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RESUMO 

O objetivo foi determinar métodos eficientes na superação de dormência das 
sementes de Palicourea rigida e a sua viabilidade pelo teste de tetrazólio. Foram 
realizados quatro ensaios: no primeiro, as sementes foram colocadas para germinar 
após tratamento com NaClO a 2% por um minuto e H2SO4 por dez minutos. No 
segundo ensaio, as sementes foram submetidas aos tratamentos de escarificação 
mecânica, embebição em água e altas temperaturas sob condição úmida ou seca. 
No terceiro ensaio, as sementes foram dessecadas em estufa de circulação forçada 
à temperatura de 40ºC e 15% de umidade relativa em embalagens de papel tipo 
Kraft por 21 dias e a cada 72 horas foi retirada uma amostra de 10 sementes e 
colocadas para germinar. As demais sementes foram colocadas para embeber em 
água destilada por três horas, em seguida foi retirado o excesso de água e as 
sementes colocadas novamente na estufa e assim sucessivamente até 21 dias. No 
quarto ensaio foi realizado o teste de tetrazólio com sementes pré-condicionadas em 
imersão diretamente em água por 16 horas. As sementes permaneceram viáveis 
após o tratamento com NaclO a 2%, entretanto o ácido sulfúrico promoveu a morte 
das sementes. As sementes dessecadas por 432 horas apresentaram 20% de 
emergência de plântula.  A viabilidade das sementes de P. rigida pode ser avaliada 
pelo teste de tetrazólio, utilizando a imersão das sementes em água por 16 horas e, 
em seguida, imersão em solução de tetrazólio na concentração de 0,5% a 40ºC por 
180 minutos. 
PALAVRAS-CHAVE: Rubiaceae, sementes, germinação, dormência, tetrazólio 
 

VIABILITY AND EMERGENCE OF Palicourea rigida KUNTH PLANTLETS AS A 
FUNCTION OF DIFFERENT METHODS FOR OVERCOMING DORMANCY 

 
ABSTRACT 

The objective was to determine efficient methods in overcoming seed dormancy 
Palicourea rigida and viability by the tetrazolium test. Four experiments were 
conducted: in the first , the seeds were germinated after treatment with NaClO 2% 
H2SO4 for a minute and ten minutes. In the second experiment, the seeds were 
treated with mechanical scarification, soaking in water and high temperatures under 
wet or dry conditions. In the third test, the seeds were desiccated in forced circulation 
oven at a temperature of 40ºC and 15% relative humidity in paper kraft for 21 days 
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and every 72 hours a sample was taken and 10 seeds germinated . The remaining 
seeds were put to soak in distilled water for three hours, then was removed excess 
water and the seeds placed in the oven again and so on until 21 days. In the fourth 
trial was conducted with the tetrazolium test preconditioned seeds directly in 
immersion in water for 16 hours. Seeds remained viable following treatment with 
NaClO 2%, however sulfuric acid promoted death of the seed. The seeds dried for 
432 hours showed 20% seedling emergence. Seed viability of P. rigida can be 
assessed by tetrazolium through soaking the seeds in water for 16 hours and then 
immersed in tetrazolium solution at a concentration of 0.5% at 40°C for 180 minutes. 
KEYWORDS: Rubiaceae, seeds, germination, dormancy, tetrazolium. 
 

INTRODUÇÃO 
A Palicourea rigida Kunth pertence à família Rubiaceae, é um subarbusto, 

arbusto ou às vezes arvoreta de até 2 m, nesse caso com casca espessa, fendida 
longitudinalmente (DURIGAN et al., 2004). A copa apresenta ramos terminais 
suberosos com troncos possuindo diâmetros de até 13 cm apresentando ritidoma de 
cor cinza, com fissuras profundas e cristas elevadas e descontínuas formando 
blocos retangulares (SILVA JUNIOR, 2005). 

