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RESUMO 

 

Produtividade, análise química e criopreservação de grãos de pólen de palmeiras com 

interesse econômico. 89p. Tese (Doutorado em Recursos Genéticos Vegetais) – Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS), Feira de Santana, BA, 2020 

 

Na família Arecaceae, o dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.) espécie domesticada, destaca-se, 

pela sua importância econômica devido à crescente demanda por parte da indústria alimentícia 
e farmacêutica por óleos vegetais e pela sua capacidade de produção de combustível 

proveniente de uma fonte de energia renovável. Dentre as espécies que ainda não foram 
domesticadas e produzidas em escala agroindustrial destaca-se a piaçava (Attalea funifera 
Mart.), sendo considerada como um dos principais produtos de extrativismo vegetal não 

madeireiro no Brasil desde 2004; e o açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), palmeira reconhecida 
como fruteira de expressão econômica, sendo comercializada nas grandes capitais brasileiras, 

nas mais diferentes formas (sorvetes, picolés, alimento energético, acompanhado de outras 
frutas e cereais, bebida energética, geleias, etc.). No Brasil, os estudos com grãos de pólen da 
família Arecaceae estão associados à melissopalinologia, à palinotaxonomia e muito raramente 

em estudos de fisiologia e conservação. Na região do estado da Bahia conhecida como “Costa 
do Dendê”, que integra a região do Baixo Sul do Estado, limitando-se ao Norte pelo município 

de Valença, ao Sul pelo município de Nilo Peçanha, ao Leste pelo município de Cairú e a Oeste 
pelo município de Teolândia e na porção central fica o município de Taperoá, encontram-se 
diversas plantações de dendê, piaçava e outras palmeiras que são utilizadas para produção de 

pólen apícola. O presente trabalho teve como objetivo a realização de estudos que auxiliem 
apicultores na produção de pólen apícola, bem como a obtenção de parâmetros para 

criopreservação de grãos de pólen em palmeiras (Arecaceae), como estratégia auxiliar a 
conservação de germoplasma, tendo em vista que trabalhos nesta linha de pesquisa para 
espécies do grupo são escassos, tanto em programas de melhoramento como em estudos de 

biologia reprodutiva. Para tanto, os grãos de pólen foram coletados de flores de populações das 
espécies estudadas logo após sua antese, em plantas localizadas na cidade de Nilo Peçanha e 

Taperoá. O primeiro capítulo consta da estimativa de produção de grãos de pólen de açaizeiro, 
dendezeiro e piaçaveira, com foco de comparação no período de florada, informação relevante 
para produção apícola. No capítulo dois encontra-se informações sobre teor de proteínas e 

açúcares no pólen apícola monofloral de dendezeiro, com ênfase na discussão sobre aspectos 
da absorção de nutrientes do pólen como insumo alimentar, bem como da importância 

fisiológica dos açúcares no metabolismo vegetal e germinação dos grãos de pólen. O capítulo 
três traz dados sobre a criopreservação dos grãos de pólen de dendezeiro, tomando por base o 
estado fisiológico dos grãos de pólen, tendo sido verificada taxas de viabilidade e 

germinabilidade em função do conteúdo de água, a fim de se obter uma boa condição para 
exposição ao ultracongelamento. Por fim o quarto capítulo consta da aplicação do protocolo de 

criopreservação tanto para amostras de dendezeiro quanto do açaizeiro e piaçaveira, que foram 
submetidos ao ultracongelamento por período de dois anos. 
 

Palavras chave: Biologia reprodutiva. Conservação in vitro. Melhoramento genético.  

Polinização agrícola. Tubo polínico.  



ABSTRACT 

 

In the Arecaceae family, the oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) domesticated species stands out 
for its economic importance due to the growing demand from the food and pharmaceutical 
industry for vegetable oils and for its fuel production capacity from a source of renewable 

energy. Among the species that have not yet been domesticated and produced on an agro-
industrial scale, piassava (Attalea funifera Mart.) stands out being considered as one of the main 

products of non-timber plant extraction in Brazil since 2004 and the açaizeiro (Euterpe oleracea 
Mart.), palm tree recognized as a fruit tree of economic expression, being marketed in major 
Brazilian capitals, in the most different forms (ice cream, popsicles, energy food, accompanied 

by other fruits and cereals, energy drink, jams, etc.). In Brazil, studies with pollen grains from 
the Arecaceae family are associated with melissopalynology, palynotaxonomy and very rarely 

in physiology and conservation studies. In the region of the state of Bahia known as “Costa do 
Dendê”, which integrates the region of the Lower South of the State, it is limited to the North 
by the municipality of Valença, to the South by the municipality of Nilo Peçanha, to the East 

by the municipality of Cairú and to West through the municipality of Teolândia and in the 
central portion is the municipality of Taperoá, there are several plantations of oil palm, piassava 

and other palm trees that are used for the production of bee pollen. The present work aimed to 
carry out studies that assist beekeepers in the production of bee pollen, as well as to obtain 
parameters for cryopreservation of pollen grains in palm trees (Arecaceae), as a strategy to 

assist the conservation of germplasm, considering that works in this line of research for species 
in the group are scarce, both in breeding programs and in reproductive biology studies. For that, 

pollen grains were collected from flowers of populations of the species studied shortly after 
their anthesis, in plants located in the city of Nilo Peçanha and Taperoá. The first chapter 
consists of the estimate of the production of pollen grains from açaí palm, oil palm and piassava 

palm, with a focus on comparison in the flowering period, relevant information for bee 
production. Chapter two contains information on protein and sugar content in monofloral oil 

palm pollen, with emphasis on the discussion of aspects of pollen nutrient absorption as a food 
input, as well as the physiological importance of sugars in the plant metabolism and pollen 
grains germination. Chapter three provides data on the cryopreservation of oil palm pollen 

grains, based on the physiological state of the pollen grains, and viability and germination rates 
were verified according to the water content, in order to obtain a good condition for exposure 

to deep freezing. Finally, the fourth chapter consists of the application of the cryopreservation 
protocol for both oil palm and açaí palm and piassava palm samples, which were subjected to 
deep freezing for a period of two years. 

 

Keywords: Reproductive biology. In vitro conservation. Genetical enhancement. Agricultural 

pollination. Pollen tube. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A família Arecaceae é constituída por um grupo de espécies genericamente conhecidas 

como palmeiras, predominando em áreas úmidas das regiões tropicais e subtropicais. 

Considera-se a distribuição pantropical e é constituída por cerca de 240 gêneros e 2800 espécies 

devidamente catalogadas (LORENZI et al., 2010). 

Devido ao conjunto de suas características botânicas como tipo de caule com apenas 

meristema apical, folhas pinadas, palmadas ou costapalmadas associadas a fibras, tipos de 

inflorescências, panícula com uma bráctea (espata) geralmente lenhosa e de frutos do tipo drupa 

raramente baga, constituem um grupo vegetal muito peculiar, além de possuírem grande valor 

ornamental, econômico e nutricional (LORENZI et al., 2010). 

Entre as espécies domesticadas de palmeiras pode-se destacar o dendezeiro (Elaeis 

guineensis Jacq.), pela sua importância econômica, devido à crescente demanda por parte da 

indústria alimentícia e farmacêutica por óleos vegetais e pela sua capacidade de produção de 

combustível proveniente de uma fonte de energia renovável (BOARI, 2008). 

Dentre as espécies que ainda não foram domesticadas e produzidas em escala 

agroindustrial, destaca-se a piaçaveira (Attalea funifera Mart.), sendo considerada como uma 

das principais produtoras do extrativismo vegetal não madeireiro no Brasil desde 2004. O 

principal produto da piaçava é a fibra, entretanto tem como subproduto, a borra, a palha, 

coquilho e sementes, que são usadas no artesanato, na indústria de cosméticos, na construção 

civil, em paisagismo ou na produção de insumos alimentares em comunidades tradicionais 

(GUIMARÃES; MATTOS, 2012). 

Outra palmeira reconhecida como fruteira de expressão econômica é o açaizeiro 

(Euterpe oleracea Mart.), que ultrapassou as fronteiras da Amazônia, sendo comercializado nas 

grandes capitais brasileiras, nas mais diferentes formas (sorvetes, picolés, alimento energético, 

acompanhado de outras frutas e cereais, bebida energética, geleias, etc.). Em virtude da 

expansão comercial do fruto açaí, muitos produtores brasileiros vêm mostrando interesse no 

seu cultivo em escala comercial, especialmente nas regiões Norte e Nordeste (OLIVEIRA et 

al., 2002). 

No Brasil, os estudos com grãos de pólen da família Arecaceae estão associados à 

melissopalinologia e, raramente, à palinotaxonomia (MORETTI et al., 2000, AIRES; 

FREITAS, 2001; CHAVES, 2006, RAMALHO et al., 2007) ou a fisiologia de pólen (SOUSA 

et al., 2013). Na região sudeste do estado da Bahia, conhecida como “Costa do Dendê” 



12 
 

encontram-se diversas plantações de dendê, piaçava e outras palmeiras que são utilizadas para 

produção de pólen apícola, além de seus usos já consagrados na Bahia, citados acima. 

A apicultura tem estreita relação com o desenvolvimento da flora de uma região, quer 

pela participação direta da abelha por meio da polinização, quer pela ação do homem 

procurando melhorar as condições apícolas e favorecendo desse modo o ambiente 

(ANACLETO et al., 2008). 

Os produtos resultantes das atividades de coleta das abelhas (como mel, pólen e 

própolis) representam uma alternativa econômica e ecologicamente sustentável dos recursos 

naturais, pois a apicultura tem na preservação da vegetação o primeiro requisito à sua 

sustentabilidade, sem as flores não existe a produção de mel, nem de pólen (SOUZA, 2002). 

A produção de pólen apícola atualmente está em foco, pois o mercado favorável ao 

consumo de produtos naturais, complementares à dieta ou com efeitos terapêuticos, vem 

estimulando e promovendo essa modalidade da cadeia produtiva (BARRETO et al., 2005). 

Por apresentar propriedades nutricionais como proteínas, carboidratos, lipídeos, 

aminoácidos e minerais em sua composição, o pólen tem sido reconhecido como uma 

importante fonte para o consumo humano (CARPES, 2008). Além disso, suas propriedades 

bioativas como atividade antibacteriana, antifúngica, anti-inflamatória, imunomodulatória e 

anticariogênica, tendo se destacado no cenário científico (CARPES et al., 2007; MARGHITAS 

et al., 2009).  

Para a comercialização desse produto é necessário seguir critérios de qualidade, no 

entanto, com a crescente procura por pólen para a alimentação, observou-se a necessidade de 

aumentar o controle de qualidade quanto às características físico-químicas (CARVALHO, 

2010). Através da Instrução Normativa N.º 03 de 19 de janeiro de 2001, do Ministério de 

Agricultura, Pecuária e do Abastecimento (MAPA), estabeleceu-se o Regulamento Técnico de 

Identidade e Qualidade dos Produtos Apícolas (BRASIL, 2001). Assim, a qualidade final do 

pólen apícola desidratado deve ter uma quantidade mínima de 1,8% de lipídeos e de 8% de 

proteínas. O teor de carboidratos deve ser no mínimo 14% e no máximo 55%. Também é citado 

um valor máximo de 4% para cinzas e para umidade no pólen seco. Para o pólen fresco, a 

umidade deve ser de no máximo 30% (BRASIL, 2001). 

A expansão agrícola tem devastado áreas com grande biodiversidade, causando severas 

agressões aos ecossistemas. Umas das consequências é a diminuição da população de insetos 

polinizadores, que são de extrema importância para a manutenção do meio ambiente (Freitas; 

Imperatriz-Fonseca 2005). 
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A polinização agrícola deve ser tratada como um importante fator de produção e sua 

abordagem não deve se restringir a conceitos generalistas. Existe a necessidade de se estudar 

os aspectos da polinização de cada tipo de cultura de forma singular (SALLES et al., 2006). Em 

plantas cultivadas é essencial que haja uma boa produção de pólen viável, consequentemente, 

de frutos. A determinação dessa viabilidade polínica pode ser feita por método direto, através 

de estimativa da produção de grãos de pólen por antera (NAVA, 2007).  

Informações sobre a produção de pólen viável são de grande importância em estudos de 

plantas com potencial apícola, fornecendo parâmetros de produtividade aos apicultores, bem 

como informações básicas para a conservação das espécies. Dados de viabilidade são utilizados 

em planejamentos nos programas de biologia reprodutiva e de melhoramento genético, pois 

permitem maior segurança nos cruzamentos, que são realizados com a finalidade de gerar novos 

híbridos e/ou aumentar a viabilidade e produção de pólen, frutos e sementes (SALLES et al., 

2006).  

Os estudos sobre a polinização trazem informações importantes para obter um aumento 

considerável nos níveis de produção, bem como no tamanho e na qualidade dos frutos, 

contribuindo para bons rendimentos econômicos dos produtores, tendo em vista que as taxas de 

frutos e sementes são diretamente proporcionais as taxas de pólen germinado(VIANA et al., 

2007). 

A germinação de grãos de pólen in vitro permite verificar a sua viabilidade, sendo de 

grande importância em programas de melhoramento genético. O método geral consiste em 

germinar uma pequena amostra num meio apropriado e observar em microscópio, depois de 

determinado período, o número de grãos que produzem tubo polínico viável – comprimento 

maior que o diâmetro do pólen (SALLES et al., 2006). 

Pesquisadores têm demonstrado interesse em avaliar diversos fatores físicos associados 

à germinação do grão de pólen. Sousa (1990) avaliou processos de criopreservação em grãos 

de pólen de espécies de Eucalyptus. Kakani et al. (2005) e Acar; Kakani (2010) avaliaram a 

influência da temperatura no processo de germinação de grãos de pólen de espécies dos gêneros 

Cotton e Pistacia. No entanto, nestes trabalhos não foram avaliados processos de 

criopreservação.  

Métodos de polinização complementar são uma alternativa para biologia reprodutiva, 

utilizando-se de grãos de pólen armazenados que são aplicados em flores e que podem garantir 

um rendimento satisfatório de produção (OLIVEIRA, 2004). Estes métodos podem se tornar 

importantes quando a densidade do polinizador é insuficiente, como em casos recentes do 
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colapso das colônias de abelhas, como informado em várias partes do mundo (WILLIAMS; 

OSBORNE, 2009; RATNIEKS; CARRECK, 2010). 

Estratégias de curto prazo de conservação de grãos de pólen podem ser necessárias, 

embora a viabilidade possa ser reduzida durante o armazenamento dos grãos de pólen, o que 

pode diminuir a eficiência da polinização (BORGHEZAN et al., 2011).  

Deve-se considerar o elevado risco de erosão genética e até mesmo extinção de espécies 

não estudadas, a conservação desses recursos representa uma ação prioritária, sobretudo para 

espécies localizadas em regiões cuja ação antrópica encontra-se muito intensificada. A 

conservação de germoplasma vegetal visa guardar as espécies de plantas úteis em condições 

seguras (VILLALOBOS; ENGELMANN ,1995). 

Freire et al. (1999) ressaltam a importância de uma coleção de germoplasma por manter 

genótipos, genes ou alelos de uma espécie em particular, obtidos em fontes ou locais 

ecogeográficos diferentes e organizados em estruturas adequadas para promover sua 

conservação e utilização, como fonte de material genético. 

O presente estudo dispõe aos apicultores e a comunidade cientifica informações 

relevantes a produção de pólen apícola, bem como fornece parâmetros sobre a criopreservação 

de grãos de pólen, onde o questionamento é se o processo mantém ou não a viabilidade e/ou 

vigor dos grãos de pólen. Deste modo, propicia uma alternativa eficiente à conservação in vitro 

e à criopreservação de grãos de pólen em palmeiras (Arecaceae), como estratégia auxiliar a 

conservação de germoplasma, tendo em vista que não se encontra trabalhos nesta linha de 

pesquisa para espécies do grupo, em programas de melhoramento genético e biologia 

reprodutiva. 

