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RESUMO 

 

Em escala comercial, os produtores multiplicam o maracujazeiro por meio de sementes. 

Entretanto, este método apresenta a desvantagem da germinação não ser sincronizada, 

havendo relatos de que ela ocorre no período de 10 dias até 6 semanas, fato que dificulta a 

formação de mudas, devido à desuniformidade destas. Nesse sentido o objetivo do presente 

trabalho foi avaliar o efeito de hormônios reguladores de crescimento na superação da 

dormência de sementes de Passiflora setacea DC Cv. „BRS Pérola do Cerrado‟. O 

experimento foi realizado no laboratório de fruticultura da Universidade de Brasília. Foram 

utilizadas sementes de frutos maduros, colhidos após sua queda natural. As sementes foram 

submetidas a duas fórmulas de ácido giberélico (GA3 e GA4+7 + N-{fenilmetil}-aminopurina) 

em quatro diferentes concentrações (0,100, 200 e 300 mg.L-¹) por período de embebição de 

6,12 e 24 horas. A embebição das sementes, por 6 horas, em GA4+7 + N-{fenilmetil}-

aminopurina, nas concentrações de 100 e 300 mg.L-¹, observou-se eficiência para a superação 

da dormência de sementes recém colhidas de Passiflora setacea DC Cv. „BRS Pérola do 

Cerrado‟. 

Palavras-chaves: maracujá silvestre, maracujá do sono, propagação, germinação. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O maracujazeiro, pertencente à família Passifloraceae, está entre as principais espécies 

frutíferas cultivadas no país. A principal demanda do maracujá é para o mercado interno, que 

absorve a maior parte da produção nacional (OLIVEIRA JÚNIOR, 2008). Mais da metade 

dessa produção é absorvido pelo mercado de frutas in natura e o restante é destinado para a 

indústria de suco concentrado. A propagação do maracujazeiro pode ser feita por sementes, 

por enxertia, estaquia e alporquia. A forma mais usual para se proceder a propagação do 

maracujazeiro é por sementes embora, o baixo percentual de germinação dificulte a utilização 

desta forma de propagação em algumas espécies (MELETTI et al., 2002). Essa baixa e 

desuniforme germinação está relacionada com aspectos fisiológicos (dormência). A 

dormência pode ser definida como o fenômeno pelo qual as sementes de uma determinada 

espécie, mesmo sendo viáveis e tendo todas as condições ambientais para tanto, deixam de 

germinar (SANTOS et al., 2003). 

De acordo com Warren e Bennet (1997), na superação da dormência de sementes de 

passifloráceas, devem ser considerados os métodos de extração de arilo, armazenamento, 

efeito de temperatura na germinação, além do equilíbrio entre promotores e inibidores 

vegetais, para regular o processo germinativo. O conhecimento dos fatores que influenciam a 

germinação das sementes é de extrema importância, pois assim poderão ser controlados para 

otimizar a germinação, resultando na produção de mudas vigorosas e minimização dos custos 

de produção. Conhecimento esse que beneficia não só a área de pesquisa, como de toda a 

cadeia que está envolvida no cultivo do maracujá.  

As giberelinas por sua vez influenciam uma grande variedade de processos de 

desenvolvimento das plantas. Elas podem ser fundamentalmente exigidas na germinação de 

sementes para as etapas: ativação do crescimento vegetativo do embrião, enfraquecimento da 

camada do endosperma que envolve o embrião e restringe seu crescimento, assim como na 

mobilização de reservas energéticas (Taiz e Zeiger, 2004). 

Deste modo o presente trabalho teve por objetivo avaliar o efeito da aplicação dos 

fitoreguladores GA3 e GA4+7 + N-{fenilmetil}-aminopurina, em diferentes concentrações e 

períodos de embebição, na germinação de sementes de Passiflora setacea DC Cv. „BRS 

Pérola do Cerrado‟.   
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2. OBJETIVO GERAL 

 

O trabalho teve como objetivo principal avaliar o efeito de hormônios reguladores de 

crescimento na superação da dormência de sementes de Passiflora setacea DC Cv. „BRS 

Pérola do Cerrado‟.  

