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O propósito deste estudo foi.o de estabelecer um protocolo de propagação in vitro de Adesmia tristis, uma 
leguminosa natural da zona sul da América Latina, que se desenvolve em condições de solo com baixos teores de 
fósforo epH ácido. As sementes foram desinfectadas através de lavagem em água destilada, seguida de imersões em 
álcool a 80% em volume durante 1 min. e em hipoclorito de sódio a 20% em volume durante 10 min., com 3 
banhos fmais em água destilada autoclavada, de 5 min. cada. Foram cultivadas em meio de cultura de Murashige & 
Skoog (MS) sem reguladores de crescimento, para o desenvolvimento das plântulas que serviram de explantes. 
Explantes de segmentos nodais e gemas axiiares destas plântulas foram cultivados em meio MS e A MS com pH 6,0 
e concentração de 5% de sacarose, sem reguladores de crescimento ou com benziladenina (BA) em 
concentrações de 0,22 e 2,22 mM ou BA nestas mesmas concentrações combinada com ácido nafeta íenoacético 
(ANA) em concentrações de 0,54 e 5,37 mM. O desenvolvimento destes explantes se deu em câmara de crescimento com 
fotoperíodo de 16 horas de luz e temperatura de 25°C ± 1 °C. O período de subcultivo foi a cada 30 dias e o período 
experimental foi de 120 dias. A avaliação de peso dos explantes e das respostas morfogenéticas dos mesmos foi feita em 
cada subcultivo e no final do ensaio. A maior concentração de ANA, associada ou não a BA, estimulou a rizogênese. A 
medida que se aumentou a concentração de BA, maiores foram as respostas quanto a formação de calos. Concentração 
de 0,54 mM de BA promoveu maior formação de gemas e parte aérea. Todos os resultados foram melhores em meio 
MS não reduzido. Aos 120 dias foram obtidas plântulas completas de Adesmia tristis. As gemas axilares mostraram-se 
mais expressivas quanto aos aspectos avaliados. Com este ensaio se conseguiu um protocolo eficiente de regeneração 
in vitro de Adesmia tristis garantindo, desta maneira, a bagagem genética na regeneração de introduções que se 
apresentarem promissoras. 
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O controle do IAF é uma ferramenta importante do manejo para explicar a produção líquida da pastagem, 
uma vez que determina os fluxos de crescimento e senescência das plantas, bem como a disponibilidade de forragem 
para o animal em pastejo. Como a pastagem natural é a base da pecuária do RS, é importante conhecer como é 
"construído" o seu IAF e, para tanto, deve-se estudar a morfogênese de suas principais espécies componentes. A. 
lateralis é uma dessas espécies, se destacando por sua ampla distribuição no RS, ocorrendo em todas as suas regiões. É 
uma espécie adaptada a condições de pastejo aliviado e campos baixos. O presente trabalho objetivou o estudo das 
principais características morfogênicas (taxas de alongamento e senescência foliares, filocrono e duração de vida de 
folha) e do padrão de desfolha (frequência e intensidade) em afilhos de A. lateralis presentes em uma pastagem 
natural da Depressão Central (RS), de acordo com a estação do ano, dois níveis de oferta de forragem (OF) e duas 
posições topográficas (PTs). Sendo estes os três fatores estudados, os tratamentos configuram as combinações dos 
níveis de cada um deles. O fator estação consistiu na primavera, verão e outono. Dentro de cada esta ção, os níveis 
de OF foram 8,0 e 12,0 kgMS/1 OOkgPV dia"1 e, finalmente, dentro de cada OF, estudou-se dois locais dos potreiros, 
partes baixa e alta, as quais diferem entre si quanto à disponibilidade hídrica do solo. Em cada uma das estações, 
30 novos afilhos eram marcados por tratamento ao longo de novas transecções, a fim de evitar manuseio excessivo 
dos afilhos. Utilizou-se, em cada estação, um período de avaliação de 30 dias, aproximadamente. Durante os 
períodos de avaliação, as medições das variáveis morfogênicas e de desfolha foram feitas duas vezes por semana. 
A avaliação constou basicamente na medição do comprimento de lâmina verde das folhas presentes. A extremidade 
da folha desfolhada foi pintada a cada nova desfolha, sendo possível, portanto, obter o número de vezes em que uma 
mesma folha foi pastejada (frequência). Não houve efeito dos níveis de OF e de PT na morfogênese das plantas e 
no padrão de desfolha. A senescência manteve-se aproximadamente constante durante toda a estação de crescimento. 
