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Em programas de melhoramento genético a viabilidade polínica é importante variável 
para as análises do fluxo gênico, pois, é por meio do grão de pólen que a carga 
genética será transmitida aos seus descendentes, fazendo com que essas plantas 
transmitam à próxima geração genótipos amplamente diversificados. Este estudo 
objetivou analisar a viabilidade do pólen de Aspidosperma parvifolium A. DC. 
(guatambu amarelo), espécie de porte arbóreo, de importância ambiental, sendo 
utilizada na recuperação de áreas degradadas e na construção civil. A espécie possui 
ocorrência do sul do Brasil até a Bahia. A coleta de material botânico foi realizada a 
partir de uma árvore matriz localizada no Campus Dois Vizinhos, Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná. Inicialmente, durante a fenofase floração (setembro), 
foram coletados 200 botões florais de forma aleatória, os quais foram armazenados 
em fixador Carnoy pelo período de 24 horas e em seguida transferidos para álcool 
70%, sendo então, mantidos sob-refrigeração até a realização da análise. Para a 
análise o material foi dissecado para extração dos grãos de pólen, os quais foram 
preparados utilizando o método de esmagamento e corados com corante carmim 
propiônico a 1%. Para a contagem e análise da viabilidade foram utilizadas quatro 
repetições de 500 células. A viabilidade foi determinada pela capacidade de 
coloração, onde foram considerados viáveis os pólens que apresentaram tonalidades 
mais escuras, com a presença de material genético, e inviáveis aqueles que 
apresentaram coloração clara. Para A. parvifolium 92,4% dos polens foram 
considerados viáveis. A alta taxa de viabilidade observada para o guatambu amarelo 
está de acordo com a literatura descrita para as demais espécies do gênero 
Apocynaceae.  
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