 

2.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar o percentual de germinação de sementes de P. setacea DC „BRS Pérola do 

Cerrado‟ quando embebidas em três diferentes concentrações (100, 200 e 300 mg.L-¹) de GA3 

e GA4+7 + N-{fenilmetil}-aminopurina, por diferentes períodos (6, 12 e 24 horas), em câmera 

de germinação.  

Verificar em que concentração e qual período de embebição houve maior eficiência no 

processo de germinação de P. setacea DC „BRS Pérola do Cerrado‟. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. A cultura do maracujá: Aspectos gerais 

 

 As espécies de maracujá pertencem à família Passifloraceae que é composta por 

dezenove gêneros, sendo Passiflora, o de maior importância (BRAGA e JUNQUEIRA, 2000), 

tanto em relação ao número de espécies (BERNACCI et al., 2003; VITTA E BERNACCI, 

2004) quanto do ponto de vista econômico (OLIVEIRA et al., 1994; SOUZA e MELETTI, 

1997). A produção mundial de maracujá, no ano de 2007 foi de 664 mil toneladas, sendo o 

Brasil o maior produtor (MEZZALIRA et al., 2009), com aproximadamente 400 mil 

toneladas, produzidas em 47 mil hectares (IBGE, 2009). No ano de 2013 a produção 

Brasileira foi de 838.244 toneladas, superando a média mundial de 2007. E a área colhida 

passou de 47 mil hectares para 57.277 hectares (AGRIANUAL, 2016), em 2013. Com base 

nesses dados a produtividade brasileira passou de 8.51 Ton/ha em 2009 para 14,6 Ton/ha em 

2013.  

Os mercados de suco e de fruta fresca têm crescido e a produção, embora estagnada 

nos últimos anos, é substancialmente maior que aquela de décadas anteriores (AGUIAR e 

SANTOS, 2001). O destino da produção varia de acordo com a região, porém, verificam-se 

ao longo das últimas duas décadas, uma inversão: o mercado de fruta fresca que absorvia, 

aproximadamente, 30% da produção nacional, hoje absorve mais da metade (RUGGIERO e 

OLIVEIRA, 1998). O suco da fruta concentrado ocupa o segundo lugar na pauta de 

exportações brasileiras de sucos de frutas que movimenta um mercado mundial de 5,0 bilhões 

de dólares/ano (RUGGIERO et al., 1996). O mercado internacional de maracujá é 

considerado emergente, necessitando apenas de garantia de continuidade de fornecimento ao 

longo dos anos. A cultura está presente em praticamente todas as regiões do país e os 

principais estados produtores são Bahia (42,3%), Ceará (25,5%), Espirito Santo (5,7%) e 

Minas Gerais (3,9%), (Agrianual, 2016).  

No Brasil são encontradas cerca de 120 espécies do gênero Passiflora, sendo a região 

central e norte onde há maior ocorrência (OLIVEIRA et al., 1994). Segundo Souza e Meletti 

(1997) cerca de 95% dos pomares comerciais são de maracujá-amarelo (Passiflora edulis 

Sims.). Recentemente, com a intensificação da coleta do germoplasma de Passiflora, tem-se 

dado maior atenção aos parentes silvestres do maracujá, possibilitando sua incorporação aos 

programas de melhoramento genético, permitindo a obtenção de híbridos interespecíficos 

entre espécies pouco exploradas comercialmente (OLIVEIRA e RUGGIERO, 2005), seja para 

a incorporação de resistência contra doenças às espécies comerciais (JUNQUEIRA et al., 

2005) ou para fins ornamentais (PEIXOTO, 2005). 
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O Brasil possui excelentes condições edafoclimáticas para o cultivo do maracujazeiro, 

mas a produtividade, de modo geral, ainda é baixa. Esse fato deve-se, principalmente, à falta 

de informações técnico-científica e ao baixo nível tecnológico dos produtores no manejo da 

cultura na pré e pós-colheita (MELO et al., 2001). Oliveira & Ferreira (1991) apontam a falta 

de uma cultivar homogênea, produtiva e tolerante às principais moléstias como entrave à 

qualidade e à produtividade dos pomares comerciais. Além disso, as variedades de maracujá 

comercial são, em sua maioria, suscetíveis a grande número de pragas e doenças, além de 

pouco produtivas.  

