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RESUMO 

 

Sementes de espécies iniciais são sensíveis à luminosidade e sua germinação é 

fortemente inibida pela luz filtrada pela vegetação. As sementes das espécies tardias 

não requerem luz e a germinação é reforçada por luz vermelho extremo. Os 

principais fatores ambientais que podem influenciar no processo germinativo são: 

luz, temperatura e teor da água. Baseado nas premissas da sucessão ecológica, 

esse estudo tem como objetivos avaliar as respostas ecofisiológicas da germinação 

das sementes de sabiá (Mimosa caesalpiniifolia Benth.) em relação à temperatura, 

luminosidade e dessecação, para posterior introdução da espécie em programas de 

recuperação de áreas degradadas. As análises foram feitas com sementes 

coletadas na Fazenda Experimental do Vale do Curu da Universidade Federal do 

Ceará – UFC, no município de Pentecoste – CE. Determinou-se a biometria de 

frutos e sementes e foi avaliada a germinação em diferentes temperaturas (5°C, 

10°C, 15°C, 20°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C e 10-40°C), tipos de luminosidade 

(luz branca, vermelha, vermelho extremo e escuro) e teores de água (9,04%, 6,06%, 

4,68%, 3,54%, 3,10% e 3,07%). No experimento de biometria de frutos e sementes 

os dados foram submetidos à análise descritiva. Os experimentos de temperatura, 

luminosidade e teor de água foram conduzidos em delineamento inteiramente 

casualizado. Verificou-se que as sementes possuem maior porcentagem de 

germinação na temperatura de 25°C e germinam na faixa de temperatura de 10-

40°C. A germinação das sementes é considerada como indiferente a luminosidade e 

controlada pelo fitocromo A por meio da resposta de fluência muito baixa (RFMB). 

As sementes não sofrem danos a baixos níveis de teor de água e são classificadas 

como ortodoxas.  

 

Palavras chave: Caatinga. Temperatura. Luminosidade. Teor de água. 
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ABSTRACT 

  

Initial seed species are sensitive to light and their germination is strongly inhibited by 

light filtered by vegetation. The seeds of the later successional species do not require 

light and the germination is enhanced by far red light. The main environmental 

factors that can influence the germination process are: light, temperature and water 

potential. Based on the assumptions of ecological succession, this study aims to 

evaluate the ecophysiologicals responses of seed germination of sabiá (Mimosa 

caesalpiniifolia Benth.) in relation to temperature, light and desiccation, for later 

specie introduction to recovery programs in degraded areas. The analyzes were 

performed with seeds collected at the Vale do Curu Experimental Farm of Federal 

University of Ceará - UFC, Pentecoste city – Ceará. It was determined biometrics 

fruit and seed and germination was evaluated at different temperatures (5°C, 10°C, 

15°C, 20°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C and 10-40 ° C), types of light (white light, 

red light, far red light and dark) and humidities (9.04%, 6.06%, 4.68%, 3.54%, 3.10% 

and 3.07%). Experiment of biometrics fruit and seed the data were analyzed 

descriptively. The experiments of temperature, light and humidity content were 

conducted in a completely randomized design. It was found that the seeds have a 

higher germination rates at 25°C and germinated in the temperature range of 10-

40°C. Seed germination is considered indifferent to light and controlled by the 

phytochrome using the response very low fluence (RFMB). And the seeds not suffer 

damage to low levels of humidity content and were classified as orthodox. 

 

Key words: Caatinga. Temperature. Luminosity. Water content. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 Caracterização ambiental da Caatinga 

A Caatinga ocupa uma área de 834.666 km2 do nordeste brasileiro 

(Andrade-Lima, 1981). Essa região é composta por ecossistemas altamente 

dinâmicos que respondem prontamente às condições climáticas, onde a precipitação 

é um fator dominante que controla a estrutura e distribuição da vegetação (Barbosa; 

Huete; Baethgen, 2006), atingindo em média 1000 mm/ano (Sampaio, 1995). 

Durante a estação seca, a média mensal de temperatura é de 26-27°C (Andrade-

Lima, 1972) com uma notável variação entre o dia e a noite. Durante o período 

chuvoso a temperatura média é ligeiramente inferior. As precipitações baixas e 

irregulares e altas temperaturas são os principais motivos para esse clima (Andrade-

Lima, 1981). O déficit de água durante grande parte do ano é o fator que condiciona 

a vegetação, como a intensidade desse déficit é muito variável, a fisionomia e a flora 

também variam. Sobrepondo-se à variação em larga escala devido a padrões 

climáticos e orográficos, existem variações em pequena escala devido ao tipo de 

topografia e solo, tornando a Caatinga um mosaico de tipos de vegetação (Sampaio, 

1995). A Caatinga consiste em uma mistura complexa de espécies arbóreas 

decíduas com sub-bosques de herbáceas anuais, esse bioma possui um grande 

número de associações de plantas e uma florística complexa com diferentes 

fisionomias, incluindo xerófilas, árvores decíduas, arbustos espinhosos, cactos e 

bromélias (Barbosa; Huete; Baethgen, 2006). 

 

1.2 O desenvolvimento da agricultura e sua influência na degradação da 

Caatinga 

Os esforços do governo para promover o desenvolvimento econômico da 

região têm-se centrado na área costeira, com exceção de grandes projetos de 

irrigação. Embora esses projetos sejam bem sucedidos, as terras aptas para 

irrigação compreendem apenas 2-3% de toda a região do semiárido. A agricultura 

tem influenciado a vegetação nativa de quatro maneiras. (1) Na maioria das terras 

com condições mais favoráveis ocorre o estabelecimento de cultivos comerciais. (2) 

Uma pequena parte das terras com condições menos favoráveis também são 
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utilizadas para o cultivo de gramíneas forrageiras, principalmente nas últimas 

décadas. (3) Uma porção ainda menor tem sido usada para aumentar a produção de 

forragem por redução seletiva da densidade de arbustos. (4) A maior parte da área é 

usada como pastagem nativa, com uma taxa de lotação maior que o aconselhável 

(Sampaio, 1995). 

Nessa região do Brasil, o crescimento econômico é baseado, 

primordialmente, na exploração dos recursos naturais. Isto não constitui um 

problema em si, exceto quando o uso dos recursos se faz sob um princípio de 

maximização dos benefícios de curto prazo, sem objetivos de sustentabilidade de 

longo prazo. Seguindo este princípio, utilizam-se métodos de exploração agressivos, 

que trazem consigo um rápido esgotamento dos recursos e conseqüente 

degradação dos ecossistemas, que vêm sendo agravados pelas mudanças 

climáticas, aumentando ainda mais a sua fragilidade (Sá et al., 2010). A área do 

semiárido afetada por processos de desertificação em níveis elevados é de mais de 

20 milhões de hectares, que corresponde a 12% da área do Nordeste. Porém, o 

mais preocupante é que esta área crítica alcança quase 66% da região mais seca do 

semiárido (Sá; Fotius; Riché, 1994). 

