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RESUMO: O rambutan iNephelium lappaceum L. - Sapindaceae), espécie frutífera originária do sudeste asiático, com
adaptação em clima tropical úmido. apresenta frutos tipo drupa com polpa esbranquiçada envolvendo as sementes. No Bmlll_~
é encontrado em cultivos comerciais nos Estados do Pará e Bahia. A diversidade genética existentes entre as matrizes podc wi
avaliada precocemente por meio da qualidade fisiológica das sementes, fornecendo informações para produção de mudas
escala comercial. O trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade fisiológica em sementes de sete matrizes de rambuteua .'.:..l.:i.~,1
instaladas no Campo Experimental da Embrapa Amazônia Oriental. Foram colhidos 100 frutos por matriz, em completo
estádio de maturação. Após a colheita e despolpamento, as sementes foram semeadas em bandejas plásticas, utilizando c(lmll;t~
substrato mistura de areia e pó de serra curtido na proporção volurnétrica de I: I. O teste de germinação foi conduzido durante .:\f:l
30 dias em ambiente desprovido do controle de temperatura e umidade relativa do ar. O teste de germinação foi conduzido ~
durante 30 dias. com a contagem diária do número de plântulas emersas. Para avaliação do vigor das sementes, os seguinh.'\:g
~~
testes foram realizados: tempo médio de germinação; crescimento e massa da matéria seca das estruturas componentes It.l
plântu~a nOormal.Após es~e.perí0ddo .fdoidetedrml~nado a ma~sa .da matéria secaldadParte aérea e raiz ~rimárdia d..,aos
plântulas l.I.l.
normais.
experimento 101 con UZI o em e meamento mteiramente casua iza o com quatro repetições
e ~ semente!>.,
cada. Não houve diferença estatística para a germinação nas sete matrizes avaliadas. As sementes apresentaram e1evu\l3~j
porcentagem de germinação, variando entre 96,3% e 100,0%, Entretanto, para o tempo médio de germinação foi verificad\l'~
que a matriz EAO Amarelo, germinou mais rapidamente, com tempo médio de 1I ,5 dias.-~
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RESUMO: O Rarnbutan iNephelium lappaceum L.), espécie frutífera exótica pertence a família Sapindaceae, originária do
Sudeste asiático, podendo ser cultivado em todo o trópico úmido. Sementes de rambutan são consideradas recalcitrantes
e demandam ampliação do conhecimento sobre os fatores que interferem na sua conservação. O objetivo do trabalho foi
verificar o efeito da temperatura e do tempo de armazenamento sobre a qualidade fisiológica das sementes. Para o estudo
foi adotado o delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial 1 x 3 + testemunha, sendo, duas
temperaturas (5° e [5°C) e três períodos de armazenamento (14,48 e
horas), com quatro repetições de 23 sementes cada.
Foram usados frutos em completo estádio de maturação, colhidos da planta Matriz-J, estabelecida no Campo Experimental
da Embrapa Amazônia Oriental. Após a remoção e limpeza, foi retido amostra para determinação do teor de água das
sementes. A semeadura foi feita em bandejas plásticas contendo, como substrato a mistura de areia e serragem curtida
na proporção volumétrica de I: I. O teste de germinação foi conduzido por 30 dias, em ambiente desprovido do controle
de umidade relativa do ar e temperatura. Ao final do teste de germinação, determinou-se o crescimento de plântulas, por
meio da avaliação: do diâmetro do hipocótilo, comprimento da parte aérea e da raiz primaria, além da matéria seca dessas
estruturas. Não houve diferença significativa entre médias para a porcentagem de germinação nos diferentes períodos de
armazenamento
à 15°C, todos os tratamentos nessa temperatura atingiram [00% de germinação. Entretanto, as sementes
armazenadas na temperatura de 5°C, tiveram redução na germinação a partir de 24 horas, com queda de 17,25%. Concluise que há necessidade da realização de novos estudos com armazenamento
de sementes de rambutan na temperatura de
15°C, em períodos superiores a 72 horas.
Palavras-chave: germinação, vigor, conservação.
Revisores: Maria do S. Padilha de Oliveira (Embrapa Amazônia Oriental); José Edmar Urano de Carvalho (Ernbrapa
Amazônia Oriental).
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