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Durante o período de permanência no banco de sementes no solo, há a interação entre as 
sementes e os fatores ambientais como a variação de pluviosidade. Ecossistemas semiáridos, 
como a Caatinga, apresentarem pequenos eventos de precipitação que influenciam a sua 
dinâmica. Sementes presentes no solo desses ambientes podem ser submetidas a ciclos de 
hidratação e desidratação (ciclos de HD) durante a embebição, podendo ser beneficiadas em 
parâmetros relacionados à germinação e à longevidade. Enterolobium contortisiliquum 
(Vell.) Morong (Fabaceae) é uma espécie arbórea presente na Caatinga e suas sementes, 
quando dispersas, são submetidas as condições de irregularidade de chuvas. Este trabalho 
teve como objetivo avaliar os efeitos dos ciclos de HD na germinação e longevidade de 
sementes de E. contortisiliquum em banco de sementes no solo da Caatinga. Para realização 
dos ciclos de HD, as sementes foram previamente escarificadas. Foi determinada a curva de 
embebição, onde foi selecionado um tempo de hidratação correspondente a ½ da fase I da 
embebição. Em seguida, as sementes foram pesadas e submetidas a 0 (controle), 1, 2 e 3 
ciclos de HD com tempo de hidratação de 3 horas e tempo de desidratação de 5 horas. O 
banco no solo foi montado em uma área de Caatinga em Petrolina (PE). Para a montagem 
do banco, foram utilizados sacos de sombrite enterrados a 5 cm de profundidade e separados 
por tratamentos. Cada tratamento consistiu de sementes dormentes, sementes que foram 
submetidas a 0, 1, 2 e 3 ciclos de HD. Foi realizada uma avaliação antes das sementes serem 
enterradas e outra seis meses após. Em cada avaliação, foram mensurados germinabilidade 
(G), tempo médio de germinação (TMG) e a velocidade média de germinação (VMG). A 
primeira avaliação demonstrou que os ciclos de HD reduzem o TMG e aumentam a VMG, 
apesar de não alterarem a G. Na segunda avaliação, as sementes que foram submetidas aos 
ciclos de HD haviam germinado e não constituíam o banco de sementes no solo, 
permanecendo apenas as sementes dormentes. Os resultados demonstram que os ciclos de 
HD não proporcionam um aumento da longevidade das sementes desta espécie no banco de 
sementes, porém, aprimoram seu metabolismo germinativo durante a germinação, reduzindo 
o tempo necessário para que as sementes germinem no solo. Além disso, o banco de 
sementes da espécie é mantido no ecossistema devido a dormência tegumentar das sementes. 
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