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SUBSTRATO PARA GERMINAÇÃO DE SEMENTES 
DE CASTANHA-DO-BRASIL 

Carlos Háns Müllert 

	

- 	 Francisco Jos& C3mara FigueirMot 

Esse estudo foi conduzido no Centro de Pesquisa Agro-

florestal da Ara zónia Oriental - CPATU, er do Par1i. 

As condjc3es climâticas, no período de execucão do ensaio, de 

maio a outubro de 1990, estabeleceram as módias de 32,4 0C de tem-= 

peratura máxima, 23,1 0C de temperatura mínima, 25,90C de tempera-
tura compensada s  889un de precipitação P. 82% de umidade relativa 

do ar, segundo os dados acumulados no Laboratório de Clinatologia 

Agrícola, do então Centro de Pescuisa Agrc'pecuária do Trópico 

Úmido, 

Os substratos colocados em competição resultaraffi de 

com13inaç3es de areia btanca lavada (AB) e de serragem curtida 

(SC). Os tratamentos foram estabelecidos com base nas seguintes 

relaç6es volurntricas 10/0 (AR100 ± SCo) 911 (AR90 + 9C10) 7/3 

(Afl + 5C30); 5/5 (AR30 + SCç) e 3/7 (A30 + 

Os substratos testados, mantidos com unidade suficiente 

para assegurar o processo germinativo, foram previamente tratados 
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com brometo de metila, com vistas a minimizar os prov;iveis efei 

tos danosos de nicroorganismos, que pudessem influenciar nos re 

sultados relativos às variáveis de resposta percentagens de 

emergncia, de plântulas repicadas, de pintu1as só cnn radícula 

e de sementes não germinadas, porém viveis 

As sementes de castanha-ao-brasil (Bertholletia excelsa 

I..K.) foram sexneadas, sem o tegumento (pericarpo), após terem 

sido mantidas imersas em água potvel, renovada a cada 24 horas, 

por um período de 96 horas, O descascamento foi realizado manual-

mente com auxílio de canivete de enxertia., tenro sido eliminadas 

do lote aquelas que sofreram danos causados cnando dn remoç5o do 

per±caroo. Antecedendo a semeadura, as z3enentes foram imersas en 

suspensk de acetado de fenil mercúrio a C',3% durante 90 minu-

tos. 

Considerou-se como enLeraida toda semente que exibiu a 

sua estrutura aérea, que forme o caulículo,, indcnendente de ter 

sido diferenciada ou não a radícula. 

A percentagem de piántula repicada foi calculada com 

base no número de sementes germinadas e consideradas de desenvol-

vimento normal, caracterizado pela diferenciação das estruturas 

ate formam o caulículo e a radícula. As plántulas foram repicadas 

no estádio que antecedeu a abertura dos primeiros folíolos0 

As plântulas só coxa radícula, consideradas de desenvol-

vimento anormal ;  foram identificadas por ecasi,-,rj do encerramento 

do período de emergncia, 180 dias após a semeadura0 

Foram consideradas como sementes ainda viaveis, aquelas 

cme ao final do pEríodo de exnerqncia, apresentavamse sem si-

nais visíveis de deterioração. 

Os tratamentos foram distribuídos em delineamento expe-

rinental completamente casualizado, com cinco repetições, tendo 

sido semeadas 20 sementes por parcela experimental. Quando d.a 

análise estatística, os dádos expressos em percentagem foram 

transformados em valores do arco seno, segundo a expressão 
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y = aro sen V%/loo. As m&dias foram comparadas atrav%s do testc 
de Tukey, ao nível de 0,05 de probabilidade. 

Quando os dados foram submetidos ao teste F observou'se 

que não houve difereça significativa entre os diversos substratos 

empregados, para todas as variáveis dere sposta, cujos coeficien-

tes de variação foram de 19,42%, 28,74%, ÇÇ3,66% e 26,19%, para 

percentagens de exnerg&ncia, de plântular repicadas, de plântulas 

só com radícula e de sementes ainda viáveis, rospectivamente. Pe-

sultados semelhantes foram observados nuando os dados foram sub 

metidos ao teste de Tukey0 

A percentagem de emergôncia ficou em torno de 71% para 

os tratamentos AD90 + 8C30 e AD50 + SC50 70% para AD30 + SC70; 

68% para AD100 + 8C0 e 63% para AR70 + 

A taxa de plântulas repicadas., ao longo do período de 

energncia, foi maior para o tratament 1'Fr;G ± SC50 (59%). Em or-

dem decrescentes seguiram as referentes n, ÂP10 + 5C0 (55%), Ao0 

± SCj0 (50%) , AB70 + SC30 (49%) e AD30 + 5C70 48%) 

As percentagens de plântulas só com radícula foram de 

22% para o tratamento AD30 + 5C70, de 21% nara AR90 + 5Cm, de 

14% para AD70 + 5C30, de 13% para AB100 + SC0 e de 12% para AD50 

+ 5c500 

Ao final dos testes foram tomados os dados de sente ntes 

ainda viáveis e as percentagens calculadas foram de 7% (AD0 -f 

SC30), 6% (APj + 5C0 e AD90 + SCi0), 5% (AD50 + SC50) e 3% 

(AR30 ± 5C70). 

Muito embora não tenha sido registrada diferença esta-

tística entre os tratamentos aplicados, os resultados sugerem 

que o melhor substrato para a germinação de sementes de casta-

nha-do-brasil deve ser aquele constituído por 50% de areia branca 

lavada e 50% de serragem curtida, pois foi o tratamento que apre-

sentou as maiores percentagens de emergência (71%) e de plântulas 

repicadas (59%) 
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