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Annona mucosa é cultivada em pomares domésticos, principalmente na região 
amazônica, possuindo ação antiprotozoário, antimicrobiana, antifúngica e biopesticida. 
Apresenta fruto nutritivo, que abriga várias sementes com dormência fisiológica, 
tegumentar e presença de substâncias inibidoras da germinação, tornando-a lenta e 
desuniforme, dificultando a produção de mudas e sua utilização em larga escala. O 
trabalho avaliou a eficiência dos métodos combinados de hidratação e estratificação 
para a superação da dormência das sementes e a influência do tempo de armazenamento 
e tamanho sobre a germinação. Foram realizados três experimentos: o primeiro em 
delineamento fatorial 2x3 com e sem hidratação em água por 48 horas e tempo de 
estratificação das sementes em areia por 15, 20 e 25 dias. No segundo experimento em 
delineamento fatorial 3x3, foram avaliados períodos de armazenamento de 0, 30 e 60 
dias e estratificação das sementes por 15, 20 e 25 dias. O terceiro experimento, em 
delineamento inteiramente casualizado, avaliou a influência de dois tamanhos de 
sementes (grandes e pequenas) no crescimento inicial das plantas. Para todos os 
experimentos utilizaram-se 04 repetições com 25 sementes cada. Foram avaliados a 
percentagem e índice de velocidade de germinação e emergência, tempo médio, índice 
de sincronização e frequência relativa da germinação. Nas plântulas avaliou-se o 
diâmetro do coleto, no de folhas, comprimento e massa seca aérea e radicular. O 
comportamento da espécie A. mucosa indica existência de dormência embrionária, 
superada com hidratação por 48 horas + estratificação por 20 ou 25 dias, promovendo 
maior % germinação (>80%) e comprimento de raiz. O armazenamento de sementes por 
30 ou 60 dias reduz a dormência embrionária. Durante a estratificação por 25 dias a 
variação nas temperaturas entre 20-33oC é uma condição que favorece a germinação. As 
dimensões das sementes interferiram no vigor das plântulas, com sementes maiores 
originando plântulas com valores superiores de diâmetro do coleto, no folhas, 
comprimento, massa seca aérea e de raiz, comparados as plântulas originárias de 
sementes menores. Sementes maiores ≥ 17 mm de comprimento, 9 mm de largura e 7 
mm de espessura, originam plântulas mais vigorosas, devendo ser preferencialmente 
utilizadas para produção de mudas. 
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