A recuperação de áreas degradadas requer a utilização de princípios 

ecológicos, práticas silviculturais, conhecimento básico do ecossistema que se vai 

trabalhar e descrição das espécies a serem utilizadas na aplicação de modelos de 

recuperação. No que diz respeito à utilização de espécies nativas da região, em 

geral, as mesmas são consideradas como as mais indicadas para o reflorestamento, 

não só pela preservação das espécies regionais, mas também porque torna o 

ecossistema mais equilibrado e próximo do original. O reflorestamento deve ser 

realizado com mais de uma espécie e que as mesmas possam se regenerar sem 

auxílio do homem (Lima, 2004). Segundo Poggiani (1989), o desenvolvimento 

uniforme de espécies de rápido crescimento durante um período de 7 - 8 anos 

possibilitaria a obtenção da mesma área basal observada na floresta natural tropical 

clímax. Essa elevada produtividade seria obtida, basicamente, graças à seleção de 

árvores apropriadas para o reflorestamento, espaçamento adequado para retardar 

ao máximo a competição das copas e dos sistemas radiculares e outros tratos 

culturais. No processo de escolha das espécies de plantas a serem introduzidas na 
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área, é importante o conhecimento sobre a ecofisiologia da germinação das 

sementes e a tolerância das mesmas à seca. 

Nos setores submetidos a uma menor pressão antrópica, a vegetação é 

mais densa e constituída por várias espécies cuja dominância é difícil de ser 

determinada. Para entender o processo de reconstituição da vegetação a médio ou 

longo prazo deve-se levar em conta os seguintes fatores ecogeográficos: 

localização, tipos de solo, rochas-mãe, índices pluviométricos e duração da estação 

seca. Os processos morfogenéticos típicos do meio semiárido, com duas estações 

contrastadas, e as degradações antrópicas, são responsáveis por um dinamismo da 

vegetação em que caatingas raquíticas e ralas representam um sub-clímax e 

caatingas em fase de regeneração são disclímaces antrópicos (Alves; Araújo; 

Nascimento, 2009). Diante desses fatos, existe uma necessidade de intensificar os 

estudos sobre sucessão ecológica no domínio Caatinga, para avaliar o nível de 

degradação ambiental, classificar o estádio sucessional de cada região, identificar as 

espécies vegetais a serem introduzidas e melhorar as técnicas de manejo e 

conservação. 

 

1.3 Sucessão ecológica 

A sucessão ecológica é o processo de desenvolvimento do ecossistema 

pelo qual acontecem, ao longo do tempo, mudanças distintas na estrutura e função 

da comunidade. Nesse processo, a recuperação de um sistema após uma 

perturbação, permite o restabelecimento de um ecossistema similar àquele que 

ocorria antes da perturbação (clímax). Logo, quando o distúrbio é frequente, 

generalizado e intenso – como na agricultura convencional – os agroecossistemas 

ficam limitados aos estágios pioneiros da sucessão (Gliessman, 2005). Quando uma 

área de floresta natural é completamente desmatada, após algum tempo, em virtude 

do banco de sementes e das raízes vivas deixadas no solo, surge uma nova 

vegetação, que após anos evoluirá novamente para uma forma semelhante à 

floresta primitiva. Esse processo evolutivo da vegetação natural, que nos trópicos 

pode durar de 50 a 100 anos, recebe o nome de sucessão secundária (Poggiani, 

1989). 
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A partir de estudos fitossociológicos em áreas com diferentes estágios 

sucessionais de acordo com a formação estrutural da comunidade e composição 

florística, é possível diferenciar o estágio de sucessão ecológica da cada área 

analisada. Logo, áreas degradadas apresentam-se de forma homogênea, em que 

poucas espécies representam e indicam o estágio inicial de sucessão, devido à 

predominância das mesmas em relação ao número de indivíduos. As áreas 

preservadas possuem maior riqueza e diversidade, apresentam-se de forma 

heterogênea com espécies de diferentes estágios serais e estratificação, 

caracterizando uma área em estágio sucessional mais avançado, com a presença 

de espécies iniciais juntamente ao estabelecimento de espécies tardias. As espécies 

que predominam nas áreas conservadas quase não existem nas áreas degradadas 

e também não conseguem se estabelecer nas mesmas devido à antropização 

(Carvalho al., 2007; Longhi et al., 2005; Silva Júnior et al., 2004, Bahia et al., 2009). 

As espécies vegetais pertencentes a estágios iniciais da sucessão 

ecológica apresentam: alta fecundidade; alta capacidade de dispersão; rápido 

crescimento quando os recursos são abundantes; e lento crescimento e baixa 

sobrevivência quando os recursos são escassos. Já as espécies vegetais tardias, 

geralmente apresentam características opostas: fecundidade relativamente baixa; 

pequena capacidade de dispersão; crescimento lento; e uma habilidade para 

crescer, sobreviver e competir em ambientes com poucos recursos (Rees et al., 

2001).   

As espécies pioneiras e secundárias iniciais apresentam sementes 

pequenas, com eficiente mecanismo de disseminação e não são produzidas apenas 

abundantemente, podendo permanecer dormentes por um período considerável sob 

a sombra de espécies de dossel elevado até a luz solar desencadear a germinação 

(Budouwski, 1965).  

Para Swaine; Whithmore (1988), as espécies pioneiras produzem 

sementes que germinam apenas em clareiras existentes na cobertura florestal em 

que a luz solar atinge o nível do solo. Essas espécies possuem uma germinação 

desencadeada pela variação na qualidade da luz (um aumento na luz vermelha após 

a remoção da copa) ou a temperatura flutuante do solo exposto a sol pleno durante 

parte do dia na floresta tropical úmida. E exigem luz para o estabelecimento e 

crescimento das plântulas. Por isso são encontradas em aberturas na floresta 
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(queda de árvores, estradas, deslizamentos de terra, áreas de desmatamento e 

outros) e nunca são encontradas sob um dossel fechado na floresta. Em contraste, 

as espécies clímax ou não pioneiras apresentam sementes que podem germinar na 

sombra da floresta (e raramente em pleno sol), onde as mudas podem se 

estabelecer e sobreviver.  

Poggiani (1989) classifica as árvores como tolerantes e intolerantes 

quanto ao sombreamento, as espécies tolerantes adaptam-se melhor às condições 

de luminosidade reduzida e que na fase adulta necessitam atingir a plena luz para o 

seu completo desenvolvimento, enquanto as intolerantes necessitam de alta 

intensidade luminosa em todas as fases de crescimento.  

Em campos abertos a troca de energia ocorre próximo ou na própria 

superfície do solo, a energia luminosa atinge a superfície provocando o máximo de 

flutuações de temperaturas. Na floresta de sucessão tardia, a troca de energia da 

superfície está nas camadas superiores do dossel, as flutuações de temperatura 

abaixo do dossel são tamponadas pela própria vegetação e progressivamente 

ocorre menor penetração de energia no solo. A luz que atinge o solo é pobre em 

comprimentos de ondas fotossinteticamente ativos, e é rica em luz vermelho-

extremo (Bazzaz, 1979). 

