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O maraujá doce é uma espécie nativa do Brasil, entretanto seu cultivo é primitivo, sendo 
utilizado principalmente como porta-enxerto. Espécies destinadas à esta finalidade 
devem possuir sementes com boa taxa de germinação e capacidade de armazenamento. 
Para o armazenamento, o ideal é que as sementes apresentem o menor teor de umidade 
possível para evitar a infecção por patógenos. Neste sentido, este trabalho objetivou 
estudar a viabilidade das sementes submetidas a diferentes níveis de secagem. As 
sementes foram extraídas de frutos fisiologicamente maduros e seu arilo foi extraido 
friccionando as sementes em uma peneira com água corrente. O delineamento 
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, estudando-se três teores de água, 
9, 6 e 3% de umidade em 6 repetições, sendo utilizada 100 sementes por repetição. Para 
secagem das sementes, as mesmas foram colocadas em dessecador contendo 25g de 
sílica gel para cada g de semente, medindo-se a massa periodicamente até atingir o teor 
de umidade desejado. As sementes foram colocadas em câmara de germinação do tipo 
B.O.D. alternando a temperatura entre 30 e 20ºC e fotoperíodo de 16 horas. Foram 
avaliadas a porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação, 
frequência e sincronização da germinação e após o teste de germinação foi realizado o 
teste de tetrazólio para verificar a viabilidade das sementes. Foram encontrada diferença 
significativa para a porcentagem de germinação, porcentagem de sementes mortas e 
índice de sincronização da germinação das sementes. As sementes com 9 e 6% de teor 
de umidade foram as que apresentaram melhor germinação, com 60 e 51% de sementes 
germinadas respectivamente. Os teores de 9 e 6% de umidade também apresentaram 
melhor índice de sincronização com, 3,12 e 3,10 respectivamente. Com relação à 
porcentagem de sementes mortas as sementes com 9% de umidade apresentaram a  
menor mortalidade, já as com 3% apresentaram a maior mortalidade das sementes. Com 
base nos resultados obtidos, conclui-se que as sementes perdem viabilidade quando o 
seu teor de água dimiui. 
 
 
Palavras-chave: Maracujá-doce, germinação, umidade 
 


