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Seção: Botânica Econômica

EFICIÊNCIA DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Acca sellowiana (O. Berg) Burret 
(Myrtaceae) EM DIFERENTES SUBSTRATOS E CONCENTRAÇOES DE ÁCIDO GIBERÉLICO 
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Acca seloviana (goiabinha-serrana), árvore frutífera nativa adaptada ao clima frio e sensível às 
temperaturas elevadas, ocorre do planalto meridional brasileiro ao Uruguai. Seus frutos são comestíveis, 
no entanto, não são conhecidos no mercado brasileiro. Por outro lado, a produção e o consumo de 
seus frutos são maiores nos Estados Unidos, Colômbia e Nova Zelândia onde, além do consumo in 
natura, são utilizados para produzir geleia, sorvete, espumante e suco. Com o intuito de estimular a 
utilização de espécies nativas como atividade econômica, o estudo tem o objetivo de avaliar a eficiência 
da germinação de sementes em diferentes substratos e imersão prévia em diferentes concentrações de 
ácido giberélico (GA3). Os substratos testados foram: composto orgânico bioestabilizado e casca de arroz 
carbonizada, ambos com e sem cobertura com 0,5cm de vermiculita. Para cada substrato, as sementes 
foram imersas em solução com diferentes concentrações de GA3 (0, 1000, 2000, 3000 mg/L) durante 24 
horas, totalizando 16 tratamentos, cada um com 16 repetições de oito sementes. O acompanhamento 
da germinação foi realizado a cada três dias a partir da primeira semente germinada. O maior percentual 
de germinação, independente dos tratamentos ocorreu entre 25 e 40 dias após a semeadura. Todos os 
tratamentos com cobertura de vermiculita apresentaram menor percentual e menor índice de velocidade 
de germinação (IVG), indicando não ser ideal a sua utilização. O maior IVG foi obtido nos tratamentos 
compostos por casca de arroz e substrato bioestabilizado sem vermiculita, com imersão em 2000 mg/L de 
GA3 por 24 horas, porém, em casca de arroz o percentual de sementes germinadas foi inferior. Composto 
orgânico bioestabilizado é o substrato mais indicado para a semeadura de sementes de A. sellowiana. A 
imersão em GA3, na concentração de 2000 mg/L, faz aumentar ainda mais o IVG, sendo indicada a sua 
utilização na germinação de sementes da espécie.
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