 

1.4 Germinação de sementes e o estabelecimento de plântulas 

A germinação de sementes de plantas iniciais e tardias difere 

principalmente em relação à quantidade de luz e qualidade espectral. Sementes de 

espécies iniciais são sensíveis à luminosidade e sua germinação é fortemente 

inibida pela luz filtrada pela vegetação, além disso, podem viver por muitos anos no 

solo, passar longos períodos dormentes e germinarem em grande numero quando 

ocorre uma clareira na floresta (Bazzaz, 1979).  

Essas sementes germinam na superfície do solo ou próximo dele. Elas 

recebem luz direta, elevadas taxas de temperaturas diurnas no inicio da estação de 

crescimento, variação na temperatura diária e baixa concentração de CO2. A luz 

direta (rica em comprimentos de onda vermelho) e as flutuações de temperatura 

estão associadas aos distúrbios em florestas, e as germinações de algumas 

espécies também ocorrem com os distúrbios (Bazzaz, 1979). 
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Outro aspecto é o desenvolvimento de uma dormência induzida 

(secundaria). Esta estratégia deve proteger o banco de sementes em um eventual 

distúrbio na área com condições ambientais inadequadas para o crescimento das 

plântulas. Logo as sementes de espécies iniciais apresentam longo período de 

dispersão e dormência. A germinação é reforçada por luz, flutuações de temperatura 

e altas concentrações de NO3
-, e inibida por luz vermelho-extremo e altas 

concentrações de CO2 (Bazzaz, 1979). 

As sementes das espécies tardias perdem a viabilidade rapidamente, 

possuem um curto período de dispersão e não apresentam dormência.  Elas não 

requerem luz, flutuações de temperatura e alta concentração de NO3
- para germinar. 

Além disso, a germinação é reforçada pela luz vermelho extremo e concentrações 

altas de CO2 (Bazzaz, 1979). 

A germinação inicia-se com a entrada de água na semente (embebição) a 

qual irá desencadear a ativação do metabolismo, culminando com o crescimento do 

eixo embrionário (Kerbauy, 2004). Carvalho; Nakagawa (2000) definem a 

germinação como sendo o fenômeno pelo qual, sob condições apropriadas, o eixo 

embrionário dá prosseguimento ao seu desenvolvimento, que tinha sido 

interrompido, nas sementes ortodoxas, por ocasião da maturidade fisiológica. Nas 

sementes recalcitrantes o eixo embrionário, sob condições ambientais favoráveis, 

cresce ininterruptamente, desde sua formação no momento da fecundação, até 

resultar em planta autotrófica.   

Estudos envolvendo análise morfológica de frutos e sementes podem 

auxiliar no entendimento do processo de germinação, vigor, armazenamento, 

viabilidade, métodos de propagação das espécies, diferenciação espécies e 

caracterizar aspectos ecológicos da planta, como a dispersão, estabelecimento de 

plântulas e fase da sucessão ecológica (Matheus; Lopes, 2007).  

A caracterização biométrica de frutos e sementes também pode fornecer 

subsídios importantes para a diferenciação de espécies do mesmo gênero (Cruz; 

Martins; Carvalho, 2001) e identificar variações fenotípicas que ocorrem em uma 

mesma espécie quando se desenvolve em áreas diferentes (Botezelli; Davide; 

Malavasi, 2000). O tamanho da semente, as estruturas de dispersão e a 
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disponibilidade dos agentes de dispersão são fatores potencialmente importantes no 

processo de dispersão (Fenner, 1993). 

Sementes menores apresentam germinação significativamente menor que 

em sementes maiores.  Usualmente, sementes de maior tamanho originam plântulas 

mais vigorosas em condições variáveis de campo (Carvalho; Nakagawa, 2000). 

Logo, lotes de sementes que possuem características biométricas semelhantes 

produzirão plântulas com tamanhos semelhantes, resultando em um estande 

uniforme. 

Os principais fatores ambientais que podem influenciar na fase pós-

dispersão e no processo germinativo são: temperatura, luz, teor da água, fatores 

químicos e fatores bióticos (Kerbauy, 2004).   

A temperatura em que ocorre a germinação é um fator que tem 

importante influência sobre o processo, tanto quanto considerado do aspecto de 

germinação total como de velocidade de germinação. A temperatura influencia a 

germinação tanto por agir sobre a velocidade de absorção de água, como também 

sobre as reações bioquímicas que determinam todo o processo. A germinação só 

ocorrerá dentro de determinados limites de temperatura: acima ou abaixo dos limites 

superior e inferior, respectivamente, a germinação não ocorrerá. Dentro desses 

limites existe uma temperatura ou faixa de temperatura, na qual o processo ocorre 

com a máxima eficiência, ou seja, obtêm-se o máximo de germinação no menor 

período possível. Os limites extremos de temperatura e a ótima, constituem-se nas 

chamadas temperaturas cardeais (Carvalho; Nakagawa, 2000). A germinação de 

uma semente não-dormente, por sua vez, é balizada pelas chamadas temperaturas 

cardeais, ou seja, as temperaturas máxima (TM), mínima (Tm) e ótima (To). As 

temperaturas: mínima e máxima são, respectivamente, a menor e a maior 

temperatura cuja germinação é estatisticamente diferente de zero. A temperatura (ou 

faixa térmica) ótima é aquela que resulta no maior número de sementes germinadas 

em menor tempo, ou seja, a que produz maior germinabilidade e velocidade de 

germinação. Na semente, a temperatura atua tanto na indução e quebra da 

dormência quanto no crescimento embrionário. Temperaturas altas também podem 

quebrar a dormência em sementes de ambientes sujeitos a queimadas periódicas 

(Kerbauy, 2004). 
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As sementes podem ser divididas em três grupos, dependendo de sua 

resposta germinativa à luz branca: sementes cuja germinação é indiferente à luz, 

sementes que apresentam maior germinabilidade e/ou velocidade de germinação 

em luz do que em escuro e sementes que germinam melhor no escuro do que em 

luz (Kerbauy, 2004).  

O fitocromo é um pigmento protéico sensível à luz vermelha e atua no 

desenvolvimento da planta. Em plantas cultivadas no escuro ou estioladas, o 

fitocromo está presente na forma que absorve a luz vermelha, referido como Pr, pois 

é sintetizado nessa forma. O Pr é convertido pela luz vermelha para uma forma que 

absorve a luz vermelho-distante chamada de Pfr que pode ser convertido de volta à 

Pr pela luz vermelho distante. Esta propriedade é conhecida como 

fotorreversibilidade (Taiz; Zeiger, 2004). 

Diversos componentes do meio ambiente e da própria semente “filtram” a 

luz que atinge o embrião, alterando a intensidade luminosa e a proporção dos 

comprimentos de onda percebidos pelo fitocromo. Na faixa de 400 a 800 nm, a luz 

que alcança a profundidade de 3 mm num substrato de areia úmida é mais rica em 

comprimentos de onda longos do que curtos. A mesma tendência é observada em 

tegumentos de algumas sementes (Kerbauy, 2004).  

