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José Edmar Urano de Carvalho (1)
Dilaoo Augusto Capucho Frazão (2)
Francisco José câmara Figueirido(2)
Raimundo Parente de Oliveira (2)

Observações de natureza prat1ca indicam que sementes de
guaraDá perdem o poder germinativo após o quinto dia d. colheita, se
080 6&0 colocadas em condições de germinação. O presente trabalho
t e ve por objetivo estudar o efeito de diversos tipos de embalagens,

associados a duas condições de armazena.ento, sobre a viabilidadede
sementes do guaranazeiro.

Imediatamente apôs • colheita e remoção do arilôdio, as s~
mentes foram tratada. com Br.saieeI (peNB 75%) em pô e .condici~n.-
da., separadamente por parcela experimental, em sacos pIá,ticos tran!.
parentes, latas. vidros, caixas de i.opor e a granel.

O armazena.ento foi realizado em condições de ambiente na-
tural, aproximad.amente 260e e 80% UR. e em câmara fria e úmida, à
looe e 80% UR. Antes do acondicionamento foi tomada uma amostra
controle, que foi imediatamente semeada, enquanto as amoltragens p~
ra avaliação dos tratamentos foram tomadas aos lS. 30, 4S e 60 dias
após • armasenagem.

O efeito dos tratamentos foi avaliado pela percentagem de
germinação, ce cr de umidade da. sementes e pelo tndice de velocid.~
~e de germinação. o. teste. foram condu.idos em semenceiras com
substrato de serragem curtida e escerelizada com brometo de metila
e civeram a duração de 180 dias.

Oa resultado. obtidos permitiram concluir que:
a) a semente de guar.~i não .uporta de.idratação, perdendo com ex-

tre.a rapidez sua viabilidade quando ar.azanada a granel;
b) a baixa cemperatura da câ.ara fria foi alta.ent. prejudicial aO

poder lerminativo da •••• nt. de IUarana;
c) embalasena imperm.av.i. '.0 a•• ai. ad.quada. para con •• rvaçãode
, : ••••• "to do guau"a •• iro;

d) sementel ar.azenada ••• e.balaaen. i.peraeaveil inicia. o proc.~
'0 de lerminação d.Rtro da' própria. e.balaseDI.

(1) EDa9 Aar9, P•• qui.ador da IKlRAPA.
(2) l"g9 Aar9, H.S., P••q~,.dor d. IHlLlPA.

-79-