O gênero Palicourea compreende cerca de 200 espécies de arbustos e 
pequenas árvores distribuídas somente nos trópicos do Novo Mundo. Essas 
espécies são tipicamente membros do sub-bosque de matas tropicais e poucas 
delas ocorrem em savanas. Existem três centros de riqueza de espécies de 
Palicourea, todos na América do Sul, sendo um deles a região do Planalto Centro-
Sul do Brasil, com cerca de 37 espécies. Esse gênero apresenta flores com corola 
tubular, sem odor, de cores fortes e polinizadas principalmente por beija-flores, e os 
frutos são carnosos, azuis a púrpuras e dispersos por aves (TAYLOR, 1997). 

As folhas são simples, rígidas, coriáceas, possui tamanho muito variável, mais 
comumente ao redor de 25cm de comprimento e 8cm de largura sendo menor nas 
plantas maiores, têm nervura principal espessa e sempre mais clara que o limbo 
com coloração amarelada (DURIGAN et al., 2004). As flores são amarelas ou 
alaranjadas apresentando eixo amarelo ou vermelho, tubulosas, de até 2cm de 
comprimento, com cinco pétalas unidas na base. Os frutos são carnosos, tipo baga, 
globosos, roxo-escuro, medindo cerca de 5mm de diâmetro. As sementes são de até 
0,8cm de comprimento, em forma elipsóides; cada fruto contém duas sementes, 
sendo uma inviável (SILVA JUNIOR, 2005). Estudos das características fisiológicas 
de sementes dessa espécie citam uma taxa de 10% de germinação após 
dessecação das sementes em temperatura de 25ºC (WETZEL, 1997). 

Seu habitat e distribuição são em fisionomias campestres de Cerrado e 
Cerrado típico, no Distrito Federal e nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Tocantins (SILVA JUNIOR, 
2005). 

Muitas espécies possuem sementes que, embora sendo viáveis e 
apresentarem todas as condições do ambiente normalmente considerada adequada, 
deixam de germinar; tais sementes são denominadas dormentes e precisam de 
tratamentos especiais para germinar. A dormência pode ser devida a vários fatores 
como impermeabilidade do tegumento a água e aos gases, embriões imaturos ou 
rudimentares, exigências especiais de luz ou de temperatura, presença de 
substâncias promotoras ou inibidoras de crescimento. Por ser a dormência um 
fenômeno controlado por fatores intrínsecos, a mesma é efetiva como mecanismo 
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de sobrevivência. As sementes utilizam, basicamente, três mecanismos de 
dormência: controle da entrada de água no interior da semente; controle do 
desenvolvimento do eixo embrionário; e controle do equilíbrio entre substâncias 
promotoras e inibidoras do crescimento (CARVALHO E NAKAGAWA, 2000). 

A busca de metodologias para análise de sementes de espécies nativas 
desempenha papel fundamental dentro da pesquisa científica e de interesse 
diversificado, em que o conhecimento dos principais processos envolvidos na 
germinação dessas sementes é de vital importância para a preservação daquelas 
espécies ameaçadas e para a sua multiplicação. Assim sendo, em laboratório, 
diversos métodos são empregados para superação da dormência, entre os quais se 
pode destacar a escarificação mecânica e química (SMIDERLE E SOUZA, 2003). 

Além do teste de germinação também pode ser usado o teste de tetrazólio 
para avaliar a viabilidade das sementes. O teste de tetrazólio tem como objetivo 
principal determinar o potencial de germinação de um lote de sementes sob 
condições ideais, classificar as sementes em diferentes categorias de viabilidade e 
diagnosticar as possíveis causas da perda de viabilidade das mesmas. Mesmo 
apresentando essas características, o uso do teste de tetrazólio ainda não apresenta 
importância proporcional devido à falta de metodologias apropriadas para as 
diferentes espécies (MARCOS FILHO, 2005). 

O teste de tetrazólio é de suma importância para espécies que apresentam 
germinação lenta e desuniforme, na identificação da viabilidade das sementes. No 
entanto, metodologias consolidadas e, por conseguinte, mais eficientes para o teste 
de tetrazólio estão restritas a poucas espécies, como soja, feijão, milho e gramíneas 
forrageiras (BHERING et al., 2005). 

