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A presente pesquisa teve como o objetivo avaliar a influência de diferentes tamanhos 
de sementes de angico vermelho (Anadenanthera macrocarpa (Benth)), na curva de 
embebição de água. As sementes foram classificadas de acordo com as dimensões de 
comprimento e largura, obtendo-se quatro tratamentos: T1 - sementes pequenas, T2 – 
sementes médias, T3 - sementes grandes e T4 – sementes de vários tamanhos. Para a 
confecção da curva de embebição de água foram utilizadas 3 repetições de 20 sementes 
cada, que foram colocadas em copos plásticos descartáveis e embebidas em um volume 
de aproximadamente 150 mL de água destilada. Os períodos de tempo em que as 
sementes ficaram embebidas em água foram: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 24, 48, 
72 e 96 horas. Após cada período de embebição, as sementes foram retiradas dos copos, 
secas em papel toalha, para retirada do excesso de água, e pesadas novamente. Após 
cada pesagem as sementes foram colocadas novamante nos copos com água e 
realocadas no germinador, sob temperatura constante de 25ºC. A partir dos dados 
obtidos foram confeccionadas as curvas de embebição de água, para cada grupo de 
tamanho de sementes. De acordo com resultados obtidos, as curvas de embebição de 
água para sementes de angico vermelho seguem o padrão trifásico de embebição, onde 
as sementes de vários tamanhos obtiveram maior índice de absorção e ganho de peso 
após a imersão em água em relação às demais classes de tamanho. 
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