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A dormência é um processo muito comum em leguminosas. Entende-se por 
dormência a incapacidade de germinação das sementes mesmo quando são 
expostas a condições ambientais favoráveis. Sementes de Senna pendula (Willd.) 
H. S. Irwin & Barneby apresentam dormência causada pela impermeabilidade do 
tegumento à água. Com o objetivo de determinar a melhor metodologia para 
superação da dormência, dois lotes de sementes foram submetidos aos seguintes 
tratamentos: a) escarificação mecânica do tegumento na parte oposta ao 
embrião com lixa nº 40 por 5 segundos; b) imersão em água quente a 70 ºC por 
5, 10, 15 e 20 minutos; c) imersão em água quente a 90 ºC por 5, 10, 15 e 20 
minutos; d) imersão em ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado, por 5, 10, 15 e 20 
minutos, seguida de lavagem em água corrente; e e) sementes sem tratamento 
(controle). Após os tratamentos de quebra de dormência, as sementes foram 
semeadas em placas de Petri tendo como substrato duas folhas de papel filtro 
umedecidos com água destilada na proporção de 3 vezes o seu peso seco à 
temperatura constante de 23 ºC, em caixas Gerbox colocadas em câmara de 
germinação. Os experimentos foram conduzidos em laboratório, utilizando-se o 
delineamento inteiramente casualizado com quatro repetições de 25 sementes,  
tendo sido feitas avaliações diárias durante 7 dias. Sementes sem tratamento 
apresentaram taxas de germinação de no máximo 12%. Os resultados 
evidenciaram que o uso da água quente não é viável na superação da dormência 
de sementes desta espécie, tendo causado além de uma oscilação na emergência 
das plântulas, morte de 98% dos embriões submetidos à temperatura de 90º. As 
escarificações mecânica e química com percentuais de germinação de 94% e 
91%, respectivamente, se mostraram os tratamentos mais efetivos para 
superação da dormência. 
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