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o bacurizeiro (Platonia ins ignis Mart.) e uma especie frutifera e madeireira origimiria da

Amazonia, mas com dispersao por todo 0 Meio-Norte, onde forma densas populayoes,

especialmente, nas areas de "chapadas". Apresenta e1evado potencial de uso na alimentayao

bumana dada a grande apreciayao de seus frutos, que podem ser utilizados tanto para consumo

in natura e como para processamento. Estimativas indicam que somente na cidade de Belern-

PA, sao comercializados, anualrnente, em tomo de sete milhoes de frutos, com valor total de

U$ 1,61 milbao. A polpa de bacuri congelada alcanya alta cotayao nessas regioes e tern

despertado a atenyao, inclusive, do mercado americano. A analise da fertilidade do polen e urn

dos fatores importantes para se estabelecer as estrategias de urn programa de melhoramento

para a especie. Contudo, nao foi encontrado nenhum trabalho envolvendo a viabilidade do

polen do bacurizeiro Realizaram-se coletas de flores de cinco acessos de bacurizeiro da

Coleyao de Oermoplasma da Embrapa Meio-Norte: BOB 415, BOB 812, BOB 1115, BOB

1212 e BOB 1218 logo apos a antese para extrayao do polen que foi submetido a genninayao

in vitro em meio contendo 0,5% de Agar e diferentes concentrayoes de sacarose, 0; 5; 7,5; 20

e 30% diluidos em agua destilada. Foram considerados germinados os graos de polen cujo

comprimento do tubo polinico ultrapassava 0 diametro do proprio grao de polen. Houve efeito

de acesso e de concentrayao de sacarose na germinayao in vitro do polen de bacuri. Em

media. os maiores percentuais de gerrninac;ao do polen ocorreram nas concentrac;oes de 7,5 e

10% de sacarose, onde 0 acesso BOB 11 foi 0 que apresentou as maiores medias de

germinayao.
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