Para Taiz; Zeiger (2004), o fenômeno do dossel resulta do fato que as 

folhas verdes absorvem a luz vermelha devido ao seu alto teor de clorofila, porém 

são relativamente transparentes à luz vermelho-distante. Logo, as sementes que 

estão na superfície do solo ou próximas dela, podem ter a germinação afetada pelo 

nível de sombreamento (i. é, a razão Pr:Pfr que elas recebem). Em geral, espécies 

com sementes grandes, com amplas reservas para sustentar prolongados períodos 

de crescimento de plântulas no escuro (p. ex., sob o solo), não necessitam de luz 

para a germinação. Entretanto, a exigência de luz é frequentemente observada nas 

sementes pequenas de espécies herbáceas e gramíneas, muitas das quais 

permanecem dormentes, mesmo quando hidratadas, se estão enterradas abaixo da 

profundidade de penetração da luz. Sementes maiores ou de espécies em estágios 

sucessionais mais avançados tendem a ser indiferentes ou ter a geminação inibida 

pela luz branca, enquanto as sementes pequenas ou de plantas pioneiras 

necessitam de luz para germinar. A luz filtrada pelo dossel, rica em vermelho 
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extremo, atua inibindo a germinação especialmente das espécies consideradas 

pioneiras (Kerbauy, 2004). 

As sementes podem ser classificadas em três categorias em relação ao 

comportamento durante o armazenamento: ortodoxas, intermediárias e 

recalcitrantes. As espécies ortodoxas são originárias de ambientes que passam por 

seca ocasional ou sazonal, em que a tolerância à dessecação das sementes é 

essencial para a sobrevivência das sementes e a regeneração contínua das 

espécies, as sementes ortodoxas podem ser secas até baixos níveis de teor água 

(2-6%), sem sofrer danos. Em regiões áridas, desertos e savanas, a maioria das 

espécies vegetais apresenta comportamento ortodoxo no armazenamento de 

sementes, enquanto algumas podem apresentar um comportamento intermediário, 

as sementes intermediárias danificam-se imediatamente após a dessecação a um 

teor de água de 7-12%, dependendo da espécie. Por outro lado, as espécies 

recalcitrantes tendem a ser originadas de ecossistemas úmidos, no qual as 

sementes são submetidas à umidade elevada durante o desenvolvimento, 

maturação e dispersão, essas sementes não sofrem secagem drástica durante a 

maturação e são sensíveis a injúrias durante a dessecação (redução do teor de 

água abaixo de 20%) (Roberts, 1973; Roberts; King, 1980; Ellis; Hong; Roberts, 

1990; Hong; Ellis, 1996). 

Por serem altamente higroscópicas, as sementes estão constantemente 

num processo dinâmico de troca com ar circundante, ganhando e perdendo água. 

Portanto, o teor de água da semente está na dependência direta da umidade relativa 

e indireta da temperatura do ar. A secagem das sementes se dá em duas fases: a 

primeira é a transferência de água da superfície das sementes para o ar que as 

circunda; a segunda consiste no movimento da água do interior para a superfície da 

semente (Carvalho; Nakagawa, 2000).  

 

1.5 Caracterização da espécie em estudo 

A espécie Mimosa caesalpiniifolia Benth. conhecida como sabiá, pertence 

a família Fabaceae. São árvores fixadoras de nitrogênio que cresce rapidamente e 

tem potencial para utilização em reflorestamento de solos tropicais degradados (Goi; 

Sprent; Jacob-Neto, 1997). 
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Elas variam de arbusto a árvore perenifólia. As árvores maiores atingem 

dimensões próximas de 10 m de altura e 30 cm de DAP (diâmetro à altura do peito, 

medido a 1,30 m do solo), na idade adulta. O tronco geralmente é dotado de acúleos 

em maior ou menor grau, mas podendo ser inerme. Seu caule jovem é pouco 

espinhoso, perdendo os espinhos à medida que a casca engrossa. A copa é 

espalhada e pouco densa. A casca tem uma espessura de até 5 mm (Carvalho, 

2007). 

Possui inflorescências em espigas cilíndricas, medindo de 5 cm a 10 cm 

de comprimento, axilares e ordenadas em panículas terminais. As flores são 

bissexuais, brancas e pequenas. 

 

 

 

 O fruto é um craspédio articulado plano, medindo de 7 cm a 10 cm de 

comprimento por 10 mm a 13 mm de largura, segmentado, preso a dois filamentos 

laterais, os quais permanecem após a queda dos artículos, encerrando em cada 

segmento, uma semente miúda e leve, com estipe de 10 mm e apiculado de quase 5 

mm; artículos retangulares ou quadrados, geralmente em número de oito, 

unisseminados (Lima, 1985).  
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Esta espécie é bem diferenciada das outras espécies de Mimosa da 

Caatinga, pois é a única arbórea que apresenta folíolos amplos (pelo menos 2,5 cm 

de largura) com um tipo único de nervação: as nervuras secundárias fundindo-se a 

uma nervura marginal (nervação craspedódroma). Além disso, os ramos quando 

cortados exudam látex, embora isso não seja sempre perceptível devido à pequena 

quantidade liberada (Queiroz, 2009). 

As sementes de sabiá apresentam uma dormência exógena (Alves et al., 

2004). É o caso das sementes que apresentam tecidos de revestimento 

impermeáveis à água e às trocas gasosas, restringindo, parcial ou totalmente, a 

embebição. Essa dormência é denominada tegumentar ou imposta. Entre os 

agentes químicos uitlizados para a quebra de dormência estão os ácidos, como, por 

exemplo, o ácido sulfúrico, que age rompendo a testa ou tegumento duro da 

semente. Este tratamento é utilizado para sementes de espécies de Fabaceae 

arbóreas (Souza, 2009). 

 

1.6 Hipóteses 

Partindo das premissas de que a germinação de sementes é influenciada 

por flutuações de temperatura, qualidade espectral da luz e teor de água, o estudo 

testa a hipótese de que a germinação de sementes de Mimosa 

caesalpiniifolia Benth. ocorre em ampla faixa de temperatura, é reforçada pela luz 

vermelha e apresenta comportamento ortodoxo no armazenamento, caracterizando-

a como inicial no processo de sucessão ecológica. 

 

1.7 Perguntas e Previsões 

Para isso, pretende-se responder as seguintes questões: 

 A germinação das sementes é inibida pelo espectro de luz vermelho extremo? 

 A porcentagem de germinação (PG), o índice de velocidade de germinação 

(IVG) e o tempo médio de germinação (TMG) são influenciados pela 

temperatura?  

 As sementes possuem alta porcentagem de germinação (PG) mesmo a 

baixos níveis de teor de água? 
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 A porcentagem de germinação (PG), o índice de velocidade de germinação 

(IVG) e o tempo médio de germinação (TMG) são influenciados pela 

diminuição da umidade nas sementes? 

Diante disso, pressupõe-se que: 

 A germinação das sementes será inibida pelo espectro de luz vermelho 

extremo e reforçada pelo espectro de luz branca e vermelho; 

 A porcentagem de germinação (PG) e o índice de velocidade de germinação 

(IVG) serão mais elevados na temperatura ótima (To) e o tempo médio de 

germinação (TMG) será mais elevado na temperatura mínima (Tm); 

 A germinação das sementes será acima de 50% mesmo no menor nível de 

umidade; 

 A porcentagem de germinação (PG) e o índice de velocidade de germinação 

(IVG) serão reduzidos com a redução da umidade nas sementes, enquanto o 

tempo médio de germinação (TMG) será maior à medida que as sementes 

perdem umidade.  