 Os trabalhos de melhoramento genético ainda são escassos, mas podem contribuir 

significativamente para o aumento da produtividade em função da grande variabilidade 

existente (BRUCKNER, 1997) e também para diminuir a oscilação na área plantada e a 

consequente produção de frutos. 

 

3.2. Propagação do maracujazeiro 

 

 A propagação do maracujazeiro ocorre predominantemente por meio de sementes, em 

produções comerciais. Essa forma de propagação garante mudas com melhores condições 

fitossanitárias, pois as principais viroses que atacam a cultura não são transmitidas às 

descendências através das sementes (COSTA et al., 2010). Toda via, a germinação das 

sementes de passiflora é baixa e desuniforme, dificultando a formação de mudas, sendo esse 

um grande entrave para produtores (SOUZA e MELETTI, 1997). Dessa forma, é importante 

conhecer os aspectos que afetam a germinação das sementes. Pádua et al. (2011) citam que 

dentre estes aspectos, destacam-se os de origem genética, de pré e pós-colheita, morfológicos 

e fisiológicos (dormência, maturidade e vigor). 

 Pouco se conhece sobre a questão da dormência de sementes, principalmente em se 

tratando de espécies frutíferas tropicais (BARROS, 2006). Ellis et al. (1985) citam que as 

espécies de Passiflora apresentam sementes semipermeáveis, que permitem pronta captação 

de água, mas contêm inibidores de germinação. 

As diversas espécies de maracujá são utilizadas para diferentes finalidades, dividindo-

se, basicamente, em comestíveis, medicinais ou ornamentais. As espécies cultivadas 

comercialmente são: maracujá azedo ou maracujá amarelo (Passiflora edulis Sims), maracujá 

roxo (Passiflora edulis) e maracujá-doce (Passiflora alata Curtis). Entretanto, a cultura 

apresenta alguns problemas com relação à propagação e à fitossanidade, dentre os quais as 

doenças provocadas por patógenos do solo se constituem nas mais importantes, em termos de 

expressão econômica. Por isso, variabilidade observada entre e dentro de espécies do gênero 

Passiflora para resistência a doenças e pragas tem sido estudada e caracterizada com o 

objetivo de aproveitá-las nos programas de melhoramento e utilização de porta-enxertos 

(SANTOS, 2006).    
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Dentre as espécies pouco conhecidas, destaca-se o maracujá-sururuca ou maracujá-do-

sono (Passiflora setacea DC), uma espécie silvestre pouco estudada, em especial com relação 

à propagação, germinação e condições de armazenamento. Vários autores citam que essa 

espécie silvestre possui tolerância a algumas doenças e pragas, como resistência à morte 

precoce e à fusariose, constituindo uma importante alternativa potencial para porta-enxertos. 

Poucas características são conhecidas, a exemplo seu longo período de dormência das 

sementes e dificuldade no enraizamento de estacas (SANTOS, 2006). 

A propagação do maracujazeiro pode ser feita por meio de sementes ou 

vegetativamente, por meio de enxertia ou estaquia (GRATTAPAGLIA et al., 1991; SÃO 

JOSÉ et al., 1994). A propagação por meio de sementes determina, por segregação provocada 

pela polinização cruzada, indivíduos diferentes, com consequente formação de lavouras 

heterogêneas, acarretando diferenças no Brix e coloração do suco, prejudicando o 

aproveitamento industrial do produto. Em escala comercial, os produtores multiplicam o 

maracujazeiro por meio de sementes. Entretanto, este método apresenta a desvantagem de a 

germinação não ser sincronizada, havendo relatos de que ela ocorrer no período de 10 dias até 

6 semanas, fato que dificulta a formação de mudas, devido à desuniformidade destas 

(TSUBOI e NAKAGAWA, 1992). 

