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Estudos  sugerem  que  o  tamanho  das  sementes  esta  relacionado  com  diferentes
estratégias de dispersão, possibilitando sua incorporação ao banco de sementes e de
solo.  A  germinação  inicia-se  com  a  entrada  da  água  na  semente  e  termina  o
alongamento do eixo embrionário.  Diante do exposto,  o objetivo desse trabalho foi
avaliar  o  efeito  do  tamanho  da  semente  e  de  tratamentos  pré-germinativos  na
germinação  de  Aspidosperma  subincanum  (pereiro).  Sementes  de  A.  subincanum
foram  coletadas  na  APA  do  Rio  Pandeiros,  norte  de  Minas  Gerais,  e,  a  partir  dos
dados  biométricos  das  mesmas,  classificadas  em  pequenas,  médias  e  grandes.  As
sementes de cada classe foram submetidas aos tratamentos de escarificação térmica
(água a 70oC durante 5 minutos) e mecânica (lixa), e o controle (sementes intactas).
Depois  de  selecionadas,  as  sementes  foram  semeadas  em  sacos  de  polietileno  e
alocadas  em  casa  de  vegetação.  O  delineamento  experimental  foi  inteiramente
casualizado,  em  esquema  fatorial  de  3  ×  3,  com  9  repetições  de  10  sacos  cada,
totalizando  900  sementes.  O  experimento  foi  avaliado  diariamente  durante  trinta
dias. Os dados foram analisados através da ANOVA, e as médias, comparadas pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os tratamentos pré-germinativos (gl = 2; F =
65,89; p < 0,01), o tamanho das sementes (gl = 2; F = 3,54; p < 0,05) e a interação
tratamento  e  tamanho  (gl  =  4;  F  =  7,85;  p<  0,01)  influenciaram na  germinação.  O
tamanho é um indicativo na propriedade fisiológica. Sementes maiores apresentaram
maior vigor com 80,5% de germinação. Os tratamentos com escaricações não foram
eficazes  para  essa  espécie,  pois  reduzem  o  poder  germinativo,  uma  vez  que  a
escarificação  mecânica  apresentou  37%  enquanto  a  escarificação  térmica  não
apresentou  germinação  ocasionando  injurias  ao  poder  germinativo  das  sementes.
Portanto,  o  presente  estudo  contribui  para  o  conhecimento  germinativo  da  espécie,
bem como para sua conservação.
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