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A albízia (Albizia lebbeck (L.) Benth.) é uma espécie arbórea da família 

Fabaceae– Mimosoideae, nativa da Ásia tropical e caracteriza-se por apresentar 

rápido crescimento, habilidade para fixar nitrogênio e melhorar a estrutura do 

solo, por este motivo é utilizada especialmente em áreas degradadas, tendo usos 

múltiplos e facilidade para consórcio com culturas agrícolas. A dormência é um 

dos problemas mais sérios na conservação de sementes silvestres, já que essas 

produzem frequentemente sementes dormentes. No presente trabalho foi 

utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado no esquema 

fatorial 2x4 (com e sem imersão em água combinada com: a) sem escarificação, 

b) escarificação do lado oposto ao hilo da semente, c) escarificação em um dos 

lados e, d) escarificação dos dois lados) com três repetições de 20 sementes. As 

seguintes variáveis foram analisadas: porcentagem de emergência (PE), índice 

de velocidade de emergência (IVE), comprimento da raiz (CR) e comprimento 

da parte área (CPA). Não houve diferença significativa para a imersão das 

sementes em água todas as características avaliadas. A porcentagem de 

emergência, o índice velocidade de emergência e o comprimento da parte aérea 

das plântulas foram afetados pela escarificação. A porcentagem de emergência 

foi muito baixa nas sementes não escarificadas, independente da imersão em 

água. Nas sementes imersas em água após a escarificação, a maior porcentagem 

de emergência ocorreu com a escarificação do lado oposto ao hilo e do lado 

adjacente ao hilo (86,6%). Verificou-se que as sementes de A. lebbeck 

apresentam dormência tegumentar que pode ser superada com escarificação 

mecânica do lado oposto ao hilo. 
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