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AVALIAÇÃO DO EFEITO DO FOGO NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Acacia
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As plantas invasoras possuem uma série de vantagens competitivas em relação às
plantas nativas. Uma delas é a maior resistência das sementes ao fogo, podendo favorecer sua
germinação. Visando a estudar esta hipótese, testou-se a resposta germinativa de sementes de
Acacia longifolia, espécie considerada invasora em zonas dunares de Portugal, à exposição a
diferentes temperaturas. As sementes foram submetidas às temperaturas de 90 ºC, 120 ºC e
150 ºC por períodos de 1 e 10 minutos. As sementes expostas ao tratamento com calor (assim
como as do grupo controle e as que foram escarificadas) foram depositadas numa placa de Petri
com papel filtro umedecido com água destilada. Após seis semanas de experimento foi avaliada
a taxa de germinação de cada tratamento. Houve germinação em todas as temperaturas e tempos
de exposição, exceto a 150 ºC por 10 minutos. Na temperatura de 90 ºC ocorreu maior
germinação no tempo de 10 minutos. Na temperatura de 120 ºC não foi constatada diferença
significativa entre os tratamentos. E a temperatura de 150ºC só houve germinação no tratamento
de 1 minuto. Pode-se inferir que a temperatura altera a taxa de germinação e que a exposição à
90 ºC por 10 minutos e a 150 ºC por 1 minuto maximizam a taxa germinativa das sementes de
Acacia longifolia. Tal resultado é semelhante ao obtido em experiências de outros
pesquisadores, confirmando a hipótese de que o fogo favorece a proliferação desta planta
invasora.
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