Algumas espécies apresentam dormência em suas sementes. Essa dormência consiste 

em um mecanismo de sobrevivência, pois pode retardar a germinação, que não ocorre quando 

as condições para o estabelecimento das plântulas são limitantes, além de permitir a 

distribuição das sementes germinadas ao longo do tempo, favorecendo sua sobrevivência 

(RAMOS et al., 2002).  

A dormência pode ser definida como o fenômeno pelo qual as sementes de uma 

determinada espécie, mesmo sendo viáveis e tendo todas as condições ambientais para tanto, 

deixam de germinar. O estado de dormência não se confunde com o de quiescência, que é um 

estado de repouso em que, estando viável a semente, ele é facilmente superável com o 

fornecimento das condições ambientais necessárias (CARVALHO & NAKAGAWA, 1988; 

HARTMANN et al., 1997).  

 No caso de espécies silvestres, como (Passiflora setacea DC.), Passiflora cincinatta e 

Passiflora nitida, tolerantes a moléstias e com importante potencial para porta-enxertos, o 

período de dormência é muito mais longo do que em outras passifloráceas (MANICA et al., 

2005).  

 A espécie (Passiflora setacea DC), apresenta dormência em suas sementes. Além 

disso, Roncatto et al. (2002), estudando a avaliação do comportamento de diferentes espécies 

de maracujazeiro (Passilfora spp.) propagadas por estaquia, observaram que ela não apresenta 

potencial para enraizamento.   

O conhecimento sobre os aspectos da germinação de sementes das diversas espécies 

de Passiflora é fundamental para a propagação e para a manutenção de bancos de 

germoplasma, visando evitar a erosão genética (PASSOS et al., 2004).  
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3.3. Uso de reguladores de crescimento 

 

 A aplicação de reguladores de crescimento tais como auxinas, citocininas, giberelinas, 

etileno e outros, tem sido efetuada com resultados positivos na quebra de dormência de 

sementes (KOLLER et al., 1962). Desses reguladores, as giberelinas estão diretamente 

relacionadas à germinação de muitas sementes, uma vez que sua aplicação exógena, além de 

contrabalançar a inibição imposta pelo ácido abscísico, provoca um aumento endógeno de 

GA3, induzindo o crescimento do embrião e estimulando o processo germinativo, o que torna 

evidente sua participação na superação da dormência das sementes (SESHU e DADLANI, 

1991; TAYLORSON e HENDRICKS, 1977; VAN BECKUM et al., 1993; WANG et al., 

1998). 

No entanto, existem outros reguladores vegetais envolvidos no processo da 

germinação, como as citocininas que têm a capacidade de promover a germinação em 

algumas espécies (METIVIER, 1986). As citocininas tem função de bloquear o efeito de 

alguns inibidores presentes nas sementes, permitindo que outros fitorreguladores, como as 

giberelinas, atuem estimulando a germinação (KHAN, 1971). Baseado nisso que algumas 

empresas criaram produtos contendo os dois reguladores vegetais. Um exemplo disso é o 

Promalin, fitorregulador formado pela mistura de dois fitorreguladores naturais, a citocina N-

(fenil-metil)-1H-purina-6-amina e as giberelinas GA4 e GA7. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Local da instalação do experimento   

O trabalho foi conduzido em laboratório localizado no Setor de Fruticultura da Estação 

Experimental de Biologia – EBB, Universidade de Brasília, situada no Distrito Federal a uma 

latitude Sul de 16°, longitude a Oeste de Greenwich de 48°, e altitude de 1010 metros acima 

do mar. 

