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A cajazeira (Spondias mombin L.) é uma fruteira nativa da região Amazônica pertencente à 

família Anacardiaceae, cujo gênero Spondias inclui espécies como a cirigueleira, cajaraneira, 

umbuzeiro e umbu-cajazeira. Apresenta flores pequenas, tanto masculinas, quanto hermafroditas, 

de coloração branca e geralmente são polinizadas por abelhas pequenas. Estudos sobre a 

viabilidade polínica em espécies vegetais são importantes, pois avaliam a integridade e o 

potencial de fecundação do gameta masculino. Portanto, o objetivo deste trabalho foi estimar a 

viabilidade polínica de Spondias mombin em duas populações nativas, localizadas no Norte do 

Estado de Mato Grosso por meio de testes colorimétricos. O estudo foi realizado em duas 

populações, uma localizada no Município de Alta Floresta, MT e outra em Nova Bandeirantes, 

MT. De cada população utilizou-se um mix de grãos de pólen em pré-antese oriundos de quatro 

genótipos distintos. A viabilidade foi avaliada pelo método citológico colorimétrico, utilizando 

Reativo de Alexander, Carmim Acético, Lugol e Sudan IV. Os dados obtidos foram submetidos 

á ANOVA e as médias comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando o 

programa SISVAR. O percentual médio de viabilidade polínica entre as duas populações não 

diferiu estatisticamente para nenhum dos quatro corantes. Quando as comparações foram 

realizadas entre os corantes, o carmim acético em ambas as populações, Alta Floresta (96,05%) e 

Nova Bandeirantes (96,50%), revelou a menor média e estatisticamente diferente dos demais 

corantes, seguido pelo lugol Alta Floresta (98,05%) e Nova Bandeirantes (97,50%), sudan IV 

Alta Floresta (98,60%) e Nova Bandeirantes (97,85%) e o Reativo de Alexander que revelou 

98,70% de polens viáveis para Alta Floresta e 98,35% para Nova Bandeirantes. Nas análises 

realizadas entre os corantes sem considerar as populações, os resultados revelaram diferença 

significativa entre os percentuais médios de viabilidade polínica. O corante reativo de Alexander 

apresentou a maior média de polens viáveis (98,52%), porém não diferiu estatisticamente do 

percentual médio de viabilidade revelado pelo corante Sudan IV (98,22%). O corante Carmim 

Acético revelou a menor média de pólen viável para a espécie Spondias mombin (96,27%), 

diferindo-se estatisticamente dos outros três corantes utilizados. As populações analisadas neste 

estudo apresentaram uma taxa de viabilidade polínica alta, independente do corante utilizado 

(>96%), sendo estes eficientes na distinção entre polens viáveis e inviáveis nas populações de 

Spondias mombin. Os dados obtidos são de fundamental importância para subsidiar programas 

de melhoramento, especialmente quando se utilizam técnicas de polinização artificial cuja 

eficácia depende diretamente da viabilidade do pólen. 
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