Acredita-se que isto se deva ao fato de que na primavera e no outono a mesma tenha sido acentuada pela ocorrência 
de manchas arroxeadas nas folhas provocando, muitas vezes, a senescência destas. Estas manchas foram 
ocasionadas, provavelmente, pela ocorrência de temperaturas baixas. Portanto, a senesc ência na primavera e no 
outono equiparou-se com a obtida no verão e, naturalmente, mais alta nessa estação devido à ciclagem de tecido mais 
rápida. As estações do ano foram, basicamente, o único fator com efeito significativo sobre as demais variáveis 
morfogênicas. porém, esta influência foi decorrente da seca ocorrida no outono. Nessa esta ção, a precipitação 
ocorrida foi equivalente à 1/3  da normal. Devido a isto, ocorreu uma redução severa na taxa de alongamento foliar 
sendo, em m édia, 0,216 mm/graus-dia/afilho (primavera e verão) e, no outono, de apenas 0,065 mm/G D/afilho. Nesta 
estação, também em virtude da seca, houve um grande aumento no filocrono e na duração de vida de folha. 
Independentemente da estiagem, pôde-se verificar que períodos de 30 dias de avaliação são insuficientes para a 
determinação destas duas variáveis morfogênicas. As mesmas foram, portanto, estimadas. O filocrono foi estimado 
em 392,82 GD, sem considerar-se os valores obtidos no outono, os quais acrescentariam 173 GD à estimativa. Da 
mesma forma, a média de duração de vida de folha estimada para a primavera e o verão foi de 1092 GD, enquanto 
que para o outono obteve-se 1574,94 GD. Vê-se que A. lateralis é uma espécie de crescimento lento em comparação 
com outras espécies, das quais se tem conhecimento de suas variáveis morfogênicas. As estações também  
influenciaram a intensidade de desfolha dos afilhos, sendo sempre superiores na primavera. A intensidade de 
desfo\\\a, em percentagem, foi de 35% da lâmina vevde tota\ do afnho. O intervalo de desfolha foi menor (maior 
frequência) na primavera (17,9 dias), seguido do verão (22,8 dias) e, por último, o outono (3 1,8 dias). A intensidade 
e a frequência de desfolha são superiores na primavera, provavelmente, porque o tempo total de pastejo também é 
maior, devido à qualidade superior da forragem nessa estação. 
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A introdução de leguminosas exóticas em campos nativos requer a correção da acidez e da fertilidade do 
solo, elevando os custos de estabelecimento. Enquanto isso, as leguminosas nativas de estação fria, que são  
adaptadas a essas condições naturais de clima e solo, são pouco estudadas, permanecendo o seu comportamento 
morfofisiológico desconhecido. O presente trabalho traz algumas informações básicas sobre as espécies Adesmia 
latifolia, A. tristis e A. psoraleoides, em estádio inicial de desenvolvimento. O experimento foi conduzido em 
laboratório, com iluminação e temperatura controladas. As espécies foram submetidas a avaliações morfológicas 
analisando os seguintes aspectos: peso de raízes e parte aérea, quantificação de gemas e de folhas. As avaliações 
foram realizadas a cada 7 dias, durante 8 semanas, totalizando 8 avaliações. O trabalho teve delineamento 
experimental completamente casualizado, com 4 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância (teste 
F) e as médias de espécies ao teste de Tukey a 5% de significância e para épocas foi realizada análise de regressão. 
Com os resultados obtidos verificou-se que a espécie A. latifolia apresenta hábito de crescimento estolonífero e desta 
forma todas as gemas são basilares. Esta característica é importante principalmente se a espécie for utilizada para 
pastejo animal, conferindo a planta além de proteção das gemas, uma rápida recuperação após a desfolha. Outra 
característica desta espécie é o tamanho das folhas, bem maiores do que as outras estudadas; este fato confere à A. 
latifolia uma maior quantidade de matéria seca em relação às outras espécies. Já  as espécies A. tristis e A. 
