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RESUMO

GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Chamaecrista debilis (Vogel) Irwin & Barneby
 (Leguminosae-Cae), NO ESPINHAÇO MERIDIONAL, DIAMANTINA-MG (1)

 José Eduardo VARGAS (2)

Carlos Victor MENDONÇA FILHO(2)

Marcela Carlota NERY (2)

Blenda Calazans SOARES (2)

Vanessa CANDIDA (2)

 Em condições naturais, os fatores luz e temperatura são decisivos no padrão de
 dormência de sementes e podem operar em sua superação ou indução. Nas
 Leguminosas, a causa de dormência mais comum é decorrente da
 impermeabilidade do tegumento. Chamaecrista Moench pertence à família
 Leguminosae, subfamília Caesalpinioideae. Possui cerca de 330 espécies,
 destacando-se como um dos maiores gêneros da subfamília. Contudo, diante da
 escassez de informações sobre os mecanismos de germinação das espécies,
 objetivou-se com essa pesquisa selecionar tratamentos pré-germinativos que
 permitissem adequar a germinação de sementes de  Chamaecrista debilis.
 Considerando-se as características aparentes das sementes em relação à
 espessura do tegumento e sua dureza foi efetuado um teste de germinação com
 12 tratamentos: testemunha - sementes intactas (T1), escarificação mecânica
 com lixa d'água n. 80 (T2), imersão em água a 100 oC por 5, 10, 15 , 30 e 60
 segundos (T3, T4, T5 , T6 e T7 respectivamente) e imersão em ácido sulfúrico
 concentrado por 5, 10, 15, 30  e 60 segundos ( T8, T9, T10 e T11 e T12
 respectivamente). Foram avaliadas as porcentagens de germinação das
 sementes considerando a protrusão da raiz primária, de plântulas normais e o
 índice de velocidade de germinação, além do grau de umidade das sementes.
 Utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições, e as
 médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott,  a 5% de probabilidade. As
 sementes de Chamaecrista debilis apresentaram grau de umidade de 11,71%. Os
 tratamentos com água a 100 0C  a  5, 10 e 15 segundos e ácido sulfúrico a 15
 segundos foram os mais eficientes em promover a germinação, indicando que a
 dormência nessa espécie também deve-se à impermeabilidade do tegumento.
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