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o presente trabalho teve o objetivo de verificar o efeito
da embebição em água e da eacarificação mecânica no processo germi-
nativo das sementes de castanha-da-Brasil. Essas sementes, segundo
alguns autores. levam de 12 a 18 meses para exteriorizar o iní cio

da germinação. e para tanto. algum mecanismo relacionado com a dOE
mência impede a formação de mudas em períodos relativamente curtos.

Utilizaram-se sementes de castanha-da-Brasil. provenientes
de castanhais nativos do município de Marabá. Estado do Parã. Para
escarificação mecânica dai sementes. foi usado um esmeril elétrico,
sendo as castanhas molhadas periodicamente. durante a aplicação dos
tratamentos escarificante e , para evitar o aquecimento das amêndoas.

Os tratamentos consistiram de interações entre os fatores
escarificação e imersão em agua. Além de sementes intãctas. não es
carificadas. que serviram de testemunha. consideraram-se também
quelas escarificadas nos pólos germinativos. nas estrias. e nos p~
los germinativos mais estrias. Utilizam-se, também, sementes imer-
sas por sete dias. com troca de agua e cada 24 horas; sementes imeE
sas por sete dias. sem renovação de agua; e sementes que nao foram
submetidas ao' processo de imersão.

A avaliação final da pesquisa foi feita 18 meses após a s~
meadura. e considerou-se para efeito de avaliação dos tratamentos
os seguintes parâmetros: a percentagem de plântulas repicadas;
mentes que emitiram somente a radrcula; sementes germinadas; e
mentes que ainda permaneciam viáveis ã germinação. isto é, nao
encontravam deterioradas.

Os resultados alcançados permitiram concluir que: a imer-
são. com e sem troca de agua. não proporcionou efeito na germinação
das sementes de castanha-do-Brasil; a escarificação SOmente nas es-
trias do tegumento. não demonstrou-se eficiente no tocante à acele-
ração da germinação; semente. escarificadas nos pólos germinativos
mais estrias e somente nos pólos germinativos. germinaram mais raPi
damente. favorecendo a obtenção de um número maior de plântulas,
permitiram a formação precoce de mudas.
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