Através de estudos de biologia de grãos de pólen e criopreservação de amostras de 

palmeiras (Arecaceae) com potencial apícola – açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), dendezeiro 

(Elaeis guineensis Jacq.) e piaçava (Attalea funifera Mart.) – visando o aproveitamento desse 

importante recurso vegetal que não é utilizado de forma racional, procurou-se: (i) estimar taxas 

de produtividade polínica das espécies estudadas; (ii) desenvolver protocolo de preservação de 

grãos de pólen de Arecaceae em ultrabaixas temperaturas (-196 °C); (iii) verificar a viabilidade 

de grãos de pólen frescos e criopreservados das espécies estudadas; (iv) avaliar as taxas de 

germinação e formação de tubo polínico em grãos de pólen frescos e criopreservados das 

espécies estudadas e (v) gerar subsídios para seleção e manutenção de espécimes em programas 

de biologia reprodutiva e melhoramento genético das espécies estudadas. 
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RESUMO  

 

O número de grãos produzidos por antera em uma flor depende de fatores ambientais e/ou de 

características morfológicas da espécie. Em plantas cultivadas essa produtividade serve como 

parâmetro para apicultores e pesquisas de melhoramento genético e biologia reprodutiva. 

Assim, determinamos o número de grãos de pólen por antera e por flor de espécies de Arecaceae 

a fim de fornecer informações a apicultores, bem como futuros programas de melhoramento e 

de manejo ambiental. Para tanto, foram coletadas seis anteras retiradas de flores em pré antese 

de populações de açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.) e 

piaçaveira (Attalea funifera Mart.) distribuídas nas Costa do Dendê, Bahia, Brasil. As anteras 

foram imersas em 1,0 ml de ácido lático por 24h. Após, foi feita a contagem do pólen em uma 

alíquota pipetada em câmara de Neubauer, estimando a quantidade de pólen em 1,0 ml do ácido 

lático. O dendezeiro (com 90 raquis de 440 flores de 6 anteras) apresentou uma produção média 

de 93.083 grãos de pólen/antera, 558.500 grãos/flor e aprox. 22,1 x 109 grãos de 

pólen/inflorescência. A piaçaveira (com 123 raquis de 45 flores de 6 anteras) apontou uma 

produção média de 51.500 grãos de pólen/antera, 309.000 grãos/flor e aprox. 1,7 x 109 grãos de 

pólen/inflorescência. O açaizeiro (com 80 raquis de 170 flores de 6 anteras) apresentou uma 

produção média de 55.583 grãos de pólen/ antera, 333.500 grãos/flor e aprox. 4,5 x 10 9 grãos/ 

inflorescência. Estas informações somadas as características florais conhecidas dessas espécies 

mostraram que as plantações de dendezeiro possuem maior potencial para produção de pólen 

apícola, em detrimento das plantações de piaçaveira e açaizeiro. Porém, sugere-se ainda o 

estabelecimento da flutuação polínica ao longo dos períodos de produção, para determinar 

parâmetros quantitativos que possibilitem uma possível certificação desse produto quanto a sua 

origem botânica.  

 

Palavras-chave: Apicultura. Biologia reprodutiva. Melhoramento genético. Viabilidade 

polínica. 
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ABSTRACT 

 

The number of grains produced by anther in a flower depends on environmental factors and / 

or morphological characteristics of the species. In cultivated plants this productivity serves as 

parameters for beekeepers and breeding research. Thus, we determined the number of pollen 

grains per anther and per flower of Arecaceae species in order to provide information to 

beekeepers, as well as future breeding and environmental management programs. To this end, 

six anthers were collected from flowers pre-anthesis (10) of populations açaí palm (Euterpe 

oleracea Mart.), oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) and piassava palm (Attalea funifera Mart.) 

distributed on the Costa do Dendê, Bahia, Brazil. The anthers were immersed in 1.0 ml of lactic 

acid (24h). Afterwards, pollen was counted in a pipetted aliquot in a Neubauer chamber, 

estimating the amount of pollen in 1.0 ml of lactic acid. Oil palm (with 90 rachis of 440 flowers 

of 6 anthers) had an average yield of 93.083 pollen grains / anther, 558.500 pollen grains / 

flower and 22.1 x 109 pollen grains/inflorescence. Piassava palm (with 123 rachis of 45 flowers 

from 6 anthers) showed an average yield of 51.500 pollen grain / anther, 309.000 pollen grains 

/ flower, and 1.7 x 109 pollen grains / inflorescence. Açaí palm (with 80 rachis of 170 flowers 

of 6 anthers) had an average yield of 55.583 grains pollen / anther, 333.500 grains / flower and 

4.5 x 109 pollen grains / inflorescence. This information together with the known floral 

characteristics of these species showed that oil palm plantations have greater potential for bee 

pollen production, in detriment of açaí palm plantations. However, it is also suggested the 

establishment of pollen fluctuation throughout the production periods, to determine quantitative 

parameters that allow a possible certification of this product as to its botanical origin. 

 

Keywords: Beekeeping. Reproductive biology. Genetic improvement. Pollen viability. 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 

A produtividade de pólen refere-se ao número de grãos produzidos por antera em uma 

flor. Assim, a produção total de grãos de pólen de uma espécie depende do número de anteras 

por flor e do número de flores por indivíduo (BUCHMANN et al., 1977; BHOWMIK; DATTA, 

2013). Acredita-se que espécies que produzem grande quantidade de pólen em suas flores 

necessitem de menor número de botões florais para distribuí-los. No entanto, algumas espécies 

podem apresentar muitos grãos de pólen inviáveis que servirão apenas como atrativo alimentar 

para polinizadores (ARAÚJO et al., 2009). 

Em média uma planta pode produzir de 0,14 a 1,19 bilhões de grãos de pólen em um 

ano, porém vários fatores como adaptação ao habitat, altitude, condições climáticas, tamanho 

do grão de pólen, recursos disponíveis (radiação solar, água, CO2 e nutrientes), dentre outros 

podem alterar sua adequação e influenciar na produção de pólen e consequentemente de frutos 

(FUMANAL et al., 2007; ALBUQUERQUE JUNIOR et al., 2010; KHANDURI, 2011; 

SIMARD; BENOIT, 2011, 2012). A quantidade de pólen produzida por uma planta é ainda um 

componente crítico da função reprodutiva masculina, além de ser uma parte importante dos 

estudos de planta-polinizador, como análise de recurso (THOMSON; GOODELL, 2001; 

ADLER; IRWIN, 2006).  

A fotossíntese e a transpiração têm papel fundamental na formação reprodutiva da 

planta e sofrem influências diretas da disponibilidade de água e da intensidade da radiação solar 

disponíveis no ambiente. Em épocas de maior intensidade da radiação, esses dois mecanismos 

aumentam de formas e intensidades parecidas, sendo a fotossíntese responsável pelo 

fornecimento da energia necessária ao crescimento, desenvolvimento e produtividade da planta 

(VIEIRA et al., 2010). 

A água disponível para planta é o fator que permite o transporte de nutrientes minerais 

e fotoassimilados e é essencial para a realização de reações químicas da fotossíntese e 

respiração. Sob condições de baixa precipitação e umidade, a taxa fotossintética declina, bem 

como o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo (VIEIRA et al., 2010). Assim, a quantidade 

de pólen por flor pode variar até mesmo em espécies pertencentes ao mesmo gênero e ainda 

entre genótipos da mesma espécie dependendo das condições ambientais a que estejam expostas 

(FIGUEIREDO et al., 2013; NOGUEIRA et al., 2015).  

As palmeiras (Arecaceae) apresentam ampla adaptação a condições de clima e solo, 

contudo, é no clima equatorial quente e úmido onde prospera a maior parte dessas espécies. 



22 
 

Suportam diferentes tipos de solo, como os pobres em nutrientes, ácidos ou encharcados 

(LOPES et al., 2015). 

O Brasil é um dos países com maior número de espécies em estado nativo, há registro 

de cerca de 300 palmeiras, entre espécies, variedades e híbridos naturais, metade ocorrendo na 

Amazônia e o restante distribui-se por todas as regiões do país (LOPES et al., 2015). 

A região que mais se destaca na produção do pólen apícola é a região Nordeste, 

reconhecida como uma das áreas de maior potencial para a apicultura no país, principalmente 

os estados da Bahia, Ceará e o Piauí (GUIMARÃES; MATTOS, 2012; ALVES 2017). 

Entre os municípios baianos, a mesorregião sul baiana apresenta um grande potencial 

para o desenvolvimento da atividade apícola, principalmente para o pólen apícola monofloral, 

por conta das vastas plantações de palmeiras (GUIMARÃES; MATTOS, 2012; ALVES 2017). 

O pólen monofloral das palmeiras se destaca por conta da coloração, textura e sabor adocicado, 

como observado nas espécies Cocos nucifera L. (coqueiro) e Elaeis guineensis Jacq. 

(dendezeiro) (ALVES, 2017)  

No cenário de produtividade em palmeiras, a apicultura apresenta-se como uma 

ferramenta de otimização para polinização e produção de frutos (ALVES; SANTOS, 2014). 

Através da apicultura associada a monoculturas (pólen apícola monofloral) a produção das 

plantações torna-se muito mais rentável e por isso já vem sendo bem aceito no mercado 

consumidor (ALVES; SANTOS, 2014). 

É essencial que em plantas cultivadas haja uma boa produção de pólen viável, 

consequentemente, de frutos, sendo essa produção um parâmetro de grande importância no 

estudo de plantas com potencial apícola, fornecendo parâmetros de produtividade aos 

apicultores, bem como informações básicas para a conservação das espécies e o planejamento 

nos programas de melhoramento genético (NAVA, 2007). 

Informações nutricionais (proteínas, carboidratos, lipídeos) do pólen apícola são 

prioridades em muitos estudos, com destaque no cenário científico, bem como as informações 

sobre suas propriedades bioativas dos produtos apícolas, como atividade antibacteriana, anti-

inflamatória e antifúngica, (CARPES et al., 2007; MARGHITAS et al., 2009; MORAIS et al., 

2011; CHENG et al., 2013; PASCOAL et al., 2014). Com isso, o consumo do pólen apícola 

tem aumentado rapidamente, sendo considerado um suplemento alimentar, além de uma 

excelente fonte energética (CARPES et al., 2013).  
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O presente estudo buscou determinar o número de grãos de pólen por antera e por flor 

de espécies de palmeiras com importância econômica, visando a utilização desses parâmetros 

para que os apicultores tenham informações referentes a espécie de palmeiras que apresenta 

maior produtividade polínica e em futuros programas de melhoramento genético, de manejo 

ambiental. 
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1.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

1.2.1 Área de estudo 

O presente estudo foi realizado em populações de dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.), 

e das espécies nativas piaçaveira (Attalea funifera Mart.) e açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), 

distribuídas nos municípios que compõem a região conhecida como “Costa do Dendê”, área de 

Mata Atlântica que integra a região do Baixo Sul do estado da Bahia (Figura 1). O clima da 

região é do tipo Af (tropical, quente e úmido, sem estação seca), segundo a classificação 

climática de Köppen (ALVARES et al., 2013). 

A região apresenta temperatura média de 24 ºC, com chuvas abundantes que ocorrem 

com mais frequência nos meses de maio a agosto e nos três primeiros meses da primavera 

(setembro a novembro), e com maior intensidade nos meses de fevereiro a abril. As 

precipitações médias são acima de 100 mm por mês. Os municípios são caracterizados como 

os mais chuvosos do estado, com uma pluviosidade em torno de 1.500 a 2.000 mm anuais 

segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (Figura 2). 

Figura 1. Área de Estudo: A – Mapa do Brasil, em destaque estado da Bahia, B – Destaque dos 

municípios que compõem a “Costa do Dendê”, C – Foto do município de Taperoá com palmeiras 

ao fundo. 
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Figura 2. Histórico Pluviosidade e Temperatura: médias mensais de precipitação 

total e temperaturas máximas entre 2014 a 2016 do município de Ituberá/BA. (Dados 

INMET). 

 

1.2.2 Estimativa de grãos de pólen 

A estimativa da produção de grãos de pólen por antera foi feita por método direto 

adaptado de Kears e Inouye (1993). Para tanto foram retiradas as anteras de uma flor em pré 

antese, obtidas de inflorescências de plantas maduras de cada espécie estudada. As anteras 

foram colocadas para desidratar por 24 horas em temperatura ambiente (c. 25 ºC) para que 

ocorresse deiscência total. Posteriormente, as anteras foram imersas em 1,0 ml de ácido lático 

por 24h. Foram feitas 10 repetições. Em seguida, uma alíquota de 0,1 ml foi pipetada em câmara 

de Neubauer para proceder a contagem. O valor contado foi multiplicado por 104 que é o fator 

de correção da câmara de Neubauer de 1,0 mm3 para 1,0 ml. Dessa forma pode-se estimar a 

quantidade de pólen por antera ou por flor presentes em 1,0 ml do ácido lático. 

Foram coletadas dez inflorescências de plantas adultas das espécies durante os meses de 

maior disponibilidade polínica (Tabela 1). Foram contabilizadas as quantidades de raques por 

inflorescência, bem como foram quantificados as flores e o tamanho das raques, da inserção da 

primeira flor ao ápice. Foi realizada estatística descritiva para determinar os valores médios das 

quantidades de raques, da quantidade de flores por raques. Dessa forma foi feita a estimativa 

pôr multiplicação direta das médias de pólen por antera, anteras por flores, flores por raques, 

raques por inflorescência, a fim de se estimar a quantidade de pólen produzida por 

inflorescência adulta. 
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1.2.3 Volume dos grãos de pólen 

Para a realização da análise do volume dos grãos de pólen foi utilizada analogia da figura 

geométrica de prisma de base triangular com tipo polínico tricotomossulcado, das espécies 

estudadas. Em seguida, o volume de cada unidade polínica foi obtido através de fórmulas 

volumétricas, conforme Vossler (2015). 
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1.3 RESULTADOS  

 

O dendezeiro (E. guineensis) apresentou uma produção média de 93.083 grãos de pólen 

por antera e como possui seis anteras por flor, uma média de 558.500 grãos por flor (Figura 3). 

Uma inflorescência madura tem em torno de 90 raques com cerca de 440 flores, desta forma 

chegamos ao número de 22.1 x 109 grãos de pólen por inflorescência (Tabela 1). Os grãos de 

pólen têm volume médio 16,1 μm3, observados em microscopia ótica de campo claro. 

A piaçaveira (Attalea funifera) apontou uma produção média de 51.500 grãos de pólen 

por antera, também possui seis anteras por flor, dessa forma obtivemos uma média de 309.000 

grãos por flor (Figura 4). Uma inflorescência madura tem em torno de 123 raques com 45 flores 

cada, desta forma chegamos ao número de 1.7 x 109 grãos de pólen por inflorescência (Tabela 

1). Seus grãos de pólen têm volume médio de 93,9 μm3 observados em microscopia ótica de 

campo claro. 

O açaizeiro (Euterpe oleracea) apresentou uma produção média de 55.583 grãos de 

pólen por antera, assim como as demais espécies possui seis anteras, dessa forma temos uma 

média de 333.500 grãos por flor (Figura 5). Uma inflorescência madura tem em torno de 80 

raques com 170 flores, desta forma chegamos ao número de 4.5 x 109 grãos de pólen por 

inflorescência (Tabela 1). Os grãos de pólen têm volume médio de 9,3 μm3, observados em 

microscopia ótica de campo claro. 

 

Tabela 1. Relação entre produtividade e volume médio do pólen floral disponível em plantações de 

dendezeiro, piaçaveira e açaizeiro. 

