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O conhecimento sobre a germinação de sementes de espécies do estrato
 herbáceo-arbustivo do Cerrado ainda é restrito. Ruellia nitens (Nees) Wassh. é
 um subarbusto de flores lilases vistosas, com amplo potencial no paisagismo.
 Desta forma, objetivou-se a propagação da espécie pela germinação de
 sementes em estufa e in vitro. A coleta dos frutos maturos foi feita no Distrito
 Federal, ao final da estação seca. Em estufa, as sementes foram plantadas em
 bandeja de isopor com os substratos: terra vegetal, vermiculita, areia lavada e
 latossolo vermelho, com dez repetições por tratamento, num total de 40
 sementes. Para o cultivo in vitro, as sementes foram descontaminadas em álcool
 70% (1 min.), hipoclorito de sódio (NaClO) a 2% de cloro ativo durante 5, 10, 15,
 20, 25 e 30 min. (com cinco repetições por tratamento, totalizando 30 sementes)
 e três banhos em água destilada e autoclavada (1 min.). Posteriormente foram
 inoculadas em tubos de ensaio com solução de água e ágar (7,5 g.L-1) e
 transferidas para sala de cultivo. O critério de germinação usado in vitro foi a
 protrusão da radícula; e em estufa, a emergência dos cotilédones sobre o
 substrato. O número de sementes germinadas foi observado diariamente e tempo
 médio de germinação foi estabelecido. Na germinação em estufa, o tempo médio
 ocorreu em 325 h. As percentagens de germinação foram 50%-terra vegetal,
 70%-vermiculita, 90%-areia e 80%-latossolo, e não diferiram significativamente
 (P<0,05). In vitro, 100% das sementes foram desinfestadas em todos os períodos
 de imersão, com exceção de 15 min. (80%); e o tempo médio de germinação
 ocorreu em 144 h. Em todos os tratamentos 100% das sementes germinaram,
 exceto em 25 min. (60%). Porém, nos períodos 25 e 30 min., as plântulas
 apresentaram sinais de má formação. Conclui-se que a espécie pode ser
 propagada por semente, tanto em estufa quanto in vitro, mas neste último, a
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 desinfestação deve ser realizada em até 20 min. de imersão em hipoclorito de
 sódio.
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