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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar o método de escarificação física para 

quebra de dormência em teca (Tectona grandis). Para tanto, foi utilizada uma estufa de 

ambiente monitorado em uma propriedade localizada próxima a cidade de Ariquemes – RO e 

acompanhada durante 45 dias. Foram submetidas 100 sementes de tecas, das quais selecionou-

se as mais uniformes quanto a idade, tamanho e formato. E, então, testou-se um tratamento para 

superar a dormência das sementes, sendo a testemunha (T1) com plantio de 50 sementes sem 

remoção de tegumento, e, tratamento (T2), plantio de 50 sementes com remoção de tegumento 

por escarificação física. Ambas as amostras foram imersas em água durante 32 horas antes do 

tratamento e semeadura. Observou-se que, a taxa de germinação e precocidade maior foi no T1, 

enquanto no T2, houve menor taxa na germinação e retardo no processo. 
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INTRODUÇÃO 

A Teca é uma importante espécie para silvicultura tropical no Brasil, e devido a sua 

rusticidade e integração com outras culturas, é muito indicada para reflorestamento de áreas, 

ademais, pode ter uso madeireiro por suas propriedades físicas-mecânicas com boa resistência 

e durabilidade (Nicolau, 2014). Dias (2009) apresenta tal arbórea como bem adaptável ao país, 

exigindo 1.250 mm e 3.750 mm de precipitação pluviométrica ao ano e temperaturas entre 13°C 

a 43°C, o que justifica a inserção bem-sucedida em nosso país dessa cultura originada na Ásia. 

A quebra de dormência é uma técnica que busca superar as condições naturais da 

semente de algumas espécies que possuem dificuldade no processo de germinação (Muller, 

1982). Sob outro ponto de vista, tem-se as sementes da teca, que possuem germinação retardada 

por sua dormência, devido a presença da estrutura endocarpo e mesocarpo rígidos (Dias, et al., 

2009). 

O presente trabalho visa avaliar dois métodos para promover germinações mais 

eficientes e precoces na semeadura de arbóreas tecas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A realização deste experimento ocorreu em uma propriedade localizada próximo a 

cidade de Ariquemes – RO, na linha C65, km 07. Neste local havia uma estufa com área de 

12m2, coberta por tela de sombreamento 50% para melhor desenvolvimento das mudas.  



 

 

 

Para a coleta das amostras, obteve-se 100 sementes em uma área cultural livre de 

doenças e infestação de pragas. Selecionou-se as sementes mais homogêneas possíveis quanto 

a tempo, tamanho e formato, para não haver interferência nos resultados devido à diferenças 

externas de cada amostra. 

Após essa seleção, foi retirado o exocarpo que envolvia as sementes, e deixou-as em 

repouso dentro de recipientes com água o suficiente para cobri-las. Permaneceram por 32 horas 

nos recipientes, em ambientes bem arejados e com pouca iluminação.  Depois foram retiradas 

dos recipientes e secadas ao ar livre por 3 horas, mas sem luz solar direta. Então, dividiu-se as 

sementes em 2 grupos de forma aleatória, na qual um receberia posteriormente o tratamento de 

escarificação física e o outro não receberia nenhum tipo de tratamento. 

A estrutura da estufa era de madeira, tendo 3 metros de largura, 4 metros de 

comprimento e aproximadamente 2 metros de altura. O teto em formato arredondado, coberto 

e com suas laterais cercadas por tela de sombreamento 50%, e seguia a orientação norte-sul, o 

que conferia assim, um ambiente apropriado para as plântulas, sem incidência solar agressiva 

da região, e também, um ambiente livre de insetos pragas e ervas daninhas. 

Os materiais usados para produção das mudas foram sacos plásticos próprios para 

cultivo, que necessitou de aberturas de novos furos nas laterais e bases para melhor drenagem 

de água, e regador de jardim, para irrigar as amostras. Para o substrato, usou-se 60% de 

serapilheira, 20% de madeira em decomposição e 20% de areia na granulometria média. 

Para iniciar o experimento, os grupos divididos foram levados a estufa. O primeiro 

grupo não passou por tratamento, apenas foi semeado diretamente no saco plástico com 

substrato em profundidade de 4 cm e levado à área delimitada para o grupo (T1). O segundo 

grupo teve seu tegumento lixado manualmente pelo material chamado folhas de lixas, até ser 

desgastado todo o mesocarpo das sementes, tomando o devido cuidado para não ferir o 

endocarpo, e prejudicar assim, o potencial germinativo da semente. Após esse processo, o grupo 

(T2) foi colocado em área separada. Ambos os grupos foram regados de forma igualitária e 

observados diariamente. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se que na primeira semana não houve germinação em nenhum grupo. O início 

de germinações começou primeiramente no T1, ao 8º dia, com de 8 plântulas, já o T2, iniciou 

germinações ao 13º dia, com 2 plântulas emergidas. Na terceira semana, houve a germinação 

de 16 plântulas no T1, e 5 plântulas no T2. Na quarta semana, houve a germinação de 12 

plântulas no T1 e 6 plântulas no T2. Na quinta semana, houve a germinação de 7 plântulas no 

T1 e 10 plântulas no T2. Na sexta semana, houve a germinação de 2 plântulas no T1 e 7 

plântulas no T2. Por fim, na sétima semana não houve germinação no T1 e houve a germinação 

de 3 plântulas no T2. 



 

 

 

 

Figura 1. Exposição em gráfico de linhas dos dados obtidos referente a germinação por semana. 

Obteve-se mudas que se destacaram uma das outras em quesito de precocidade, e não 

mostraram variâncias significativas quanto a outros aspectos. O T1 teve a maior parte de suas 

sementes germinadas nas primeiras semanas o que aponta mais precocidade no processo. O T1 

apresentou 12 sementes germinadas a mais no final do experimento, isso é, 24% a mais de 

eficiência na quebra de dormência em relação ao T2.  

Vieira et al (2009), apresenta a escarificação física uma boa alternativa para superação 

de dormência, pois segundo o mesmo, tem eficiência e baixo custo com boa praticidade. Outro 

método como escarificação química não foi bem avaliado por possuir desempenho inferior na 

germinação do que outros. 

Já Rocha et al (2011) avalia tanto a escarificação física e química como coeficientes que 

prejudicam a germinação, e que na ausência da escarificação física, há maior taxa de 

germinação. 

De acordo com Soares et al (2017), a escarificação física não influencia quando 

realizada na cultura da teca, não prejudica o desenvolvimento da germinação, mas também não 

auxilia no processo de quebrar da dormência.  

Bezerra (2018) desconsiderou o método como boa alternativa diante de outros métodos 

para quebra de dormência. O mesmo cita que o método apresenta eficiência variada, o que torna 

inseguro. 

O presente trabalho desenvolvido, concorda com os autores anteriores (Rocha et al 

(2011); Soares et al (2017); Bezerra (2018)), pois perante os resultados obtidos, observa-se a 

germinação comprometida ao usar o método de escarificação física do T2, em relação a 

germinação natural do T1.  
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CONCLUSÕES 

Pode-se afirmar que o tratamento com escarificação física (T2) é prejudicial, uma vez 

que diminuiu a taxa de germinação e retardou a germinação das sementes, portanto, 

compreende-se este método como não indicado para o processo de superação da dormência na 

cultura da teca. 
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