Plantação 

Produtividade 

polínica/ 

Inflorescência  

Volume 

médio/Grão 

de pólen 

Volume da 

Produtividade 

Período de 

disponibilidade 

2017 

Dendezeiro 22.1 x 109 16,1 μm3 356,1 109 µm3 Fev – Nov 

Piaçaveira 1.7 x 109 93,9 μm3 160,6 x 109 µm3 Dez – Abr 

Açaizeiro 4.5 x 109 9,3 μm3 42,2 109 µm3 Jul – Dez 
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Figura 3. Elaeis guineensis Jacq. – dendezeiro. A – Detalhe da raque do dendezeiro com flores em 

pré antese e antese, B – Detalhe dos quadrantes da câmara de Neubauer com grãos de pólen de 

dendezeiro, C – Detalhe da antera fechada, D – Detalhe da antera em deiscência. Barra = 0,5 mm. 
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Figura 4. Attalea funifera Mart. – piaçaveira. A – Detalhe da flor da piaçaveira em pré antese, B – 

Detalhe dos quadrantes da câmara de Neubauer com grãos de pólen de piaçava, C – Detalhe da antera 

fechada, D – Detalhe da antera em deiscência. Barra = 1,0 mm. 
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Figura 5. Euterpe oleracea Mart. – açaizeiro. A – Detalhe da flor do açaizeiro em antese, B – Detalhe 

dos quadrantes da câmara de Neubauer com grãos de pólen de açaizeiro, C – Detalhe da antera fechada, 

D – Detalhe da antera em deiscência. Barra: A = 1,0 mm, C e D = 0,5 mm. 
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1.4 DISCUSSÃO 

 

O dendezeiro apresentou uma grande produtividade polínica, mas para que esta seja 

mantida, a espécie necessita de condições climáticas estáveis, principalmente em relação ao 

fornecimento de luz e umidade, como temperatura média mensal entre 25 e 28 °C, insolação 

bem distribuída e superior a 1.500 horas anuais, assim como uma condição pluviométrica bem 

distribuída e acima de 2.000 mm anuais (MÜLLER, 1980; VERHEYE, 2010). Todavia, ainda 

é capaz de apresentar floração e frutificação durante todo o ano (contínuas), mesmo em estações 

de menor pluviosidade, apesar de períodos secos de mais de 2-3 meses não chegarem a 

prejudicar o crescimento vegetativo, a baixa precipitação pode afetar a produção e a qualidade 

de flores e frutos (MÜLLER, 1980; VERHEYE, 2010). 

A piaçaveira e o açaizeiro, apresentaram médias próximas para produção de grãos de 

pólen por antera e por flor. A piaçava tem floração e consequente produtividade de frutos 

associados à condição de temperatura, precipitação e o metabolismo da planta. Sua floração 

depende especificamente de um ligeiro aumento e queda na precipitação por um determinado 

período (VOEKS, 1987). As piaçaveiras adultas produzem de 4 a 7 folhas por ano, cada uma 

acompanhada de uma inflorescência. 

O lançamento das folhas novas não parece estar ligado a nenhuma estação definida, 

porém a quantidade de folhas por indivíduo lançadas no ano influencia diretamente na 

produtividade de fibras, inflorescências e frutos (SILVA; VINHA, 1982; 1985). Em locais com 

baixa luminosidade há maior produção de flores masculinas por planta, fator que também 

contribui para a diminuição da quantidade de frutos produzidos e consequentemente prejudica 

no processo de dispersão (VOEKS, 1987; 1990).  

A floração da piaçava pode ocorrer durante todo o ano, mas o ápice da floração ocorre 

de dezembro a abril. Embora os frutos de piaçaveira amadureçam e caiam durante todo o ano 

(demorando em média 15 dias para a total dispersão), eles tendem a amadurecer e cair durante 

o verão, no período compreendido entre dezembro e março (VOEKS, 1987; NOBLICK, 1991). 

A floração do açaí por sua vez, ocorre após 2,5 anos do plantio, podendo o primeiro 

cacho ser colhido de 3 a 3,5 anos. As flores aparecem durante todo o ano com picos em época 

chuvosa (fevereiro a maio) e menor produção na época seca (agosto a outubro). Frutifica quase 

o ano todo, exceto na primeira floração, com maior concentração na época mais chuvosa 

(janeiro a maio) e menos chuvosa (junho a outubro) (OLIVEIRA, 2002). O açaizeiro se 

desenvolve sob condições quentes e úmidas com pequenas amplitudes térmicas, geralmente 

com temperaturas médias de 22 °C a 31,5 °C e com umidade relativa do ar variando entre 71% 
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e 91%. Há registros de que o déficit hídrico e a luminosidade são os principais fatores climáticos 

limitantes do crescimento inicial do açaizeiro, sendo as respostas das plantas aos fatores 

externos variados de acordo com sua fase de desenvolvimento (OLIVEIRA, 2002). 

Para a região da Costa do Dendê já se encontra registro de pesquisas para otimização da 

produtividade de palmeiras, através da análise polínica para o conhecimento dos recursos 

utilizados pelas abelhas assegurando uma maior veracidade na identificação dos grãos de pólen 

para os produtores (ALVES, 2017). Existem também trabalhos com seleção de indivíduos 

geneticamente superiores de dendezeiros (E. guineensis) e a sua interação com o ambiente para 

um bom desempenho agronômico na produtividade de frutos (SANTOS, 2010). Além de 

pesquisa sobre polinização assistida com a introdução de um polinizador mais eficiente 

(Elaeidobius kamerunicus Faust) a fim de aumentar a taxa de fecundação em dendezeiros 

(MOURA et al., 2008). Destaca-se também análises de germinação e viabilidade do pólen de 

dendezeiro (E. guineensis) que auxilia a visualizar a produtividade da espécie, sendo a taxa de 

pólen germinado proporcional à quantidade de sementes e frutos produzidos (SOUSA et al., 

2016). O gênero Attalea ainda é o menos estudado, apesar de algumas espécies apresentarem 

uma diversidade de interesses econômicos, sociais e ecológicos (GUIMARÃES; MATTOS, 

2012). 

Com o objetivo de fortalecer as potencialidades econômicas locais através segmento da 

apicultura na região, com foco na produção de mel, pólen e própolis, as turmas do Curso de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Florestas Integrado ao Ensino Médio da 

CFAF – Casa Familiar Agroflorestal do Baixo Sul da Bahia localizada em Nilo Peçanha, vem 

recebendo a capacitação de Iniciação a apicultura, por intermédio de uma parceria firmada entre 

CEPLAC (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira). Os jovens são instruídos no 

conhecimento da flora local, à biologia, manejo das colmeias, confecção de caixas, captura de 

enxames, preparação de alimentos artificiais e investimentos e rendimentos das atividades, 

entre outros. 

Segundo o diretor do Conjunto Agrícola Reunidas Batuta Adonias I, Vitor Abreu, a 

Fazenda Tirirí iniciou atividade apícola de forma experimental, tendo um apiário com 15 

colmeias. “Com a vinda do técnico da CEPLAC já se pode visualizar a potencialidade da 

atividade que requer planejamento para que a fazenda possa explorar a criação de abelhas de 

forma empresarial”, comentou (CEPLAC, 2018). 

Desta forma esses jovens empreendedores tendem a se tornar apicultores a trabalharem 

em forma de cooperativas. Além do aumento de renda pela comercialização de produtos 

apícolas, estes produtores realizarão polinização assistida que é uma ferramenta importante na 
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produtividade de frutos das culturas locais. Um polinizador eficiente é capaz de aumentar em 

mais de 40% a produtividade dos frutos das palmeiras da região (EMBRAPA, 2018). 

Essa "abelha ideal" para polinizar o açaizeiro já foi identificada como pertencente ao 

gênero Scaptotrigona porém ainda está em fase de descrição taxonômica e por isso não tem 

nome científico, mas é bem conhecida pelos criadores de abelhas nativas do Pará como "abelha-

canudo". Foi lançado em 2016 o Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Açaí 

no Estado do Pará (Pró-Açaí) que foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento 

Agropecuário e da Pesca (SEDAP) juntamente com a Embrapa Amazônia Oriental e diversas 

instituições e tem como principal objetivo diminuir a sazonalidade do fruto. Atualmente, 80% 

da produção ocorre nos meses de julho a dezembro (EMBRAPA, 2018). 

O dendezeiro e a piaçaveira são espécies facilmente polinizadas por abelhas com ferrão 

(Apis melifera L.) que são generalistas e atraídas pelos aromas liberados pelas inflorescências. 

No entanto verifica-se que o pólen apícola destas espécies apresentam altas taxas de grãos de 

pólen de Mimosa (Leguminosae) o que denota e reafirma a característica generalista do 

polinizador (ALVES, 2017). A piaçaveira é comumente polinizada por abelhas nativas sem 

ferrão, que realizam o forrageio após a saída das abelhas com ferrão. 

Com base nos dados levantados neste estudo e nas informações sobre a biologia dessas 

palmeiras fica evidente que plantações de dendezeiro possuem maior potencial para produção 

de pólen apícola, em detrimento das plantações de piaçaveira e do açaizeiro, este último sendo 

pouco polinizado por Apis, devido a disponibilidade de outros recursos alimentares para 

forrageio das abelhas. 

Nos meses de dezembro a fevereiro, com elevadas temperaturas e altas taxas de 

insolação, a produção de pólen de plantações de piaçaveira, pode ser eficiente, caso ocorra 

declínio drástico na produção do pólen proveniente de plantações de dendezeiro. Outro ponto 

importante é disponibilizar no mercado uma diversidade de tipos de pólen apícola monoflorais, 

sendo este um produto com maior valor e apreciação de mercado devido as características de 

sabor e aroma, como já citados. 

Podemos concluir que os produtos apícolas têm elevado potencial no mercado nacional 

e estrangeiro. Isso ocorre pela crescente demanda por produtos alimentares orgânicos e ricos 

em proteínas. Contudo ainda é preciso o estabelecimento da flutuação polínica ao longo dos 

períodos de produção, de modo a determinar parâmetros quantitativos que possibilitem uma 

possível certificação desse produto quanto a sua origem botânica. 
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ANÁLISE QUÍMICA EM PÓLEN APÍCOLA MONOFLORAL DE 
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RESUMO 

 

O pólen apícola monofloral é proveniente de uma espécie ou do predomínio de um tipo botânico 

na amostra. Destaca-se pela importância econômica com propriedades nutricionais e bioativas. 

Cada tipo polínico tem características específicas, podendo variar em sua composição química. 

Assim, buscou-se caracterizar o pólen apícola de dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.) quanto 

ao teor de proteínas solúveis totais (PST), açúcares solúveis totais (AST) e açúcares redutores 

(AR). Para tanto, coletou-se pólen em apiários localizados em plantações de dendezeiro (Elaeis 

guineensis Jacq.), em Nilo Peçanha – Bahia. Analisamos triplicatas de 12 amostras (março/2016 

a fevereiro/2017). De cada amostra, macerou-se uma alíquota de 1,0 g em 10 ml de solução 

tampão (extrator), sendo centrifugadas em seguida a 3000 rpm (1844g) por 20 minutos a 30 °C. 

Com o sobrenadante determinou-se: (i) PST pelo método de Bradford; (ii) AST pelo método de 

Antrona; (ii) e AR pelo método de DNS, com leitura da absorbância em espectrofotômetro. 

Determinou-se as concentrações de sacarose (SAC) pela fórmula:(AST/AR) X 0,95. Taxas de 

PST variaram entre 4.48 a 9.05%, com maiores valores em setembro/2016 e janeiro/2017, e 

menores valores entre abril e maio de 2016. Quantificou-se 11.80% a 46.88% de AST com 

maiores taxas de julho a outubro de 2016, e menores taxas em março/2016, abril/2016 e 

novembro/2016. AR teve menor variação das médias, com taxas de 0.15% em março/2016, 

setembro/2016 e novembro/2016, chegando a 0.26% em agosto/2016. SAC foi de 5.84% a 9.90 

entre abril e junho de 2016, com aumento nas concentrações de julho a novembro de 2016, 

chegando a 24.63%. As taxas de carboidratos estão de acordo com o estabelecido pela 

legislação brasileira, enquanto as taxas de proteínas ficaram abaixo dos critérios de qualidade, 

o que se atribui ao método de quantificação utilizado. Confirmou-se a predominância de 

açúcares redutores. Observando a necessidade de proteínas e energia na formação do tubo 

polínico e na fecundação, sugere-se avaliações físico-químicas em pólen floral e sua 

comparação com o pólen apícola. 

 

Palavras-chave: Apicultura. Carboidratos. Palmeiras. Proteínas solúveis. 
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ABSTRACT 

 

Monofloral bee pollen comes from one species or the predominance of a botanical type in the 

sample. It stands out for its economic importance with nutritional and bioactive properties. Each 

pollen type has specific characteristics and its chemical composition may vary. Thus, we sought 

to characterize the bee pollen located in crops of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) as to the 

total soluble protein (TSP), total soluble sugars (TSS) and reducing sugars (RS) content. For 

this, pollen was collected in apiaries from E. guineensis, in Nilo Peçanha - Bahia. Three 

triplicates from 12 samples (March /2016 to February /2017) were analyzed. From each sample, 

an aliquot of 1.0 g was macerated in 10 ml of buffer (extractor) and then centrifuged at 3000 

rpm (1844g) for 20 minutes at 30 °C. The supernatant was determined by: (i) TSP by the 

Bradford method; (ii) TSS by the Antrona method; (ii) and RS by the DNS method, with 

absorbance reading in spectrophotometer. Sucrose concentrations (SUC) were determined by 

the formula: (TSS/RS) X 0.95. TSP rates were from 4.48 to 9.05%, with higher values in 

September/2016 and January/2017, and lower values between April and May 2016. Quantities 

of 11.80% to 46.88% of TSS with highest rates from July to October 2016, and lowest rates in 

March/2016, April/2016 and November/2016. RS had lower variation of averages, with rates 

of 0.15% in March/2016, September/2016 and November/2016, reaching 0.26% in 

August/2016. SUC went from 5.84% to 9.90% between April and June 2016, with increases in 

concentrations from July to November 2016, reaching 24.63%. Carbohydrate rates are in 

accordance with the Brazilian legislation, while protein rates were below the quality criteria, 

which is attributed to the quantification method used. The predominance of reducing sugars 

was confirmed. Noting the need for protein and energy in pollen tube formation and 

fertilization, it is suggested physical chemical evaluations in floral pollen and its comparison 

with bee pollen. 

 

Keywords: Apiculture. Carbohydrates. Palm trees. Soluble proteins. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

Os grãos de pólen para muitos insetos e especialmente para as abelhas, é a principal 

fonte de alimento, sendo essencial para o crescimento normal e desenvolvimento da prole de 

uma colônia de abelhas e para a reprodução dessas colônias (MICHENER, 2000; CAMPOS et 

al., 2008). Conforme Instrução Normativa N° 3, de 19 de Janeiro de 2001, do Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, define-se como pólen apícola o resultado da aglutinação 

do pólen das flores efetuada pelas abelhas operárias, mediante mistura com néctar e suas 

substâncias salivares, o qual é recolhido no ingresso da colmeia (BRASIL, 2001). 

O pólen apícola é um alimento completo, rico em nutrientes, pois apresenta todos os 

aminoácidos essenciais, além de carboidratos, proteínas, lipídeos, vitaminas e quantidades 

significativas de açúcar total, além de minerais como o zinco, cálcio, ferro, potássio e sódio, 

bem como apresenta uma atividade antioxidante elevada (FÉAS et al., 2012). 

Esse produto apícola ganhou destaque no cenário mundial sendo usado em outros 

setores, seja: na farmacologia, usado na composição de produtos apifito-aromáticos 

(encapsulados, tinturas, óleos essenciais); cosmética: para filtros solares, cremes, máscaras, 

batons, sabonetes, xampus; alimentos: barras de cereais, chocolates, bolachas, saladas, pastas; 

como alimento para as abelhas em época de seca, podendo ser utilizado no monitoramento da 

poluição ambiental (BARRETO et al., 2011; FÉAS et al., 2012). 

Pode ser classificado em monofloral, quando proveniente de uma única fonte botânica 

ou quando um tipo polínico em particular é predominante na amostra, ou multifloral, quando 

não ocorre essa predominância (ALVES; SANTOS, 2016). Pesquisas de caracterização da flora 

apícola de uma região são importantes para entender os principais recursos utilizados pelas 

abelhas, o que é uma informação valiosa para os apicultores (NOVAIS et al., 2009; BARTH et 

al., 2010).   

Os grãos de pólen de Arecaceae são característicos em amostras provenientes da região 

costeira do Brasil e é considerado um indicador geográfico (AIRES; FREITAS, 2001; 

OLIVEIRA, 2009). Dentre suas espécies, o dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.) destaca-se pela 

floração que ocorre durante todo o ano, proporcionando uma grande produção de grãos de pólen 

(ALVES; SANTOS, 2016).  