 

1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo geral 

Avaliar as respostas ecofisiológicas da germinação de sementes de 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. em relação à temperatura, luminosidade e 

dessecação. 

 

1.8.2 Objetivos específicos  

 Caracterizar biometricamente frutos e sementes Mimosa 

caesalpiniifolia Benth. ocorrentes no semiárido cearense do município de 

Pentecoste; 

 Identificar as temperaturas cardeais e a qualidade de luz que mais influência 

a germinação de sementes de Mimosa caesalpiniifolia Benth.; 
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 Classificar as sementes de Mimosa caesalpiniifolia Benth. em relação ao 

comportamento no armazenamento. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Localização da área do estudo 

Fazenda Experimental do Vale do Curu da Universidade Federal do 

Ceará – UFC, no município de Pentecoste – CE, entre os paralelos 3°45’ e 3°50’ de 

latitude Sul e os meridianos 39°15’ e 39°20’ longitude Oeste, a uma altitude de 47 m, 

a 115 km de Fortaleza – CE. O clima da região, de acordo com a classificação de 

Köppen, é do tipo BSw’h’, clima semiárido com chuvas irregulares. As médias 

históricas do município incluem os seguintes dados: precipitação de 806,5 mm, 

compreendida entre os meses de janeiro a abril; temperatura média anual de 28ºC e 

umidade relativa média do ar de 73,8% (Azevedo; Bezerra, 2008). 

 

2.2 Coleta de sementes e beneficiamento 

Os frutos de sabiá (Mimosa caesalpinnifolia Benth.) foram colhidos no 

período de frutificação da espécie (a partir do mês de agosto de 2011). A coleta foi 

feita em 30 árvores na Fazenda Experimental do Vale do Curu da Universidade 

Federal do Ceará – UFC, no município de Pentecoste – CE. Os frutos foram 

coletados manualmente, acondicionados em sacos de papel e levados para o 

Laboratório de Análise de Sementes do Departamento de Fitotecnia do Centro de 

Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, onde foi realizado o 

beneficiamento. As sementes foram extraídas dos craspédios, foram excluídas do 

experimento as sementes aparentemente danificadas (por patógenos ou 

predadores) e abortadas (tamanho reduzido e mal formadas) para que pudessem 

expressar máximo potencial nos resultados possíveis nos experimentos de 

laboratório.  
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2.3 Biometria de frutos e sementes de Mimosa caesalpiniifolia Benth. 

Foi determinado o teor de água das sementes utilizado o método de 

estufa a 105°C por 24 horas e quatro repetições de 25 sementes. O peso de mil 

sementes foi calculado de acordo com a metodologia das Regras para Análise de 

Sementes (Brasil, 2009). 

Foram determinados comprimento, largura e espessura de 100 frutos bem 

como as dimensões das sementes [diâmetro (média de duas medidas 

perpendiculares) e espessura] com o auxilio de paquímetro digital (resolução 

0,01mm/0005”).  

 Os dados das características quantitativas foram submetidos à análise 

descritiva com a ajuda do programa estatístico Assistat, os cálculos dos quartis 

foram calculados com ajuda do aplicativo Excel e os gráficos foram elaborados por 

meio do pacote estatístico do programa Action integrado ao Excel. 

 

2.4 Influência da temperatura e luminosidade na germinação de sementes de 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. 

Os testes de germinação foram realizados em germinadores de câmara 

tipo B.O.D regulados para regimes de temperaturas constantes e alternadas. As 

temperaturas constantes variaram de 5°C a 45ºC, com intervalos de 5ºC. Nas 

temperaturas alternadas foi testada a amplitude térmica entre a temperatura mínima 

e máxima em que as sementes germinaram. Nos dois regimes de temperaturas as 

sementes foram submetidas ao espectro de luz branca, vermelha, vermelho extremo 

e a ausência de luz, com fotoperíodo de doze horas. A luz foi fornecida por quatro 

lâmpadas fluorescentes de 20 W. No caso das temperaturas alternadas, o período 

luminoso correspondeu à temperatura mais elevada.  

As sementes passaram por um tratamento pré-germinativo com imersão 

em ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado por sete minutos e foram lavadas com água 

destilada abundantemente após o procedimento (Martins; Carvalho; Oliveira, 1992). 

A assepsia das sementes foi realizada de acordo com Neto; Aguiar; Ferreira (2003), 

as sementes foram imersas em solução de hipoclorito de sódio 2% (v/v) por 10 

minutos e de álcool 70% (v/v) por um minuto, após cada tratamento as sementes 

foram lavadas em água destilada. 
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Posteriormente, as sementes foram colocadas para germinar em placas 

de Petri forradas com folha dupla de papel germitest, umedecidos com volume (mL) 

de água destilada equivalente a 2,5 vezes o peso do papel. As placas foram 

acondicionadas em sacos de polietileno transparentes com a finalidade de evitar a 

perda de umidade. As placas correspondentes à germinação na ausência de luz 

foram envolvidas em papel alumínio e acondicionadas em sacos de polietileno de 

coloração preta. Para a obtenção do espectro vermelho e vermelho extremo foi 

utilizada a metodologia proposta por Silva; Aguiar; Figliola (2008). Para a obtenção 

do espectro vermelho, as placas foram envolvidas em duas folhas de papel celofane 

de coloração vermelha e para a obtenção do espectro vermelho extremo, as placas 

foram envolvidas em cinco folhas de papel celofane (duas de coloração vermelha e 

três de coloração azul). Esses conjuntos proporcionaram a razão 

vermelho/vermelho-extremo de 0,6 e de 0,1, respectivamente (Valio; Scarpa, 2001). 

As contagens de sementes germinadas foram feitas sob luz verde de segurança. 

As sementes foram contadas e avaliadas diariamente de acordo com os 

critérios indicados nas Regras para Análise de Sementes (Brasil, 2009) para 

leguminosas. Foram determinados: o percentual de germinação - PG (Labouriau; 

Pacheco, 1978); o índice de velocidade de germinação - IVG (Maguire, 1962); e o 

tempo médio de germinação - TMG (Labouriau, 1983). Foi considerada como 

germinada a semente que apresentou protrusão radicular com comprimento igual ou 

maior que 2 mm e a contagem das sementes germinadas ocorreu até o prazo 

máximo de 30 dias. 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado 

em arranjo fatorial 8x4, ou seja, oito temperaturas (10°C, 15°C, 20°C, 25°C, 30°C, 

35°C, 40°C e 10-40°C) e quatro qualidades de luz (branca, vermelha, vermelho 

extremo e ausência de luz), com quatro repetições de 25 sementes. Os dados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e nos modelos significativos pelo teste 

F, realizada a comparação múltipla de médias por meio do teste de Tukey, a 5% de 

probabilidade. O processamento dos dados e as análises estatísticas foram 

realizados com o uso do programa estatístico ASSISTAT. Os gráficos das equações 

de regressão foram elaborados com o auxílio do programa Microsoft Excel 2007, no 

modo estatístico. 
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2.5 Tolerância à dessecação de sementes de Mimosa caesalpinnifolia Benth. 