Delineamento Experimental 

O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso, com três repetições, em 

esquema fatorial 2x4x3, sendo os tratamentos constituídos pelo tratamento com duas formulas 

de ácido giberélico (GA3 e GA4+7 + N-{fenilmetil}-aminopurina), em quatro diferentes 

concentrações (0,100, 200 e 300 mg L
-1

), embebidos por 6, 12 e 24 horas no produto. Como 

testemunha, sementes foram colocadas para germinar na ausência da aplicação dos 
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reguladores vegetais, alterando apenas o tempo de embebição em água deionizada. Em todo o 

experimento foram totalizando 24 tratamentos em conformidade com o descrito na logo 

abaixo (Tabela 1). 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos empregados. Os mesmos tratamentos foram utilizados 

para os fitoreguladores GA3 e GA4+7 + N-{fenilmetil}-aminopurina, totalizando 24 

tratamentos. 

Tratamentos 

1) Imersão das sementes em solução 0 mg.L-¹ do fitoregulador, por 6 horas 

2) Imersão das sementes em solução 0 mg.L-¹ do fitoregulador, por 12 horas 

3) Imersão das sementes em solução 0 mg.L-¹ do fitoregulador, por 24 horas 

4) Imersão das sementes em solução 100 mg.L-¹ do fitoregulador, por 6 horas 

5)  Imersão das sementes em solução 100 mg.L-¹ do fitoregulador, por 12 horas 

6) Imersão das sementes em solução 100 mg.L-¹ do fitoregulador, por 24 horas 

7) Imersão das sementes em solução 200 mg.L-¹ do fitoregulador, por 6 horas 

8) Imersão das sementes em solução 200 mg.L-¹ do fitoregulador, por 12 horas 

9) Imersão das sementes em solução 200 mg.L-¹ do fitoregulador, por 24 horas 

10) Imersão das sementes em solução 300 mg.L-¹ do fitoregulador, por 6 horas 

11) Imersão das sementes em solução 300 mg.L-¹ do fitoregulador, por 12 horas 

12) Imersão das sementes em solução 300 mg.L-¹ do fitoregulador, por 24 horas 

 

Equipamentos e Procedimentos para Germinação 

Para o desenvolvimento/condução do experimento, foram utilizadas sementes 

provenientes de frutos maduros, colhidos no campo, após sua queda natural. As sementes 

foram manualmente extraídas do interior dos frutos e, para remoção da mucilagem, foram 

friccionadas sobre uma peneira de malha fina, em água corrente. Para a secagem, as sementes 

foram mantidas sobre folhas de papel, à sombra, em ambiente de laboratório, por sete dias. 

Foram avaliados 24 tratamentos, sendo que cada tratamento era representado por uma 

caixa gerbox contendo 30 sementes. Essas 30 sementes foram divididas em três fileiras de 10 

sementes, cada uma dessas fileiras representa uma repetição. Após as sementes serem 

submetidas aos seus respectivos tratamentos, foi feita uma desinfecção superficial que 

consistiu em imergir as sementes tratadas em um recipiente contendo uma solução de álcool 

etílico anidro (C2H5OH) - PM: 46,07, por 3 minutos, seguida de imersão em solução de 

hipoclorito de sódio 4%, sendo posteriormente enxaguadas com água destilada. As caixas 

gerbox foram mergulhadas em solução de hipoclorito de sódio a 5% para sua desinfecção. Os 
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papeis germitest e as vidrarias utilizadas foram auto clavadas.  As sementes foram mantidas 

em germinador B.O.D. TE-391 TECNAL regulado a 25 °C, no escuro, e as avaliações foram 

feitas diariamente, até 40 dias após a instalação dos testes de germinação. Foram consideradas 

germinadas as sementes que apresentaram emissão de raiz primária com comprimento 

superior a 2 mm (Figuras de 1 a 9). 

