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RESUMO 

 

As sementes de Guapuruvu apresentam dormência tegumentar impedindo a entrada de água assim  

não ocorrendo a sua germinação, com isso, este trabalho teve por objetivo comparar diferentes 

técnicas de superação de dormência na etapa de semeadura do Guapuruvu em viveiro. Os 

tratamentos foram as técnicas de escarificação mecânicas e a influencia do sentido da semeadura 

das sementes, pode se notar que o melhor sentido de plantio é o horizontal aonde obteve as maiores 

taxas de plantas sadias após a emergência,o melhor tratamento foi o T2 - escarificação mecânica 

lado oposto do hilo e semeadura no sentido horizontal com 90% de germinação.O Trabalho 

experimental foi em (DIC) ,cada tratamento contém  15 sementes com 3 repetições cada,   os 

resultados foram submetidos a análise estatística pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. 

 

Palavra chave: Guapuruvu, Superação de dormência, produção de mudas  

 

ABSTRACT: 

 

The seeds of Guapuruvu present integumentary dormancy preventing the entrance of water so that 

their germination does not occur. Therefore, this work had the objective of comparing different 

techniques of dormancy overcoming in the seeding stage of Guapuruvu in nursery. The treatments 

were the mechanical scarification techniques and the influence of the seed sowing direction, it can be 

noticed that the best plantation direction is the horizontal one where the highest rates of healthy plants 

were obtained after the emergence, the best treatment was T2 - scarification The experimental work 
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was in (DIC), each treatment contains 15 seeds with 3 replicates each, the results were submitted to 

statistical analysis by the Tukey Test at 5% of error probability. 

 

Keyword : Guapuruvu, Overcoming dormancy, seedling production. 

 

1. INTRODUÇÂO 

 

 A árvore Schizolobium parahyba conhecida popularmente pelo nome de 

Guapuruvu, ficheiro, ficha entre outros nomes é pertencente à família Caesalpiaceae 

(Leguminosae Caesalpiaceae), podendo atingir de 10 a 40 metros de altura e o DAP 

de 30 a 120 cm em sua idade adulta, apresenta um tronco cilíndrico, de fuste reto 

com cor acinzentada quando adulta, é uma espécie heliófita, semicaducifólia 

(EMBRAPA 2005). 

 A sua  distribuição geográfica é desde o litoral da Bahia até o Rio Grande do 

Sul, freqüentes nas faixas litorâneas da mata atlântica, ocorrendo em florestas 

primaria e secundaria (CARVALHO 2003). 

 Nos viveiros Florestais sua produção tem a finalidade para uso em 

recuperações de áreas degradadas e reflorestamento, devido o seu rápido 

crescimento servindo de apoio a árvore secundaria (LORENZI, 1992). 

 A dormência é um mecanismo de defesa da espécie, é uma técnica de 

sobrevivência das sementes, que mediante a determinada condição climática tem a 

sua germinação retardada durante um longo período (POPINIGIS, 1977), e os tipos 

de dormência que impedem a germinação podem estar relacionadas a dormência 

fisiológica que pode afetar direta ou indiretamente a ação dos carboidratos, 

proteínas e outros nutrientes presentes nas sementes durante o processo de 

germinação (VIEIRA et al., 2000), e dormência tegumentar (ou física) que impede a 

entrada de água ou gases ao embrião (HILHORST, 1995, CARVALHO e 

NAKAGAWA, 2000, BASKIN e BASKIN, 2004). 

 A dificuldade em produção de mudas de Guapuruvu está relacionado a sua 

dormência tegumentar que impede a entrada de água na semente, uma técnica de 
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superar a dormência é o uso de escarificação mecânica no lado oposto ao hilo ou 

próximo ao hilo (EMBRAPA 2005). 

 Objetivo desse trabalho é avaliar qual técnicas de escarificação mecânica em 

sementes de Guapuruvu obtém melhores resultados de germinação, e comparar o 

ângulo de semeadura das sementes de forma horizontal e vertical, e verificar qual 

dos ângulos  favorece a germinação e sobrevivência das plantas em viveiros.  

 

 

2. MATERIAL E METODOS 

 

 O presente estudo  foi conduzido no viveiro experimental da Faculdade de 

Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT, localizado no município de Itapeva, na 

região Sudoeste do Estado do São Paulo, presente na latitude 23o58’56’’ sul e na 

longitude 48o52’32’’ oeste, à uma altitude de 726 metros 

 Esta região apresenta um clima quente e temperado com uma pluviosidade 

significativa ao longo do ano. Segundo a Köppen e Geiger o clima é classificado 

como Cfa (clima temperado úmido com verão quente). A temperatura média anual 

em Itapeva é 18.9 °C e a média anual de pluviosidade é de 1254 mm. 

