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RESUMO

      Em razão da crescente demanda da pecuária brasileira, as forrageiras do gênero Brachiaria são de suma importância na alimentação do gado criado a pasto. Inúmeras

empresas comercializam sementes de diversas forrageiras e a quantidade de sementes usadas para formar uma pastagem são calculadas a partir do valor cultural dessas

sementes (VC). Para determinar o VC dessas sementes, leva-se em consideração a pureza e a germinação das mesmas. A pureza é obtida quando separa-se as sementes puras

dos inertes (palha, sementes danificadas e de outras espécies, pedras, solo, entre outros). Para se conhecer a germinação, as sementes puras são submetidas a testes de

germinação em laboratório. Todavia as sementes de forrageiras apresentam dormência e é necessário utilizar métodos para superar essa dormência, possibilitando calcular a

germinação em menor tempo. O trabalho foi elaborado com o objetivo de superar essa dormência em testes de laboratório. Conduziu-se o experimento no Laboratório de

Análises de Sementes da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG-Ituiutaba) em delineamento inteiramente casualizado (DIC) com 5 tratamentos sendo:T1= só água,

T2= Envelhecimento Acelerado (em caixas Gerbox por 48h a 41°C), T3= Ácido Sulfúrico+nitrato de potássio (de acordo com o manual Regra para Análise de sementes (RAS),

T4= Água quente (colocadas por 1 minuto em água fervente) e T5= Fogo (colocadas 4 cm abaixo de areia e sobre a areia incinerou-se galhos secos, grama seca e folhas secas)

com 4 repetições de 50 sementes.As sementes foram acondicionadas em caixas Gerbox com papel filtro e embebidas com 7 mL de água e permaneceu por 21 dias em estufa de

germinação com fotoperíodo de 12 h e temperatura média de 25ºC. Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Skott Knott

a 5%. O teste foi significativo a 1% de probabilidade. Concluiu-se que o T3, T2 e T1 não se diferenciaram, mas o T3 foi superior aos demais com 57% de germinação.
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