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Este trabalho traz importantes resultados sobre
metodos de quebra da dormencia de sementes de legumin~

A dormencia das sementes e um eficiente mecanis
mo natural de sobrevivencia das especies. Entretanto se
constitui problema quando se deseja explora-las intensiv~
mente, principalmente na fase inicial de implanta~ao.

Espera-se que as informa~oes aqui vinculadas ,
contribuam de forma eficaz para superar as limita~oes en
contradas no estabelecimento destas leguminosas forragei
ras·no sistema de explora~ao do Estado do Piaui.
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GERMINAc;AO DE SEMENTES DE LEGUMINOSAS FORRAGElRAS NATIVAS
SUBMETIDAS A TRATAMENTOS PARA A QUEBRA DA IMPERMEABILIDA

DE DO TEGUMENTa

Foi testado 0 efeito de escarifica<;ao com 1ixa,
do tratamento com acido sulfurico (9So) durante 1, 5, 10,
15 e 20 minutos e com agua quente (SOoe) durante 1, S,10 I

15 e 20 minutos sobre a germina<;ao das sementes das se
guintes 1eguminosas forrageiras nativas: Stylo~~nth~ ~
pdata., Ca.nava1i~ obtMi60Ua, Vioc1.e..~ lMiophyifu, CJuLt!1.
li~ 6loJtibu.Vl.da., C~opogovU.wn ve..fuUYIWn e.. V~m~nthM vitt9E:
tM. 0 de1ineamento foi 0 de b10cos ao acaso, com tres re
pet~<;oes, com 50 sementes por repeti<;ao.

baixa (0 a S% aos sete dias e S a 16% aos 30 dias) com ex
ce<;aoda C. 6loJtibu.Vl.d~ (56 e 100% aos 7 e 30 dias). A es
carifica<;ao com 1ixa foi eficiente para S.eap~ C. ob
tMi60li~, C. 6loJtibu.Vl.d~ e.. C. ve..£u.tiYIWn. Os tratamentos
com acido sulfurico durante 10, 15 e 20 minutos foram efi
cazes para V. VingatM ( 90 a 9S% e 94 a 100% de' germina
-<;aoaos 7 e aos 30 dias) e, durante 5, 10 e 15 minutos fo

ram eficazes para C. 6loJtibu.V!.da. (S2 a 92% aos sete dias).



Os tratamentos com agua quente so foram eficientes para
C. ob~inolia ( 64 a 90% de germina~ao aQS 7 dias e 62
a 100% aos 30 dias).

S. eapitata teve as rnais baixas percentagens de
germina~ao, em todos os tratamentos, tanto aos 7 como aos
30 dias. C. veiutinum e V. ~iophytta tiveram germina~ao
re1ativamente baixa aos 7 dias, porem bastante aumentada
entre 0 setimo e 0 trigesimo dia.



A dormencia e um mecanismo atraves do qual as s~
mentes, embora permanecendo viaveis, deixam de germinar
quando submetidas a condi~oes favoraveis de meio ambiente.

Existem varios tipos de dormencia, porem, a mais
comum (Liberal & Coelho 1980), mais simples e mais eficie~
te (Vi11iers 1972) e a dormencia devido a impermeabi1idade
do tegumento a agua, sendo conhecida tambem como dureza
das sementes. As sementes que permanecem dormentes por es
te mecanismo sac chamadas sementes impermeaveis ou semen
tes duras (Quinlivan 1971 c Villiers 1972). Este tipo de
dormencia e comum entre as 1eguminosas, ocorrendo em menor
esca1a em outras fami1ias: Ma1vaceae, Li1iaceae, Chenop~
diaceae, Solanaceae e Convo1vu1aceae (Barbosa et at., Qui~
1ivan 19J1 e Villiers 1972).

De acordo com Coe & Martin (1920), Shaw (1929) e
Cavazza (1950) a camada pa1issadica do tegumento da semen
te e a regiao de impermeabi1idade, sendo resistente ao mo
vimento da agua, devido, principa1mente, a deposi~ao de su
berina.

