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Nos últimos anos, têm crescido a demanda por sementes de espécies florestais nativas
para os mais diversos fins, seja com o propósito de produção de mudas para recuperação
de ecossistemas degradados, paisagismos ou comerciais. Contudo, ainda existe a
necessidade de informações sobre como superar a dormência das sementes. O trabalho
teve como objetivo definir alternativas para acelerar, aumentar e uniformizar a
germinação de sementes de Pata-de-vaca Bauhinia forficata Link (Leguminosae –
Caesalpinoidae). Sementes armazenadas foram submetidas a diferentes tratamentos
pré-germinativos: T

1 
- testemunha; T

2 
- escarificação mecânica com lixa d’água n° 80;

T
3
 - desponte na região oposta á micrópila e; T

4 
- imersão em água a 80 ºC durante três

minutos e postas a germinar em papel-de-filtro a 25 ºC e fotoperíodo de 12 horas.
Foram utilizadas quatro repetições de 50 sementes cada uma, em delineamento
inteiramente casualizado. Após 14 dias, avaliou-se a porcentagem e o tempo médio de
germinação. As melhores porcentagens de germinação foram obtidas nos tratamentos
utilizando a escarificação com lixa d’água n° 80 e desponte na região oposta á micrópila,
com 99,5 % e 99 %, respectivamente, em um tempo médio de germinação de seis
dias. O tratamento testemunha apresentou 15 % de germinação, com tempo médio de
germinação de nove dias. O método de imersão em água a 80 °C por três minutos
provocou a morte de todas as sementes.
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