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RESUMO

Para suprir a demanda alimentar, os sistemas agrícolas contemporâneos utilizam grandes quantidades de compostos (agroquímicos) e processos (transgenia) que estimulam o

crescimento das plantas, mas que podem gerar sérios impactos ao ambiente e à saúde humana (Abrasco, 2012). Neste contexto, foram desenvolvidos, pelo método de

electrospinning, mantas de nanofibras (NFs) do polímero biodegradável poli(&#603;-caprolactona) com diferentes composições (Tipo I: NFs com ácido giberélico, de concentração

de 5% em relação à massa do polímero e Tipo II: NFs associadas a ácido giberélico (5%) e à caulinita, também a 5%) para revestimento de sementes. Os revestimentos tiveram

como objetivo: reter água do ambiente, controlar o fluxo de água na germinação e mobilizar reservas energéticas a fim de gerar plantas mais vigorosas a um baixo custo.  30

sementes da espécie (phaseolus vulgaris) foram plantadas, sendo, 10 sem revestimento, 10 com revestimento Tipo I e 10 com o Tipo II. Os substratos utilizados foram algodão

(2g) e terra vegetal (20g) umidificados com 5ml de água. Após 7 dias do plantio, 20% das sementes Tipo I, 50% das do Tipo II e 50% das não revestidas germinaram. Em

seguida, as plântulas já destituídas de seus substratos e cotilédones foram secas em estufa sob temperatura de 60°C, por 24 horas, para ser efetuado o teste da massa seca que

serve como índice de comparação, de forma que as sementes produtoras de maior matéria seca são consideradas mais vigorosas (Popinigs,1981). A relação das massas totais

com as massas secas médias foi de 53,85% para o Tipo I, 70,28% para as sem revestimento e 76,01% para as do Tipo II. As amostras que apresentaram maiores médias de

matéria seca são consideradas mais vigorosas pois proporcionaram maior transferência de compostos de seus tecidos de reserva para o embrião, na fase da germinação

(Nakagawa,1999). Os resultados evidenciaram que o material desenvolvido possui certo potencial de elevar a produção de alimentos. 
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