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O armazenamento de sementes objetiva controlar a velocidade de deterioração destas, 
sendo de grande importância, principalmente para espécies como Psidium cauliflorum 
Landrum & Sobral, para a qual conhecimentos sobre conservação de sementes e 
aspectos relativos à germinação são escassos. P. cauliflorum é uma espécie nativa 
pertencente à família Myrtaceae, de ocorrência do bioma mata atlântica. Este trabalho 
objetivou avaliar o comportamento de sementes de P. cauliflorum armazenadas 
durante 90 dias em soluções salinas saturadas. Os Frutos de P. cauliflorum foram 
coletados em área de transição entre florestas estacionais semidecidual e decidual, 
localizada na APA do Lago de Pedra do Cavalo – BA. Após a determinação da 
umidade inicial das sementes, estas foram condicionadas em 12 câmaras, com alta e 
baixa umidade relativa, simuladas pelo uso de soluções saturadas de cloreto de sódio 
(75%) e cloreto de zinco (5,5%). O experimento foi conduzido em delineamento 
experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial (2x2x2), os quais foram 
testadas duas temperaturas (4 °C, 35 °C), dois sais (NaCl, ZnCl2) e dois períodos de 
armazenamento (30 e 90 dias). Os testes de germinação foram conduzidos em B.O.D. 
à temperatura alternada de 25ºC- 30 °C e fotoperíodo de 8 horas. Para a análise dos 
dados empregou-se o teste F da Análise da Variância. Avaliaram-se o teor de umidade 
e o percentual de formação de plântulas normais. O teor de umidade das sementes 
recém-colhidas foi de 11,2% e verificou-se que houve redução no teor de umidade em 
relação à umidade inicial em todos os tratamentos utilizados. Com base nos resultados 
da formação de plântulas normais independentemente do tipo de sal, aos 30 dias as 
sementes não foram afetadas pela temperatura. Aos 90 dias o armazenamento em 35 
oC a formação de plântulas normais (72,5 %) superou aquelas observadas em 4 oC 
(45,8%). Indiferente ao tempo e à temperatura de armazenamento o cloreto de sódio 
(65,42) proporcionou maior percentual de formação de plântulas normais, comparado 
ao cloreto de zinco (52,5). As sementes de P. cauliflorum mantêm a viabilidade, por 
pelo menos 90 dias, quando condicionadas em recipiente com solução saturada de 
cloreto de sódio à temperatura de 35 oC. Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (INEMA, BA). Palavras-chave: conservação de sementes; Mata Atlântica, 
Myrtaceae. 
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