
 

GERMINAÇÃO IN VITRO DE GRÃOS DE PÓLEN DE MILHO-PIPOCA 
(ZEA MAYS L. EVERTA) 

 
Zanetti, Géssica T.(1); Julião, Maria H.M.(1); Assis, Leonardo de(1); Lima, Luiz A.A (1); 
Davide, Lívia M.C.(1); Heredia, Néstor A.Z.(1); Silva, Alessandra Q. da (1); Oliveira, 
Tiago A. de O.(2) 
 
¹Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD - Unidade 2, Rodovia Dourados - 
Itahum, Km 12 - Cidade Universitária, Cx. Postal 533 - Dourados, MS. CEP 79804-
970. 2Universidade Estadual da Paraíba - UEPB - Rua Baraúnas, 351 - Bairro 
Universitário - Campina Grande-PB, CEP 58429-500. E-mail: 
gessicabiotec@gmail.com, mhmjuliao@gmail.com, leonardoassis1805@gmail.com, 
assislimala@gmail.com, liviadavide@ufgd.edu.br, nestorzarate@ufgd.edu.br, 
alessandrasilva@ufgd.edu.br, tiagoestatisticog@gmail.com 
 
A espécie Zea mays L. everta, conhecida como milho-pipoca, é considerada de elevada 
rentabilidade e apresenta influência positiva nos setores da economia nacional. 
Programas de melhoramento genético podem ser otimizados com o uso da técnica de 
germinação in vitro, pois simulam condições do estigma e apresentam boa correlação 
com o índice de germinação à campo. Entre os fatores que afetam a germinação estão 
os componentes do meio de cultura, o tempo e as condições de incubação. Assim, 
objetivou-se verificar o melhor meio de cultura e tempo de incubação para a 
germinação in vitro de grãos de pólen milho-pipoca. Oito linhagens de milho-pipoca 
foram semeadas em delineamento experimental de blocos casualizados, com três 
repetições. As taxas de germinação foram obtidas em combinações dos fatores meios 
de cultura (meios 1, 2, 3, 4, 5 e 6) e tempos de incubação (0, 2, 4, 6, 8 horas). Os dados 
foram ajustados com base no método de seleção Stepwise via distribuição de qui-
quadrado, devido ao alto número de resultados iguais a zero. Existe interação do tipo 
dupla significativa entre meio e tempo, meio e genótipo, e tempo e genótipo. 
Considerando as combinações de meio de cultura e tempo de incubação avaliadas, taxas 
de germinação não nulas ocorreram em todos os meios, independente da presença do 
ágar em sua constituição. Tal dado sugere que a presença de ágar não impede o 
crescimento polínico, quando na concentração de até 1%. O meio de cultura 6, 
composto por 0,7% de ágar, 17% de sacarose, 0,01% de ácido bórico e 0,03 de cloreto 
de cálcio, gerou as mais baixas taxas de germinação in vitro de grãos de pólen para dois 
dos genótipos testados, com redução de grãos de pólen germinados em até 91%. O meio 
de cultura 4 também se apresentou inapropriado por reduzir em mais de 70% a 
quantidade de grãos de pólen germinados nos tempos avaliados. Apesar da taxa de 
germinação in vitro ser variável de acordo com a espécie analisada, os grãos de pólen 
de milho-pipoca exibiram taxas de germinação extremamente baixas, muito próximas 
de zero. Relacionando os resultados obtidos com os meios de cultura testados, pode-se 
observar que os meios não se mostraram capazes de promover e sustentar 
eficientemente o processo de germinação in vitro de grãos de pólen de Zea mays L. 
everta. Estudos complementares são necessários para tornar a palinologia uma 
ferramenta relevante em programas de melhoramento de milho-pipoca. 
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