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O bacurizeiro é uma espécie frutífera originária da Amazônia, mas com dispersão por
todo o Meio-Norte. Apresenta elevado potencial de uso na alimentação humana dada a
grande apreciação de seus frutos, que podem ser utilizados tanto para consumo in
natura como para processamento. Estimativas indicam que somente na cidade de
Belém-PA, são comercializados, anualmente, em torno de sete milhões de frutos, com
valor total de U$ 1,61 milhão. A análise da fertilidade do pólen é um dos fatores
importantes para se estabelecer as estratégias de um programa de melhoramento para a
espécie. Contudo, não foi encontrado nenhum trabalho envolvendo a viabilidade do
pólen do bacurizeiro. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da concentração de
sacarose na germinação in vitro do pólen de acessos de bacuri. Realizaram-se coletas de
flores de cinco acessos de bacuri da Coleção de Germoplasma da Embrapa Meio Norte:
BGB 415, BGB 812, BGB 1115, BGB 1212 e BGB 1218. Logo após a antese, extraiu-
se o pólen e colocou-se para germinar em placas de Petri, em um meio contendo 0,5%
de ágar e cinco diferentes concentrações de sacarose: 0; 5; 7,5; 20 e 30 %. Foram
considerados germinados os grãos de pólen cujo comprimento do tubo polínico
ultrapassou o diâmetro do próprio grão de pólen. Submeteram-se os dados à analise de
variância e compararam-se as médias pelo teste de Tukey a 5 %. Houve efeito
significativo tanto de concentrações de sacarose quanto de acessos na germinação do
pólen. As concentrações de sacarose a 7,5 % e 10 % resultaram nos maiores índices
médios de germinação, com 65,9 % e 56,2 %, respectivamente.  Por sua vez, as
combinações que proporcionaram os maiores percentuais de germinação foram obtidas
para os acessos BGB 1115 e BGB 1218, em meio contendo 10 % e 7,5 % de sacarose, e
para acessos BGB 812 e BGB 1212, em meio contendo 7,5% de sacarose.
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