Foram utilizados dois produtos comercias que corresponde as duas formulas de ácido 

giberélico utilizado. O Promalin®, produto composto por dois fitorreguladores naturais, a 

citocinina N-(fenil-metil)-1H-purina-6-amina à 1,8% e as giberelinas GA4 e GA7 à 1,8%, 

fabricado pela Abbott Laboratories, U.S.A. O outro produto utilizado foi o Gibberellic Acid á 

90%, do laboratório SIGMA. 

 

Análises estatísticas 

Os dados coletados foram submetidos às análises estatísticas apropriadas ao 

delineamento adotado. Na análise de variância dos dados, para avaliação da significância do 

efeito dos tratamentos foi utilizado o teste de F. Compararam-se as medidas entre si, pelo teste 

de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

Os cálculos referentes às analises estatísticas foram executados, utilizando o software 

SISVAR, de autoria de Ferreira (2008), desenvolvido na Universidade Federal de Lavras. 

 

Figura 1. Germinador B.O.D. TE-391 TECNAL. 
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Figura 2. Gibberellic Acid á 90%, laboratório SIGMA. 

 

Figura 3. Caixas Gerbox pós-desinfecção. 

 

Figura 4. Tratamentos montados e identificados. 
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Figura 5. Sementes embebidas por 24 horas em solução 300 mg.L-¹ de GA3 

 

Figura 6. Papel Germitest recém autoclavados. 

 

Figura 7. Germinação de P. setacea DC Cv. „BRS Pérola do Cerrado‟. 
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Figura 8. Agitador mecânico, álcool etílico anidro (C2H5OH) - PM: 46,07 e produto 

comercial Promalin®. 

 

Figura 9. Beckers contendo solução de GA3 e GA4+7 + N-(fenilmetil)-aminopurina, 

em diferentes concentrações. 
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5. Resultados e Discussão 

Os resultados apresentados demonstraram o efeito significativo da aplicação de fito-

hormônio GA3 e GA4+7 + N-{fenilmetil}-aminopurina na quebra de dormência/germinação de 

sementes de Passiflora setacea D.C. A interação dose de aplicação de fito-hormônio versus 

germinação de sementes foi determinante para os resultados obtidos (Tabela 2). 

O efeito da aplicação dos fito-hormônios foi variável de acordo com a dose e o tipo de 

fito-hormônio utilizado. Neste sentido, o tratamento 12, referente a aplicação de GA3, resultou 

em 16,67% de germinação sendo identificado como melhor tratamento e diferindo 

significativamente dos demais tratamentos, com exceção dos tratamentos 11, 4 e 9 que 

resultaram em germinação sendo de 3,3 (%), 6,7(%) e 13,3(%) respectivamente. Com relação 

à aplicação de fito-hormônio GA4+7 + N-{fenilmetil}-aminopurina, os tratamentos que 

resultaram em melhor desempenho da germinação de sementes de P. setacea D.C “BRS 

Pérola do Cerrado”, foram os tratamentos 10 com 80(%) e 4 com (76,7%) respectivamente. 

Ressalta-se ainda, que estes tratamentos diferiram significativamente dos demais tratamentos, 

com exceção dos seguintes tratamentos: 9 com 46,7(%), 5 e 7 com 56,7(%) e 8 e 11 com 63,3 

(%) (Tabela 1 e 2). 

Tabela 2. Porcentagem de germinação de sementes de P. setacea D.C. submetidas à 

embebição em fitoreguladores. Brasília, DF, 2016. 

Fitorregulador Tratamentos  % de Germinação 

GA3 

1 0 b 

2 0 b 

3 0 b 

4 6,67 ab 

5 0 b 

6 0 b 

7 0 b 

8 0 b 

9 13,34 ab 

10 0 b 

11 3,34 ab 

12 16,67 a 

GA4+7 + N-(fenilmetil)-

aminopurina  

1 0 d 

2 0 d 

3 0 d 

4 76,67 a 

5 56,67 abc 

6 23,34 cd 

7 56,67 abc 

8 63,34 ab 

9 46,67 abc 

10 80 a 

11 63,34 ab 

12 40 bc 

CV (%) 26,85 
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Dentro do grupo do fitoregulador GA3 e do GA4+7 + N-(fenilmetil)-aminopurina, média seguidas pela 

mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (p<0,05). 

