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RESUMO

A germinação das sementes ocorre através de eventos fisiológicos influenciados por fatores externos e internos, que geram condições necessárias à semente, porém apenas um

terço das espécies germinam sob condições favoráveis, as demais apresentam algum grau de dormência, o que junto a fatores externos dificulta a sua dispersão na natureza

(Kramer e Kozlowski, 1972). O conhecimento sobre germinação e dormência das sementes é essencial para garantir a continuidade das espécies, o que torna importante estudos

sobre o assunto. Neste trabalho, objetivou-se avaliar a ação do ácido giberélico na germinação de sementes das espécies Annona cacans Warm. e Annona muricata L., da família

Anonnaceae, e Campomanesia ssp. e Psidium cattleyanum Sabine, da família Myrtaceae. Após procedimentos de coleta, extração manual e assepsia, as sementes foram

submetidas aos tratamentos com ácido giberélico (GA3), nas concentrações: Tratamento 1 (Testemunha): 0 mg L-1; Tratamento 2: 500 mg L-1; Tratamento 3: 1.000 mg L-1; 

Tratamento 4: 2.000 mg L-1, para sementes não escarificadas, e Tratamento 5 (Testemunha): 0 mg L-1;  Tratamento 6: 500 mg L-1; Tratamento 7: 1.000 mg L-1; Tratamento 8:

2.000 mg L-1, para sementes escarificadas. Após embebição por 24 horas, as sementes foram lavadas em água destilada e colocadas para germinar em recipientes contendo os

substratos: areia, areia e terra vegetal, terra do cerrado e em papel germitest, umedecidos diariamente, para avaliação dos testes: teor de água, germinação e índice de

velocidade de germinação; condutividade elétrica e desenvolvimento inicial das plantas. O experimento está sendo conduzido em casa de vegetação à temperatura e umidade

ambiente, utilizando o delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e cinco repetições de 10 sementes cada, e monitorado de acordo com os critérios

estabelecidos pelas Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 1992). O projeto está em andamento, mas ainda não houve germinação das sementes.
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