psoraleoides apresentam hábito de crescimento semelhantes, do tipo ereto -decumbente. A A. tristis apresenta peso 
seco de parte aérea significativamente semelhante à A. latifolia nas primeiras semanas de desenvolvimento. Isto se 
deve ao fato de A. tristis apresentar o maior número de folhas entre as espécies estudadas. No entanto, com o 
aumento do crescimento, A. latifolia ultrapassa os valores devido ao tamanho das folhas. A partir da 6" semana os 
valores passam a ser significativamente diferentes e a espécie A. latifolia apresenta valores superiores a A. tristis e 
A. psoraleoides, respectivamente. Quanto ao rendimento de matéria seca por planta, aos 68 dias de desenvolvimento 
A. latifolia e A. tristis apresentaram valores semelhantes. E a A. psoraleoides obteve valores significativamente 
inferiores às demais espécies, provavelmente devido ao lento desenvolvimento desta espécie. Quanto a taxa de 
crescimento não houveram diferenças significativas entre as espécies, principalmente no final do período de 
avaliação. Em relação às espécies estudadas, A. latifolia apresenta grande potencial forrageiro devido às suas 
características, como por exemplo, o hábito estolonífero, tamanho das folhas, quantidade de matéria seca produzida 
e o rápido estabelecimento após a germinação. As espécies A. tristis eA. psoraleoides merecem atenção para estudos 
futuros, principalmente a espécie A. tristis que apresenta grande quantidade de folhas em relação às outras espécies. 
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A pecuária no Rio Grande do Sul é predominantemente extensiva e feita sobre pastagens naturais. Estas 
pastagens vem a cada ano sofrendo agressões irreparáveis a sua sustentabilidade a pretexto de produzir forragem a 
qualquer custo, onde exterminam-se espécies, muitas das quais ainda não estudadas, que oferecem um aporte 
forrageiro apreciável a atividade pecuária além de serem fonte de material genético que podem ser usadas para 
melhoria de muitas espécies cultivadas. Neste contexto, atividades que preservem tais espécies e/ou estimulem o 
reaparecimento das mesmas são importantes e devem ser seguidas. Dentre estas, o conhecimento das características 
morfogênicas das esp écies pode ser de grande valia para que se entenda e maximize a produção primária das 
pastagens, visto que o entendimento da dinâmica de desenvolvimento das plantas é fundamental para se definir 
estratégias de manejo das culturas forrageiras. O objetivo do presente trabalho é estudar as variáveis morfogênicas 
de uma população de Bromus auleticus. Esta gramínea perene, é nativa do RS, de excelente qualidade, de comum 
ocorrência no Estado. Sua produção forrageira concentra-se no outono -inverno, embora seu crescimento também 
ocorra no período estival. O trabalho foi desenvolvido em casa de vegeta ção no período de 28/04 a 09/06/98. 
Avaliou-se um total de 30 plantas de Bromus auleticus, população Dom Pedrito, as quais foram plantadas em 
junho/97. Acondicionadas em vasos de plástico com capacidade de 1 kg de solo, as plantas, antes do período 
experimental, vinham sendo cortadas quando atingiam aproximadamente 30 cm de altura e adubadas com solução 
contendo N, PeK. Fez-se o monitoramento diário das temperaturas máximas e mínimas ocorrentes e as avaliações 
morfogênicas foram feitas a cada 7 dias. As variáveis estudadas foram: taxa de alongamento laminar de folhas 
(TAF), taxa de senescência laminar de folhas (TSF), número de folhas vivas por afilho e intervalo de aparecimento 
de folhas (filocrono). Observou-se uma grande variação intra-populacional para as características estudadas. Por esta 
razão, optou-se por dividir as 28 plantas que foram possíveis de serem avaliadas em três grupos, de acordo com a 
similaridade com que as folhas das plantas senesciam, pois esta característica foi a que apresentou a maior variação. 