O trabalho foi iniciado em fevereiro de 2012 no Laboratório de Análise de 

Sementes do Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal do Ceará.  

Foi determinado o teor de água das sementes seguindo a metodologia 

das Regras para Análise de Sementes (Brasil, 2009).  

As sementes foram submetidas à secagem, em câmara com ventilação 

forçada e ar aquecido a 35°C, visando caracterizar o comportamento dessas 

sementes, quanto à desidratação. Foram estabelecidos os períodos de 0 (controle); 

12; 24; 48; 72 e 96 horas. As sementes foram condicionadas em telas metálicas no 

interior de caixas de plástico do tipo gerbox. Entre o fundo da caixa e a tela metálica 

foi colocada uma camada de sílica gel para reter a umidade das sementes. A caixa 

de plástico tipo gerbox foi fechada e envolvida por papel filme para impedir que as 

sementes ganhem umidade do ambiente. Foram utilizadas cinco caixas gerbox, uma 

para cada período.  

Após cada período de dessecação, foram utilizadas quatro repetições de 

25 sementes para avaliar a umidade e mais quatro repetições de 25 sementes para 

o teste de germinação. As sementes de Mimosa caesalpiniifolia Benth. passaram por 

um tratamento pré-germinativo com imersão em ácido sulfúrico (Martins; Carvalho; 

Oliveira, 1992). A assepsia das sementes foi realizada de acordo com Neto; Aguiar; 

Ferreira (2003). Posteriormente, as sementes foram colocadas para germinar em 

placas de Petri forradas com folha dupla de papel germitest, umedecidos com 

volume (mL) de água destilada equivalente a 2,5 vezes o peso do papel. As placas 

foram acondicionadas em sacos de polietileno transparentes com a finalidade de 

evitar a perda de umidade e mantidas em câmara tipo B.O.D, regulada à 

temperatura de 25°C, com fotoperíodo de 12 horas. A soma das porcentagens de 

plântulas normais, plântulas anormais, sementes duras, dormentes e mortas 

totalizou 100%. Foi considerada como germinada a semente que apresentou 

protrusão radicular com comprimento igual ou maior que 2 mm. As sementes 

germinadas foram contadas diariamente até o prazo máximo de 30 dias. 
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Foram determinados o percentual de germinação - PG (Labouriau e 

Pacheco, 1978), índice de velocidade de germinação - IVG (Maguire, 1962) e o 

tempo médio de germinação - TMG (Labouriau, 1983).  

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com 

seis períodos de secagem [0 (controle); 12; 24; 48; 72 e 96 horas] e quatro 

repetições de 25 sementes por tratamento. Os dados foram submetidos à análise de 

variância, com comparação das médias pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, 

com o auxílio do programa estatístico ASISTAT. Os gráficos das equações de 

regressão foram elaborados com o auxílio do programa Microsoft Excel 2007, no 

modo estatístico. 

 

3 Resultados e Discussão 

 

3.1 Biometria de frutos e sementes de Mimosa caesalpiniifolia Benth. 

As sementes recém-colhidas apresentaram um teor de água de 9,04% e o 

peso de mil sementes foi de 41,16 g. Alves et al., (2005) separam sementes de 

Mimosa caesalpinnifolia Benth. em três classes de tamanho (pequenas, médias e 

grandes) e, em seguida, foram pesadas em balança analítica com precisão de 

0,001g. O teor de água, determinado pelo método da estufa a 105 ± 3°C/24 horas, 

das sementes pequenas, médias e grandes oriundas da cidade de Areia-PB foi de 

6,7; 8,0; e 10,3%, respectivamente. Para cada classe de tamanho foi determinado o 

peso de mil sementes, onde as sementes pequenas, médias e grandes 

apresentaram 25,9 g, 38,0 g e 50,2 g, respectivamente. Martins; Carvalho; Oliveira 

(1992) encontraram um peso médio de 3,8g para 100 sementes. 

O fruto de Mimosa caesalpinnifolia Benth. é um craspédio articulado plano 

que apresentou comprimento médio de 105,92 mm (variando de 82,39 a 128,8 mm), 

largura média de 10,36 mm (9,1 a 11,68 mm) e espessura média de 2,27 mm (1,99 

a 2,62 mm) conforme Tabela 1. O comprimento e a largura dos frutos corroboraram 

com as informações de Lima (1985), cujos intervalos variam de 7 a 10 cm e 10 a 13 

mm, respectivamente. 
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Tabela 1. Relação dos dados estatísticos obtidos das medidas dos frutos de Mimosa 

caesalpinnifolia Benth. 

Estatística 

Frutos 

Estimativas descritivas 

Comprimento (mm) Largura (mm) Espessura (mm) 

Menor valor (min) 82,39 9,1 1,99 

Maior valor (max) 128,8 11,68 2,62 

Média aritmética (M) 105,92 10,36 2,27 

Quartil 1 99,63 9,97 2,18 

Quartil 2 (mediana) 106,97 10,37 2,26 

Quartil 3 111,69 10,74 2,36 

Desvio médio 7,17 0,46 0,10 

Variância 81,65 0,33 0,01 

Coef. Variação 8,53 5,5 5,39 

Coef. Assimetria -0,18 0,10 0,30 

 

As estimativas descritivas são demonstradas em gráficos box-plot 

(Figuras 1 e 2 ). As medidas de comprimento dos frutos apresentam uma assimetria 

de -0,81, ou seja, a linha mediana dentro da caixa não é equidistante dos extremos e 

os dados se concentram em maior quantidade entre o primeiro quartil e a mediana. 

Nas larguras dos frutos ocorreu mínima assimetria (0,1), isso significa que a média 

aritmética e a mediana apresentam valores muito próximos. Nas espessuras dos 

frutos apresentam uma assimetria (0,30) e os dados estão em maior concentração 

entre a mediana e o terceiro quartil (Figura 1). 

 

Figura 1. Box-Plot dos comprimentos, larguras e espessuras dos frutos de Mimosa 

caesalpinnifolia Benth. 
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As sementes de Mimosa caesalpinnifolia Benth. apresentaram diâmetro 

médio de 6,21mm (variando de 4,79 a 7,54 mm) e espessura média de 166 mm (1,4 

a 2,03 mm) conforme Tabela 2.  Os valores do diâmetro e espessura se 

aproximaram aos valores encontrados por Alves et al., (2005) para as sementes 

classificadas como grandes. 

Tabela 2. Relação dos dados estatísticos obtidos das medidas das sementes de 

Mimosa caesalpinnifolia Benth. 

Estatística 

Sementes 

Estimativas descritivas 

Diâmetro (mm) Espessura (mm) 

Menor valor (min) 4,79 1,4 

Maior valor (max) 7,54 2,03 

Média aritmética (M) 6,21 1,66 

Quartil 1 5,77 1,56 

Quartil 2 (mediana)  6,19 1,64 

Quartil 3 6,69 1,76 

Desvio médio 0,51 0,11 

Variância 0,37 0,02 

Coef. Variação 9,82 8,2 

Coef. Assimetria -0,57 0,47 

 

Quando as estimativas descritivas do diâmetro das sementes foram 

representadas no gráfico box-plot, foi identificada uma assimetria de -0,57, porém a 

media aritmética e a mediana apresentaram valores muito próximos. As medidas 

das espessuras das sementes apresentam assimetria de 0,47. Na distância 
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interquartil, os dados estão em maior concentração entre a mediana e o terceiro 

quartil (Figura 2). 