As metodologias para o teste de tetrazólio apresentam grande variação entre 
as espécies, principalmente em termos da necessidade de pré-tratamentos, 
concentração, tempo de permanência e temperatura da solução. Sementes de 
farinha-seca (Albizia hasslerii) embebidas em água por 24 horas a 25ºC, com 
retirada do tegumento, em reação com solução de tetrazólio 0,1% por cinco horas, 
apresentaram coloração adequada permitindo a identificação e diferenciação de 
tecidos, com todas as sementes coloridas de forma uniforme (ZUCARELI et al., 
2001). 

O objetivo deste trabalho foi determinar métodos preliminares na superação 
de dormência das sementes de Palicourea rigida e a sua viabilidade pelo teste de 
tetrazólio. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi realizado no Laboratório de Sementes da Faculdade de 

Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Mato 
Grosso com sementes de Palicourea rigida Kunth (douradão). As sementes foram 
obtidas a partir de frutos colhidos de vários indivíduos nos meses de janeiro e 
fevereiro na rodovia Cuiabá-Chapada dos Guimarães, situado nas coordenadas 
Latitude 15º26’33”S e Longitude 56º15’34”W, o clima predominante é tropical quente 
e sub-úmido e altitude média de 180m. 

Os frutos e sementes foram encaminhados ao Laboratório onde as sementes 
foram despolpadas manualmente, lavadas e colocadas à sombra por algumas horas, 
com a finalidade de eliminar o excesso de umidade. 

Logo depois de retiradas as impurezas, as sementes foram homogeneizadas 
manualmente e acondicionadas em caixas de plástico transparente, em câmara 
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refrigerada (18±2ºC e 73±4% UR), até o momento da realização dos experimentos. 
O teor de água foi determinado pelo método de estufa a 105±3ºC por 24 

horas e a massa de mil sementes por meio de oito subamostras de 100 sementes 
(Brasil, 2009). Após essas análises foram realizados quatro ensaios. No primeiro 
ensaio foram feitos dois testes preliminares de germinação e posterior análise da 
viabilidade das sementes pelo teste de tetrazólio. Em um dos testes de germinação 
as sementes foram tratadas com hipoclorito de sódio a 2% por um minuto e no outro 
as sementes foram colocadas em ácido sulfúrico concentrado por 10 minutos. 

Para os testes de germinação foram utilizadas quatro subamostras de 25 
sementes, em substrato de papel, em forma de rolo, umedecido com água na 
quantidade de 2,5 vezes a massa do substrato e colocados em câmara de 
germinação a 30ºC e fotoperíodo de 12 horas durante 30 dias. Depois desse 
período, as sementes foram retiradas do germinador passando para caixa de 
plástico transparente com tampa, tipo “gerbox”, envolvidas com película de filme 
transparente, em substrato areia esterilizada e umedecida com quantidade de água 
equivalente a 60% da capacidade de retenção (BRASIL, 2009). As regas foram 
realizadas sempre que observada a necessidade de reposição de água no substrato. 
A cada semana era retirada uma semente de cada tratamento e cortada para 
verificar a viabilidade das sementes. 

No segundo ensaio foram testados sete tratamentos para superação de 
dormência: 
1. testemunha - sementes intactas; 
2. embebição em água à temperatura ambiente durante 24 horas; 
3. dessecação em estufa de circulação de ar aquecido, à temperatura de 40ºC e 
15% de umidade relativa, em embalagens de papel tipo Kraft, por 120 horas; 
4. dessecação em estufa de circulação forçada de ar aquecido, à temperatura de 
40ºC e 15% de umidade relativa, em embalagens de papel tipo Kraft, por 168 horas; 
5. soda cáustica comercial – em recipiente de vidro foi colocada a NaOH (soda 
cáustica comercial) em escamas na proporção de 10% (10 g de soda para 100 mL 
de água) e logo após as sementes foram adicionadas à solução. A mistura foi 
agitada com bastão de vidro, deixando as sementes em contato com a solução por 
30 minutos. Depois foram lavadas com água corrente, para remover a solução de 
soda e a semeadura foi efetuada em seguida; 
6. desponte e pré-embebição - pequeno corte na região oposta à micrópila e pré-
embebição em água por 24 horas em temperatura ambiente; 
7. embebição em água a temperatura ambiente durante 12 dias, trocando a água 
todos os dias. 