Cada tipo de pólen apresenta suas próprias características específicas (CARPES et al., 

2007), podendo ser encontradas aproximadamente 250 tipos de substâncias nesse produto 

(KOMOSINSKA-VASSEV et al., 2015). Contudo em amostras monoflorais, a composição 

química pode variar de acordo com a flora de origem, contendo macro e micronutrientes, com 
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destaque para o elevado teor de proteínas brutas que variam de 8 a 40%, podendo estes níveis 

atingir 62g/100g da amostra apícola (COUTO; COUTO, 2006; DE-MELO; ALMEIDA-

MURADIAN, 2017). 

A diversidade dos valores de proteínas observados no pólen apícola pode ser explicada 

pela variedade de opções da origem floral, fatores biológicos, ecológicos e geográficos 

associados com a sua colheita e fatores relacionados com a sua manipulação e armazenamento 

(ORZÁEZ VILLANUEVA et al., 2002). 

O teor de água varia de 4 a 35%, podendo conter ainda de 1 a 18% de carboidratos e 0,7 

a 7% de minerais (COUTO; COUTO, 2006). Possui diversas substâncias nitrogenadas, cerca 

de 50% em forma de aminoácidos livres (WIESE, 2000), bem como apresenta diversas 

vitaminas antioxidantes (vitaminas C, E e β-caroteno, como pró-vitamina A) e vitaminas do 

complexo B e vitamina D (MUNIATEGUI et al., 1990; CAMPOS et al., 1997).  

A análise da composição química do pólen apícola vem se destacando em muitos 

estudos (LEJA et al., 2007; SILVA et al., 2009; FREIRE et al., 2012; YANG et al., 2013), 

devido propriedades nutricionais (rico em proteínas, lipídeos, carboidratos e vitaminas) e 

bioativas (atividade antifúngica, antibacteriana e anti-inflamatória) desse produto (CARPES et 

al., 2007; MARGHITAS et al., 2009; GRAIKOU et al., 2011; MORAIS et al., 2011; ARRUDA 

et al. 2013; CHENG et al., 2013; PASCOAL et al., 2014), o que o caracteriza como um 

importante suplemento alimentar e uma excelente fonte energética. A atividade antioxidante 

dos fenólicos presentes nos produtos apícolas também foi alvo de pesquisa, destacando os 

benéficos para a saúde humana (CARPES et al., 2013). 

O levantamento da composição química do pólen apícola e do seu valor nutricional 

auxiliam no controle da qualidade desse produto, podendo direcionar a produção comercial do 

pólen monofloral, e contribuir com a seleção dos locais de instalação de apiários (PEREIRA et 

al., 2006). Apesar desse potencial ser reconhecido, muitos dos produtos comercializados 

permanecem com suas características químicas desconhecidas. Assim, este estudo teve como 

objetivo caracterizar o pólen apícola do dendezeiro (E. guineensis) quanto ao seu perfil químico 

de proteínas solúveis totais, açúcares solúveis totais e açúcares redutores. 
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2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O pólen apícola foi coletado de apiário proveniente de uma população de dendezeiro (E. 

guineensis) localizada na “Costa do Dendê” do Recôncavo baiano, no município de Nilo 

Peçanha (13°36'13'' S e: 39°6'14'' W). Nessa região, predomina o bioma Mata Atlântica, 

associado às plantações de palmeiras. O clima é do tipo tropical úmido ou equatorial (Af) com 

temperatura média de 24,6 °C e pluviosidade média anual de 2.057 mm (classificação de 

Köppen - ALVARES et al., 2013; INMET, 2019). Foram analisadas 12 amostras, obtidas com 

os apicultores locais no período de março de 2016 a fevereiro de 2017, que as consideraram 

empiricamente como monoflorais da região produtora. As amostras foram provenientes apenas 

de um apiário. Para as análises químicas, uma alíquota de 1,0 g de cada amostra mensal foi 

macerada e colocada em solução tampão de fosfato potássico a 0,1 M pH = 7,0 até o volume 

de 10 ml, que foi utilizada como extrator. As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm (1844g) 

durante 20 minutos a 30 °C. O sobrenadante foi armazenado em freezer a -16 °C para posterior 

análise.  

Para determinação do teor de proteínas solúveis totais (PST) foi pipetado 0,1 ml destas 

amostras. A quantificação foi realizada pelo método de Bradford (1976) utilizando a solução 

de albumina bovina como padrão (BSA – 1,0 mg/ml). Com o uso de um espectrofotômetro foi 

feita a leitura da absorbância a 595 nm. 

Para a determinação dos teores de açúcares solúveis totais (AST) e açúcares redutores 

(AR) foi pipetado 1,0 ml das amostras em tampão fosfato, sendo as amostras posteriormente 

diluídas 5x. Os tubos de ensaio foram mantidos em gelo sendo pipetado 0,1 ml da solução para 

analisar AST e 0,2 ml da solução para analisar os AR. Em seguida foram levados ao banho-

maria permanecendo à temperatura de 100 °C por 3 minutos e logo após a quantificação dos 

AST foi realizada pelo método de Antrona (YEMM; WILLIS, 1954) e dos AR pelo método do 

DNS (MILLER, 1959), utilizando solução de glicose (0,33 mM para AST e 10,0 mM para AR) 

como padrão. A leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro (a 620 nm para AST 

e 540 nm para AR). As concentrações de sacarose foram determinadas pela diferença entre os 

teores de açúcares solúveis totais e açúcares redutores, multiplicada pelo fator 0,95, segundo as 

normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2005). 

Todas as amostras foram analisadas em triplicata em cada experimento. Calculou-se então 

as médias que foram submetidas a análise de variância, comparadas pelo teste de Tukey (p < 

0,05) usando software Sisvar 5.6. 
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2.3 RESULTADOS 

 

As amostras foram consideradas como monoflorais pelos apicultores. Contudo, a análise 

polínica de material proveniente da região (ALVES; SANTOS, 2016) detectou algumas 

divergências entre o diagnóstico prévio e o posterior (polínico), pois nem todas as amostras 

foram determinadas como monoflorais. O tipo polínico E. guineensis, por exemplo, esteve 

presente em todas as amostras, porém sua quantidade, em algumas amostras, não as qualificou 

como pólen monofloral. 

As PST foram encontradas em uma faixa de variação de 4.48% a 9.05%. As amostras 

de setembro/ 2016 e de janeiro/ 2017 destacaram-se por apresentarem maiores taxas, enquanto 

as amostras de abril/2016 e maio/2016 apresentaram as menores taxas (Tabela 1). 

Os AST foram quantificados de 11.80% a 46.88% em massa do pólen apícola 

monofloral de dendezeiro. As amostras coletadas no período de março, abril e dezembro de 

2016 tiveram menores taxas de AST, enquanto as amostras de julho a outubro de 2016 

apresentaram as maiores taxas (Tabela 1). 

O AR foi o composto químico com menor variação ao longo do ano, apresentando 

menores taxas em março, setembro e novembro de 2016, com 0.15%, chegando a 0.26% em 

agosto de 2016 (Tabela 1). 

Quantificando a sacarose observamos as menores taxas (5.84% a 9.90%) 

compreendendo os meses de abril a junho de 2016 e, logo em seguida, um período de aumento 

nas concentrações deste composto compreendendo os meses de julho a novembro de 2016, 

chegando a 24.63% (Tabela 1). 
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Tabela 2. Teor (%) de proteínas solúveis totais (PST), açúcares solúveis totais (AST), açúcares 

redutores (AR) e sacarose (SAC) do pólen apícola monofloral de dendezeiro (Elaeis guineensis 

Jacq.) produzido na região da Costa do Dendê, Bahia. 

 

  

Amostras   PST    AST   AR   SAC* 

mar/16   5.57 de   17.30 fg   0.15 b   11.18 cd 

abr/16   4.48 f   11.80 h   0.19 ab   5.84 e 

mai/16   4.99 ef   20.24 ef   0.21 ab   9.16 d 

jun/16   5.50 de   21.57 cd   0.21 ab   9.90 d 

jul/16   5.48 de   42.68 ab   0.17 ab   24.43 a 

ago/16   6.15 cd   46.88 a   0.26 a   17.47 b 

set/16   8.87 a   37.91 b   0.15 b   24.50 a 

out/16   6.73 bc   46.15 a   0.18 ab   24.63 a 

nov/16   6.66 bc   29.44 c   0.15 b   18.65 b 

dez/16   7.27 b   17.47 fg   0.16 b   10.37 d 

jan/17   9.05 a   21.93 cde   0.18 ab   11.45 c 

fev/17   6.55 c   27.01 cd   0.20 ab   12.96 c 
Letras diferentes nas colunas indicam diferença significativa a 5% de probabilidade. 

* Sacarose = AST/AR . 0,95  (Adolfo Lutz, 2005). 
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2.4 DISCUSSÃO 

 

A classificação por contagem polínica mostrou uma subestimativa do tipo E. guineensis, 

de modo que a caracterização em monofloral das amostras foi confirmada após a correção 

matemática com aplicação dos dados de volume polínico conforme proposto por Silveira (1991) 

e Vossler (2015). Várias amostras do pólen apícola da região foram analisadas e a classificação 

em monoflorais e multiflorais, foi determinada em função da frequência polínica e da 

contribuição volumétrica que cada tipo polínico representava em cada amostra (ALVES, 2017). 

As variações de proteínas e carboidratos encontradas podem estar relacionadas ao 

período e tempo de coleta, condições climáticas, nutrientes presentes no solo e na planta, bem 

como o armazenamento das amostras (CARPES et al., 2008; ESTEVINHO et al., 2012; ALVES 

et al., 2015). 

As proteínas são consideradas como o segundo grupo de macromoléculas mais 

abundantes no pólen apícola, em primeiro lugar está o grupo dos carboidratos. Por esta razão 

alguns pesquisadores destacam o valor do pólen como insumo alimentar para nutrição humana 

(ORZÁEZ VILLANUEVA et al., 2002; SZCZESNA, 2006; BOGDANOV, 2017; ALVES; 

SANTOS, 2018). As taxas proteicas encontradas neste estudo estão abaixo do que a legislação 

brasileira estabelece (8,0%) (MAPA, 2001) e ao recomendado por Campos et al. (2008): 

superior a 15,0%. Esse fato está associado ao método de quantificação utilizado neste trabalho. 

As proteínas podem ser determinadas por vários métodos desenvolvidos para diferentes 

tipos de amostras, como células bacterianas (Biureto), proteína pura (absorção UV), soluções 

que contenham detergentes (BCA – Ácido Bicinconínico), plantas (Lowry), entre outras 

(MIWA et al., 2008).  

Para estudos com alimentos, pode-se estimar as proteínas solúveis presentes no 

protoplasto através do método de Bradford (BRADFORD, 1976) e a proteína total (também 

denominada proteína bruta) a partir do método de Kjeldahl (1883), mais utilizado atualmente. 

No entanto, alterações na diversidade e quantidade das proteínas nem sempre são identificadas 

por esse método devido a sua baixa sensibilidade. 

Resultados em acordo com MAPA foram obtidos por: Barreto et al. (2005) que 

encontraram teores de proteínas entre 8,4 a 19,6% em 42 amostras de sete estados brasileiros; 

Bastos et al. (2003) encontraram teores entre 15,8 e 27,8%  e Carpes (2008) obtiveram valores 

próximos, entre 15,0 e 27,7% em amostras do sudeste e do sul do Brasil, respectivamente; 

Almeida-Muradian et al. (2005) obtiveram o valor médio de proteína de 21% em 10 amostras 

da região sul do Brasil. Estes trabalhos utilizaram o método de Kjeldahl. 
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Guimarães et al. (2013) verificaram que o método de Bradford pode detectar teores de 

proteínas até 50 vezes menores que o método de Kjeldahl, tendo em vista que as proteínas do 

metabolismo primário e secundário são majoritariamente proteínas solúveis no citosol, seus 

resultados indicam que o método de Bradford pode detectar diferenças no estado metabólico 

das plantas, expressando informações biológicas relevantes para estudos fisiológicos e 

nutricionais. 

Liao et al. (2012) afirmam que em baixas doses de N (nitrogênio) absorvido do meio, a 

planta sintetiza preferencialmente proteínas estruturais, o que é evidenciado pelo aumento 

apenas dos valores de proteína total por Kjeldahl, em altas doses de N os resultados sugerem 

menor síntese de proteína estrutural em detrimento da maior síntese de proteínas solúveis, que 

correspondem a proteínas metabólicas funcionais detectáveis por Bradford. 

Apesar do pólen apícola apresentar teores elevados de proteína pelo método de Kjeldahl, 

questiona-se a sua digestibilidade para seres humanos e animais monogástricos, levando em 

consideração que a técnica quantifica proteínas estruturais que podem ser de difícil digestão e 

absorção (BELL et al., 1983; SZCZESNA, 2006). 

Até o momento, existem poucos estudos realizados para verificar a qualidade proteica 

de pólen apícola monofloral. Bell et al. (1983), verificaram a digestibilidade monofloral de duas 

espécies de Eucalyptus coletado na Austrália, os ensaios de qualidade proteica foram realizados 

em ratos e a digestibilidade aparente foi significativamente reduzida em relação ao quantificado 

pelo método de Kjeldahl em ambos os pólens (52 e 59% respectivamente). 

Bell et al. (1983) afirmam que a estrutura protetora da parede celular do pólen deve 

representar uma barreira às enzimas digestivas, dificultando a digestão dos constituintes da 

parede dos grãos de pólen (esporopolenina e compostos pécticos). Embora os autores 

considerem que a baixa digestibilidade deve ser um fator limitante no emprego de pólen apícola 

na alimentação humana, o estudo não é conclusivo, uma vez que a qualidade proteica foi 

avaliada em apenas duas amostras de pólen monofloral. O método de avaliação da qualidade e 

quantidade proteica, tem sido atualmente substituído pela digestibilidade proteica corrigida pelo 

escore de aminoácidos proposto por Schaafsma (2005), mais indicado para avaliação das 

proteínas de origem vegetal. 

Os resultados obtidos para carboidratos estão em concordância com o previsto pelo 

MAPA (2001) que estabelece um teor de carboidratos que deve ser no mínimo 14% e no 

máximo 55%. Os dados do presente estudo confirmam a predominância de açúcares redutores 

no pólen apícola. Human e Nicholson (2006) propõem que a maior parte dos carboidratos do 

pólen apícola é de origem do néctar ou do mel com o qual o pólen floral é misturado pelas 
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abelhas para formar o fluido que agrega as bolotas de pólen. A consequência é que o pólen 

apícola sempre possui grandes quantidades de açúcares redutores, o que foi confirmado pelos 

resultados observados no presente estudo. 

Além da importância desses carboidratos no produto apícola como fonte de alimento, 

estes são utilizados no metabolismo e fisiologia das plantas, sendo a sacarose amplamente usada 

em ensaios com meios de cultura de tecidos vegetais e germinabilidade polínica 

(MURASHIGE; SKOOG, 1962; BREWBAKER; KWACK, 1963; SILVA et al., 2013; SOUSA 

et al., 2013; SOUZA et al., 2014; SOUSA et al., 2016). 

Frutose, glicose e sacarose são os açúcares livres presentes em maiores concentrações 

no pólen apícola. Mello et al. (2001) concluiram em seus estudos com cultura de tecidos, que 

células vegetais possuem todas as enzimas para decompor a sacarose em suas unidades hexose 

(glicose e frutose), além das enzimas que realizam a primeira etapa da glicólise produtora de 

trioses fosfato. 

Segundo Mello et al. (2001), catabolicamente falando, células de exportação de sacarose 

nos tecidos de plantas transformam sacarose tanto pelo caminho clássico formando glicose 6-

fosfato e frutose 6-fosfato ou por vias alternativas formando trioses fosfatos que podem ser 

usadas em vias metabólicas para realocação de carbono, a exemplo das vias alternativas de 

formação de glutamina, aminoácidos e síntese de proteínas. 

Outro ponto importante no metabolismo de sacarose é o fato de ser energeticamente 

mais eficiente que a via de invertase em glicose e frutose, uma vez que apenas uma molécula 

de ATP é gasta quando uma molécula de sacarose é metabolizada em trioses fosfato. (XU et 

al., 1996; PATRICK et al., 2013).  

Na maioria das plantas a sacarose é a principal forma transporte de carbono por longas 

distâncias, no floema. Esse pool de açúcar está disponível para exportação e formação produtos 

heterotróficos. A exportação é estendida para tecidos que não efetuem ou possuam períodos de 

redução na fotossíntese, esgotando as reservas de curto prazo de vacúolos de açúcares ou amido 

cloroplástico (DENNIS; BLAKELEY, 2000; MALKIN; NIYOGI, 2000; PATRICK et al., 

2013). 