Os resultados deste trabalho estão expressos através da soma térmica observada em cada período ou pelo número 
de graus dia (GD), pois das variáveis ambientais que influenciam a morfogênese das pastagens, a temperatura 
ambiente é a variável mais significativa, desde que limitações hídricas e nutricionais não ocorram. A TAF da 
população em estudo foi de 1.124, 0.975 e 1.157  mm/afilho/GD, para os grupos 1, 2 e 3 respectivamente. Estes 
valores são superiores aos encontrados pavaAndropogon lateralis, embora esta gramínea seja de crescimento estival, 
cuja média de alongamento dos períodos de primavera/verão/outono foi de 0,1656 mm/afilho/GD . A TSF dos 
afilhos foi de 0.651, 0.391 e 0.166 mm/GD/afilho para os grupos 1, 2 e 3 respectivamente. O filocrono para os 
grupos 1, 2 e 3 foi de 344.8, 370.4 e 416.66 GD respectivamente. Tais valores são relativamente elevados quando 
comparados com festuca (200 GD) e azevém perene (110 GD). O número de folhas vivas/afilho foi de 3.13 folhas 
para grupo 1, 3.88 para o 2 e 2.9 para o 3, com média de 3.3 folhas vivas por afilho. Para esta determinação 
considerou-se como folha morta aquela que apresenta -se mais de 50% da folha senescida. Estes valores são  
superiores aos encontrados para azevém perene, que apresenta aproximadamente 3 folhas vivas/afilho e para festuca 
2.5 folhas/afilho. O maior número de folhas vivas/afilho de B. auleticus pode estar relacionado com o maior 
filocrono desta espécie, ou seja, ela necessita uma maior soma térmica para emissão de uma folha, o que pode ser 
compensado por um maior número de folhas ou uma maior duração de vida de folhas. 

QUADRO 1. Características morfogênicas de três grupos de plantas de uma população de Bromus auleticus, 
mostrando n° de plantas observadas, taxa de senesc ência, taxa de alongamento, fííocrono e n °  

______máximo de folhas verdes por afilho.________________________________ ____________  
__________________       Grupo de Plantas ___________________  
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A conversão da radiação fotossinteticamente ativa absorvida por uma cultura qualquer (RFAa) em matéria seca 
aérea (MS) é dada pelo o coeficiente angular das equações lineares resultantes da relação entre estas duas variáveis. O 
coeficiente angular, também pode ser entendido como a eficiência de utilização da radiação pela parte aérea (EUR). 
Deste modo, MS=EUR*RFAa , onde RFAa pode ser estimada como RFA=Ea*RFAinc(l). A radia ção  
fotossinteticamente ativa incidente sobre a cultura (RFAinc) é calculada a partir da radiação global, medida em esta ção 
meteorológica próxima, pois esta relação é estável sendo que na Depressão Central do RS, RFA=0.52Rs(2). A Ea 
(eficiência de absorção da radiação) pode ser estimada a partir de modelos que tem como variáveis de entrada o 
coeficiente de extinção (k) e um modelo de evolução do IAF em função da temperatura média do ar, de modo que 
Ea=P(l-exp(-k.IAF)(3), onde |3 é a máxima intercepção possível pela cultura. Os parâmetros e submodelos que 
compõem o modelo de Ea foram previamente determinados para três ecotipos de P. notatum (Costa et ai., nestes anais). 
Com o objetivo de determinar a EUR dos ecotipos Capivari (Ca), André da Rocha (AR) e Comum (Co), acompanhou-se 
o desenvolvimento dos mesmos no período de 23/11/95 a 16/01/97 (primavera-verão), quando, de acordo com a 
metodologia descrita pelos autores supracitados, utilizou-se os parâmetros do modelo de Ea para cada ecotipo para 
calcular-se a Ea de cada um e assim estimar a RFAa. As condições de crescimento potencial foram asseguradas por 
irrigação e fertilização para máximos rendimentos. A análise comparativa dos coeficientes angulares (=EUR) das 
relações entre MS e RFAa demonstrou que não houve diferenças significativas para os valores de 0.75,1.06 e 1.01 para 
os ecotipos Ca, AR e Co, respectivamente. Um valor único de 0.94 foi determinado para o conjunto dos três ecotipos, 
propondo-se então um modelo geral único em que MS=0,94RFAa + R (4) (figura 1), onde R é a matéria seca residual 
após o corte. 

 
O teste do modelo obtido na primavera, com as medidas efetuadas no verão permitem propor a validade do mesmo, 
com ressalvas para o período de outono. Ainda que a EUR de 0,94 g MS/MJ absorvido seja muito baixa em relação 
à maioria das espécies C4, há que se considerar a particularidade da alta demanda de C para a formação dos 
característicos rizomas supraterrâneos da espécie. Isto também poderia explicar o desvio do modelo verificado no 
outono, quando as condições de fotoperíodo e de temperatura podem estar determinando uma maior prioridade para 
a alocação de asssimilados de reserva nos referidos rizomas. Sugere-se que futuros trabalhos busquem entender esta 
repartição. Embora os resultados de Costa et ai. (nestes anais) demonstrem diferentes valores de k para os diferentes 
ecotipos, estes valores são muito próximos e pouco afetariam o cálculo da Ea, pois o modelo de IAF é o mesmo, 
assim como o valor de p\ Deste modo, o valor da RFAa é o mesmo para os diferentes ecotipos e a integração das 
equações 1, 2 e 3 na equação 4, possibilita obter o seguinte modelo de estimativa da produtividade potencial de 
Paspalum notatum: MS=0,44Rs{l-exp(-0,0031ST} + R onde as únicas variáveis de entrada são a radiação solar 
global e a temperatura média do ar. 