As sementes foram coletadas no chão manualmente próximo a matriz, as 

sementes passaram por um processo de beneficiamento onde as maiores e com 

coloração mais intensa foram selecionadas, foi realizado um teste de vigor 

colocando as sementes em um balde com água em temperatura ambiente e as que 

submergiram foram consideradas viáveis, em seguida foi realizado um tratamento 

contra fungos utilizando hipoclorito de sódio em uma concentração de 1% em 

5minutos. 

 Ao total foram avaliados seis tratamentos de escarificação mecânica nas 

sementes de Guapuruvu como indica a tabela 1, e para a realização da 

escarificação nas sementes foi realizado um moto esmeril. 

 

Tabela 1- tratamentos realizados  nas sementes de Guapuruvu 
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Tratamento Sigla Forma do tratamento 

Testemunha Test. Nenhum tratamento sob forma de testemunha, plantio horizontal 

Tratamento 1 T1 Escarificação mecânica lado oposto do hilo e plantio horizontal; 

Tratamento 2 T2 Escarificação mecânica, próximo ao hilo e plantio horizontal; 

Tratamento 3 T3 Escarificação mecânica lado oposto do hilo e próximo ao hilo, plantio horizontal; 

Tratamento 4 T4 Nenhum tratamento nas sementes, plantio vertical; 

Tratamento 5 T5 Escarificação mecânica lado oposto do hilo, plantio vertical; 

Tratamento 6 T6 Escarificação mecânica, próximo ao hilo e plantio vertical; 

Tratamento 7 T7 Escarificação mecânica lado oposto do hilo e próximo ao hilo, plantio vertical. 

 

Em seguida as sementes foram semeadas em tubetes com volume de 

189cm³, o substrato utilizado era composto por 50% de casca de pinus e 50% de 

cinza de caldeira, as bandejas foram levadas à estufa local de alta umidade e 

temperatura com maior incidência de luz.  

O delineamento experimental foi em (DIC) Delineamento Inteiramente 

Casualizados, onde obteve o total de 240 sementes, foram setes tratamentos mais a 

testemunha, totalizando oito tratamentos de três repetições com 10 sementes em 

cada bloco, totalizando 30 sementes de cada tratamento. 

Os dados foram submetidos a análises de variância para comparação das 

médias pelo o teste de Tukey a (5%), o programa utilizado para realizar o teste foi o 

SISVAR (FERREIRA, 2014). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A germinação de sementes de Schizolobium parahyba apresentou altos 

valores, À media de germinação atingiu 44,8% aonde o tratamento 2 foi superior aos 

demais apresentando 90% de germinação sendo superior estatisticamente aos 

tratamentos T5,T4, Teste,T7, e a diferença do plantio apresentou influencia na taxa 

de sobrevivência  como indica a tabela 2 abaixo: 
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Tabela 2- influência da escarificação mecânica na germinação e plantas sadias de Schizolobium 
parahyba. 

Tratamento Germinação (%) Plantas sadias (%) 
T2 90,0  A 73,6 A 
T3 70,0 AB 73,6 A 
T6 70,0 AB 64,5 A 
T1 63,3 AB 70,8 A 
T5 53,3  B 46,2 AB 
T4 13,3  C 50,0 AB 

Test. 0,0    C 0,0 B 
T7 0,0    C 0,0 B 

médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de 

Tukey em nível de 5% de significância. 

 

As sementes de plantio horizontal que foram os tratamentos T2,T3 eT1 

apresentaram maiores índice de mudas sadias após a emergência, as mudas que 

emergiram tiveram maiores facilidades para desprender-se do tegumento e liberar 

seus restos seminais, isso está associado a sua queda natural (CARVALHO e 

NAKAGAWA, 2000), muitas plântulas não conseguiram desenvolver-se, tendo 

dificuldade de romper-se do tegumento, liberar seus restos seminais levando a 

morte de algumas plântulas, Martins et al,(2012) observou em seu trabalho 

influencia de plantio horizontal de sementes de Guapuruvu favorecendo o 

desenvolvimento posterior da germinação sendo semelhante com o presente 

trabalho, como indica a figura 1 abaixo: 
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Figura 1: Imagens A,B e C- plântulas não sadia, com dificuldades na ruptura do tegumento, Fonte 
dados da pesquisa. 

 

Em sua pesquisa Gil (2015) usando diferentes métodos de superação de 

dormência, sendo uma delas a escarificação mecânica próximo ao hilo obteve a 

melhor taxa de germinação (39,66%),diferente desse trabalho que a escarificação 

mecânica próximo ao hilo obteve valores de 90%, Embrapa (2005) em sua pesquisa 

com Schizolobium parahyba utilizando a escarificação mecânica lado oposto do hilo 

obteve valores superiores a 80% valores próximos desse trabalho. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Dentre as condições na qual esse trabalho foi realizado, conclui-se que a 

melhor técnica de semeio para sementes Schizolobium parahyba é a semeadura 

horizontal, onde se obteve as melhores taxa de mudas sadias após a sua 

emergência e a técnica de  escarificação mecânica no lado oposto do hilo 

proporciona melhores taxa de emergência.  
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