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RESUMO
Sementes  de  Schizolobium  amazonicum Ducke são  caracterizadas  pela 

dormência tegumentar  que pode ser  superada por métodos pré-germinativos.  Neste 
trabalho, objetivou-se avaliar tratamentos pré-germinativos visando identificar o método 
mais eficiente para superar a dormência de sementes de paricá (S. amazonicum)  e 
acelerar sua germinação. Realizaram-se diferentes testes de superação de dormência, 
no intuito de identificar o melhor método, por meio dos seguintes tratamentos: Imersão 
em ácido sulfúrico (60 minutos) - T1, imersão em água (24 horas) - T2 e escarificação 
mecânica - T3. No tratamento controle - T0 foram utilizadas sementes que não sofreram 
superação de dormência. Verificou-se que escarificação mecânica e imersão em ácido 
sulfúrico foram os tratamentos que proporcionaram a germinação em menor intervalo 
de tempo.
PALAVRAS–CHAVE: Germinação; escarificação mecânica; Paricá; Tratamentos pré-
germinativos

OVERCOMING DORMANCY IN Schizolobium amazonicum Ducke SEEDS

ABSTRACT
Seeds of  Schizolobium amazonicum Ducke presents physical  dormancy which 

can be broken through different pre-germinative methods. This study aimed to assess 
pre-germinative  treatments  to  identify  the  most  efficient  method  to  overcome  the 
dormancy of parica (S. amazonicum) and accelerate its germination. There was different 
tests to identify the best method, by means of the following treatments: immersion in 
sulfuric acid (60 minutes) - T1, water immersion (24 hours) - T2 and mechanical chiseling 
- T3. Were used seeds without dormancy breaking treatment for the control group - T0. It 

ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.22; p.                   2015254



was found that seeds subjected to mechanical chiseling and soaking in sulfuric acid 
germinated in less time.
KEYWORDS:  Parica;  Pre-germinative  treatments;  Germination;  Mechanical 
scarification.

INTRODUÇÃO
O paricá (Schizolobium amazonicum Ducke) é uma espécie florestal que ocorre 

em todo o Brasil, com exceção da Região Sul, encontrando-se na Amazônia brasileira 
em florestas maduras e secundárias de terra firme e várzea alta, principalmente nos 
estados do Pará, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso (CARVALHO & VIÉGAS, 2004) e 
também  no  estado  do  Acre  (LOBÃO  et  al.,  2012).  As  árvores  chegam  a 
aproximadamente 40 m de altura e 100 cm de diâmetro na idade adulta; seu tronco é 
reto, e em algumas situações, apresentam sapopemas basais (CARVALHO, 2007). O 
potencial  silvicultural  e  tecnológico  investigados  nos  últimos  anos  confirmam  a 
viabilidade desta espécie para o reflorestamento (VIDAURRE et al., 2012).

A madeira de S. amazonicum é leve e de processamento fácil. É considerada de 
viabilidade técnica para produção de painéis (IWAKIRI et al., 2012). Além disso, essa 
espécie é indicada para recuperação de áreas degradadas e pode fornecer matéria-
prima  para  produção  de  papel  e  celulose,  devido  a  seu  fácil  branqueamento  e  as 
excelentes resistências obtidas com o papel (CARVALHO & VIÉGAS, 2004). No Brasil, 
existem em torno de 80.470 ha com plantios de paricá, considerando os estados do 
Pará, Maranhão e Tocantins (ABRAF, 2012), e atualmente há um crescente interesse 
pelo cultivo desta espécie devido seu bom desempenho volumétrico principalmente em 
sistemas agroflorestais (CORDEIRO et al., 2015).

O  S. amazonicum tem sido recomendado para plantios comerciais e, por essa 
razão,  é  grande  a  demanda  por  mudas  desta  espécie  (SHIMIZU  et  al.,  2011). 
Entretanto, as informações acerca do comportamento de espécies florestais da região 
Amazônica,  principalmente com relação à tecnologia  para produção de sementes e 
mudas florestais ainda são insuficientes (MONTEIRO et al., 2010).

