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Seção: Ecologia Vegetal

EFICIÊNCIA DE TRATAMENTOS PRÉ-GERMINATIVOS PARA A ESPÉCIE Guazuma ulmifolia 
Lam (Sterculiaceae).
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A mutamba é uma planta importância nos programas de recuperação de áreas degradadas e nos plantios 
heterogêneos destinados à recomposição de áreas de preservação permanente. Porém, a dormência das 
sementes desta espécie tem dificultado sua propagação em maior escala. Diante disso, o objetivo deste 
trabalho foi verificar a eficiência de diferentes tratamentos pré-germinativos para quebra de dormência em 
sementes Guasuma ulmifolia. Este trabalho foi realizado no Laboratório de Biologia da Faculdade de Filoso-
fia Dom Aureliano Matos (FAFIDAM), Limoeiro do Norte/CE. Foram empregados os seguintes tratamentos: 
água destilada (T1), água quente a temperatura de 50°C (T2), 60ºC (T3), 70ºC (T4), 80ºC (T5), 90ºC (T6) 
e 100ºC (T7), escarificação mecânica (lixa para metal/T8), escarificação química com ácido sulfúrico por 1 
(T9) e 5 min (T10). Após o tratamento pré-germinativo as sementes foram postas para germinar em rolos 
com 3 folhas de papel germitest umedecidas com 2,5 vezes o peso do papel com água destilada em condi-
ções de laboratório,   25 ºC, fotoperíodo de 8 luz/16 escuro. Utilizou-se 25 sementes com quatro repetições 
para cada tratamento, em um delineamento estatístico inteiramente casualizado. Por meio das contagens 
diárias das sementes germinadas foi estimada a porcentagem de germinação. Os dados foram submetidos 
a análises de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey e Dunnet, ambos a 5% de pro-
babilidade. A ANOVA apresentou significância evidenciando diferença entre os tratamentos avaliados. Os 
tratamentos pré-germinativos que apresentaram os melhores percentuais germinativos foram: T7 (79%), T9 
(76%), T10 (72%), T5 (66%) e T4 (62%), sem diferença estatística entre esses pelo teste de Tukey; Mas, 
diferentes de T1 pelo teste de Dunnet. Conclui-se a partir deste trabalho que os tratamentos mais eficientes 
para a quebra da dormência de mutamba foram à base de água a temperatura de 80º a 100 ºC ou ácido 
sulfúrico por no máximo 5 min.
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