Atraves da dormencia as sementes mantem a sua
longevidade por um maior periodo de tempo, de modo a aumen
tar a possibilidade de sobrevivencia das especies. No en
tanto, sob 0 ponto de vista de estabe1ecimento 'de past~
gem, a dureza do tegumento das sementes das 1eguminosas
tem aspecto negativo, resu1tando em baixa percentagem de
germina~ao, que ocorre de maneira lenta e irregular, acar



retando, conseqUentemente, perda de sementes (Barbosa ~
al.197l).

o tratamento das sementes de leguminosas visando
quebrar-lhes a dormencia, aumentando-lhes, portanto, a pe~
centagem de germina~ao, resulta em melhor e mais rapida
forma~ao da pastagem, concorre para uma melhor consorcia
~ao, como tambem reduz a taxa de semeadura, 0 que implica
em menor custo de implanta~ao (Phipps 1973). Alem desses
aspectos, considerando-se a curta dura~ao do periodo chuvo
so no Nordeste, a rapidez de germina~ao e de grande impo~
tancia, por proporcionar as plantas, um maior periodo de
crescimento sob condi~oes de umidade favoravel.

Diversos trabalhos tem sido realizados visando a
quebra da impermeabilidade das sementes de leguminosas(Ba~
bosa ~ al.197l, Phipps 1973, Win et al.1977 e Serpa & Ve~
dasco 1981), onde as tecnicas mais utilizadas sao: temper~
tura (alta, baixa ou choque termico). tratamentos eletri
cos ou de pressao, abrasao, tratamentos quimicos ( acido
sulfurico ou alcool) e armazenamento.

No Piaui varias leguminosas nativas ja £oram ava
liadas e selecionadas por seu potencial forrageiro. Visan
do-se determinar, nestas especies,os efeitos de diversos
tratamentos sobre a quebra da impermeabilidade do tegume~
to das sementes, foi realizado 0 presente trabalho.



As leguminosas nativas testadas foram: Canavaiia
obtuh~6olia (feijao bravo do Piaui), Calopogonium vetuti
num (feijao de ovelha), Vuma.u:hu6 vbLgatuh ( jureminha),
V~oc.lea .ta.hiophyu.a. (rama dourada), CJr.a.:tylia 6loJUbunda.
(camaratuba) e S:tyl0.6anthu c.apili;ta. As sementes tinham
de quatro a oito meses de colhidas.

Utilizaram-se os seguintes tratamentos: testemu
nha (sem escarifica~ao), abrasao (escarifica~ao com lixa),.
imersao em acido sulfurico concentrado (H2S04980) durante
1, 5, 10, 15 e 20 minutos, seguida de lavagem em agua cor
rente; imersao em agua quente (800C) durante 1, 5, 10, 15'
e 20 minutos, seguida de lavagem em agua corrente. Apos la
vadas em agua corrente, as sementes eram colocadas a secar
em local 'fresco e ventilado.

Para a germina~ao, 50 sementes foram colocadas
em cada placa de Petri, em substrato de papel toalha umede
cido, usando-se tres placas (repeti~oes) por tratamento,
am delineamerito de blocos ao acaso. Constituiu-se exce~ao
o caso de feijao bravo do Piaui, cujas sementes, tambem em
nlimerode 50, foram colocadas em rolos de papel toalha, em
posi~ao horizontal, em bandejas que constituiam os blocos,
tambem com tres repeti~oes. Tal procedimento foi adotado
em virtude do maior tamanho destas sementes, con~orme reco
mendado (Brasil 1980). Os testes foram realizados em casa
de vegeta~ao, com temperatura mantida entre 25 a 300C, ten
do dura~ao de 30 dias.



Manteve-se 0 nivel de ~midade adequado a germin~
~ao, por meio de urnou dois urnedecimentos,diarios.

A contagem e 0 descarte das sementes germinadas
e mortas foram realizadas diariamente, ate ao trigesimo
dia de teste. Ao final do teste, foi tambem registrada a
percentagem de sementes duras. Como a finalidade era ava
liar a quebra da imperrneabilidade do tegumento, considera
va-se uma semente gerrninada quando a radicula tinha compri
mento a partir a 4 a 7 rom, dependendo do tamanho da semen
te.

De acordo cornDavies & Hutton (1970) alem da ~m
perrneabilidade do tegumento, a dorrnencia tarnbemocorre nas
sementes de leguminosas, sendo no entanto, de curta dura
~ao, desaparecendo geralmente ern2 a 3 meses. As sementes
deste estudo tinham de 4 a 8 meses de colhidas ja tendo
portanto, superado 0 periodo provavel de dorrnencia.