Dessa forma, só houve germinação de sementes de P. setacea D.C após imersão em 

fito reguladores, tendo as sementes respondido tanto a aplicação de GA3 como de GA4+7 + N-

(fenilmetil)-aminopurina, em percentuais diferentes. 

No presente trabalho não houve a necessidade de escarificar as sementes de P. setacea 

D.C., já que o tegumento não parece representar uma barreira à entrada de água nas sementes, 

não constituindo assim um caso de dormência física (FERREIRA, 1998). Isso é mostrado no 

trabalho realizado por Costa et al. (2010), onde a escarificação parece ter sido prejudicial à 

qualidade fisiológica das sementes, afetando negativamente sua resposta tanto à aplicação do 

GA3 quanto do GA4+7 + N-{fenilmetil}-aminopurina. 

A eficácia da aplicação de fito regulador para superação da dormência de sementes de 

Passiflora setacea já foi observada em trabalhos utilizando GA4+7 + N-{fenilmetil}-

aminopurina: (COSTA et al., 2010) e GA3: (COSTA et al., 2010; PÁDUA et al., 2011; 

SANTOS, 2006). Costa et al. (2010) também observaram resposta positiva à aplicação de 

GA4+7 + N-{fenilmetil}-aminopurina, em sementes de P. setacea D.C. Entretanto, a maior 

porcentagem de germinação observada por esses autores foi inferior a 60%, após a aplicação 

de 200 mg.L-¹ de GA4+7 + N-{fenilmetil}-aminopurina, em sementes não escarificadas, no 

substrato de germinação. 

O tempo de embebição de 6 horas se mostrou suficiente para a absorção do produto 

comercial Promalin® pelas sementes. Já que foram nesse período de embebição as melhores 

porcentagens de germinação. E em relação a esse produto comercial, o tratamento com 

melhor custo/benefício foi o 4 (sementes embebidas em solução 100 mg.L-¹ de Promalin® 

por 6 horas), pois a diferença numérica da porcentagem de germinação quando comparada ao 

tratamento 10 (sementes embebidas em solução 300 mg.L-¹ de Promalin® por 6 horas) foi 

muito baixa.    

Embora o tratamento das sementes apenas com ácido giberélico tenha favorecido a 

germinação, esta foi superior nos tratamentos que empregaram a combinação entre giberelinas 

e citocininas (GA4+7 + N-{fenilmetil}-aminopurina). Isso pode ter ocorrido porque as 

citocininas tem a função de bloquear o efeito de alguns inibidores presentes nas sementes, 

permitindo que as giberelinas atuem estimulando a germinação (KHAN, 1971). De acordo 

com Taiz e Zeiger (2004), é provável que as giberelinas e citocininas, aplicadas 

simultaneamente atuem em várias etapas do metabolismo germinativo, auxiliando no 

enfraquecimento dos tecidos e mobilização das reservas energéticas e na regulação do nível 

de substâncias promotoras e inibidoras da germinação, favorecendo a retomada do 

crescimento embrionário e promovendo a germinação das sementes. 
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6. Conclusão 

  

 A aplicação de GA4+7 + N-{fenilmetil}-aminopurina, nas concentrações de 100 

mg.L
-1

 e 300 mg.L
-1

, embebidas por 6 horas, são eficientes para a superação da 

dormência de sementes recém colhidas de P. setacea D.C “BRS Pérola do Cerrado”. 

A aplicação de GA3 foi suficiente para gerar a quebra de dormência das 

sementes P. setacea D.C no tratamento correspondente a Imersão das sementes em 

solução 300 mg.L
-1

, por 24 horas. 

  A eficiência da aplicação de GA3 comparada a aplicação do produto comercial 

Promalin
®

 foi inferior nas condições deste trabalho. 
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