No terceiro ensaio as sementes foram submetidas a períodos de dessecação 
e de reumedecimento por 21 dias. As sementes foram embaladas em papel tipo 
Kraft e colocadas em estufa de circulação forçada à temperatura de 40ºC e 15% de 
umidade relativa. A cada 72 horas, foi retirada uma amostra de 10 sementes e 
realizada a semeadura. O restante das sementes foi colocado em água destilada por 
três horas. Em seguida foi retirado o excesso de água e as sementes foram 
colocadas novamente na estufa. Esse procedimento foi realizado sucessivamente 
até completar 21 dias, sendo que não houve repetição nesse ensaio. 

Depois de submetidas aos diferentes tratamentos (segundo e terceiro 
ensaios), as sementes foram semeadas em substrato de areia lavada, previamente 
peneirada e esterilizada, umedecida com quantidade de água equivalente a 60% da 
capacidade de retenção (BRASIL, 2009), em caixas de plástico transparente, tipo 
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“gerbox”, envolvidas com película de filme plástico transparente. O reumedecimento 
foi realizado diariamente. Após a semeadura, as caixas foram colocadas em 
prateleiras para germinação, sob condições não controladas em laboratório com 
temperatura ambiente variando entre 25°C e 27°C, um idade relativa em torno de 
58% e fotoperíodo de 10 horas. 

A avaliação foi realizada diariamente e foi considerada plântula emergida, 
quando houve a emissão das folhas cotiledonares. 

No quarto ensaio foi realizada a adequação da metodologia do teste de 
tetrazólio para sementes de P. rigida. Primeiramente, as sementes passaram por 
pré-condicionamento, que consistiu na imersão dessas em água destilada, a 25ºC, 
por 16 horas. Em seguida, as sementes foram seccionadas longitudinalmente com 
auxílio de bisturi, e submetidas à avaliação visual, com auxílio de lupa com aumento 
de 10 vezes, para verificar a presença do eixo embrionário. 

Após o pré-condicionamento e preparo, as sementes foram totalmente 
imersas na solução de tetrazólio, em copos plásticos de 50 mL, acondicionadas em 
câmara de germinação e mantidas no escuro. Os tratamentos consistiram de três 
concentrações de tetrazólio (0,1; 0,5 e 1%) e duas temperaturas de incubação (35 e 
40ºC), com três repetições de 50 sementes cada, sendo selecionadas as metades 
das sementes que continham estrutura interna. 

O período mais adequado para o desenvolvimento da coloração para cada 
concentração da solução de tetrazólio e temperatura de incubação foi avaliado a 
cada intervalo de 30 minutos. As amostras foram retiradas e avaliadas até que as 
sementes atingissem excesso de cor na menor concentração e temperatura de 
exposição (420 minutos – 15 períodos de avaliação) conforme Mendonça et al., 
(2006). Para cada tratamento, foi avaliado o padrão de coloração apresentado pelas 
sementes: viáveis, não viáveis, sementes sem embrião. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise descritiva obtendo-se a 
média de emergência de sementes de Palicourea rigida para determinar o melhor 
método na superação de dormência das sementes. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As sementes de Palicourea rigida apresentaram teor de água de 16,0% e 
massa de mil sementes de 13,862 g. As mesmas têm germinação epígea, 
fanerocotilednar e baixa velocidade de germinação. Somente foram verificados 
sinais morfológicos visíveis de germinação após 150 dias da semeadura, e o 
processo germinativo manteve-se por até 360 dias. 