Considerando~se que a imperrneabilidade do teg~
mento fosse a unica causa a restringir ou impedir a gerrni
na~ao das sementes testadas, os resultados obtidos durante
os sete primeiros dias de teste ser~am melhores indicado
res da eficiencia dos tratarnentos, urnavez que seria de se
esperar que apos a p~netra~ao da agua, a gerrnina~ao Fosse
etapa s~bseqUente.

Admite-se tambem que no caso de eficiencia do



tratamento (quebra da impermeabilidade), estando presente
outros tipos de dormencia, as sementes absorveriam agua,
ficariam entumescidas, porem nao germinariam. Tal entumes
cimento sem posterior germina~ao, contudo, so foi verifica
do nos tratamentos com agua quente, sendo pois, 0 resulta
do de absor~ao de agua por sementes cujo poder germinativo
ja estava prcjudicado pela alta temperatura.

Refletindo 0 efeito benefico dos tratamentos so
bre a velocidade de germina~ao das sementes, apos os pri
meiros dias de teste, 0 numero de sementes germinadas dia
riamente era muito baixo au nulo.

o prazo de 30 dias, no entanto, tambem foi consi
derado, neste trabalho, com 0 objetivo de acompanhar-se
por maior periodo a germina~ao das especies testadas, com
vistas a obter-se informa~oes uteis a futuras prescr1~oes
ou recomenda~oes de analises das sementes aqui testadas ja
que procedimentos especificos para nenhuma destas sementes
sao"disponiveis.

Sob 0 ponto de vista de implanta~ao de uma past~
g~m,.os resultados obtidos ate aos sete dias de teste se
r1am mais significativos pois a rapidez de germina~ao e de
grande importancia para 0 estabelecimento da pastagem. Em
regioes onde a esta~ao chuvosa e de curta dura~ao, uma for
rage1ra que germine mais tardiamente (por exemplo dos 20
aos 30 dias apos a semeadura), so em anos de precipita~ao
pluviometrica considerada boa, pode ter um estabelecimento
satisfatorio, nao considerando, e claro, 0 grande inconve
niente da concorrencia com as invasoras.



Ate aos sete dias a mais alta percentagem de ge~
mina~ao (72%) foi observada nas sementes tratadas com aci
do sulfurico durante 20 minutos. Dos sete aos trinta dias
a percentagem de sementes germinadas foi consideravelmente
aumentada, sendo que as mais altas foram de 96 e 94%, obti
das no tratamento com acido sulfurico durante 20 minutos e
na escarifica~ao com lixa (Tabela 1).

Nos tratamentos com acido sulfurico as percent~
gens de germina~ao foram crescentes, aumentando com a dura
~ao dos tratamentos, tanto aos sete como aos 30 dias. Tal
vez a inclusao de tratamentos de maior dura~ao resultasse
em mais altas percentagens de germina~ao, sobretudo aos se
te dias.

Nos tratamentos com agua quente, verificou-se 0

~nverso do que ocorreu nos tratamentos com acido, isto e,
a percentagem de germina~ao decresceu com 0 aumento do p~
riodo de tratamento. Apenas 0 tratamento durante urn minuto
mostrou alguma vantagem, resultando em 42 e 68% de germin~
~ao, respectivamente, aos sete e aos 30 dias. A testemunha
que nao apresentava nenhuma semente germinada ate aos sete
dias, ao trigesimo dia, tinha 14% de sementes germinadas.

Maior velocidade de germina~ao foi verificada no
tratamento com acido durante 20 minutos, au seja, 18% de



TABELA 1 • Efeito dos tratamentos sobre Dioc1ea lasiophy1
1a (rama dourada): percentagem de germina~ao,
de sementes mortas e duras.

Tratamentos Germina~oes (%) Sementes Sementes
7 dias 30 dias mortas1 duras1

(%) (%)
Testemunha a f2 14 f 2 b 84 a
Escarif.c/lixa 56 b 94 ab 6 b a e

Ac. Sulfurico (9SJ)
1 min 8 e 30 e a b 70 b
5 ml.n 24 d 50 d o b 50 c

10 ml.n 30 de 72 c a b 28 d
15 ml.n 44 bc 87 b 3 b 10 e

20 ml.n 72a 96 a 1 b 3 e

Agua quente(800C)
1 ml.n 42 bc 68 c 6 b 26 e

5 ml.n 6 e 6 fg 94 a a e
10 ml.n 4 e 4 hg 96 a a e
15 ml.n a f a h 100 a a e
20 ml.n a f a h 100 a 0 e

11 Aos 30 dias (final do ensaio)
21 Valores seguidos da mesma 1etra, dentro de cada coluna,

nao diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5%
de probabi1idade.