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DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS PARA MODELAGEM EM Paspalum notatum Flugge. 
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'" Eng. Agr./UFRG Bolsista do CNPq. a'Prof. Adjunto, Dept. Plantas Forrageiras e Agrometeorología/ UFRGS. 

Modelos de estimativa da produtividade potencial tem sido propostos, baseados em parâmetros pr óprios de cada 
cultura. Tais parâmetros consistem basicamente da radiação fotossinteticamente ativa incidente no local (RFAi) e na 
eficiência com que a cultura intercepta e absorve esta radiação (Ea). A Ea é uma variável sintética estimada a partir da 
evolução do IAF, do coeficiente de extinção da radiação (k), e da máxima intercepção possível (P), os quais variam entre 
diferentes culturas, necessitando ser determinados, pois Ea=P(l-exp(- k.IAF). O presente trabalho teve como objetivos 
determinar o modelo de evolução do IAF e o coeficiente de extinção (k) por diferentes métodos, para então parametrizar 
o modelo de EA, de três biótipos P. notatum nativos do RS: Capivarí (Ca), André da Rocha (AR) e Comum (Co). O 
experimento foi conduzido a campo na EEA/UFRGS em Eldorado do Sul (30°05'27'S e 51°39'08'W), em área 
estabelecida no ano precedente. As observações iniciaram-se em 23/11/95 após corte de uniformiza ção ao nível do solo, 
estendendo-se até 16/01/96, ocasião em que todos os biótipos apresentavam-se completamente florescidos. O balanço de 
RFA, efetuou-se em três repetições para cada biótipo, utilizando-se de cé lulas de silício amorfo. As medidas foram 
registradas continuamente em acumulador eletrônico de dados, e a temperatura média do ar e a RFAi foram obtidas em 
estação meteorológica pr óxima. A evolução da fitomassa aérea foi medida através do peso seco de amostragens semanais 
da forragem acumulada a qual era separada em colmos, folhas, material morto e outras espécies. Tais amostragens eram 
efetuadas no local em que localizavam-se os sensores desde a semana precedente e estes eram reinstalados, a cada vez, no 
local da próxima amostragem. Em cada ocasião, alíquotas de cerca de 300 cm2 de folhas determinadas em medidor 
eletrônico modelo Li-Cor 3000 foram utilizadas para determinar o peso específico das folhas, o qual aplicado à massa de 
folhas permitiu o cálculo do IAF. O coeficiente de extinção da cultura (k), foi estimado pelos métodos propostos por Monsi 
e Saeki (1953) e Campbell (1986). Um modelo único de evolução do IAF em função da soma térmica (ST), foi ajustado 
para todos biótipos: IAF=0,0048*ST (Figura I). Este modelo mostrou-se válido tanto para verão como outono (Figura 2), 
mostrando-se adequado para estimar este par âmetro, embora necessite melhor ajuste para o outono. O método de Campbell 
foi o mais adequado para a estimação do coeficiente k que apresentou respectivamente valores de 0,65 para Ca, 0,66 para 
AR e 0,70 para Co. O coeficiente de reflexão mostrou valor similar para os diferentes bi ótipos (0,10) determinando que a 
máxima eficiência de absorção possível (P) da cultura é de 0,90 (P=1-CR). Desta forma, a Ea pode ser modelada como 
Ea=0.9(l-exp(- k*0.0048ST), sendo, portando, diferente para cada ecotipo, apenas em função dos seus diferentes 
coeficientes de extinção, consequê ncia das diferentes arquiteturas do dossel. 
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SUPERAÇÃO DA DORMÊNCIA DE SEMENTES DE ESPÉCIES DE Adesmia DC. 

Daniel Portella MONTARDO, Fernanda Pereira da CRUZ, João Henrique S. CAETANO, 
Lilian EGGERS, Ilsi BOLDRINI e Miguel DALL'AGNOL(1) 

(l) Faculdade de Agronomia - UFRGS - Dept. Plantas Forrageiras e Agrometeorologia. CX. Postal 776. Porto Alegre, RS. 