Tendo em vista o exposto neste trabalho, percebe-se que existe uma controvérsia sobre 

os testes de quantificação de proteínas e sua relação com a digestibilidade humana. Observamos 

com base nas referências que o método de Kjeldahl superestima os teores de proteínas em 

função do que é disponibilizado à digestão. Apesar do método de Bradford apresentar teores 

menores que o método de Kjeldahl, ele se refere a proteínas solúveis disponíveis no citosol. 

Conclui-se que experimentos de comparação desses testes, juntamente com ensaios sobre 
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digestibilidade, podem sanar e estabelecer qual método seria mais indicado como padrão junto 

ao MAPA para determinação da informação nutricional de proteínas do pólen apícola, sendo 

este um dado tão importante a agregar valor na comercialização por parte dos apicultores. 

As observações sobre quantificação de carboidratos e seus aspectos são pouco discutidas 

em trabalhos voltados a alimentação humana, mas a associação com a fisiologia polínica, 

trazem luz a observações relevantes em razão da disponibilidade da sacarose como precursor 

de aminoácidos e proteínas, através de vias alternativas do metabolismo. A necessidade tanto 

energética quanto de proteínas é marcante no processos fisiológicos, a exemplo da formação do 

tubo polínico e fecundação onde grãos de pólen têm que alongar o tubo polínico e percorrer 

distâncias até cem vezes ou maiores, que o tamanho dos grãos de pólen (SOUSA et al.,2016). 

Avaliações físico-químicas em pólen floral e sua comparação com pólen apícola são sugeridas 

para os diversos nutrientes que podem ser encontrados. 

 

 

  



50 
 

REFERÊNCIAS  

AIRES, E. R. B.; FREITAS, B. M. Caracterização palinológica de algumas amostras de mel 

do estado do Ceará. Ciência Agronômica, v. 32, p. 22-29, 2001. 

ALMEIDA-MURADIAN, L. B. et al. Chemical composition and botanical evaluation of 

dried bee pollen pellets. Journal of Food Composition and Analysis , v. 18, p. 105-111, 
2005. 

ALVARES, C. A. et al.  Köppen’s climate classification map for Brazil. Meteorologische 

Zeitschrift, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013. 

ALVES, R. F. Análise polínica e química de amostras de pólen apícola monofloral de 

espécies da família Arecaceae. Tese (Doutorado em Botânica). Universidade Estadual de 
Feira de Santana, Feira de Santana, 2017. 

ALVES, R. F.; SANTOS, F. A. R. Arecaceae potential for production of monofloral bee 
pollen. Grana (Stockholm), v. 57, p. 1-10, 2016. 

ALVES, R. F.; SANTOS, F. A. R. Pollen foraged by bees (L.) on the Atlantic Forest of 
Bahia, Brazil. Palynology, v. 43, p. 1-7, 2018. 

ALVES, T. T. L. et al. Caracterização físico-química do pólen polifloral coletado por abelhas 
africanizadas (Apis mellifera L.) na região do Cariri cearense. Acta Apicola Brasilica, v. 3, n. 

2, p. 19-22, 2015. 

ARRUDA, V. A. S. A. et al. Dried bee pollen: B complex vitamins, physicochemical and 

botanical composition. Journal of Food Composition and Analysis , v. 29, p. 100-105, 2013. 

BARRETO, L. M. R. C.; FUNARI, S. R. C.; ORSI, R. O. Composição e qualidade do pólen 

apícola proveniente de sete estados brasileiros e do distrito federal. Boletim de Indústria 

Animal, v. 62, p. 167-175, 2005. 

BARRETO, L.M. et al. Pólen apícola: tendências na produção e diversificação do produto. 
Magistra, Cruz das Almas, v. 23, número especial, outubro, 2011. 

BARTH, O. M. et al. Evaluation of the botanical origin of commercial dry bee pollen load 
batches using pollen analysis: A proposal for technical standardization. Anais da Academia 

Brasileira de Ciências, v. 82, p. 893-902, 2010. 

BASTOS, D. H. M. et al. Composição e qualidade de pólen apícola comercializado em 

algumas cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais – Brasil. Revista do Instituto 

Adolfo Lutz, v. 62, p. 239-244, 2003. 

BELL, R. R. et al. Composition and protein quality of honeybee-collected pollen of 
Eucalyptus marginata and Eucalyptus calophylla. Journal of Nutrition, v. 113, p. 2479-
2484, 1983. 



51 
 

BOGDANOV, S. Pollen: production, nutrition and health – A Review; Bee Product 

Science, Disponível em <www.bee-hexagon.net>, Acesso em: 01 nov. 2019. 

BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 

quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, 
v. 72, p. 248, 1976. 

BRASIL. Ministério da Agricultura e Abastecimento. Instrução Normativa Nº 3, de 19 de 
janeiro de 2001. Aprovar os regulamentos técnicos de identidade e qualidade de apitoxina, 

cera de abelha, geléia real, geléia real liofilizada, pólen apícola, própolis e extrato de própolis. 
Diário Oficial da União. Brasília. p. 18, 23 de janeiro de 2001, seção 1.  

BREWBAKER, J. L.; KWACK, B. H. The essential role of calcium ion in pollengermination 
and pollen tube gowth. American Journal of Botany, v. 50, p. 859-865, 1963. 

CAMPOS, M. G.; CUNHA, A.; MARKHAM, K. R. Bee pollen: composition, properties 

and application. In: MIZRAHI, A.; LENSKY, Y. (eds). Bee products: properties, 
applications and apitherapy. New York: Plenum Press, 1997.  

CAMPOS, M. G. R. et al. Pollen composition and standardisation of analytical methods. 
Journal of Apicultural Research and Bee World, v. 47, n. 2, p. 156-163, 2008.  

CARPES, S. T. Estudo das características físico-químicas e biológicas do pólen apícola 

de Apis mellifera L. da região sul do Brasil. 2008. 249f. Tese (Doutorado em Tecnologia de 

Alimentos), Universidade Federal do Paraná, Paraná, 2008.  

CARPES, S. T. et al. Study of preparations of bee pollen extracts, antioxidant and 

antibacterial activity. Ciência e Agrotecnologia, v. 31, n. 6, p. 1818-1825, 2007. 

CARPES, S. T. et al. Avaliação do potencial antioxidante do pólen apícola produzido na 

região sul do Brasil. Química Nova, n. 31, 1660-1664, 2008. 

CARPES, S. T. et al. Polyphenols and palynological origin of bee pollen of Apis mellifera L. 

from Brazil. Characterization of polyphenols of bee pollen. CyTA. Journal of Food, v. 11, n. 
2, p. 150-161, 2013. 

CHENG, N. et al. Antioxidant and hepatoprotective effects of Schisandra chinensis pollen 
extract on CCl4-induced acute liver damage in mice. Food and Chemical Toxicology, v. 55, 

p. 234-240, 2013. 

COUTO, R. H. N.; COUTO, L. A. Apicultura: Manejo e Produtos. 3ª ed. Jaboticabal: 

FUNEP, 2006.  

DE-MELO, A. A. M. et al. Composition and properties of Apis mellifera honey: A review. 

Journal of Apicultural Research, v. 57, p. 5-37, 2017. 

DENNIS, E. T.; BLAKELEY, S. D. Carbohydrate metabolism. In BUCHANAN, B.B., 

GRUISSEM, W.; JONES, R.L. (eds).  Biochemistry and Molecular Biology of Plants. 
Rockville, MD: ASPP, p. 630-675, 2000. 



52 
 

ESTEVINHO, L. M. et al. Portuguese bee pollen: palynological study, nutritional and 

microbiological evaluation. International Journal of Food Science and Tecnology, n. 47, p. 
429-435, 2012. 

FÉAS, X. et al. Organic bee pollen: botanical origin, nutritional value, bioactive compounds, 
antioxidant activity and microbiological quality. Molecules, Basileia/Suiça, v.17, n.7, p. 

8359-8377, 2012. 

FREIRE, K.R.L. et al. Palynological origin, phenolic content, and antioxidant properties of 

Honeybee-Collected pollen from Bahia, Brazil. Molecules, v. 17, p. 1652-1664, 2012. 

GRAIKOU, K. et al. Chemical analysis of Greek pollen – Antioxidant, antimicrobial and 

proteasome activation properties. Chemistry Central Journal, v. 5, p. 33-42, 2011. 

GUIMARÃES, D. S. P. S. F. et. al. Concentração de proteína solúvel por bradford revela 

diferenças no metabolismo de plantas de ora-pro-nobis em diferentes doses de nitrogênio. 
.Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável (RBAS), v.3, p.40-44, 2013. 

HUMAN, H., NICHOLSON, S.W. Nutritional content of fresh, bee-collected and stored 
pollen of Alloe greatheadii var. davyana (Asphodelaceae). Phytochemistry, v. 67, p. 1486-
1492, 2006. 

INMET – Instituto Nacional de Meteorologia. 2019. http://www.inmet.gov.br/. 2 Jan. 2019. 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz: métodos 
físico-químicos para análise de alimentos, Brasilia, ANVISA, v. 1, p. 1018, 2005. 

ISENGARD, H. D. Water content, one of the most important properties of food. Food 

Control, v. 12, p. 395-400, 2001. 

JUNG, S. et al. Comparison of Kjeldahl and Dumas methods for determining protein contents 
of soybean products. Journal of the American Oil Chemists’ Society, v.80, p.1169-1173, 
2003. 

KJELDAHL, J. Neue methode zur bestimmung desstick-stoffs in organischen korpern. 
Zeitschrift für Analytische Chemie , v.22, p.366-382, 1883. 

KOMOSINSKA-VASSEV, K. Pollen: chemical composition and therapeutic application. 
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine , v. 2015 p. 1-6, 2015. 

LEJA, M. et al. Antioxidative properties of bee pollen in selected plant species. Food 

Chemistry, v. 100, p. 237-240, 2007. 

LIAO, C. et al. Proteomic analysis revealed nitrogen-mediated metabolic, developmental, and 
hormonal regulation of maize (Zea mays L.) ear growth. Journal of Experimental Bothany, 

v. 66, p. 5275-5288, 2012. 

MALKIN, R.; NIYOGI, K. Photosynthesis. Biochemistry and molecular biology of plants In: 

BUCHANAN, B. B.; GRUISSEM, W.; JONES, R.L., (eds), Rockville, MD: ASPP, p. 568-
628, 2000. 



53 
 

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Regulamento técnico para 

fixação de qualidade e identidade do pólen apícola. Instrução Normativa no 3, de 19 de 
janeiro de 2001. Publicado no DOU de 23/01/01, Seção 1, p. 18-23, 2001. 

MELLO, M. O.; AMARAL, A. F. C.; MELO, M. Sucrose metabolizing enzymes in cell 
suspension cultures. Pesquisa agropecuária brasileira, Brasília, v. 36, n. 9, p. 1085-1092, 

2001. 

MICHENER, C. D. The bees of the world. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 

2000. 

MILLER, G.L. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. 

Analytical Biochemistry, v. 31, n.3, p. 426-428, 1959. 

MIWA, A. C.; FALCO, P. B.; CALIJURI, M. C. Avaliação de métodos espectrofotométricos 

para determinação de proteína em amostras de lagoas de estabilização. Engenharia sanitária 

ambiental, v. 13, n. 2, p. 236-242, 2008. 

MORAIS, M. et al. Honeybee-collected pollen from five portuguese natural parks: 
Palynological origin, phenolic content, antioxidant properties and antimicrobial activity. Food 

and Chemical Toxicology, v. 49, p. 1096-1101, 2011. 

MUNIATEGUI, S. et al. Determination of carotenes from bee-collected pollen by high 
performance liquid chromatography. Journal of Apicultural Research, v. 29, n. 3, p. 147-

150, 1990.  

MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A. A revised medium for rapid growth and bioassays with 

tobacco tissue culture. Physiology Plantarum, v.15, p.473-497, 1962. 

NOVAIS, J. S.; LIMA, L. C. L.; SANTOS, F. A. R. Botanical affinity of pollen harvested by 

Apis mellifera L. in a semi-arid area from Bahia, Brazil. Grana, v. 48, p. 224-234, 2009. 

OLIVEIRA, P. P. Análise palinológica de amostras de mel de Apis mellifera L. 

produzidas no estado da Bahia, 205p. Tese (Doutorado em Botânica). Universidade 
Estadual de Feira de Santana, Departamento de Ciências Biológicas, Feira de Santana, 2009. 

ORZÁEZ VILLANUEVA, M. T. et al. The importance of bee collected pollen in the diet: a 
study of its composition. International Journal of Food Sciences and Nutrition v. 53, p. 

217-224, 2002. 

PASCOAL, A. Biological activities of commercial bee pollens: Antimicrobial, antimutagenic, 

antioxidant and anti-inflammatory. Food and Chemical Toxicology, v. 63, p 233-239, 2014. 

PATRICK, J. W.; BOTHA, F. C.; BIRCH, R. G. Metabolic engineering of sugars and simple 

sugar derivatives in plants. Plant Biotechnology Journal, v. 11, p. 142-156, 2013. 

PEREIRA, F. M. et al. Desenvolvimento de colônias de abelhas com diferentes alimentos 

proteicos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 41, p. 1-7, 2006. 



54 
 

SCHAAFSMA, G. The Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Score (PDCAAS)-a 

concept for describing protein quality in foods and food ingredients: a critical review. 
Journal - Association of Official Analytical Chemists , v. 88, p. 988-994, 2005. 

SILVA, T. M. S. et al. Chemical composition, botanical evaluation and screening of radical 
scavenging activity of collected pollen by the stingless bees Melipona rufiventris (Uruçu-

amarela). Anais da Academia Brasileira de Ciências , v. 81, p. 173-178, 2009. 

SILVA, T. S. et al. In vitro multiplication of Caesalpinia pyramidalis (Leguminosae). 

Sitientibus serie Ciencias Biologicas  (SCB), v. 13, p. 1-6, 2013. 

SILVEIRA, F. A. Influence of pollen grain volume on the estimation of the relative 

importance of its source to bees. Apidologie, v. 22, p. 495-502, 1991. 

SOUSA, A. S.; SANTOS, F. A. R., REGO, E. J. L. Viability and action of CPL lectin on in 

vitro germinability of pollen grains of Malpighia emarginata DC. (Malpighiaceae). 
American Journal of Plant Sciences , v. 4, p. 53-58, 2013. 

SOUSA, A. S. et al. Testing culture media for pollen germination of Elaeis guineensis Jacq. 
(oil palm, Arecaceae). Botanical Journal of the Linnean Society, v. 182, n. 2, p. 536-542, 
2016. 

SOUZA, E. H. et al. Viability, storage and ultrastructure analysis of Aechmea bicolor 
(Bromeliaceae) pollen grains, an endemic species to the Atlantic forest. Euphytica, v. 44, p. 

37-42, 2014. 

SZCZESNA, T. Long-chain fatty acids composition of honeybee-collected pollen. Journal of 

Apicultural Science, v. 50, p. 65-78, 2006. 

VOSSLER, F. G. Small pollen grain volumes and sizes dominate the diet composition of 

three South American subtropical stingless bees. Grana, v. 54, p. 68-81, 2015. 

WIESE, H. Apicultura novos tempos. Guaíba: Agropecuária, 2000.  

XU, J. et al. A similar dichotomy of sugar modulation and development expression affects 
both paths of sucrose matabolism: evidence from maize invertase gene family. Plant Cell, 

Rockville, v. 8, p. 1209-1220, 1996. 

YANG, L. et al. High performance liquid chromatographic determination of phenolic 

compounds in propolis. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, v. 12, n.5, p. 771-
776, 2013. 