te primeiros dias, a germina~ao foi lenta 'e relativamente
continua.

as tratamentos com agua quente durante 5, 10,15
e 20 minutos foram descartados do setimo ao decimo quarto
dia do teste, considerando-se a morte e apodrecimento das
sementes, que se encontravam, desde 0 inicio do teste, e~
rugadas e escuras, demonstrando efeito negativo da temp~
ratura e/ou da dura~ao dos tratametos. a tratamento com
agua quente durante apenas 1 minuto nao parece ter danif~
cado as sementes, considerando-se a aparencia externa e a
quantidade de sementes mortas (apenas 6%).

as tratamentos com acido nao tiveram, pratic~
mente, efeitos prejudiciais sobre as sementes de rama dou
rada, sendo muito baixas ou nulas as percentagens de se
mentes mortas. Por outro lado, os tratamentos de menor du
ra~ao, tiveram eficiencia relativamente pequena, em rom
per 0 tegumento das sementes, permanecendo 70, 50 e 28%
de sementes duras, respectivamente, nos tratamentos d~ran
te 1, 5 e 10 minutos.

Maior percentagem de sementes duras ao final do
teste, ficou constatada na testemunha (84%), cuja perce~
tagem de sementes mortas, no entanto, foi de apenas 2%.

Na escarifica~ao com lixa a percentagem de Se
mentes mortas foi baixa (apenas 6%). sendo nula a de se
mentes duras.



Nesta leguminosa foram obtidas as ma1S baixas
percentagens de germina~ao, sendo esta bastante dispersa
ao longo de todo a periodo de dura~ao do teste.

Considerando-se as percentagens de germina~ao a
cumuladas ate aos sete dias, nenhum dos tratamentos testa
dos foi estatisticamente superior a testemunha, na qual fi
cou constatado apenas 5% de germina~ao. Aos 30 dias, ap~
sar das percentagens de germina~ao apresentarem-se bastan
te elevadas em rela~ao aos 7 dias, foram, no entanto, ain,·
da baixas, sendo que os melhores tratamentos (imersao na a
gua quente durante 1 minuto e no acido durante 1 e 10 m1nu
to), resultaram em apenas 38, 36 e 36% de germina~ao, res
pectivamente (Tabela 2).

Nem mesmo as resultados obtidos aos 30 dias p~
dem ser considerados satisfatorios, pais nenhum deles al
can~ou 40% de germina~ao, citado par Conde et at (1979) e
par Skerman (1977) com a percentagem minima aceitavel para
a comercializa~ao de sementes de Stljla~anthe6, Tendo em
vista que os tratamentos utilizados encontram-se entre a
queles via de regra recornendados para 0 tratamento de ou
tras especies de Stljlo~anthe6, poder-se-ia atribuir as bai
xas percentagens de germina~ao a uma possivel qualidade i~
ferior das sementes estudadas. Tais sernentes foram colhi
das de plantas nativas, vegetando em solo muito pobre e
sob deficiencia hidrica, 0 que pode ter-lhes prejudicado 6
poder germinati70. Se par urn lado, as dados acumulados ate
aos 7 dias na testernunha sac inferiores aqueles obtidos



TABELA 2. Efeito dos tratamentos. sobre Sty10santhes capita
ta: percentagem de germina~ao, de sementes mor
tas e duras.

Germina~ao(%)
7 dias 30 dias

Sementer
mortas

(%)

Sementes
duras1

(%)

Testemunha
Escarif. c/lixa

5 ab2

12 a

16 be

28 ab
o e

o e

84 a

72 ab

Ac. Sulfurico (980)
1 m~n 4 b 36 a 0 e 64 b
5 m~n 5 ab 11 cde 86 ab 3 c

10 min 10 a 36 a 58 d 6 c
15 min 2 b 6 de 94 a o c
20 m~n 10 a 18 be 82 ab o c

Agua quen te (800e)

1 m~n 6 ab 38 a 62 cd o c
5 mn 3 b 12 cd 88 ab 0 ~

10 min 6 ab 26 ab 74 be o c
15 m~n 6 ab 8 cde 92a o c
20 min 2 b 2 e 98 a o c

2/ Va10res seguidos da mesma letra, de~tro de cada co1una,
nao diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5%
de Frobabilidade.



por varios autores (Risopaulos 1966, Phipps 1973 e Mastr~
cola & Lima 1979) para Sty~o~~ g~l~U~, por outro
1ado, SaD seme1hantes aos citados por Matt (1979) quando
relata que a percentagem de sementes entumescidas de va
rias especies de St1Jio~antheh, na ausencia de tratamen
to, variou de 0,24 a 10,8%.

