosmopolita e sistema reprodutivo incompatível. Essa espécie interage com os agentes polinizado-
res podendo ser fornecedora de pólen e/ou néctar para os visitantes florais. O objetivo deste traba-
lho foi determinar a taxa de germinação polínica em função da inoculação em meio de cultura em 
diferentes horários após a coleta do pólen, visando contribuir com os mecanismos de polinização 
desta espécie. Foram coletadas 20 flores em estádio de antese na área da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB)-Cruz das Almas/BA para diferentes horários de inoculação em meio 
de cultura. Os grãos de pólen foram transferidos para a Placa de Petri contendo meio de cultura 
composto por Agar a 2%, sacarose a 10%, ácido bórico a 0,1% e água destilada, e armazenados 
em BOD (Demanda Biológica de Oxigênio) à temperatura de 26º C, durante 24 horas. Após esse 
período preparou-se 10 lâminas para cada placa de Petri, acrescentando uma gota de azul-de-amã 
a 1%, sendo feita a contagem ao acaso de cem grãos de pólen por lâmina, com o auxílio da objetiva 
de 4x de microscopia óptica. Para análise dos dados foi utilizado o Teste de Regressão da Análise 
de Variância. Do total de 4000 polens, 1820 emitiram tubos polínicos viáveis, sendo estes maiores 
ou iguais ao tamanho do pólen e 2180 inviáveis. Observou-se uma média de emissão dos tubos po-
línicos nos diferentes horários (5:30h; 7:30h; 10:30h e 12:30h), respectivamente de, 57,3%, 52,2%, 
43% e 29,5%. A análise de regressão para o numero de grãos de pólen germinados apresentou 
um Coeficiente de determinação (R²) de 96% com equação de y = -5,96x + 63,15 demonstrando 
efeito linear decrescente significativo nos diferentes horários de coleta. Nas condições laboratoriais 
in vitro as taxas de germinação polínica da I. asarifolia são altas, em especial às 5:30h da manhã, 
onde há uma maior emissão de tubos polínicos o que pode possibilitar a polinização.
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