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Padrões de germinação de sementes diferem na mesma família, género e até mesmo para as mesmas es-
pécies. Fatores históricos, como o tamanho das sementes afetam diretamente a germinação de sementes 
e recrutamento. Neste estudo foram avaliadas as relações entre o tamanho das sementes, a germinação 
e o desempenho das plântulas, testando o as seguintes predições: i) sementes maiores apresentam maior 
porcentagem de germinação; (ii) sementes menores requerem menos tempo para germinar e para o desen-
volmento inicial das plântulas; (iii) sementes maiores produzem plântulas mais vigorosas. Em 2011 foram 
selecionados 30 indivíduos de Copaifera langsdorffii no qual foram coletados aleatoriamente 300 sementes 
ao longo da copa para determinação da biometria das sementes. As sementes foram alocadas em bandeja 
de germinação usando vermiculita como substrato. Para caracterizar o vigor das plântulas, após a queda 
dos cotilédones as plântulas foram retiradas do substrato para a determinação do comprimento e do peso 
seco da parte aérea e do sistema radicular. O tamanho da semente afetou negativamente o percentual 
de germinação (?² = 8.9, P < 0.01). Além disso, as sementes menores apresentaram menor tempo para 
a germinação (?² = 11.02, P < 0.001), mas as sementes maiores produzem plântulas com maior tamanho 
inicial. Sementes pequenas apresentaram menor tempo de germinação que sementes grandes, pois se-
mentes maiores apresentam maior espessura do tegumento que reveste a semente resultando na menor 
capacidade relativa de absorver água suficiente para que o processo de germinação se inicie. No entanto, 
sementes maiores produzem plântulas mais vigorosas por apresentarem alta capacidade de transformação 
e incorporação dos suprimentos de reservas pelo embrião. A capacidade de produzir sementes pequenas 
e grandes pode representar uma vantagem competitiva para a espécie, favorecendo sua ampla distribuição 
por ambientes distintos.
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