Os resultados obtidos com S. c.a.p.i.,ta-ta., port~
to, estao ainda a merecer averigua~oes posteriores.

A germina~ao das sementes de S. c.a.p~ foi
muito 1enta. 0 Unico tratamento a ter sementes germinadas
no segundo e terceiro dias foi a escarifica~ao com 1ixa.
No entanto, em percentagem muito baixa, ou seJa, apenas
1,3% em cada dia.

Por outro 1ado, nenhum dos tratamentos ficou c~
racterizado por rapida morte de sementes, sendo que 0 pr~
meiro descarte de sementes mortas foi ao 15~ dia de tes
te, nos tratamentos com acido su1furico durante 10, 15 e
20 minutos.

A testemunha, a escarifica~ao com 1ixa e a ~mer
saD no acido sulfurico durante 1 minuto foram os nnicos
tratamentos a nao apresentar sementes mortas, sendo no en
tanto, os que apresentaram as mais e1evadas percentagens
de sementes duras, ao final do teste, ou seja, 84, 72 e
64%, respectivamente. Nos demais tratamentos foram a1tas
as percentagens de sementes mortas, que variaram de 58 a
98%, sendo reduzidas ou nulas as percentagens de sementes



Dentre as leguminosas testadas esta foi a que a
presentou menor quantidade de sementes impermeaveis, sen
do constatado, na testemunha, 56% de germina~ao acumulada
ate aos sete dias e 100% ate aos 17 dias (Tabela 3).

Aos sete dias foram observadas elevadas perce~
tagens de germina~ao, sendo as mais altas iguais a 92, 88,
82 e 78%, que nao diferiram estatisticamente entre s~ co~
respondendo aos tratamentos com acido sulfurica durante
5, 15 e 10 minutos e escarifica~aa com lixa, respectiv~
mente. Ao final do teste as maiores percentagens de germi.
na~ao foram constatadas na testemunha (100%), na escarifi
ca~aa com lixa (98%) e no tratamento com acido sulfurico
durante 5 minutos (96%), que foram estatisticamente seme
Ihantes.

A utiliza~ao da agua quente, em todos os peri~
dos testados foi prejudicial, nao havenda, nestes trata
mentos, nenhuma semente germinada, quer aas sete dias au

ao final do teste.

A camaratuba apresentou, con~iderando 0 periodo
total de teste, a mais rapida germina~ao, sendo que 0 tr~
tamento· de maior dura~ao foi a com as ultimas spmentes
germinando ao final de 17 dias.



TABELA 3. Efeito dos tratamentos sobre Craty1ia f10ribunda
(eamaratuba): pereentagem de germina~ao, de se
mentes mortas e duras.

Germina~ao(%) Sementes Sementes
Tratamentos 7 dias 17 dias mortas1 duras1

(%) (%)

Testemunha 56 d2 100 a o e 0
Esearif. e/lixa 78abed 98 ab 2 e 0

Ae. Sulfurieo(980)
1 min 74 bed 94 be 6 e 0
5 m1n 92a 96 ab 4 e 0

10 m1n 82 abe 86 e 14 e 0
15 min 88 ab 88 e 12 e 0
20 lll1n 68 cd 68 d 32 b 0

Xgua quente(800C)
1 m1n 0 e 0 e 100 a 0
5 m1n 0 e 0 e 100 a 0

10 min 0 e 0 e 100 a 0
15 m1n 0 e 0 e 100 a 0
20 m1n 0 e 0 e 100 a 0

11 Aos 17 dias (final do ensaio)
2/ Valores seguidos da mesma 1etra, dentro de eada eo1una,

nao diferem signifieativamente pe10 teste de Tukey a 5%
de probabi1idade.



Maior velocidade de g~rmina~ao foi verificada no
tratamento com acido durante 15 minutos q~e no segundo dia
de teste tinha 79% de germina~ao. Com exce~ao da testemu
nha que teve quase metade de suas sementes germinadas apos
os sete primeiros dias e dos tratamentos com agua
que resultaram em morte de todas as sementes, os

quente
demais

tratamentos resultaram em velocidades de germina~ao relati
vamente altas.