Figura 2. Box-Plot dos diâmetros e espessuras das sementes de Mimosa 

caesalpinnifolia Benth. 

 

 

3.2 Influência da temperatura e luminosidade na germinação de sementes de 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. 

As sementes de Mimosa caesalpiniifolia apresentaram teor de água de 

9,1%. Houve efeito significativo dos fatores testados (temperatura e qualidades de 

luz) e da interação entre eles, para as três variáveis avaliadas (Tabela 3). 

As sementes germinaram na faixa de temperatura entre 10°C e 40°C, 

com intervalos de 5°C entre os tratamentos. Não ocorreu germinação a 5°C e a 

45°C. Houve deterioração nas sementes que permaneceram sob a temperatura de 

40°C. Entretanto, aquelas que estavam a 10ºC não apresentaram deterioração até o 

término da condução do teste. A germinação das sementes dessa espécie em ampla 

faixa de temperatura (10-40ºC) permite a colonização da mesma em diversos 

biomas, essa é uma característica de espécies pioneiras ou iniciais no processo de 

sucessão ecológica. 
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Tabela 3. Análise de variância da porcentagem de germinação (PG), do índice de 

velocidade de germinação (IVG) e do tempo médio de germinação (TMG) de 

sementes de Mimosa caesalpiniifolia Benth. 

Fonte de variação GL 
Quadrados médios 

PG IVG TMG 

Temperatura 7 896869643** 58045418** 9458489** 

Luz 3 66579167** 2817668** 705754** 

Temperatura x  Luz 21 19417262** 449216** 248176** 

Tratamentos 31 222115726** 13684015** 2372206** 

Resíduo 96 562.500 0.07704  0.02105 

CV (%)   3.14 3.26 4.29 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade. 

Na interação entre os fatores para a porcentagem de germinação, a luz 

vermelha e vermelho extremo apresentaram as maiores médias e não diferiram 

estatisticamente entre si nas temperaturas constantes de 20°C, 25°C e 30°C. 

Nessas temperaturas, as qualidades de luz branca e vermelha também não diferiram 

estatisticamente, o que foi esperado devido à luz branca ser rica em espectro 

vermelho (Tabela 4).  

Como a germinação de sementes foi maior que 85% para todas as 

qualidades de luz no intervalo de 25-30ºC (média de temperatura ocorrente na 

região do semiárido), as sementes de Mimosa caesalpiniifolia são classificadas 

como fotoblásticas neutras ou indiferentes a luminosidade, ou seja, são capazes de 

germinar tanto na presença como na ausência de luz. Passos; Tavares; Alves (2007) 

utilizaram sementes da semiárida do Rio Grande do Norte e também as 

classificaram como indiferentes a luz durante a germinação. Segundo Takaki (2001) 

sementes insensíveis à luz possuem o fitocromo A controlando a germinação 

através da resposta de fluência muito baixa (RFMB), ou seja, requer pouca 

quantidade de fitocromo na forma ativa para desencadear respostas. Se a luz não 

influencia na germinação das sementes, elas podem germinar em áreas com 

diferentes estágios sucessionais (sucessão primária, secundária e clímax) ou tipos 

diferentes de vegetações (abertas e fechadas). Logo, a germinação de sementes de 

Mimosa caesalpiniifolia depende exclusivamente da temperatura adequada e 

disponibilidade de água.  
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Tabela 4. Porcentagem de germinação das sementes de Mimosa caesalpiniifolia 

Benth. incubadas em diferentes temperaturas e submetidas a diferentes qualidades 

de luz. 

Temperaturas (°C) Qualidades de luz 

Branca Vermelha Vermelho extremo Ausência 

10 85 bB 88 abAB 90 aA 84 bB 
15 87 abAB 90 abA 91 aA 85 bB 

20 91 aAB 93 aAB 94 aA 89 abB 

25 89 abB 93 aAB 94 aA 91 aAB 

30 86 abB 90 abAB 92 aA 93 aA 

35 85 bA 85 bA 84 bA 56 cB 

40 33 cD 55 cB 68 cA 42 dC 

10 a 40 20 dB 31 dA 32 dA 31 eA 

Coeficiente de variação: 3.14 % 
As médias seguidas pelas mesmas letras, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não 

diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

Nas temperaturas constantes de 20°C, 25°C e 30°C concentraram-se as 

maiores porcentagens de geminação para todos os tratamentos de qualidades de 

luz. (Figura 3). Para Novembre et al. (2007), a condição mais favorável para o teste 

de germinação das sementes de Mimosa caesalpiniaefolia Benth. é a temperatura 

de 30°C.  

Figura 3. Porcentagem de germinação de sementes de Mimosa 

caesalpiniifolia Benth. em diferentes temperaturas e qualidades de luz. 
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O maior índice de velocidade de germinação foi identificado na 

temperatura constante de 25°C. Nessa temperatura ocorreu maior número de 

sementes germinadas por unidade de tempo (Tabela 5). Alves et al. (2002) 

encontraram resultado semelhante quando testaram a germinação das sementes de 

Mimosa caesalpiniifolia Benth. nas temperaturas de 20°C, 25°C, 30°C e 20-30°C 

sobre o substrato de papel germitest e encontraram maior índice de velocidade de 

germinação (IVG) na temperatura de 25°C.  

Tabela 5. Índice de velocidade de germinação das sementes de Mimosa 

caesalpiniifolia Benth. incubadas em diferentes temperaturas e submetidas a 

diferentes qualidades de luz. 

Temperaturas (°C) Qualidades de luz 

Branca Vermelha Vermelho-extremo Ausência 

10 2.0666 eB 3.0233 fA 3.1395 fA 2.1842 eB 
15 7.0917 dB 8.8125 dA 8.9375 dA 6.6334 cB 

20 11.1667 bAB 11.4583 cA 11.5417 bA 10.7917 bB 

25 18.2500 aD 21.7500 aB 22.3750 aA 19.5417 aC 

30 10.6667 bcC 12.2083 bA 11.3333 bB 11.3750 bB 

35 10.2917 cA 9.0667 dC 9.6667 cB 4.6750 dD 

40 2.6167 eB 4.4774 eA 4.7036 eA 1.5687 fC 

10 a 40 2.1250 eB 3.1875 fA 3.1084 fA 2.6792 eA 

Coeficiente de variação: 3.26% 
As médias seguidas pelas mesmas letras, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não 

diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

Figura 4. Índice de velocidade de germinação de sementes de Mimosa 

caesalpiniifolia Benth. em diferentes temperaturas e qualidades de luz. 
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Para a temperatura de 25°C, o espectro vermelho extremo apresentou 

maior índices de velocidade de germinação em relação às demais qualidades de luz. 

