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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

DEPENDÊNCIA TÉRMICA DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Polygonum ferrugineum 
Weed. (Polygonaceae): UMA ANÁLISE ATRAVÉS DO MODELO GRAUS-DIA.
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A temperatura representa um importante fator ambiental regulador da germinação de sementes. 
Modelos baseados em parâmetros populacionais, como graus-dia (thermal-time), são ferramentas 
que permitem estimar, a partir de dados experimentais, o tempo necessário para a germinação de 
sementes de uma determinada espécie em um dado regime térmico. Para aplicação deste modelo 
têm-se usado o método da regressão probítica, tanto para estimar temperaturas infra-ótimas como 
as supra-ótimas. Neste estudo procurou-se avaliar a resposta de sementes de Polygonum ferru-
gineum, uma espécie de distribuição tropical, à temperatura com base no modelo de graus-dia. 
Para a quebra de dormência, as sementes foram separadas em lotes, enterradas em potes com 
areia úmida e submetidas ao tratamento de estratificação a 10°C por sete dias. Após a exumação 
as sementes foram incubadas em placas de Petri a 10, 15, 20, 25 e 30°C em escuro contínuo, e a 
germinação verificada diariamente. P. ferrugineum apresentou maior porcentagem de germinação 
(85%) nas temperaturas de 15 e 20°C. As temperaturas base (Tb), ótima (To) e máxima (Tm) foram 
6,4°C, 20,6°C e 32,3°C, respectivamente. A partir do modelo probit(g), o graus-dia(50) estimado foi 
de 23ºd indicando que este é o tempo térmico necessário para que 50% das sementes da popula-
ção de P. ferrugineum germinem. Os resultados mostraram que a faixa de temperaturas sub-ótimas 
estimula a germinação, enquanto as temperaturas supra-ótimas inibem a germinação. Assumin-
do-se que a velocidade de germinação de P. ferrugineum apresentou relação linear (r2 > 0,9) em 
função da temperatura e as temperaturas cardeais (Tb e Tm) estimadas para cada fração percentual 
variaram pouco, o modelo graus-dia pode ser útil para o manejo adequado da espécie, uma vez 
que é considerada invasora de áreas.
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