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O gênero Stylosanthes apresenta grande ocorrência no Semiárido brasileiro, onde no 

estado da Bahia já foram catalogados mais de 1200 pontos de ocorrência. Entretanto, um dos 

maiores relacionado á baixa capacidade de produção de sementes e germinação das diferentes 

espécies. Assim, este trabalho avaliou o comportamento de acessos de Stylosanthes coletados no 

Semiárido baiano armazenados em temperatura ambiente (25 °C). Foram utilizadas 50 sementes 

de 30 acessos pertencentes ao Banco de Germoplasma de Forrageiras da Universidade Estadual e 

Feira de Santana. O experimento foi realizado na Unidade Experimental Horto Florestal da 

UEFS em casa de vegetação durante 25 dias. Antes da semeadura foi realizada a escarificação 

mecânica com lixa d’água nº100 seguida por assepsia. As sementes foram alocadas em tubetes 

de polietileno com dimensões de 6 cm x 20 cm contendo substrato comercial Biomix®. Foram 

realizadas contagens diárias a partir do primeiro dia após a semeadura, adotando-se como planta 

emergida as que emitiram os cotilédones. A partir dos dados coletados calculou-se por meio de 

estatística descritiva (médias, desvio padrão e amplitude) a taxa de emergência %, tempo médio 

de emergência das plântulas (dias
-1

) e o índice de velocidade de emergência IVE (sem.dia
-1

). 

Observou-se grande variação entre e dentro dos acessos. A média geral de germinação foi de 

27,51% com um tempo médio de 9,9 dias, o que proporcionou um baixo IVE.  Apesar de ser um 

caráter adimensional o IVE revela o vigor das sementes. As estimativas entre os acessos mostrou 

variação na porcentagem de emergência entre 0 e 80%. Para o índice de velocidade de 

emergência, os valores variaram entre 0.1 e 6.35, sendo que os acessos BGF 08-035, BGF-036, 

BGF 08-038, BGF 08-039, BGF-041 e BGF-064 apresentaram-se superiores a cultivar (1.99). 

Para o tempo médio o maior valor foi de 15.6 e o menor valor foi de 3.45, sendo que os acessos 

BGF 08-035, BGF 08-038 e BGF 08-039 apresentaram desempenho superior a cultivar nas três 

variáveis analisadas. Possivelmente, a germinação dos acessos foi afetada pelo local de 

armazenamento, pois a temperatura e umidade apesar de não serem controladas eram as mesmas. 

Os fatores genéticos podem estar influenciando na dormência das sementes devido à variação 

entre os indivíduos, mas, para aumentar a longevidade das sementes recomenda-se a preservação 

dos acessos em câmaras frias com umidade e temperatura controlada.  
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