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A  germinação  abrange  os  eventos  que  começam  com  a  absorção  de  água  pela  semente
quiescente e termina com o elongamento do eixo embrionário.  Na região norte de Minas
Gerais, estudos abordando a germinação de espécies nativas ainda são escassos. O presente
 estudo teve como objetivo avaliar  o  comportamento  germinativo  de  A.  fraxinifolium  em
função da biometria dos diásporos e tratamentos pré-germinativos. A coleta dos diásporos
foi realizada na Área de Proteção Ambiental do Rio Pandeiros, norte de Minas Gerais, em
outubro/2008. Os diásporos foram avaliados quanto ao comprimento, largura, espessura e
peso;  classificados  em  diásporos  pequenos,  médios  e  grandes;  e  submetidos  às
escarificação  mecânica  e  térmica,  mantendo-se  ainda  o  controle  (diásporos  intactos).  O
delineamento  experimental  foi  inteiramente  casualizado,  em  esquema  fatorial  de  3  ×  3,
com 10 repetições de 10 sacos cada, totalizando 900 diásporos. Os resultados da ANOVA
para  germinação  de  A.  fraxinifolium  revelaram  variação  frente  aos  tratamentos
pré-germinativos  (gl=2;  F=346,9;  p<0,01)  e  na  interação  tamanho  ×  tratamento  (gl=4;
F=14,52;  p<0,01),  a  5%  de  probabilidade,  com  percentuais  de  93,0%  (+3,95),  62,0%  (+
,73) e 83,0% (+4,48),  para o  controle;  e  52,0% (+5,33),  82,0% (+3,88)  e  75,0% (+4,28),
para  água  quente;  respectivamente  às  sementes  pequenas,  médias  e  grandes.  Para  o
tamanho dos  diásporos  (gl=2;  F=0,61;  p=0,54),  não  foi  observada  diferença  significativa
no percentual germinativo das sementes. Conclui-se que a germinação das sementes de A.
fraxinifolium  é  afetada pelos  tratamentos  pré-germinativos  aplicados,  com percentuais  de
germinação maiores para sementes intactas,  revelando ausência de dormência tegumentar
na  espécie.  Contudo,  não  existe  relação  entre  vigor,  atestado  pela  germinabilidade  das
sementes, com o tamanho das mesmas.
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