YEMM, E. W.; WILLIS, A.J. The estimation of carbohydrates in plant extracts by anthrone. 
The Biochemical Journal, v. 57, p. 508-514, 1954. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

CONTEÚDO DE ÁGUA NA CRIOPRESERVAÇÃO DE GRÃOS DE PÓLEN 

DE DENDEZEIRO (ELAESIS GUINEENSIS JACQ.) – ARECACEAE 
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RESUMO 

 

Os estudos sobre germinabilidade de grãos pólen são de grande importância para programas de 

melhoramento genético e conservação das espécies. A fim de estabelecer um protocolo 

específico para avaliar a germinação do pólen de dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.), 

submetido a ultracongelamento (-196°C) foi analisada curva de desidratação para obtenção do 

melhor estado fisiológico das amostras, considerando a correlação entre viabilidade, 

germinabilidade e teor de água. A germinação in vitro foi realizada em meio contendo sacarose 

(15%), H3BO3 (0,01%), Ca(NO3)2.4H2O (0,03%) e ágar (0,3%) e com pH 6,5; tanto para grãos 

de pólen desidratados em temperatura ambiente e em sílica, bem como para o material retirado 

do nitrogênio líquido por descongelamento lento e rápido. Os grãos de pólen foram germinados 

em lâminas, mantidos em câmara úmida, armazenados em câmara de germinação a 30 °C, 

durante 24 horas. O experimento foi realizado em cinco repetições por tratamento. Houve 

correlação positiva entre viabilidade, germinabilidade e teor de água para os tratamentos. As 

taxas de germinação dos controles (pólen desidratado em temperatura ambiente e em sílica) 

foram de 57,4% e 63,7%, respectivamente. As maiores taxas de germinação foram do pólen 

criopreservado descongelado lentamente, tanto para as condições de ambiente quanto sílica 

(61,9% e 68,5%, respc.). 

 

Palavras chave: Biologia reprodutiva. Conservação de germoplasma. Melhoramento genético. 

Tubo polínico. Viabilidade polínica. 
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ABSTRACT 

 

Studies on pollen germination are of great importance to breeding programs and conservation 

of species. In order to set a specific protocol to assess pollen germination of oil palm (E. 

guineensis Jacq.) subjected to deep freezing (-196 °C) it was established an efficient through 

the dehydration curve the best physiological state of the samples, considering the correlation 

between viability, germinability and water content. The germination was done in medium 

containing sucrose (15%), H3BO3 (0.01%), Ca(NO3)2.4H2O (0.03%), agar (0.3%) and pH 6.5; 

both pollen dried at environmental temperature and silic, as well as for the material removed 

from liquid nitrogen by thawing fast and slow. The pollen was in vitro germinated on slides, 

kept in a moist chamber, stored in germination chamber at 30 °C for 24 hours. The experiment 

was conducted in five replicates per treatment. There was positive correlation between viability 

and germination and water content for treatments. The germination rates of controls (room 

temperature and silic dehydratation) were 57.4% and 63.7% and the highest germination rates 

were slowly thawed cryopreserved pollen for both treatment - environment and silic (61.9% 

and 68.5%). 

 

Additional keywords: Reproductive biology. Germoplasm conservation. Genetic 

improvement. Pollen tube. Pollen viability. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil os estudos de palinologia em palmeiras estão associados à melissopalinologia 

e, raramente, à palinotaxonomia (MORETTI et al., 2000; MODRO et al., 2007; RAMALHO et 

al., 2007). Raros estudos são na área de biopalinologia, enfocando aspectos da fisiologia e 

biotecnologia destas plantas que são de importantes na fitofisionomia e economia das áreas 

tropicais (SOUSA et al., 2013, 2016). 

Entre as palmeiras, destacam-se espécies com uso agroindustrial, entre elas, o dendezeiro 

(Elaeis guineensis Jacq.) Essa espécie tem sua importância impulsionada por uma demanda 

crescente por parte da indústria alimentícia e farmacêutica por óleos vegetais e pela sua 

capacidade de produção de óleo combustível (BOARI, 2008). 

A cultura do dendezeiro tem destaque na agricultura mundial por possuir elevada 

produção de óleo por unidade de área, alcançando uma produtividade média de 4 a 5 toneladas 

de óleo por hectare/ano (MOURA et al., 2008). No contexto atual, o azeite de dendê é o óleo 

de maior produção e consumo no mundo: correspondendo a 27% dos 140 milhões de toneladas 

de óleos e gorduras produzidas e 27% do consumo mundial de 138,4 milhões de toneladas de 

óleos e gorduras (MOURA et al., 2008).  

O dendezeiro possui três variedades que são classificadas de acordo com espessura do 

endocarpo (casca) em: ‘Dura’ – apresenta casca de mais de 2 mm de espessura e fibras na polpa, 

é usada como planta feminina na produção de híbridos; ‘Psifera’ – os frutos dessa variedade 

não possuem casca separando a polpa da amêndoa, fornecedora de pólen na produção de 

híbridos; e ‘Tenera’ – apresenta espessura na casca inferior a 2 mm e um anel fibroso ao seu 

redor, é obtida através do cruzamento entre as variedades Dura e Psifera, sendo recomendada 

para plantios comerciais (FEROLDI et al., 2014) 

Dados sobre a viabilidade e o desenvolvimento de grãos de pólen são fundamentais para 

trabalhos de biologia reprodutiva e melhoramento genético. Permitem maior segurança nos 

cruzamentos que são realizados com a finalidade de gerar novos híbridos e/ou aumentar a 

viabilidade e produção de frutos (SALLES et al., 2006). 

Os métodos de polinização são uma alternativa complementar para biologia reprodutiva, 

utilizando-se de grãos de pólen armazenados que são aplicados em flores e que podem garantir 

um rendimento satisfatório de produção (ABREU; OLIVEIRA, 2004). 

Ratnieks e Carreck (2010) afirmam que estes métodos podem se tornar importantes 

quando a densidade do polinizador é insuficiente, como em casos recentes do colapso das 
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colônias de abelhas, como informado em várias partes do mundo no trabalho de Williams e 

Osborne (2009).  

A criopreservação é uma técnica de conservação ex situ que permite manter o 

germoplasma durante vários anos sob condições de ultracongelamento, em geral -196 °C. Nessa 

temperatura os riscos de perda do material biológico são menores e os custos mais baixos em 

relação aos métodos de cultura de tecidos (HARDING; BENSON, 1994).  

A efetivação de um protocolo de criopreservação está condicionada ao conhecimento das 

propriedades físico-químicas das amostras, da determinação do conteúdo de umidade ideal, 

bem como das taxas apropriadas de congelamento e descongelamento, prevenindo a formação 

de cristais de gelo no interior da célula de modo letal (ENGELMANN, 1997). 

A criopreservação de grãos de pólen por período superior a um ano é importante para a 

preservação de germoplasma, desenvolvimento de pesquisas com pólen, promoção de 

intercâmbio de germoplasma e busca da eficiência dos programas de melhoramento (HANNA, 

1994). 

O presente estudo visa utilizar a criopreservação de grãos de pólen em Arecaceae para 

verificar a eficiência desse processo na manutenção da viabilidade e vigor de grãos de pólen, 

fato que ainda é questionado; bem como entender variáveis que tornem eficiente a 

criopreservação do pólen em palmeiras (Arecaceae), como estratégia auxiliar a conservação de 

germoplasma, tendo em vista a escassez de trabalhos nesta linha de pesquisa para espécies dessa 

família, em programas de biologia reprodutiva e melhoramento genético no Brasil. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os grãos de pólen foram coletados logo após antese de flores de populações de dendezeiro 

(E. guineensis Jacq. var. psifera Becc.), de plantas localizadas na “Costa do Dendê” do 

Recôncavo baiano, no município de Taperoá – 13º 32' 17" S; 39º 05' 55" W que integra a região 

do Baixo Sul do Estado da Bahia. O município limita-se ao Norte pelo município de Valença, 

ao Sul pelo município de Nilo Peçanha, ao Leste pelo município de Cairú e a Oeste pelo 

município de Teolândia e porção central encontra-se o município de Taperoá (SANTOS, 2010) 

(Fig. 1). 

Os grãos de pólen foram armazenados em tubos Falcon de 15 ml, mantidos em galeria 

em câmara úmida em caixa de isopor contendo água destilada, para manutenção do estado 

fisiológico dos grãos. 

 

Figura 1. Área de estudo. A – Detalhe do Brasil. B – Mapa da Bahia evidenciando município de 

Taperoá. C – Detalhe do município. D – Plantação de dendezeiro (Elaeis. guineensis) localizada na área 

de estudo. 

  

3.2.1 Viabilidade Polínica 

Para determinação da viabilidade dos grãos de pólen foi adotado o teste de azul de anilina 

em lactofenol (KEARS; INOUYE, 1993), em todos os tratamentos dos grãos de pólen, 

desidratados em ambiente e sílica, bem como nos grãos de pólen criopreservado descongelados 
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de forma rápida e lenta, no qual os grãos de pólen considerados viáveis tomam uma coloração 

azulada quando submetidos à respectiva mistura com o corante. Foram montadas quatro 

lâminas de cada amostra, sendo contabilizados 1.000 grãos de pólen para determinação da 

viabilidade das amostras coletadas. O experimento foi repetido cinco vezes. 

 

3.2.2 Criopreservação 

O protocolo de criopreservação de grãos de pólen de dendezeiro (E. guineensis), 

submetido a ultracongelamento (-196 °C) foi determinado através de curva de desidratação, 

comparando-se o melhor estado fisiológico das amostras (Teor de água × Viabilidade × 

Germinabilidade) com duas condições de desidratação (Ambiente, c. 25 ºC; Sílica gel), por 

período de 6 horas, adotando teor de água e viabilidade como variáveis quantitativas e 

germinabilidade qualitativa (0 – até 50% e 1 – acima de 50%), exigência do tipo de análise 

programada. 

A criopreservação foi realizada sem o auxílio de crioprotetores ou técnicas de 

encapsulamento. O material palinológico foi peneirado e posteriormente desidratado em 

temperatura ambiente (c. 25 ºC) e em sílica por 4 horas, armazenados em criotubos, colocados 

em paletes e acondicionadas nas cubas de criopreservação. Para o descongelamento foram 

adotados dois procedimentos: (a) rápido – as amostras foram aquecidas em banho-maria a 40 

ºC por período de 3 minutos; (b) lento – as amostras foram mantidas em temperatura ambiente 

por 12 horas. 

Os grãos de pólen foram submetidos ao descongelamento após trinta dias de 

ultracongelamento, desidratados em temperatura ambiente e sílica por 4 horas e submetidos ao 

teste de germinação in vitro.  

 

3.2.3 Germinação in vitro 

A germinação foi realizada em meio contendo sacarose (15%), H3BO3 (0,01%), 

Ca(NO3)2.4H2O (0,03%), ágar (0,3%), com pH 6.5; tanto para grãos de pólen desidratados em 

temperatura ambiente e quanto em sílica, bem como para o material retirado do nitrogênio 

líquido. As amostras foram germinadas em lâminas, mantidas numa câmara úmida, 

armazenadas em câmara de germinação a 30 °C durante 24 horas. 

O experimento foi realizado em cinco repetições por tratamento. Foram contados 1000 

grãos de pólen em cada repetição de cada ensaio, sendo o experimento repetido cinco vezes. O 

pólen foi considerado germinado quando o comprimento do tubo polínico era maior que o dobro 

do diâmetro do grão de pólen (SOUSA et al., 2013). Os grãos de pólen germinados foram 
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corados com azul de anilina a 1% para análises e fotomicrografias que foram procedidas em 

microscópio óptico de campo claro. 

 

3.2.4 Análise Estatística 

A correlação canônica foi realizada com os dados da curva de desidratação a fim de 

determinar o melhor ponto onde o teor de água fosse em torno de 5% e as taxas de viabilidade 

e germinabilidade fossem elevadas, foram adotadas teor de água e viabilidade como variáveis 

quantitativas e germinabilidade como variável qualitativa, onde 0 (ausência) equivale a taxas 

menores que 50% de germinação e 1 (presença) equivale a taxas de germinação maiores que 

50%. 

Além da correlação canônica para os dados da curva de desidratação, para efeito de 

análise estatística o delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado. Os dados 

foram analisados através da análise de variância (ANOVA) com 95% de confiabilidade, em 

esquema fatorial 2 × 3 (Tipo de desidratação × Condição fisiológica) e comparação das medias 

pelo teste de Tukey. Foram adotados os seguintes tratamentos: Pólen desidratado em ambiente 

(PA), Pólen desidratado em ambiente, criopreservado por descongelamento rápido (PACR), 

Pólen desidratado em ambiente, criopreservado por descongelamento lento (PACL), Pólen 

desidratado em sílica (PS), Pólen desidratado em sílica, criopreservado por descongelamento 

rápido (PSCR), Pólen desidratado em sílica, criopreservado por descongelamento lento (PSCL). 
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3.3 RESULTADOS 

 

A realização das curvas de desidratação (Fig. 2), determinou o melhor estado fisiológico 

dos grãos de pólen no qual eles apresentassem conteúdo celular viável, com taxas de 

germinação acima de 50% (positiva), e teor de água que não comprometesse o material ao 

ultracongelamento com formações de cristais. O ponto escolhido para aplicação de testes e 

análises foi aquele que os grãos de pólen apresentaram uma taxa de 76% de viabilidade, 6,7% 

de teor de água, e germinação positiva na condição de ambiente (c. 25 ºC). Enquanto que no 

tratamento sílica demonstrou 73% de viabilidade, teor de água de 4,5% e germinabilidade 

positiva, ambos com 240 min de desidratação. 

Figura 2. Curva de desidratação de grãos de pólen de dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.) A – 

Temperatura ambiente (c. 25 ºC). B – Desidratação em sílica gel. 

A correlação canônica (Tab 1) demonstrou haver uma relação positiva e forte entre o teor 

de água, viabilidade e germinabilidade polínica, na qual a diminuição dos teores de água 

mostrou uma pequena diminuição da viabilidade. No entanto os grãos de pólen só germinaram 

com taxas significantes após sofrerem desidratação. 

 A 

 B 
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Tabela 1: Comparação entre os tratamentos de desidratação dos grãos de pólen de dendezeiro (Elaeis 

guineensis Jacq.) através da correlação canônica. 

 Condição de desidratação 

 Ambiente (25 ºC)  Sílica gel 

R canônico* 0,92  0,82 

Qui-quadrado 16,43  10,22 

p- valor** 0,001  0,006 

* Valores próximos de 1,0 indicam relação positiva e forte. 

** p-valor < 0,05 indica presença de correlação. 

 

Nos experimentos de viabilidade polínica (Fig. 3, Fig. 4A) o valor do test F (1,61) 

determinado pela ANOVA foi menor que o F tabelado (2,62) com p-valor = 0,19, indicando 

que as amostras dos grãos pólen não demonstraram diferença significativa entre as médias dos 

tratamentos empregados. Assim, o tipo de desidratação não influenciou negativamente na perda 

de amostras com o comprometimento do conteúdo celular. Contudo, amostras ao serem 

descongeladas de forma rápida devem ter apresentado grãos de pólen com perda de conteúdo 

celular em relação às amostras descongeladas de forma lenta. 

A análise de variância dos dados de germinabilidade polínica dos tratamentos (Fig. 3), 

demonstrou diferença significativa entre eles, pois o valor do teste F (31,94) foi maior que o F 

tabelado (3,89), com p-valor encontrado < 0,001. O teste Tukey determinou que as médias de 

germinabilidade polínica de PACR (25,4%) e PSCR (25%) foram as mais baixas e as taxas de 

germinação de PACL (61,9%) e PSCL (68,5) foram equivalentes as de PA (57,4%) e PS 

(63,7%). 

Os grãos de pólen que foram criopreservados e descongelados de forma rápida (Figura 

4B) apresentaram conteúdo celular no citosol, mas muitos grãos não iniciaram e nem 

produziram tubos polínicos com crescimento efetivo. Enquanto os grãos de pólen 

criopreservados e descongelados de forma lenta (Fig.  4C, D) apresentaram taxas elevadas de 

germinação in vitro com formação e crescimento eficaz do tubo polínico. 
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Figura 3. Taxas de viabilidade e germinabilidade dos grãos de pólen de dendezeiro (Elaeis 

guineensis Jacq.): pólen desidratado em ambiente (PA), pólen desidratado em ambiente, criopreservado 

por descongelamento rápido (PACR), pólen desidratado em ambiente, criopreservado por 

descongelamento lento (PACL), pólen desidratado em sílica (PS), pólen desidratado em sílica, 

criopreservado por descongelamento rápido (PSCR), pólen desidratado em sílica, criopreservado por 

descongelamento lento (PSCL) Tracejados = Linhas de tendência. 
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Figura 4. Viabilidade e germinabilidade dos grãos de pólen de Elaeis guineensis Jacq. 