A dormência é um importante fator adaptativo e, portanto, um mecanismo de sobrevivência da espécie em 
determinadas condições, visto que retarda a germinação, distribuindo-a no tempo. Dentro da família Fabaceae é 
comum a ocorrência de espécies cultivadas e silvestres com sementes duras, ou seja, sementes dormentes devido à 
impermeabilidade do tegumento à água. Adesmia é um género exclusivamente sul-americano, com cerca de duzentas 
e trinta espécies. No Brasil, ocorrem dezessete esp écies sendo que treze delas têm ocorrência no Rio Grande do Sul. 
A. tristis é considerada uma possível espécie forrageira, enquanto A. aranjoieA. latifolia são tidas como ótimas 
forrageiras. A. psoraleoides é uma espécie de ocorrência mais restrita no Estado, arbustiva, fazendo parte de campos 
altos, limpos e sem pastejo, acreditando-se ter menor potencial de uso como forrageira. Para muitas espécies já se 
tem determinado qual o melhor método de superação da dormência, porém, considerando-se que todas espécies do 
género Adesmia são silvestres, além do fato de que muito pouco foi estudado sobre a dureza de suas sementes, este 
trabalho teve por objetivo testar dois tratamentos para superação da dormência em sementes de A. araujoi, A. 
latifolia , A. psoraleoides e A. tristis. Os testes de germina ção foram conduzidos no laboratório de aná lise de 
sementes do Departamento de Plantas Forrageiras e Agrometeorologia da Faculdade de Agronomia da UFRGS, 
Porto Alegre, RS, nos anos de 1995 e 1996. Os experimentos foram realizados independentemente para cada espécie. 
Entretanto, para todas elas os tratamentos empregados foram os mesmos: (1) escarificação mecânica com lixa 
número 180, (2) imersão em água à temperatura de 60°C, durante 5 minutos e (3) controle. As sementes foram 
colocadas para germinar em germinadores de câmara sobre papel mata-borrão em caixas Gerbox sob temperatura 
constante de 25°C. Quando necessário, eram umedecidas com água destilada. Utilizou-se quatro repetições de 50 
sementes por tratamento por espécie. Foram realizadas contagens diárias das sementes, considerando-se germinadas 
aquelas com radícula a partir de 2 mm de comprimento. Após o período de avaliação as sementes que não 
germinaram tiveram seu tegumento rompido com bisturi e auxílio de lupa e foram mantidas por mais 4 dias na 
câmara de germina ção, para que se pudesse verificar a viabilidade das mesmas. As sementes que germinaram após 
o rompimento do tegumento foram consideradas sementes duras e as sementes remanescentes (anormais e mortas) 
foram registradas. O delineamento experimental utilizado foi do tipo completamente casualizado. Foi realizada a 
análise da variância pelo teste F com o percentual de sementes germinadas previamente transformado em arcoseno 
•í(x I 100). Para comparação entre médias de tratamentos em cada espécie foi aplicado o teste de Tukey a 1% de 
'significância. As espécies apresentaram comportamentos muito diferenciados em relação aos tratamentos impostos. 
Os métodos empregados na superação da dormência de suas sementes diferiram-se do controle. Por ém, em A. araujoi e 
A. latifolia não houve diferença significativa entre os dois tratamentos utilizados para a superação da dormência, 
enquanto que para A. psoraleoides e A. tristis, a escarificação mecânica superou a imersão em água quente. A 
porcentagem de germinação da A. psoraleoides, em relação às demais espécies do género, é mais baixo e destoante, 
acreditando-se que seja possível obter-se resultados melhores. Apesar da imersão em água quente das sementes das 
quatro espécies ter-se diferenciado estatisticamente do controle, em A. psoraleoides e A. tristis os percentuais de 
germinação foram baixos em relação as outras duas espécies. Os resultados permitem concluir que: a escarificação 
mecânica foi eficiente na superação da dormência das sementes de A. araujoi, A. latifolia, A. psoraleoides e A. 
tristis; a imersão em água quente à 60°C durante 5 minutos foi eficiente na superação da dormência das sementes 
de A. araujoi e A. latifolia. 

Tabela 1. Porcentagens de germinação dos tratamentos para a superação da dormência  
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