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Espécies florestais com sementes duras normalmente possuem tegumentos impermeáveis à
água, dificultando ou retardando o processo germinativo. Mimosa caesalpiniifolia Benth.,
nativa  da  região  Nordeste,  é  pioneira,  decídua,  heliófita,  com  ocorrência  em  solos
profundos,  tanto  em  formações  primárias  quanto  em  secundárias.  A  água  absorvida  na
germinação  varia  de  acordo  com  espécies  e  condições  em  que  sementes  são  submetidas
desde a maturação. Objetivou-se testar uma metodologia de quebra de dormência, obtendo
a  curva  de  embebição  de  M.  caesalpiniifolia,  visando  à  obtenção  de  informações  sobre
germinação.  Este  estudo  foi  realizado  no  Laboratório  de  Sementes  Florestais  do
Departamento de Ciências Florestais, UFRPE, durante sete dias. O beneficiamento ocorreu
excluindo-se sementes avariadas. Foram separadas com auxílio de um paquímetro, em três
classes  diamétricas:  pequena  (6,21  a  6,99mm),  média  (7,0  a  11,69mm)  e  grande
(>11,7mm). A dormência  foi  quebrada por  meio da imersão em H2SO4  por  três  minutos.
Utilizou-se  papel  esterilizado  como  substrato  e  umedecido  com  20ml  de  água  destilada.
Foram realizadas oito repetições com 25 sementes, totalizando 200. As pequenas e médias
obtiveram  resultados  semelhantes,  devido  à  proximidade  entre  seus  diâmetros.  A  classe
diamétrica  influenciou na germinação,  que foram 52,  71 e  38% para os  tratamentos  com
sementes  pequenas,  médias  e  grandes,  respectivamente.  As  médias  apresentaram  os
resultados  mais  expressivos.  Na  curva  de  embebição  cada  classe  foi  representada  por  30
sementes.  Foram  submersas  em  100ml  de  água  destilada  e  em  intervalos  de  uma  hora
novas  pesagens  foram  efetuadas,  totalizando  oito.  O  último  dado  foi  obtido  na  pesagem
das sementes submersas 24 horas após a pesagem inicial.  As pequenas absorveram 0,79g
de água, as médias 1,03g e as grandes 1,58g, apresentando maior capacidade de absorção
devido  à  maior  área  de  absorção  superficial,  bem como pela  quantidade  e  a  natureza  do
tegumento.  O  tamanho  é  um  ator  influente  na  absorção  d’água,  sendo  não  determinante
para a germinação.
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