Ao final do teste, em todos os tratamentos estu
dados, nenhuma semente permanecia dura, 0 que seria esper~
do, considerando-se a alta percentagem de germina~ao da
testemunha. Em todos os tratamentos com agua quente as se

entao descartadas. Parece que a temperatura utilizada, me~
mo durante apenas 1 minuto, foi bastante prejudicial as se
mentes.

Os tratamentos com acido, principalmente as de
ma~or dura~ao, tambem danificaram as sementes, que se apr~
sentavam entumescidas, po rem com as cotiledones separados,
de cor verde ou apodrecidos. As sementes mortas destes tra
tamentos foram descartadas entre 0 oitavo e 0 139 dia.

Os tratamentos que·resultaram em mais altas peE..
de - foram as acidocentagens germ~nac;ao, tratamentos com

sulfiirico durante 10, 15 e 20 minutos, resultando em 90,



98 e 84% de germina~ao ate aos sete dias e 98, 100 e 94%
aos 30 dias (Tabela 4). Como tais resultados nao diferi
ram estatisticamente entre si, pode-se, considerando 0 pr~
zo de dez minutos, dizer que os dados aqui obtidos foram
proximos aos da literatura pertinente, que recomenda para
jureminha a escarifica~ao com acido sulfurico durante oito
minutos ( Skerman 1977).

Na testemunha, as percentagens de germina~ao fo
ram de apenas 4 e 8%, aos sete e 30 dias, sendo no entan
to, superiores aquela encontrada por Mastrocola & Lima
(1979) aos 10 dias de teste. Tais dados evidenciam a alta
percentagem de sementes duras da jureminha.

Os tratamentos com agua quente nao se mostraram
eficientes pois somente 0 tratamento durante 1 minuto re
sultou em germina~ao (apenas 28%, tanto aos 7 como aos 30
dias) enquanto nos demais, a germina~ao foi nula.

Com exce~ao do tratamento de escarifica~ao com
lixa, que foi aumentado em 28,5% do setimo ao trigesimo
dia, em nenhum dos outros a germina~ao foi consideravelmen
te aumentada neste periodo.

Dentre as leguminosas testadas, a jureminha foi
a que ma1S rapidamente respondeu aos tratamentos aplicados,
com 63, 89 e 89% de germina~ao ao final de 24 horas de tes
te, respectivamente para os tratamentos com acido durante
10, 15 e 20 minutos.



TABELA 4 - Efeito dos tratamentos sobre Desmanthus virgatus
(jureminha): percentagem de germina~ao, de semen
tes mortas e duras.

Germina~ao (%)
7 dias 30 dias

Testemunha
Escarif.c/lixa

4 de2

70 b

1 m1n
5 m1n

10 m1n
15 m1n
20 m1n

10 d
70 b

90 a

98 a

94 a

Agua quente(800C)
1 m1n 28 c
5 m1n 0 e

10 m1n 0 e
15 min 0 e
20 m1n 0 e

8 de

90 b

20 d

80 b

98 a

100 a
94 a

28 c

o e

o e

o e

o e

Sementes
mortas1

(%)

Sementes
duras1

(%)

88a
5d

72b
18c

Od
Od
Od

72b
100a
100a
100a

100a

1/ Aos 30 dias (final do ensaio).
2/ Valores seguidos da mesma letra, dentro de cada colun~

nao diferem significativamente pelo teste de Tukey a5%
de probabilidade.



prejudiciais as sementes, resultando em elevadas percenta
gens de sementes mortas, que ao final de sete dias de tes
te foram descartados. Talvez a utiliza~ao de temperaturas
inferiores a 800e e/ou menores periodos de tratamento mos
trem-se eficientes em aumentar a percentagem de germina~ao
de jureminha.

Nos demais tratamentos as percentagens de semen
tes mortas foram baixas.

Ao final do teste (30 dias) encontravam-se ainda
sementes duras na testemunha (88%), nos tratamentos com a
cido durante 1 minuto (72%) e 5 minutos (18%) e na escari
fica~ao com lixa (5%).

As percentagens de germina~ao obtidas ate aos se
te dias de teste foram baixas ou nulas, havendo, no entan
to, grandes acrescimos de germina~ao entre 0 setimo e 0

trigesimo dia.

