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Inúmeras espécies nativas do sul do Brasil apresentam potencial ornamental e não são 
cultivadas para exploração do potencial econômico e agronômico, como é o caso de 
Calibrachoa sellowiana (Sendtn.) Wijsman (Solanaceae). A germinação de sementes 
é etapa essencial para conservação, melhoramento genético e cultivo destas espécies. 
C. sellowiana apresenta baixos valores de germinação de sementes e isto limita o uso 
desta espécie como planta ornamental. Hormônios vegetais são as principais 
moléculas que regulam este processo e o ácido giberélico (GA) é positivamente 
associado à quebra da dormência e germinação de sementes. A sinalização celular 
desencadeada por esta molécula é responsável pela biossíntese de α-amilase que 
hidrolisa as reservas da semente, utilizadas no crescimento do embrião durante a 
germinação. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de GA3 (0, 
17.318, 34.637, 86.592, 173,185 mg.L-1) na germinação de sementes 
morfologicamente distintas. Sementes escuras (SE) e claras (SC) de C. sellowiana 
foram submetidas a desinfestação em etanol (70%), NaClO (1%) e água destilada e 
autoclavada, sendo após inoculadas em placas de Petri com papel “germitest” 
umedecido com as diferentes concentrações de GA3. O experimento foi mantido em 
incubadora tipo B.O.D a 25±2 ºC e fotoperíodo de 12h com regas de água destilada a 
cada 24 horas. O maior valor para germinação foi observado para GA3 17.318 mg.L-1 
com 63%, seguido de 173,185 mg.L-1 com 53% e 34.637/86.592 mg.L-1 com 36% 
para ambas as concentrações, sendo estes valores superiores em relação ao controle 
(9%). Com relação ao índice de velocidade de germinação (IVG) das SE, foi 
observado 1,02 para 0 mg.L-1, 6,93 para 17.318 mg.L-1, seguido por 5,61 (173,185 
mg.L-1), 4,74 (34.637 mg.L-1) e 3,58 (86.592 mg.L-1). SC não germinaram 
independente da presença de GA3. A curva de embebição na presença de GA3 foi 
trifásica e a germinação ocorreu no 13º dia após inoculação. Tais resultados 
demonstram que o GA3 tem efeito significativo na germinação de sementes de C. 
sellowiana, sugerindo a presença de dormência, a qual pode ser do tipo fisiológica. 
Estes são os primeiros resultados que estabelecem a germinação desta espécie e 
podem ser utilizados como base para futuras aplicações no melhoramento genético e 
cultivo desta espécie como planta ornamental.  
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Palavras – Chave: Solanaceae, Vigor, Dormência. 
 


