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O desenvolvimento reprodutivo vegetal masculino é muito sensível a estresses abióticos, e em 

particular aqueles ocasionados por altas e baixas temperaturas resultam em menor produção de 

sementes devido à esterilidade em muitas culturas. Assim, o presente trabalho teve dois 

objetivos, determinar o melhor meio de cultura para a germinação in vitro dos grãos de pólen de 

espécies de Capsicum e utilizar esse meio para promover a germinação dos mesmos e assim 

determinar as temperaturas cardinais mínima, máxima e ótima (Tmin, Totm, Tmax) de germinação. 

Para determinar o melhor meio, diferentes concentrações de sacarose (0;5;10 %) e ácido bórico 

(0; 7,5; 15; 30 ppm) foram testadas em arranjo fatorial com 12 tratamentos (3x4) e duas 

repetições nas espécies C. annuum var. annuum, C. frutescens e C. baccatum var. baccatum. 

Grãos de pólen foram distribuídos sobre 100 µl das diferentes concentrações, sendo 

posteriormente colocadas à temperatura ambiente (~25ºC) durante cinco horas. Foram 

contabilizados 150 grãos de pólen/lâmina e os dados comparados pelo teste Tukey a 5% de 

probabilidade. Para a determinação do efeito da temperatura, grãos de pólen de C. annuum 

(variedades annuum e glabriusculum), C. frutescens, C. baccatum (variedades baccatum e 

pendulum) foram distribuídos em lâminas contendo o melhor meio determinado no experimento 

anterior e submetidos a temperaturas de 15 a 40ºC em intervalos de 5ºC durante cinco horas. 

Foram feitas cinco lâminas e contabilizados 500 grãos de pólen/lâmina/tratamento. Os dados 

foram submetidos à análise de regressão e as temperaturas cardinais estimadas de acordo com o 

modelo mais adequado aos dados.  No primeiro experimento, de acordo com os resultados 

observados para os três acessos, houve efeito significativo para ácido bórico e para interação 

entre os fatores e o meio que possibilitou maior germinação foi o de 10% de sacarose e 30 ppm 

de ácido bórico. Utilizando o meio em questão, no segundo experimento, a germinação nas cinco 

espécies, variou de 0 a 87,4% e o modelo quadrático foi o que melhor se ajustou aos dados. As 

temperaturas médias observadas foram de 5,2, 23,9 e 41,9ºC com Totm variando de 22,5ºC (C. 

baccatum var. baccatum) a 27,6ºC (C. annuum var. annuum). C. annuum var. annuum 

apresentou menor variação de temperatura (26ºC) e C. baccatum var. baccatum a maior variação 

(40ºC), mostrando maior adaptabilidade. Também foi observado que as temperaturas que 

proporcionaram menor germinação promoveram menor crescimento dos tubos polínicos, 

mostrando uma relação entre germinação e crescimento do tubo. As temperaturas cardinais 

estimadas permitiram inferir a temperatura mínima, abaixo da qual não haverá germinação, a 

ótima que propicia máximo de germinação e a máxima, acima da qual não haverá germinação do 

pólen desses genótipos, mostrando o efeito que a temperatura tem sobre o cultivo das diferentes 

espécies de Capsicum. 
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