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DIFERENTES TRATAMENTOS FtSICOS NA GERMINAÇÃO DE
SEMENTES DE GUARANX
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As sementes de guaraná apresentam uma germinação desuni-
forme que se distribui no espaço e no tempo. Iniciando normalmente
60 dias após a semeadura. ela se prolonga por períodos de até 18

Em decorrência desses fatores. o presente trabalho proc~
rou encontrar um método que acelere e aumente a percentagem final
de germinação dessas sementes. através o emprego de diferentes tr~
tamentos físicos.

As sementes, imediatamente apó. a colheita, foram benefi-
ciadas e submetidas aos diferentes tratamentos que constaram de:
a) prê-esfriamento ã 30_Soe por 12, 24, 36, 48, 60 e 72 horas de
exposição; b) prê-aquecimento por 2, 6 e 10 horas. sob temperatu-
ras de 300, 400 e sooe; c) prê-embebição em água destilada duran-
te 12, 24. 36, 48, 60 e 72 horas. A eficiência dos tratamentos foi
comparada ao testemunha, cujas sementes, apôs a colheita, foram i-
mediatamente plantadas. A semeadura foi feita a 2 cm de profundi-
dade, em substrato de areia lavada tratada com brometo de meti1 •.

A duração do ces t e foi de 180 dias a partir do plantio.
Os tratamentos foram comparados entre si pela percentagem final de
germinação e pela velocidade de emergência das plântu1as.

Os resultados alcançados permitiram concluir que: a) o me
lhor tratamento. prê-esfriamento ã 30_soe por 48 horas (81%). emb~
ra não tenha sido significativamente superior a todos os tratamen-
tos. pode ser empregado a ní.vel de pesquisa; b) a nível de agr i cuL
tor pode ser recomendado, dada a facilidade de sua aplicação,
pré-emb~bição em água por 48 horas (60,57.); c) o tratamento teste-
munha. com germinação de 507.. foi significativamente inferior
tratamentos anteriores; d) a velocidade de emergência mostrou
comportamento semelhante àqueles alcançados no teste de germina-
ção, sendo que o maior indice, 0.73/semente/dia, foi obtido pelo
tratamento que as aementes foram sub me t id as ao pré-esfriamento ã
30_Soe por 48 horas.
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