(Arecaceae). A – Amostras com alta taxa de viabilidade polínica, grãos de pólen viáveis 

corados em azul marinho (azul de anilina em lactofenol), e os não-viáveis estão incolores. B-C 

– Germinação in vitro de grãos de pólen criopreservados e descongelados de forma rápida (B) 

e lenta (C) D – Detalhe do tubo polínico com conteúdo citoplasmático extravasando no ápice 

do tubo. Escalas 50 µm. 
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3.4 DISCUSSÃO 

 

As células de cada planta apresentam diferentes níveis de tolerância à desidratação. As 

curvas de desidratação demonstram que o tempo influencia no teor de água presente nos grãos 

de pólen, bem como a forma como os grãos de pólen eram desidratados. Souza et al. (2014) 

verificaram através de microscopia de transmissão que grãos de pólen possuem células 

pequenas e com protoplastos densos, com poucos vacúolos e contendo pouca água, constituem 

tecidos de tamanho reduzido e são mais suscetíveis ao ultracongelamento uma vez que a 

desidratação e congelamento ocorrem de forma rápida e uniforme em estruturas menores.  

Souza et al. (2014) afirmam que os grãos de pólen no momento da antese devem estar 

plenamente viáveis e à medida que o tempo avança, ocorre declínio na viabilidade dos grãos de 

pólen com uma consequência direta nas taxas de germinação e fertilização. No presente estudo 

não houve influência negativa dos processos de desidratação na diminuição da viabilidade 

polínica. 

A perda de água pode levar ao colapso do conteúdo celular e consequente morte. Esses 

dados corroboram os trabalhos de França et al. (2010) que observando a germinação do pólen 

de berinjela (Solanum melongena L. - Solanaceae), determinaram que grãos de pólen com teor 

de água de até 4,5% submetidos a desidratação por período de 6 horas ainda apresentam 

condições fisiológicas para formação do tubo polínico, devido à presença de conteúdo celular 

viável em suas amostras. 

Verifica-se a necessidade de estudos para cada cultura, no que se refere às necessidades 

fisiológicas de grãos de pólen, tendo em vista as especificidades de cada espécie, variedade ou 

acessos em bancos de germoplasma. Ferreira et al. (2007), avaliando taxas de germinação em 

milheto (Pennisetum glaucum (L.) R. Br. - Poaceae), verificaram que grãos de pólen frescos 

apresentavam teor de água elevado, em torno de 35% e valores menores que 20% já 

inviabilizavam a germinação, demonstrando que os grãos de pólen dessa espécie não suportam 

perda de água. Essa pesquisa apresenta dados bem distintos do presente estudo, onde as 

amostras apresentavam teor de água em torno de 5% ainda possuíam taxas elevadas de células 

com conteúdo celular e com vigor germinativo. 

O protocolo de germinação in vitro foi estabelecido anteriormente (SOUSA et al., 2016) 

e comparado com os dados de Youmbi et al. (2015) que avaliaram a germinação in vitro de 

grãos de pólen de dendezeiro em relação ao meio de cultura e a baixas temperaturas. No entanto 

observaram que os grãos de pólen apresentaram taxas de germinação in vitro c. 70% em 
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temperaturas até -10 ºC sem perdas de germinabilidade. Mas não avaliaram processos de 

ultracongelamneto. 

O trabalho de Moura et al. (2015) foi utilizado para comparação, pois avaliaram a 

germinação de grãos de pólen de coqueiro (Cocos nucifera L. - Arecaceae) e observaram taxas 

de viabilidade em torno de 70% para grãos de pólen mantidos em temperatura ambiente por até 

48 horas. Deste modo serviram como parâmetros norteadores para que as taxas observadas neste 

ensaio fossem eficientes, levando em consideração além da desidratação, a composição do meio 

– teor de sacarose, micronutrientes e pH. 

Teixeira et al. (2017) avaliaram diversos aspectos da criopreservação de germoplasma de 

dendezeiro (E. guineensis), todavia seu trabalho foi superficial no que se refere ao estado 

fisiológico e armazenamento dos grãos de pólen submetidos a ultracongelamento (-196 °C). 

Esses autores submeteram o pólen apenas ao armazenamento em deep freezing (-15 °C), por 

doze meses e obtiveram sucesso com taxas de fecundação acima de 90%. 

Tandon et al. (2007) relatam em seus estudos que os grãos de pólen de dendezeiro podem 

ser crioarmazenados por ultrafreezing por período de 8 anos sem nenhuma perda das taxas de 

germinação, desde que previamente desidratados em temperatura ambiente por período de uma 

hora. Todavia em sua pesquisa com ultracongelamento as taxas de viabilidade das amostras 

eram baixas (c. 65%) comparadas com as amostras do presente estudo (c.85%). Em relação as 

taxas de germinação os valores encontrados no trabalho de Tandon et al (2007) também foram 

mais baixos que no presente estudo (c. 50%) enquanto observamos taxas de c. 70%. Vale 

ressaltar que os trabalhos desses autores foram realizados com grãos de pólen reidratados e 

descongelados de forma rápida, diferente dos nossos estudos. 

Os grãos de pólen criopreservados e descongelados de forma rápida em ambos os 

tratamentos de desidratação apresentaram baixas taxas de germinação. Este fato deve ter 

ocorrido pela formação de cristais de gelo durante o processo de descongelamento que deve ter 

ocasionado ruptura ou desestruturação do conteúdo celular como vem sendo observado em 

outros trabalhos (GOMEZ et al., 2000; DUMONT et al., 2004; ENGELMANN, 2004; PIO et 

al., 2007; CUCHIARA et al., 2012a; SOUZA et al., 2014). 

Os dados do presente estudo, no qual foi utilizado descongelamento lento por 12 horas 

para os grãos de pólen de dendezeiro, corroboram os trabalhos de outros autores como Cuchiara 

et al. (2012b) que verificaram em seus experimentos que o descongelamento de grãos de pólen 

de mamoneira (Ricinus cummunis L. – Euphorbiaceae) apresentou taxas de viabilidade e 

germinação eficientes, acima de 70%, utilizando descongelamento lento por período de 6 a 24 

horas. Souza et al. (2014) avaliando pólen criopreservado de bromélias (Aechmea bicolor 



69 
 

L.B.Sm.) também verificaram que o descongelamento lento por período de 6 horas foi eficiente 

para manutenção do estado fisiológico dos grãos de pólen.  

O melhor protocolo estabelecido nesta pesquisa para manutenção do estado fisiológico 

do conteúdo celular dos grãos de pólen do dendezeiro, que demonstrou taxas de viabilidade e 

germinabilidade polínica até maiores que dos grãos de pólen que não foram submetidos ao 

ultracongelamento foi: (1) grãos de pólen desidratados em sílica por período de 4 horas, (2) 

criopreservados em criotubos sem técnicas de encapsulamento ou vitrificação, (3) 

descongelados de forma lenta por período de 12 horas em temperatura ambiente c. 25 ºC, (4) 

submetidos à germinação em meio BCa (SOUSA et al., 2016), e (5) incubados em câmara de 

germinação a 30 ºC por 24 horas para verificação da germinabilidade. 

Mesmo com este protocolo, fica evidente a necessidade de estudos como o de 

ultraestrutura em microscopia de transmissão de modo que se possa verificar o comportamento 

celular dos grãos de pólen nas condições controle e criopreservada. 

Com base neste estudo, esta metodologia será utilizada como parâmetro para protocolos 

de criopreservação de grãos de pólen em outras espécies da família Arecaceae em estudos 

futuros. Deste modo poderá se estabelecer um método de conservação ex situ para esta família 

que apresenta elevada importância sócio cultural e econômica. 
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Capítulo 4 

 

INFLUÊNCIA DA CRIOPRESERVAÇÃO NA GERMINAÇÃO E 

VIABILIDADE DE GRÃOS DE PÓLEN DE ESPÉCIES DE ARECACEAE 
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RESUMO 

 

O armazenamento dos grãos de pólen é um método complementar para polinização que pode 

garantir rendimento satisfatório para o plantio. Quando a longo prazo, a criopreservação é o 

método mais indicado, pois não altera a composição química do pólen. Esse material 

criopreservado é importante na constituição dos bancos de germoplasma e possibilita o acesso 

a recursos a serem utilizados em programas de melhoramento, engenharia genética e 

biotecnologias. Assim, este trabalho buscou estimar a longevidade polínica de açaizeiro 

(Euterpe oleracea Mart), dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq), piaçaveira (Attalea funifera 

Mart.) com a criopreservação e entender as variáveis que influenciam no melhor resultado de 

armazenamento. Os grãos de pólen foram coletados em populações localizadas nos municípios 

de Taperoá e Nilo Peçanha, Bahia. Foram testadas a viabilidade com azul de anilina em 

lactofenol e a germinação in vitro em meio de cultura específico, cinco repetições/experimento. 

Posteriormente, os grãos de pólen foram desidratados por quatro horas à temperatura ambiente 

e em sílica e foram congelados em nitrogênio líquido. Para estimar a longevidade polínica, as 

amostras foram descongeladas de forma lenta (em temperatura ambiente), em diferentes 

períodos de descongelamento (30, 180, 360 e 720 dias) e foram ressubmetidas aos testes de 

viabilidade e germinabilidade. Foi feito a comparação entre todas as médias (ambiente x sílica), 

e entre os períodos para cada tratamento. A viabilidade polínica foi elevada nas três espécies 

(acima de 80%) em ambos os tratamentos (antes e após o ultracongelamento por dois anos). 

Não houve diferença das médias de germinação in vitro entre os períodos de descongelamento, 

em cada tratamento. Contudo, houve variação entre as amostras desidratadas em condição 

ambiente e as desidratadas em sílica. Açaizeiro e piaçaveira apresentaram as mesmas taxas de 

viabilidade nos dois tratamentos, porém o açaí teve maiores taxas de germinação nas amostras 

desidratadas em sílica, enquanto a piaçava alcançou maiores valores nas amostras desidratas 

em condição ambiente. Não houve variação nas taxas de germinação do dendezeiro entre os 

tratamentos. 

 

Palavras-chave: Conservação ex situ. Desidratação. Meio de cultura. Viabilidade polínica. 
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ABSTRACT 

 

The storage of pollen grains is a complementary method for pollination that can insure 

satisfactory yield for planting. When long term, cryopreservation is the most suitable method, 

as it does not change the chemical composition of pollen. This cryopreserved material is 

important in the establishment of germplasm banks and allows access to resources to be used 

in breeding programs, genetic engineering and biotechnology. Thus, this work aimed to 

estimate the pollen longevity of açaí palm (Euterpe oleracea Mart), oil palm (Elaeis guineensis 

Jacq), piassava palm (Attalea funifera Mart.) with cryopreservation and understand the 

variables that influence the best storage result. Pollen grains were collected from populations 

located in the municipalities of Taperoá and Nilo Peçanha, Bahia. Viability with aniline blue in 

lactophenol and germination with specific culture medium were tested, five repetitions / 

experiment. Subsequently, the pollen grains were dehydrated for four hours at ambient 

temperature and silica and frozen in liquid nitrogen. To estimate pollen longevity, the samples 

were thawed slowly (at ambient temperature), at different thawing periods (30, 180, 360 and 

720 days) and were resubmitted to viability and germinability tests. A comparison was made 

between all means (ambient x silica), and between periods for each treatment. Pollen viability 

was high in the three species (above 80%) in both treatments (before and after deep freezing 

for two years). There was no difference in in vitro germination means between thawing periods 

in each treatment. However, there was variation between the samples dehydrated under ambient 

conditions and those dehydrated in silica. Açaí palm and piassava palm presented the same 

viability rates in both treatments, but açaí palm had higher germination rates in the dehydrated 

silica samples, while piassava palm reached higher values in the dehydrated samples under 

ambient conditions. There was no variation in oil palm germination rates between treatments. 

 

Keywords: Conservation ex situ. Culture médium. Dehydration. Pollen viability. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

A família Arecaceae encontra-se amplamente distribuída, ocorrendo principalmente nas 

áreas úmidas das regiões tropicais e subtropicais (LORENZI et al., 2010). Atualmente, com 181 

gêneros e 2600 espécies (também conhecidas como palmeiras), constitui um grupo vegetal com 

grande valor econômico e cultural (LORENZI et al., 2010; BAKER; DRANSFIELD, 2016). 

No Brasil, a comercialização das suas estruturas vegetativas (caules, espata e folhas) e 

reprodutivas (cocos), provém do extrativismo de subsistência (LORENZI et al., 2010), 

sobretudo na região Nordeste, onde se tem registros de 17 gêneros e 99 espécies (FLORA DO 

BRASIL, 2020). 

No litoral do sul da Bahia encontra-se a região da Costa do Dendê, caracterizada por 

extensas plantações de palmeiras com uma rica flora, com espécies de plantas poliníferas e 

nectaríferas importantes para a apicultura (DÓREA et al., 2010; GUIMARÃES; MATTOS, 

2012). Neste cenário, destaca-se a Attalea funifera Mart (piaçava) pelo seu potencial 

econômico, fornecendo matéria prima para artesanatos, indústrias de cosméticos, construção 

civil, e paisagismo (GUIMARÃES; MATTOS, 2012). A Euterpe oleracea Mart (açaizeiro) é 

um importante cultivo para a região, muito utilizada no ramo alimentício em sorvetes, picolés 

e alimento energético, (OLIVEIRA et al., 2002), além de apresentar fibras que a qualificam 

para a produção de energia (SANTOS et al., 2019). Dentre as espécies domesticadas, a Elaeis 

guineensis Jacq. (dendezeiro) tem um grande valor comercial com a produção de óleos vegetais 

utilizados na indústria alimentícia e farmacêutica, sendo indicada para produção de combustível 

(BOARI, 2008). 

A polinização agrícola é um fator de produção que demanda de estudos específicos 

sobre os seus aspectos, como a fertilidade do grão de pólen e os fatores que podem alterar a 

viabilidade refletindo diretamente na produção de sementes (SOUZA et al., 2004; SALLES et 

al., 2006). Testes de viabilidade polínica são fundamentais para verificar as chances de 

germinação do grão de pólen no estigma da flor, o que é crucial à fertilização (DAFNI, 1992). 

Dentre os testes indicados para essas investigações, a germinação in vitro é um método 

direto, considerado prático e viável (DAFNI, 1992; KEARNS; INOUYE, 1993; SOARES et 

al., 2008). Para isto, coloca-se uma pequena amostra para germinar em meio de cultura 

composto por elementos (orgânicos e inorgânicos) que reproduzem as condições que a estrutura 

feminina da flor oferece ao receber o grão de pólen (SILVA et al., 2017). 
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Informações sobre viabilidade e germinação do pólen podem ser utilizadas em pesquisas 

de cruzamento genético (entre indivíduos das mesmas espécies ou de espécies diferentes) e na 

manipulação de pólen armazenado (OLIVEIRA et al., 2001). 

O armazenamento dos grãos de pólen é um método complementar para a polinização 

que pode garantir um rendimento satisfatório para o plantio (ABREU; OLIVEIRA, 2004). No 

entanto, fatores como umidade e temperatura de armazenamento devem ser controlados, uma 

vez que o metabolismo do pólen e a contaminação por microrganismos estão diretamente 

ligados a esses fatores. Quando se fala em longevidade polínica, a temperatura é o principal 

fator externo a ser considerado por estarem negativamente relacionados, isto é, quando em 

baixas temperaturas o metabolismo do pólen reduz, o que aumenta a sua longevidade (SOUZA, 

1996).  

Assim, para armazenamentos a longo prazo, a criopreservação (armazenamento em 

nitrogênio líquido a -196 °C) é o método mais indicado (ENGELMANN, 2004). No entanto, 

para o sucesso dessa técnica é necessário proporcionar condições ótimas ao material, para 

manter o seu potencial germinativo, vigor e integridade celular e genética originais 

(CUCHIARA et al., 2012). Trata-se de um método eficiente para conservação de pólen, 

podendo este material ficar armazenado por tempo indeterminado, sem sofrer alterações 

relevantes na sua composição química (GIORDANO et al., 2003; CAMPOS et al., 2008). Os 

outros métodos de conservação apenas adiam a degradação do pólen por um período de tempo, 

de acordo com a espécie a ser estudada (SOUSA et al., 2010). 