A germina~ao acumulada ate ao setimo dia foi
maior, apesar de relativamente baixa, nas sementes escari
ficadas com lixa (46%). Aos 30 dias, as mais altas perce~
tagens de germina~ao acumuladas, verificaram-se na escar1
fica~ao com lixa e nos tratamentos com acido durante 15 e
20 minutos, au seJa, 86, 84 e 84%, respectivamente, que fa
ram estatisticamente semelhantes (Tabela 5).

Ate aos sete dias, as tratamentos com agua que~



TABELA 5. Efeito dos tratamentos sobre Coloponium ve1uti
num (feijao de ove1ha): percentagem de germin~
~ao, de sementes mortas e duras.

Germina~ao (%) Sementes Sementes
Tratamentos 7 dias 30 dias mortas1 duras1

(%) (%)

Testemunha 0 2 8 de 3 e 89 ae
Escarif. c/lixa 46 a 86 a o e 4 c

Ac. Sulfurico (98°)
1 nun 12 c 52 b 1 e 47 b
5 m~n 10 c 34 be 2 e 64 b

10 m~n 8 cd 44 b o e 56 b
15 m~n 30 b 84 a o e 16 c
20 min 22 c 84 a 1 e 15 c

Agua quente (80oC)
1 nun 2 ed 40 b 44 d 16 c
5 nun o e 24 cd 68 c 8 c

10 m~n o e 2 e 96 a 2 c
15 m~n o e 12 de 84 b 4 c
20 min o e 2 e 95 a 3 c

1/ Aos 30 dias (final do ensaio).
2/ Va10res seguidos da mesma letra, dentro de cada co1una,

nao diferem significativamente pe10 teste de Tukey a 5%
de probabi1idade.



te durante 5, 10, 15 e 20 minutos e testemunha tinham geE.
minac;ao nu1a. Os quatro u1timos, taui>emaos 30 dias, apr~

baixas -sentavam as ma~s percentagens de germinac;ao.

A testemunha, seja aos 7 ou aos 30 dias, aprese~
tou-se entre os tratamentos de menor germinac;ao.Para Cai~
pogonium mucdno~de6 (nao foram encontrados na 1iteratura
consu1tada dados sobre C. vetutinum) a germinac;ao encontr~
da na testemunha foi de 31,9% (Mastrocola & Lima 1979) e
de 13% (Otero 1961), estando portanto, acima das percent~
gens obtidas com C. veiutinum. No entanto, os tratamentos
que neste traba1ho resu1taram em maior germinac;ao, encon
traram-se entre aque1es recomendados para C. mueuno~de6
(Skerman 1977) •

.A ve10cidade de germinac;ao foi 1enta, sendo que
os tratamentos de mais rapida germinac;ao foram a escarifi
cac;aocom 1ixa e 0 tratamento com acido su1furico durante
15 minutos, nos quais registrados, no terceiro dia de tes
te,23 e 51% .de germinac;ao, respectivamente.

Os tratamentos com acido, assim como a escarifi
cac;aocom 1ixa, mantiveram uma percentagem de germinac;ao
diaria mais ou menos constante ate aos 20 dias, sendo a
partir dai. considerave1mente reduzida e inconstante. Can
siderando tal fato, ta1vez 0 vigesimo dia de teste pudesse
ser indicado como a da contagem final em futuros
de germinac;ao desta 1eguminosa.



de ma10c dura~ao, prejudicaram a viabi1idade'das sementes;
aos sete dias ja era e1evada a percentage~ de sementes mor
tas. Nos demais tratamentos a percentagem de sementes mor
tas foi muito baixa ou nu1a.

Os tres tratamentos que apresentaram as ma1S e1e
vadas percentagens de germina~ao, ou seja, escarifica~ao
com 1ixa e imersao em acido su1furico durante 15 e 20 minu
tos, ao final do teste, nao tinham nenhuma semente morta,
tendo, por outro 1ado, 14, 16 e 16% de sementes duras, res
pectivamente.

A maior percentagem de sementes duras, ao final
do teste, foi constatada na testemunha (89%), seguindo-se
os tratamentos com acidos su1furico durante 1, 5 e 10 minu
tos, com 47, 64 e 56% de sementes duras, respectivamente.

7. Germina~ao de Canavaliaob~i~olia (feijao bravo do
Piaui).

Considerando 0 periodo de sete dias, 0 tratamen
to que resu1tou em mais alta percentagem de germina~ao
(99%) foi a quebra de impermeabilidade do tegumento atra
yeS da escarifica~ao com lixa, seguido da escarifica~ao
com agua quente durante 1, 5 e 10 minutos, cujos resu1ta
dos foram estatisticamente seme1hantes, resu1tando em 90,
84 e 86% de germina~ao, respectivament~ (Tabela 6).

