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Apesar de sua relevância ecológica, a biodiversidade dos ambientes rupestres encontra-se extre-
mamente ameaçada pela ocupação humana. O gênero Lychnophora, abundante nestes ambien-
tes, apresenta dezenas de espécies conhecidas popularmente como arnica, todas com microende-
mismo bastante pronunciado. As espécies deste gênero, além de ecologicamente relevantes para 
os ambientes rupestres, apresentam ainda importância medicinal, e devido a isto, sofrem com o ex-
trativismo considerado predatório, o que somado à baixa taxa de germinação das sementes, pode 
vir a comprometer a sua perpetuação. Este trabalho teve por objetivo avaliar a influência do ácido 
giberélico na germinação de Lychnofora pohlii. Para este fim, após seleção por teste densimétrico, 
os aquênios foram submetidos à imersão em ácido giberélico (GA3 – 0,5 mg L-1) durante 0; 6; 12; 
24; e 36 horas. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições 
de 25 aquênios cada, totalizando 500 aquênios. Estes foram mantidos durante 60 dias em areia 
estéril, em caixas do tipo gerbox, depositadas em câmara germinadora a 30ºC e sob incidência de 
luz, com fotoperíodo de 12 horas, sendo as avaliações realizadas diariamente. Após confirmadas a 
normalidade e homogeneidade da distribuição dos dados (Shapiro-Wilk e Bartlett, respectivamente, 
a 5% de probabilidade), estes foram submetidos à Análise de variância (ANOVA) que não revelou 
diferenças entre os tratamentos testados (p > 0,05). Numericamente, a maior média de porcenta-
gem de germinação foi obtida com o tratamento 24 horas de imersão em GA3 (39 ± 17,70), seguida 
pelo tratamento de 36 horas (35 ± 16,45). Com 12 horas de imersão, a média observada foi de 32 ± 
13,46 e com 6 horas 31 ± 7,571878. A menor taxa de germinação foi observada no tratamento con-
trole (30 ± 6,92). Deste modo, conclui-se que apesar de apresentar a menor média, o controle pode 
ser o melhor tratamento, por ser prático e econômico e não diferir estatisticamente dos demais.
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