O pólen criopreservado é importante na constituição dos bancos de germoplasma, 

possibilitando o acesso a recursos a serem utilizados em programas de melhoramento, 

engenharia genética e biotecnologias(PIOTTO et al., 2010; ALBA et al., 2011).  

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo estimar a longevidade polínica de 

açaizeiro, dendezeiro e piaçava através do método de criopreservação, bem como entender as 

variáveis que influenciam no melhor resultado de armazenamento. 
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4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.2.1 Coleta das amostras 

Os grãos de pólen foram coletados logo após antese de flores de populações de 

dendezeiro, da variedade Psifera, de plantas localizadas na “Costa do Dendê” do Recôncavo 

baiano, no município de Taperoá – 13º 32' 17" S; 39º 05' 55" W, enquanto que os grãos de pólen 

de açaizeiro e piaçaveira foram coletados no município de Nilo Peçanha (13°36'13'' S e: 

39°6'14'' W), que integram a região do Baixo Sul do Estado da Bahia (Figura 1).  

Os grãos de pólen foram armazenados em tubos Falcon de 25 ml mantidos em galeria 

numa câmara úmida em caixa de isopor contendo água destilada, para manutenção do estado 

fisiológico dos grãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de estudo. A – Mapa do Brasil, destaque ao estado da Bahia, B – Estado da 

Bahia com destaque dos municípios de Taperoá e Nilo Peçanha, C – Município de Taperoá 

onde foi realizada coleta de grãos de pólen de dendezeiro e município de Nilo Peçanha, local 

de coleta de grãos de pólen de açaizeiro e piaçaveira. 
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4.2.2 Viabilidade Polínica 

A determinação da viabilidade dos grãos de pólen, foi feita através do teste de azul de 

anilina em lactofenol proposto por Kears; Inouye (1993), em todos os tratamentos dos grãos de 

pólen desidratados em ambiente e sílica, bem como nos grãos de pólen criopreservado 

descongelados, no qual os grãos de pólen considerados viáveis tomam uma coloração azulada 

quando submetidos à respectiva mistura com o corante,. Foram montadas quatro lâminas de 

cada amostra, sendo contabilizados 1.000 grãos de pólen para determinação das taxas de 

viabilidade das amostras coletadas. O experimento foi repetido cinco vezes para cada 

tratamento utilizado no estudo. 

 

4.2.3 Germinação in vitro × Criopreservação 

A germinação foi realizada em meio contendo sacarose (15%), H3BO3 (0,01%), 

Ca(NO3)2’.4H2O (0,03%), ágar (0,3%) e pH 6,5 (SOUSA et al., 2016). Os grãos de pólen foram 

desidratados durante quatro horas à temperatura ambiente 25 °C (PA) e em sílica (PS) e 

posteriormente congelados em nitrogênio líquido. Grãos de pólen foram germinados em 

lâminas, mantidos em câmara úmida, armazenados em câmara de germinação do tipo B.O.D. a 

30 °C durante/24 horas. O experimento foi conduzido em cinco repetições por tratamento com 

o controle e os períodos de 30, 180, 360 e 720 dias de ultracongelamento. As amostras foram 

descongeladas de forma lenta, mantidas por 12 horas em temperatura ambiente e ressubmetidas 

aos testes de viabilidade e germinação in vitro. 

 

4.2.4 Análise Estatística 

Foram adotados os seguintes tratamentos para os testes de viabilidade e germinabilidade: 

pólen desidratado em ambiente (PA), pólen desidratado em ambiente, criopreservado 

descongelado, para cada período (PAC – controle, 30 d,180 d, 360 d, 720 d), pólen desidratado 

em sílica (PS), pólen desidratado em sílica, criopreservado por descongelado, para cada período 

(PSC – controle, 30 d,180 d, 360 d, 720 d), para cada espécie estudada. As médias foram 

submetidas a análise de variância (ANOVA), comparadas por Tukey a 5% de probabilidade. 

Foi feito a comparação entre todas as médias (ambiente x sílica), e entre os períodos para cada 

tratamento.  
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4.3 RESULTADOS 

 

Em nossos ensaios verificamos que grãos de pólen frescos apresentaram taxas menores 

que 50% de germinação in vitro, apesar de possuírem taxas de viabilidade polínica acima de 

90%. Observamos que processos de desidratação dos grãos de pólen, apesar de promoverem 

diminuição da viabilidade, elevam as taxas de germinação. Assim, as amostras das espécies 

analisadas no presente estudo foram tratadas com desidratação em temperatura ambiente e em 

sílica. 

As taxas de viabilidade polínica (presença de conteúdo celular (Fig.2A) foram elevadas, 

acima de 80%, em ambos os tratamentos nos grãos de pólen de açaizeiro, dendezeiro e 

piaçaveira (E. oleracea, E. guineensis e A. funifera, respectivamente) tanto das amostras antes 

do ultracongelamento quanto das amostras criopreservadas por dois anos, o que evidencia que 

os protocolos foram bem ajustados, em relação a manutenção do citosol das amostras. 

Os dados obtidos da germinação in vitro mostraram que os grãos de pólen de açaizeiro 

(Fig. 2B), dendezeiro (Fig. 2C) e piaçaveira (Fig. 2D) apresentaram taxas de germinação in 

vitro eficientes, tanto antes do ultra congelamento (c. 90%, 64% e 78%, respectivamente), 

quanto no período de dois anos de armazenamento (c. 85,5%, 68,5% e 81,1%, respectivamente), 

apesar de pequenas variações nas médias, a análise de variância não apontou diferenças 

significativas da germinabilidade entre os períodos de descongelamento avaliados em cada 

espécie estudada.  

No entanto, diferenças significativas foram observadas entre as amostras desidratadas em 

condição ambiente e as desidratadas em sílica. Apesar de apresentarem as mesmas taxas de 

viabilidade nos dois tratamentos, grãos de pólen de açaizeiro e piaçaveira não apresentaram o 

mesmo resultado nos testes de germinação. O açaí teve maiores taxas de germinação nas 

amostras que foram desidratas em sílica (Fig. 3A), assim como os grãos de pólen de dendezeiro, 

que mostraram taxas semelhantes entre os tratamentos segundo análise estatística, mesmo as 

médias de germinação em sílica apresentando diferença em torno de 5% (Fig. 3B). Por sua vez, 

os testes de germinabilidade com grãos de pólen de piaçaveira, alcançaram maiores valores nas 

amostras, em condição ambiente (Fig. 3C). 
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Figura 2: Viabilidade e germinação in vitro dos grãos de pólen de açaizeiro, dendezeiro e 

piaçaveira. A – viabilidade polínica em grãos de pólen de piaçaveira, viáveis com conteúdos 

corados em azul marinho (azul de anilina em lactofenol). B, C e D – Germinação in vitro de 

grãos de pólen criopreservados de açaizeiro (B), dendezeiro (C) e piaçaveira (D). Escalas = 

50µm. 
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Figura 3: Taxas de viabilidade e germinação in vitro dos grãos de pólen armazenados por 

dois anos. A – Viabilidade e germinação de grãos de pólen de açaizeiro, B – Viabilidade e 

germinação de grãos de pólen de dendezeiro, C - Viabilidade e germinação de grãos de pólen 

de piaçaveira. Tons escuros identificam maiores taxas 

4.4 DISCUSSÃO 
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Em nossos experimentos verificamos que as taxas de germinação in vitro dos grãos do 

pólen das espécies estudadas, só ocorriam em taxas elevadas após sua desidratação. 

Observamos ainda que o melhor protocolo para o pólen de açaizeiro e dendezeiro foi a 

desidratação em sílica e para o pólen de piaçaveira foi a desidratação em temperatura ambiente. 

Edlund et al. (2004) e Cheung; Wu (2008) descreveram que a fase inicial da germinação dos 

grãos de pólen é a sua hidratação e ativação do metabolismo, que fornecem um rápido 

crescimento do tubo polínico na direção do saco embrionário, onde ocorrerá a fertilização. 

Deste modo, os grãos de pólen em linhas gerais necessitam sofrer estresse hídrico para 

posteriormente serem reidratados em contato com o pistilo e a germinação in vitro deve simular 

a germinação in vivo a fim de se obter melhores resultados. 

A viabilidade polínica observada no presente estudo está diretamente associada e pode 

ser explicada pela origem floral de espécimes adultos e saudáveis, seus fatores biológicos, 

ecológicos e geográficos, associados com a sua colheita e também fatores relacionados com a 

sua manipulação e armazenamento como apontam Cuchiara et al. (2012) e Souza et al. (2014). 

A manipulação e o devido armazenamento das amostras atuam diretamente na observação de 

valores mais próximos do que ocorre in vivo. 

Dafni e Firmage (2000) afirmam em seu estudo que a viabilidade e a longevidade dos 

grãos de pólen, ou mesmo sua capacidade de fertilização, podem ser afetadas pela ocorrência 

de dessecação, pela baixa umidade relativa, disponibilidade de substância de reserva, idade da 

flor, metabolismo, alterações morfológicas da antera, temperatura, entre outros fatores. 

Bettiol Neto et al. (2009) verificaram a viabilidade e criopreservação em grãos de pólen 

de Annona spp. Cuchiara et al. (2012) avaliaram o efeito do descongelamento em grãos de pólen 

de mamoeira, armazenados em quatro ambientes: refrigerador (4 ºC), freezer (-18 ºC), 

ultrafreezer (-80 ºC) e nitrogênio líquido (-196 ºC). Em ambos os estudos encontraram taxas 

elevadas de viabilidade e germinação dos grãos de pólen e apontam para importância da coleta 

e armazenamento das amostras e adequação dos protocolos. 

Hanna (1994) afirma que a criopreservação de grãos de pólen por período superior a um 

ano é importante para a preservação de germoplasma, desenvolvimento de pesquisas com pólen, 

promoção de intercâmbio de germoplasma e busca da eficiência dos programas de 

melhoramento; tomando-se por base estudos de Ganeshan (1986) que armazenou amostras de 

pólen de Allium cepa L. em nitrogênio líquido (-196 °C), durante 360 dias e verificou que a 

duração do armazenamento não influenciou na viabilidade e capacidade de fertilização do pólen 

encontraram uma alta percentagem de germinação para o pólen de espécies do gênero Allium. 
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Após o armazenamento por um ano em nitrogênio líquido, os autores sugeriram que este pólen 

poderia continuar viável por um período superior ao testado. 

A germinação in vitro seguiu os protocolos determinados anteriormente, comparados 

com os trabalhos de Youmbi et al. (2015); Lin et al. (2017); Wang et al. (2018), estes autores 

encontraram médias semelhantes às do presente estudo para os grãos de pólen de dendezeiro 

(>65%), todavia os protocolos foram muito diversos em relação ao tempo de incubação da 

germinação, conteúdo de água dos grãos de pólen e ao tipo e preparo do meio de cultura, 

destaque para o trabalho de Wang et al. (2018) que observaram taxas de germinação in vitro de 

c. 90%. 

Os grãos de pólen do açaizeiro tiveram taxas de germinação mais elevadas nas amostras 

desidratadas em sílica, assim como os grãos de pólen de dendezeiro, enquanto as taxas da 

piaçava alcançaram maiores valores nas amostras que foram desidratadas em condição de 

temperatura ambiente. Youmbi et al. (2015) apontam para importância do conteúdo de água na 

germinação dos grãos de pólen. Tendo em vista que os grãos de pólen de piaçava possuem um 

volume que é cerca de 10x maior que o do açaizeiro e 5x maior que os grãos de pólen de 

dendezeiro, percebe-se que deve haver influência entre a perda de água com o volume dos 

grãos, de modo que a desidratação em sílica demonstrou menores taxas de germinabilidade. 

Trabalhos sobre a germinação, criopreservação e longevidade de grãos de pólen são 

escassos. Não foram encontrados artigos que tratassem de amostras de açaizeiro e piaçaveira, 

exceto o trabalho de Oliveira et al. (2001) que tratou da viabilidade, através de testes 

colorimétricos, de grãos de pólen de açaizeiro do banco de germoplasma da Embrapa Amazônia 

oriental, localizado em Belém/PA e encontrou taxas menores que o presente estudo, variando 

entre 75% e 80%.  

A longevidade de grãos de pólen através de congelamento e ultracongelamento pode ser 

aplicada não somente para efeito de armazenamento e posterior utilização em estudos de 

biologia reprodutiva e melhoramento genético. Campos et al. (2008) apontam a importância em 

pesquisas de preservação do pólen para fins nutricionais ou terapêuticos, comparada com a 

liofilização ou secagem, técnicas de congelamento não causam alterações importantes na 

composição química do pólen apícola, como já é de conhecimento, a liofilização reduz o 

conteúdo de vitamina C e provitamina A, enquanto que a secagem (40 ºC) reduz os teores de 

açúcares redutores, proteínas totais, vitamina C e provitamina A. 

Deste modo, o presente estudo mostra a necessidade do aprimoramento de técnicas de 

congelamento e ultracongelamento de grãos de pólen de palmeiras que tenham importância 

socioeconômica, tanto para estratégia de conservação e suporte a trabalhos de melhoramento 
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genético e de biologia reprodutiva, como também para utilização em pesquisas terapêuticas ou 

nutricionais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As plantações de dendezeiro se destacaram quanto ao maior potencial para produção de 

pólen apícola, que fica evidente ao observamos as médias de produtividade de pólen floral, 

associadas as suas características botânicas e período de floração. Devido a sua 

representatividade e produção nas amostras de pólen apícola da região em estudo foi feita a 

análise química, que mostrou predominância de açúcares redutores e taxas de carboidratos de 

acordo com o estabelecido pela legislação brasileira. As taxas de proteínas ficaram abaixo dos 

critérios de qualidade, devido ao método de quantificação utilizado, mostrando a necessidade 

de experimentos de comparação de testes de análise química para determinar a quantificação 

da informação nutricional de proteínas do pólen apícola, bem como sanar dúvidas sobre a 

digestibilidade e absorção de proteínas provenientes desse insumo alimentar. 

Com esses estudos verifica-se a necessidade do estabelecimento da flutuação polínica 

ao longo dos períodos de produção do pólen apícola, bem como sua análise química para 

possível certificação comercial, agregando valor ao produto, que possibilita a comunidade 

fortalecimento da economia local através da apicultura na região, com foco na produção do 

pólen apícola, de própolis e mel. 

Foi estabelecido um protocolo para preservação ex situ através da manutenção do estado 

fisiológico dos grãos de pólen do dendezeiro, com a desidratação das amostras em sílica (4 

horas), seguida da criopreservação em criotubos sem técnicas de encapsulamento ou 

vitrificação, descongeladas de forma lenta (12 horas) em temperatura ambiente (c. 25 ºC), para 

então serem submetidos à germinação em meio BCa (SOUSA et al., 2016), e incubados em 

B.O.D. (30 ºC por 24 horas).   

A partir do protocolo estabelecido para os grãos de pólen de dendezeiro foi possível 

adequar uma metodologia eficaz tanto para germinação in vitro das amostras de açaizeiro que 

seguiu o mesmo protocolo dos grãos de pólen das amostras de dendezeiro e a adequação para 

os grãos de pólen de piaçaveira deu-se através da desidratação em temperatura ambiente 

diferente dos grãos das outras duas espécies. 

No que se refere à longevidade polínica, foram verificadas altas taxas de germinação in 

vitro dos grãos do pólen do açaizeiro, dendezeiro e piaçaveira, após sua desidratação. Para os 

grãos de pólen do açaizeiro e do dendezeiro o melhor protocolo de descongelamento foi a 

desidratação em sílica, e para os grãos de pólen da piaçaveira foi a desidratação em temperatura 

ambiente que deu melhor resultado. 
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Por fim, fica evidente que a elaboração de técnicas e o ajuste em protocolos de 

congelamento e ultracongelamento de grãos de pólen de palmeiras (Arecaceae) é importante 

como estratégia complementar à conservação de germoplama e dá suporte às pesquisas de 

biologia reprodutiva, a troca de germoplasma e melhoramento genético. 

 