Para 0 feijao bravo, portanto, a eficiencia do
tratamento com agua quente parece ser inversamente propor



TABELA 6. Efeito dos tratamentos sobre Canava1ia obtusifo
1ia (feijao bravo do Piaui): pereentagem de ge~
mina~ao. de sementes mortas e duras.

Germina~ao (%)
7 dias 30 dias

Sementes
mortas1

(%)

Sementes
duras 1

(%)

Testemunha 8 f2 14 f
Esearif.e/1ixa 99 a 99 a

Ac. Sulfurico(980)
1 m1n 46 ed 72 de
5 m1n 32 e 38 e

10 m1n ~2 ed 58 d
15 m1n 46 ed 68 d
20 m1n 48 d 72 de

1 c 85 a

1 e 0 d

o c 28 e

o c 62 b

2 e 40 c

2 e 30 c

2 c 26 e

Agua quente(800C)
1-min 90 b 100 a o c 0 d
5 ffi1n 84 b 87 b 13b 0 d

10 m1n 86 b 86 be 14 b 0 d
15 m1n 66 e 66 d 34 a o d
20 m1n 62 cd 62 d 38 a o d

1/ Aos 30 dias (final do ensaio).
2/ Va10res seguidos da mesma letra, dentro de cada coluna,

nao diferem significativamente pelo teste de Tukey a 5%
de probabi1idade.



Os efeitos do tratamento das sementes com agua
quente, apos os sete primeiros dias, foram nu10s ou muito
pequenos. Assim e que apenas no tratamento de menor dura
~ao (1 minuto) a percentagem de germina~ao aumentou de 90
(aos 7 dias) para 100% (aos 30 dias), constituindo-se este
tratamento, juntamente com escarifica~ao com 1ixa, os tra
tamentos de mais a1ta percentagem de germina~ao aos 30
dias.

caz que os com agua, principalmente nos sete
dias.

Na testemunha, a percentagem de germina~ao foi
de 8% aos sete e 14% aos 30 dias, evidenciando a e1evada
ocorrencia de impermeabi1idade do tegumento desta 1egumino

A escarifica~ao com 1ixa nao somente resu1tou em
ma~or percentagem como tambem em ma~s rapida germina~ao,
sendo que 96% das sementes germinaram entre 0 segundo e
terceiro dias do teste; ao final de sete dias, 99% das se
mentes haviam germinado, havendo morrido 1%.

As maiores percentagens de sementes mortas ver~
ficaram-se nos tratamentos com agua quente durante 5, 10,
15 e 20 minutos, que-foram descartadas aos 8 dias de tes
tee Nos'demais tratamentos foram estatisticamente seme1han
tes, sendo baixas ou nu1as.



A percentagem de sementes uuras, ao final do tes
te, era mais alta na testemunha (85%) intermediaria nos
tratamentos com acioo e nula nos tratamentos com agua e ~d

escarifica~ao com lixa.

Com exce~ao dJ camaratuba, todas as lesuminosas
testadas apresentaram elevada percentagem de sementes du
ras. Tal dureza, no entanto, foi eficazmentc rompida atra
ves da utiliza~ao de tratamento(s) adequado(s).

De uma maneira geral, a escarifica~ao com lixa
resultou nas mais elevadas percentagens de germina~ao e
~as menores percentagens de sementes mortas e duras. as
tratamentos com acido sulfurico mostraram-se ma1S eficien
tes que 6s tratamentos com agua quente sendo que a dura~ao
mais eficaz variou eatre as especies.

Somente para feijao bravo os tratamentos com a
gua quente mostraram efeito satisfatorio. ~as demais esp~
cies foi alta a mortalidade de sementes, principalmente
nos tratamentos de maior dura~ao.

as tratamentos que resultaram em germina~ao ma1S
rapida apresentaram tambem maior percentagem de sementes
germinadas, tanto aos sete como aos 30 dias, indicando re
la~ao direta entre eficiencia do tratamento e velocidade
de germina~ao. Maior incremento de germina~ao entre 0 seti
~o 2 0 trigesimo dia foi observado em C. mucunoide6 e V.
cls~~phylta.



As sementes de S. cap~ apreseniaram baixa
percentagem de germina~ao, 0 que pode, talyez, ser atri
buido a baixa qualidade das sementes.
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