Porém, devido à proximidade dos valores das médias do espectro vermelho e 

vermelho extremo, as respectivas curvas de regressão ficaram sobrepostas no 

gráfico do índice de velocidade de germinação - IVG (Figura 4). Na prática as 

sementes germinam mais rapidamente sob um dossel fechado (rico em espectro 

vermelho extremo) que em uma clareira ou sob sol pleno (rico em luz vermelha).  

No tempo médio de germinação, as médias das qualidades de luz não 

diferiram estatisticamente entre si para a temperatura constante de 25°C (Tabela 6).  

Tabela 6. Tempo médio de germinação das sementes de Mimosa caesalpiniifolia 

Benth. incubadas em diferentes temperaturas e submetidas a diferentes qualidades 

de luz. 

Temperaturas (°C) Qualidades de luz 

Branca Vermelha Vermelho-extremo Ausência 

10 10.7278 aA 7.5785 aC 7.3770 aC 9.8452 aB 
15 3.0920 cA 2.6665 cB 2.6591 cB 3.3057 cA 

20 2.0554 eA 2.0426 dA 2.0535 dA 2.0894 dA 

25 1.3592 fA 1.1286 eA 1.0956 eA 1.2959 eA 

30 2.0233 eA 1.9343 dA 2.0435 dA 2.0643 dA 

35 2.1066 eC 2.6065 cB 2.2740 dC 3.3559 cA 

40 3.4583 bC 3.5755 bC 4.3834 bB 7.0227 bA 

10 a 40 2.4500 dC 2.6161 cBC 2.8438 cB 3.2813 cA 

Coeficiente de variação: 4.29 

% 

As médias seguidas pelas mesmas letras, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não 

diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

Entre as médias das temperaturas, o maior e o menor tempo médio de 

germinação ocorreram nas temperaturas constantes de 10°C e 25°C, 

respectivamente (Figura 5). Aos 10°C por ter ocorrido redução das atividades 

enzimáticas no metabolismo das sementes. Com o aumento da temperatura, ocorre 

maior velocidade de absorção de água, como também as reações químicas que 

determinam todo o processo (Carvalho; Nakagawa, 2000). Assim, aos 25°C as 

sementes de Mimosa caesalpiniifolia Benth. podem ter alcançado máxima absorção 

de água e ativação das reações químicas relacionadas ao metabolismo, 

proporcionando menor tempo médio de germinação. 
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Figura 5. Tempo médio de germinação de sementes de Mimosa 

caesalpiniifolia Benth. em diferentes temperaturas e qualidades de luz. 

 

 

3.3 Tolerância à dessecação de sementes de Mimosa caesalpinnifolia Benth. 

Após a colheita, as sementes de Mimosa caesalpiniifolia Benth. 

apresentaram 9,04% de teor de água. A redução no teor de água das sementes foi 

mais intensa nos períodos iniciais de secagem (Figura 6), especialmente nas 

primeiras 24 horas, diminuindo gradativamente o percentual de redução com o 

aumento do período de secagem.  

Figura 6. Teor de água de sementes de Mimosa caesalpiniifolia Benth. em 

diferentes períodos de secagem. 
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Foi possível desidratar as sementes até que atingissem 6,06% de teor de 

água sem comprometimento de sua qualidade fisiológica, quando estas 

apresentaram 93% de germinação, índice de velocidade de germinação (IVG) de 

12,04 e um tempo médio de germinação (TMG) de 2 dias. Essas variáveis não 

diferiram significativamente do controle, que apresentou 96% de germinação, 12,59 

de IVG e 1,98 de TMG. No entanto, embora tenha ocorrido um decréscimo na 

porcentagem de germinação ao longo dos períodos de secagem, no ultimo 

tratamento (96 horas) as sementes apresentaram 3,07% de teor de água com 

porcentagem de germinação 72% (Tabela 7). 

Tabela 7. Porcentagem de germinação (PG), índice de velocidade de germinação 

(IVG) e tempo médio de germinação (TMG) de sementes de Mimosa 

caesalpiniifolia Benth. em diferentes teores de água. 

Tratamentos (horas) Teor de água (%) Germinação (%) IVG TMG 

Controle (0) 9,04 96a 12,58a 1,98d 
12 6,06 93a 12,04a 2,0cd 

24 4,68 85b 10,33b 2,08bc 

48 3,54 74c 8,79c 2,15ab 

72 3,10 73c 8,58c 2,18a 

96 3,07 72c 8,48c 2,18a 

CV (%) 
 

3,09 2,81 1,88 
Médias seguidas pela mesma letra, na vertical, não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

Mesmo no menor teor de água proporcionado pela dessecação não 

houve perda da capacidade de germinação (Figura 7). As sementes de Mimosa 

caesalpiniifolia apresentam alta taxa de germinação em baixos teores de água, 

esses valores contrastam com dados obtidos em sementes recalcitrantes. No 

trabalho de Nascimento; Novembre; Cicero (2007) verificaram que abaixo de 30,3% 

de teor de água, há redução progressiva na germinação e vigor das sementes, e ao 

atingirem 15,1% de teor de água, as sementes de açaí (Euterpe oleracea (Mart.)) 

não germinaram. 

A redução do teor de água nas sementes ao longo dos períodos de 

secagem afetou diretamente o índice de velocidade de germinação (IVG), que 

diminuiu com a desidratação (Figura 8). Os períodos de secagem elevaram o tempo 

médio de germinação (TMG) de 1,98 dias [0 horas (controle)] para 2,18 dias em 96 

horas de dessecação (Figura 9).  
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Figura 7. Porcentagem de germinação de sementes de Mimosa 

caesalpiniifolia Benth. em diferentes teores de água. 

 

 

Figura 8. Índice de velocidade de germinação (IVG) de sementes de Mimosa 

caesalpiniifolia Benth. em diferentes teores de água. 
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Figura 9. Tempo médio de germinação (TMG) de sementes de Mimosa 

caesalpiniifolia Benth. em diferentes teores de água. 
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A germinação dessas sementes é considerada como indiferente a 

luminosidade e controlada pelo fitocromo A por meio da resposta de fluência muito 

baixa (RFMB). 

As sementes de sabiá toleram a dessecação, sendo classificadas como 

ortodoxas. 

O sabiá em considerado como uma espécie inicial no processo de 

sucessão ecológica na Caatinga, podendo ser indicado para medidas de 

reflorestamento de áreas degradadas de vegetação de Caatinga. 

 

5 PERSPECTIVAS FUTURAS 

De acordo com os resultados apresentados, o processo de germinação 

está intimamente ligado à faixa de temperatura adequada e a disponibilidade de 

água. A luminosidade apresenta baixa influência nesse processo. As sementes de 

Mimosa caesalpinnifolia Benth. germinam em ampla faixa de temperatura, quase 

totalmente dessecadas e em faixas extremas de luz. Para complementar as 

informações e uma melhor caracterização sucessional da espécie, será necessária 

uma análise de crescimento com plântulas em diferentes tratamentos de luz. Este 

experimento poderá ser feito em casa de vegetação e em campo simultaneamente. 

Assim, será possível identificar qual qualidade de luz proporciona um maior 

desenvolvimento das plântulas.  
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