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Albizia lebbeck (L.) Benth. (Fabaceae - Mimosoideae) é uma espécie da Ásia tropical, 

encontrada na Índia, África do Sul e Austrália, que no Brasil é usada na arborização 

urbana e como fitoterápico na medicina tradicional indiana (Ayurveda) por suas 

propriedades anti-histamínicas. As sementes de A. lebbeck apresentam dormência 

tegumentar como a maioria das espécies da família Fabaceae. Com o objetivo de avaliar 

pré-tratamentos de imersão em água para superar a dormência em sementes de 

A. lebbeck foi utilizado o delineamento experimental inteiramente casualizado 

com quatro tratamentos e três repetições de 20 sementes. As sementes foram 

imersas em água em estado de ebulição (100º C) por: a) um minuto, b) dois 

minutos, c) três minutos e d) quatro minutos com três repetições de 20 sementes 

para cada tratamento. As características avaliadas foram porcentagem de 

emergência (PE), índice de velocidade de emergência (IVE), comprimento da 

parte aérea (CPA) e da raiz principal da plântula (CRA). Houve diferença 

significativa para o tempo de imersão das sementes em água a 100 °C para a 

porcentagem de emergência, índice de velocidade de emergência e comprimento 

da raiz principal das plântulas, enquanto o comprimento da parte aérea não foi 

afetado. A porcentagem de emergência e o IVG foram maiores no tratamento de 

imersão em água a 100 °C por um minuto (76,6% e 1,97 respectivamente). O 

comprimento da raiz principal foi menor quando as sementes foram imersas em 

água por dois minutos e o comprimento da parte aérea foi menor na imersão em 

água por 3 minutos. Conclui-se que a dormência tegumentar em sementes de A. 

lebbeck pode ser superada com imersão em água a 100 °C por um minuto.  
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