No primeiro ensaio foi verificado que nos tratamentos com hipoclorito de sódio 
a 2% e H2SO4 concentrado, as sementes não apresentaram nenhum sinal de 
germinação. A imersão em ácido sulfúrico por 10 minutos foi prejudicial ao embrião, 
pois ocasionou deterioração das sementes. Após 30 dias foi detectada a morte das 
sementes, pelo teste de tetrazólio, provavelmente ocasionadas pelo H2SO4 
concentrado. As sementes tratadas com hipoclorito de sódio não germinaram, mas 
quando analisadas pelo teste de tetrazólio foi verificado que as mesmas se 
mantiveram viáveis, entretanto não ocorreu germinação. 

Devido aos resultados negativos obtidos no primeiro ensaio, foram realizados 
outros tratamentos (Tabela 1) para tentar superar a dormência de sementes de P. 
rigida, considerando que não há estudos de germinação para essa espécie. 
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TABELA 1. Porcentagem de emergência de plântulas (%E) e tempo para 

emergência em dias (TE) de sementes de Palicourea rigida. 
Tratamentos %E TE (dias) 

1 12 180 

2 16 240 

3 11 240 

4 9 210 

5 3 300 

6 4 240 

7 11 150 
1 – testemunha; 2 - embebição em água por 24 horas; 3 - dessecação em estufa de circulação 
forçada de ar à temperatura de 40ºC por cinco dias; 4 - dessecação em estufa de circulação forçada 
de ar à temperatura de 40ºC por sete dias; 5- soda cáustica comercial; 6 - desponte - pequeno corte e 
embebição em água por 24 horas e 7 - embebição em água durante 12 dias. 
 

A porcentagem de emergência de plântulas variou de 16% aos 240 dias após 
a semeadura, no tratamento 2, a 3% no tratamento 5, aos 300 dias. O menor tempo 
para emergência de plântula ocorreu no tratamento 7 (150 dias), e apresentou 11% 
de emergência de plântulas. 

Foi verificado que a embebição em água à temperatura ambiente por 24 
horas foi o mais eficiente (Tabela 1), seguidos dos tratamentos dessecação em 
estufa de circulação forçada, à temperatura de 40 ºC e 15% de umidade relativa, por 
cinco dias e da embebição em água com temperatura ambiente durante 12 dias. 
Mas foi observado que a testemunha também apresentou resultados próximos a 
esses, o que confirma que os métodos usados não foram eficientes para promover e 
acelerar a germinação de sementes de P. rigida. Como observado por WÜTHERICH 
et al. (2001), a dispersão das sementes dessa espécie ocorre tardiamente na 
estação chuvosa. Provavelmente esse tempo para iniciar a germinação corresponde 
ao tempo da coleta até o início das chuvas, quando as sementes iniciariam a sua 
germinação. 

O terceiro ensaio foi realizado por meio da dessecação em estufa com 
circulação forçada de ar aquecido, metodologia essa utilizada por WETZEL (1997). 
As sementes dessecadas por 72, 288, 360 e 504 horas, não apresentaram nenhuma 
emergência de plântulas. As dessecadas por 144 horas e por 216 horas 
apresentaram 10% de emergência e quando submetidas a 432 horas de dessecação 
apresentaram 20% de emergência de plântulas. De forma geral, esses tratamentos 
também não foram eficientes na promoção da germinação em sementes de P. 
rigida. 

O calor seco ou as temperaturas relativamente altas (superiores a 35 °C) 
auxiliam na superação da dormência de algumas espécies de floresta tropical, de 
Cerrado e de cereais (arroz, trigo), sendo recomendado tratamento de pré-secagem 
com circulação de ar a 35-40 °C por 5 a 7 dias (DIA S, 2005). A exposição das 
sementes ao calor seco visa a promoção de fissuras no tegumento, para facilitar 
assim a absorção de água e gases e desencadear o processo germinativo (JELLER 
e PEREZ, 1999), mas essa metodologia foi ineficiente para superação da dormência 
de P. rigida. Apenas 20% de sementes germinaram resultando em uma emergência 
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bastante baixa. Resultados semelhantes foram obtidos por NASSIF e PEREZ (1997) 
com sementes de Pterogyne nitens. Mesmo que fossem utilizadas temperaturas 
mais elevadas o processo provavelmente seria inviável porque, como verificado por 
GARCÍA-NÚÑEZ et al. (2001), as sementes de P. rigida não são capazes de 
sobreviver a 92 ºC de calor úmido ou 100ºC de calor seco por períodos maiores que 
um minuto. 