A fase  de  produção  de  mudas é  considerada de  grande importância  para  o 
estabelecimento dos plantios florestais  (CAIONE et  al.,  2012).  No entanto¸  algumas 
espécies retardam a germinação de suas sementes, até que as condições do ambiente 
estejam adequadas  para  o  seu  estabelecimento  e  sobrevivência  (AZEREDO et  al., 
2010), o que muitas vezes inviabiliza a obtenção de mudas a partir de sementes em 
viveiros  (PUKACKA  &  RATAJCZAK,  2014).  Além  disso,  a  dormência  causa 
desuniformidade  na  germinação  e  dificulta  a  obtenção  de  população  de  plantas 
adequadas na implantação da cultura (KOBORI et al., 2013).

A redução do tempo de emergência pela superação de dormência pode também 
diminuir o tempo de exposição das sementes a fungos e outros patógenos (DALLING et 
al., 2011) e a animais predadores que são fatores limitantes à dispersão e posterior 
estabelecimento de espécies de árvores (PEREIRA et al., 2013).

Nesta perspectiva, torna-se essencial estudar métodos adequados para análise 
de  sementes,  no  intuito  de  auxiliar  na  produção  de  mudas  de  espécies  florestais. 
Portanto,  o  objetivo  com  este  trabalho  foi  avaliar  diferentes  tratamentos  pré-
germinativos visando identificar o método mais eficiente para superar a dormência de 
sementes de paricá (S. amazonicum) e acelerar sua germinação.
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MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Acre, Campus Floresta 

em Cruzeiro do Sul-AC, situado a 214 m de altitude, lat 70°36’66”L e long 72°40”52”O. 
O clima desta região é classificado como equatorial Af (classificação de Köppen), sem 
ocorrência de estação seca (ALVARES et al., 2013).

As sementes de paricá (S. amazonicum) foram adquiridas junto a Fundação de 
Tecnologia do Estado do Acre – FUNTAC, e o experimento montado logo após sua 
obtenção.  As  sementes  foram  submetidas  a  diferentes  métodos  de  superação  de 
dormência,  no  intuito  de  identificar  o  melhor  método,  por  meio  dos  seguintes 
tratamentos:  T0-controle,  T1-Imersão em ácido sulfúrico (H2SO4)  durante 60 minutos, 
sendo  depois  lavadas  em água destilada,  T2-imersão  em água por  24  horas  e  T3-
escarificação mecânica em lixa (três estrias por semente) na região oposta ao eixo 
embrionário  (SHIMIZU  et  al.,  2011).  No  tratamento  T0-controle,  foram  utilizadas 
sementes isentas de tratamento para superação de dormência.

Após a submissão aos tratamentos para superação de dormência, as sementes 
foram  dispostas  em  bandejas  plásticas,  com  a  utilização  de  areia  esterilizada  em 
autoclave,  durante  20  minutos  em  temperatura  de  120°C,  dando  início  ao 
acompanhamento da germinação. Realizaram-se irrigações diárias para a manutenção 
da  umidade  em níveis  ótimos  para  a  germinação.  A  avaliação  da  germinação  das 
sementes  foi  realizada  em ambiente  protegido  de  chuvas.  Foram contabilizados  os 
indivíduos  germinados  segundo  o  método  estabelecido  no  manual  de  Regras  para 
Análise  de  Sementes  –  RAS (BRASIL,  2009).  As  sementes  não  germinadas foram 
submetidas ao método de corte longitudinal, sendo então analisadas visualmente para 
verificação do conteúdo interno (BRASIL, 2009).

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualisado (4 x 6), com 
quatro tratamentos, sendo seis repetições (bandejas) por tratamento. Cada repetição 
(bandeja)  foi  composta  por  25  sementes,  totalizando  150  sementes  para  cada 
tratamento.  A  contagem  das  sementes  foi  acompanhada  até  uma  semana  após  a 
germinação total de um dos tratamentos utilizados neste estudo.

