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Temperatura é um fator indispensável para o crescimento e desenvolvimento das plantas. 

Variações climáticas como temperaturas baixas ou elevadas durante o florescimento podem 

afetar a polinização e fertilização ocasionando perdas na produção. A performance do pólen, que 

incluem a sua germinação e o crescimento do tubo polínico, são componentes importantes para o 

sucesso da fertilização e a produção de frutos/sementes. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

germinação dos grãos de pólen e o crescimento do tubo polínico in vitro sob diferentes regimes 

de temperatura em oito genótipos de mamoeiro, três genótipos do grupo heterótico Solo 

(SS72/12, Baixo super e Golden), três do grupo heterótico Formosa (Maradol, JS12 e Formosa 

brilhoso) e dois híbridos (UENF/Caliman01 e Tainung01). Flores em antese foram coletadas e os 

grãos de pólen distribuídos em 100µl do meio de germinação compostos por 5% de sacarose e 15 

p.p.m de ácido bórico (sem ágar) colocado sobre lâminas. Foram preparadas cinco lâminas por 

tratamento, sendo as mesmas colocadas em incubador do tipo BOD com temperatura controlada 
variando de 5°C a 45ºC (5,10,15,25,35,45ºC). Quatro horas após a incubação realizou-se a 

contagem dos grãos de pólen germinados (cujo tubo polínico apresentou comprimento superior 

ao diâmetro grão de pólen) em um microscópio campo claro usando uma objetiva de baixa 

magnitude (20x). Foram contados 250 grãos de pólen por lâmina, totalizando 1.250 grãos de 

pólen por tratamento. O percentual de germinação de grãos de pólen foi estimado pela relação 

entre o número de grãos de pólen germinados pelo total de grãos de pólen contados. As 

mensurações do crescimento do tubo polínico foram feitas através da média de 10 tubos 

polínicos medidos em três campos da lâmina sendo realizadas com o auxílio do Programa 

cellSens Standard 1.8 (Olympus). As variáveis do estudo foram submetidas à análise de 

variância utilizando o programa SAS. Os resultados mostraram que houve diferença significativa 

a 1% de probabilidade para todas as fontes de variação, genótipo, temperatura e genótipo x 

temperatura. Em temperatura baixa (5°C) poucos grãos de pólen germinaram. Porém houve um 

aumento gradual da germinação até o valor máximo de 25°C com percentuais de germinação de 

78,05%; 77,13%; 90,03%; 77,57%; 80,12%; 68,26%; 71,44% e 74,65% para Uenf/Caliman01, 

Tainung01, Maradol, Formosa brilhoso, JS12, SS72/12, Golden e Baixo super, respectivamente. 

Acima desta temperatura os índices de germinação decresceram. Em relação ao comprimento do 

tubo polínico houve diferença significativa ao nível de 1% somente nos genótipos Maradol e 

JS12(Grupo Formosa). Em temperatura baixa (5°C) o tubo polínico nestes genótipos teve 

comprimento menor, 85,78µm para Maradol e 95,36µm para JS12, atingindo o máximo de 

comprimento do tubo polínico a 25°C no genótipo Maradol (295,48 µm) e a 35°C no genótipo 

JS12(239,94 µm). 
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