Nas avaliações do teste de tetrazólio, com as combinações de temperatura, 
concentração e tempo de exposição das sementes à solução de tetrazólio (Tabela 
2). Com o aumento da concentração e da temperatura, o processo de coloração das 
sementes iniciou mais cedo. A 35ºC, o tempo mínimo para as sementes adquirirem 
coloração adequada foi de 120 minutos em solução a 1%, 270 minutos a 0,5% e 360 
minutos a 0,1%. A 40ºC, o tempo mínimo para as sementes adquirirem a coloração 
adequada foi 150 minutos em solução a 1%, 180 minutos a 0,5% e 270 minutos a 
0,1%, com redução do período de exposição em todas as concentrações. 
Considerando o tempo para execução do teste e a menor quantidade de sal de 
tetrazólio a ser utilizada, a imersão em solução de tetrazólio na concentração de 
0,5%, a 40ºC por 180 minutos pode ser recomendada para avaliação da viabilidade 
de sementes de P. rigida. 

Pelo teste de tetrazólio, foi observado que 46% das sementes de P. rigida 
estavam viáveis, 14% não viáveis, e 40% das sementes não apresentavam embrião 
e tecido de reserva (Figura 1). Por esse teste foi confirmada a baixa viabilidade das 
sementes de P. rigida, como verificada nos demais testes. Outros autores também 
verificaram a baixa germinação de sementes de P. rígida como WETZEL (1997) que 
obteve 10% de germinação após dessecação das sementes em temperatura de 25 
ºC e SILVA JÚNIOR (2005) que verificou germinação de 5% em laboratório, 
havendo necessidades de maiores investigações para a obtenção de resultados 
positivos na superação da dormência.                                             

     
FIGURA 1. Classificação das sementes de Palicourea rigida: semente 

viável (A), não viável (B) e sem embrião (C). 
 

Para outras espécies como a mangava-brava (Lafoensia pacari), melhores 
resultados foram obtidos em concentração mais baixa de tetrazólio (0,05%) e em 
menor tempo, duas horas (MENDONÇA et al., 2006), do que no presente 
experimento com sementes de P. rigida. Entretanto para sementes de farinha-seca 
(Albizia hasslerii) houve a necessidade de cinco horas de imersão em solução de 
tetrazólio a 0,1% para demonstrar a sua viabilidade (ZUCARELI et al., 2001). 
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TABELA 2. Reações ao sal de tetrazólio em sementes de Palicourea rigida sob diferentes temperaturas (T) de incubação e 
concentrações (C) da solução de tetrazólio. 

 
  Período de exposição à solução de tetrazólio (min utos) 

T (ºC) C (%) 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 390 420 450 

 0,1 NC NC NC NC IC IC CF CF CF CF CF CA CA CA CA 

35 0,5 NC NC IC IC CF CF CF CF CA CA CE CE CE CE CE 

 1 NC IC CF CF CF CF CA CA CA CE CE CE CE CE CE 

 0,1 NC NC NC NC IC CF CF CF CA CA C CA CE CE CE 

40 0,5 NC IC CF CF CF CA CA CA CA CE CE CE CE CE CE 

 1 IC CF CF CF CA CA CA CA CE CE CE CE CE CE CE 

IC: início; NC: não coloriu; CF: coloração fraca; CA: coloração adequada; CE: coloração em excesso. 
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CONCLUSÕES 
O melhor método para superação da dormência de sementes de Palicourea 

rigida foi a dessecação por 432 horas intercaladas com períodos de embebição em 
água por três horas. 

A viabilidade das sementes de Palicourea rigida pode ser avaliada pelo teste 
de tetrazólio, utilizando inicialmente a imersão das sementes em água por 16 horas, 
e em seguida, em solução de tetrazólio na concentração de 0,5%, a 40ºC por 180 
minutos. 
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