Neste trabalho foi realizado o ajuste do tempo de emergência para Schizolobium 
amazonicum  com o  software germinator ® (JOOSEN et al., 2010), conforme descrito 
por  EL-KASSABY  et  al.  (2008)  utilizando  os  parâmetros  da  função  Hill  (4PHF), 
conforme Equação 1:

 
(1)

Em que: 
y = porcentagem de emergência cumulativa em x tempo; 
y0 = interceptação no eixo y; 
b = expoente que controla a forma e grau de inclinação da curva; 
c = tempo necessário para 50% dos propágulos viáveis emergirem (t50); 
x = tempo;
a = máximo de porcentagem de emergência cumulativa.
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Neste estudo, desconsiderou-se o ajuste para o tratamento controle – T0, tendo 
em vista o baixo número de sementes germinadas para este tratamento. O número de 
sementes germinadas para cada tratamento foi submetido à análise de variância e as 
médias comparadas pelo teste Scott Knott ao nível de 1% de probabilidade utilizando o 
programa estatístico SISVAR ® (FERREIRA, 2011).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De  acordo  com  os  dados  de  germinação  dos  indivíduos  submetidos  aos 

diferentes  métodos  de  superação  de  dormência,  as  maiores  porcentagens  de 
germinação em menor tempo ocorreram quando as sementes foram submetidas aos 
tratamentos de escarificação mecânica (T3) e imersão em ácido sulfúrico (T1) durante 60 
minutos (Tabela 1 e Figura 1).  No entanto,  o uso de ácido sulfúrico é considerado 
insalubre, limitando a recomendação desta técnica para produtores rurais (SHIMIZHU 
et al., 2011).

TABELA  – 1: Dados absolutos de germinação obtidos para os diferentes métodos de 
superação de dormência em Schizolobium amazonicum Ducke.

Tratamentos Total de sementes 
germinadas

Percentual de sementes 
germinadas

T0 - Tratamento controle 3 2
T1  -  Imersão  em  ácido 
sulfúrico (H2SO4)/60 min. 120 80

T2-imersão em água/24 h 6 4
T3-escarificação mecânica 150 100

No geral, apenas o método de escarificação mecânica possibilitou a obtenção de 
100% de emergência  durante  o  período de avaliação (Tabela  1).  A  distribuição do 
tempo de germinação entre os tratamentos de imersão em ácido sulfúrico (H2SO4)/60 
minutos (T1) e imersão em água/24 horas (T2) ocorreram de forma semelhantes (Figura 
1), porém em quantidades diferenciadas, sendo um total de 120 sementes germinadas 
para o primeiro e seis para o segundo tratamento (Tabela 1). No tratamento controle 
(T0),  ocorreu  a  germinação  de  apenas  três  sementes  de  paricá.  Portanto,  os 
tratamentos pré-germinativos possibilitaram diferentes quantidades de germinação para 
sementes de S. amazonicum. Após o corte longitudinal das sementes não germinadas 
identificaram-se  boas  condições  visuais  com  relação  ao  conteúdo  do  cotilédone, 
verificando-se ausência de ataques de patógenos ou pragas, e também de sementes 
vazias dentre as amostras.
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FIGURA  1: Tempo  de  germinação  de  sementes  de  paricá  (Schizolobium 
amazonicum) sob diferentes métodos de superação de dormência. 
T1  -  Imersão em ácido sulfúrico (H2SO4)  durante 60 minutos;  T2 - 
Imersão  em  água  (H2O)  durante  24  horas;  T3 -  Escarificação 
mecânica.  T0 –  controle  foi  desconsiderado  devido  à  baixa 
quantidade de sementes germinadas. R² médio=0,92.

O máximo de  germinação  foi  alcançado  após  quatro  dias  para  escarificação 
mecânica,  sendo  que  este  tratamento  proporcionou  menor  tempo  para  germinação 
(Figura  1)  e  foi  o  único  tratamento  que  possibilitou  a  germinação  de  100%  das 
sementes. SHIMIZU et al. (2011) afirmaram atingir 100% de germinação de sementes 
de paricá sob a influência da escarificação mecânica após oito dias. Vale ressaltar que, 
a escarificação para esta análise foi realizada com a abertura de três estrias em cada 
semente,  o  que favoreceu  maior  entrada de água no tegumento.  Nesse sentido,  o 
manuseio e a intensidade do tratamento podem influenciar na quantidade e tempo de 
germinação de sementes das espécies florestais.

