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Algumas palmeiras Cocosoideae, entre elas, as do complexo b~
ba9u, que inclui especies dos generos Onb~gnlja e A~~alea, aprese~
tam frutos eom espesso endocappo que protege 0 embriao. Esta prote
9ao e responsavel pela dificuldade e desuniformiza9ao no tempo de
germina98o. Em condi90es naturais, a germina9ao 8 lenta. inician
do-s8 60 dias apos a semeadura e prolongando-se por mais de 300
dias.

Tentando-se acelerar e uniformizar a germina9ao em tais pa~
meiras, conduziu-se em 1982 no municIpio de Bacabal. Maranhno. pe~
quisas para testar a viabilidade de germina980 de amendoas nuas ex
traidas de frutos de baba9u (Onb~gnya man~iana Barb. Rodr.) em dois
substratns: a) areia- lavada e esterelizada a temperatura constan
te de 30°C; b) vermiculita expaddida a temperatura am~.ente.

Adotou-se a seguinte metodologia: /
1. Extra9ao das amendoas dos frutos pelo processo tradicional de

quebra manual;
2. Sele9ao das amendnas intetras e sem injurias;
3. Semeio em germinadores de madeira com dimensoes de 0,40 x 0.50 x

0,40m;
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4. EscarificB980 das amendoas na zona do embriao. apenas no trata
mento com substrato de vermiculita expandida.

Considerou-se como germina~ao 0 in!cio da emissao do condU

Os resultados iniciais em areia lavada. mostraram que 40% das
amendDas germinaram no perfodo de~30 dias. Oai por diante. a germ!
na9aO permaneceu desuniforme. Em substrata de vermiculita expandi
da. obteve-se 40% de germina980 nos 15 primeiros dias apos a semea
dura. Como esta permaneceu desuniforme. procedeu-se a uma escarifi
ca9ao na zona do embriao. das amendoas que nao germinaram, obtsh
do-se com isto 90% de germina9ao em 3 dias.


