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Estudos sobre a germinação de sementes produzem informação básica para a implementação de estraté-
gias de conservação e utilização de espécies nativas em processos de recuperação de áreas degradadas. 
Esse trabalho teve como objetivo testar as taxas de germinação de espécies nativas de campos ferrugi-
nosos, ecossistemas que sofrem as maiores taxas de degradação pela atividade de mineração de ferro e 
bauxita no país, visando à seleção de espécies para a produção de mudas para a recuperação de áreas 
degradadas. Foram coletados diásporos de seis espécies em áreas de campo ferruginoso no Campus da 
Universidade Federal de Ouro Preto e na serra da Brígida, em Ouro Preto (MG): Dasyphyllum spregelianum 
(Gardner) Cabrera, Dyckia saxatilis Mez, Eremanthus incanus (Less.) Less, Heteropteris campestris A. Juss, 
Miconia ligustroides Naud e Mikania glabra D.J.N. Hind. Os testes de germinação tiveram duração de 28 
dias, e ocorreram em câmara de germinação à temperatura constante (30ºC), fotoperíodo de 12h, em qua-
tro tratamentos: controle; nitrato de potássio (KNO3 a 0,2%); térmico (2 min sob 80ºC) e escuro contínuo. 
Dois padrões de fotoblastismo foram encontrados, o positivo e o indiferente. O positivo esteve presente em 
Dyckia saxatilis e Miconia ligustroides, já o fotoblastismo indiferente foi observado em Dasyphyllum spre-
gelianum, Eremanthus incanus, Heteropteris campestris e Mikania glabra. O tratamento controle foi o mais 
eficaz entre os avaliados, apresentando porcentagens de germinabilidade superiores a 98% para Dyckia 
saxatilis e 86% para Mikania glabra. Isso sugere que a luz e a hidratação são os principais fatores que de-
sencadeiam o processo de germinação das mesmas. Além disso, o tratamento controle é a técnica mais 
simples e barata de propagação em comparação com os demais, o que facilita a utilização das sementes 
das espécies estudadas em programas de recuperação de áreas degradadas e projetos de conservação. 
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