O sucesso da superação de dormência em sementes de paricá (S. amazonicum), 
com os tratamentos de escarificação mecânica e imersão em ácido sulfúrico podem ter 
sido em decorrência da promoção da entrada de água no tegumento após a submissão 
das sementes aos referidos tratamentos, acelerando assim o processo de germinação 
(MEIRELES et al., 2007).

O tratamento de imersão em água por 24 horas (T2)  não foi  estatisticamente 
diferente  do  tratamento  controle  (T0)  (p<0,01),  o  que  sugere  sua  inviabilidade  para 
superar a dormência em sementes de paricá (S. amazonicum) quando comparado aos 
demais  métodos  utilizados.  Entretanto,  os  tratamentos  T1 e  T3 diferenciaram-se 
significativamente entre si, e quando comparados com T0 e T2, sendo os valores médios 
de T3 os maiores (Figura 2). Resultados encontrados por MATHEUS & LOPES (2007), 
analisando sementes de Erythrina variegata L. foram condizentes com o atual trabalho, 
sendo identificado também a escarificação mecânica como o método que proporcionou 
maior número de sementes germinadas.
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FIGURA 2: Número médio de sementes germinadas no final da avaliação de 
diferentes  tratamentos  pré-germinativos  visando  a  superação  de 
dormência de paricá (Schizolobium amazonicum). T0  - Tratamento 
controle  (testemunha);  T1  -  Imersão  em  ácido  sulfúrico  (H2SO4) 
durante 60 minutos; T2 - Imersão em água (H2O) durante 24 horas; 
T3 -  Escarificação  mecânica.  Letras  iguais  não  diferem 
estatisticamente  ao  nível  de  1% de  probabilidade  pelo  teste  de 
Scoot-Knoot.

De acordo com SILVA et al. (2011), o método de escarificação mecânica também 
foi eficiente para superar a dormência em sementes de  Sesbania virgata (Cav.) Pers. 
(sesbânia),  obtendo 95% de germinação. COSTA et al.  (2010) estudando diferentes 
métodos pré-germinativos em sementes de Adenanthera pavonina L. (olho-de-dragão) 
verificaram  que  os  melhores  resultados  foram  para  sementes  imersas  em  ácido 
sulfúrico (5 e 10 minutos), diferenciando deste trabalho apenas no tempo de imersão, 
que no caso do presente trabalho foi de 60 minutos.

AVELINO et al. (2012) trabalhando com sementes de jucá (Caesalpinia ferrea 
Mart.  ex Tul.  var.  ferrea) constataram que as maiores médias foram obtidas com a 
escarificação  mecânica  e  química,  apresentando  66  e  68%  de  germinação, 
respectivamente,  resultados inferiores  aos encontrados no  presente  trabalho (100 e 
80%, respectivamente), mas que reforça a eficiência destes métodos na superação de 
dormência em sementes de espécies florestais.

NASCIMENTO  et  al.  (2009),  estudando  faveira  (Parkia  platycephala  Benth), 
também encontraram os melhores resultados em sementes que foram submetidas à 
escarificação mecânica e imersão em ácido sulfúrico. Igualmente aos resultados desta 
pesquisa, foram os tratamentos de escarificação mecânica e imersão em ácido sulfúrico 
os responsáveis pelas maiores porcentagens e velocidade de germinação de sementes 
desde a primeira contagem permanecendo até o final das análises. No entanto, há que 
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se  considerar  a  intensidade  dos  tratamentos  e  a  velocidade  de  germinação  das 
sementes que foram reduzidas para quatro dias.

CONCLUSÃO
Os melhores métodos identificados para superar  a dormência tegumentar  em 

sementes de paricá (Schizolobium amazonicum) foram a escarificação mecânica e a 
imersão em ácido sulfúrico (H2SO4) durante 60 minutos, sendo que apenas o primeiro 
método proporcionou a germinação de 100% das sementes. Neste trabalho, foi possível 
reduzir  a germinação máxima de sementes de  S. amazonicum  para um período de 
quatro  dias utilizando a  escarificação mecânica com a  abertura de  três  estrias nas 
sementes, o que contribui  na redução do tempo e homogeneidade na produção de 
mudas de espécies florestais que apresentam dormência tegumentar.
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