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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar dois métodos para promover germinações 

mais precoces e eficientes na semeadura de arbóreas tecas (Tectona grandis), para tanto, foi 

desenvolvido em uma estufa de ambiente monitorado particular em uma propriedade localizada 

próximo a cidade de Ariquemes/RO acompanhada durante 45 dias. Foram submetidas 100 

sementes de tecas, selecionando as mais uniformes quanto a idade, tamanho e formato, e então, 

testou-se um tratamento para melhorar indução a germinação das sementes, sendo a testemunha 

1 (T-1), plantio de 50 sementes sem remoção de tegumento, e, tratamento 2 (T-2), plantio de 

50 sementes com escarificação de tegumento. Ambas as amostras foram emergidas em água 

durante 32 horas antes do tratamento e semeadura. Observou-se que, a taxa de germinação 

maior foi na testemunha, bem como o relativo desenvolvimento dos órgãos como folhas raízes. 

Já no tratamento B, houve menor taxa na germinação além de retardo. 
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INTRODUÇÃO 

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

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

ademais, pode ter uso madeireiro por suas propriedades físicos-mecânicos com boa resistência 

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

país, exigindo 1250 mm e 3750 mm precipitação pluviométrica ao ano e temperaturas entre 

13°C a 43°C, o que justifica a inserção bem-sucedida da cultura originada na Ásia em nosso 

país. 

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 de estruturas de endocarpo e mesocarpo rígidos (DIAS et 

al., 2009). 

O presente trabalho visa testar a eficiência do método de quebra de dormência física, 

avaliando determinado ambiente de semeadura e o comportamento de um grupo de amostras 

que foram submetidas ao método perante ao grupo que não foi submetido. 

 

 



 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A realização deste experimento foi em uma propriedade localizada próximo a cidade de 

Ariquemes – RO, na linha C65, km 07, onde havia uma estufa nas dimensões de 12m2 coberta 

por tela de sombreamento 50% para melhor desenvolvimento das mudas.  

Durante a coleta das 100 sementes em uma área cultural livre de doenças e infestação 

de pragas, buscou-se selecionar as mais homogêneas possíveis quanto a tempo, tamanho e 

formato, para não haver interferência no processo e resultados devido as diferenças externas de 

cada amostra. 

Após essa seleção, foi retirado exocarpo que as envolve e deixadas de repouso em 

recipientes com água suficiente para cobrir as amostras por 32 horas e em ambientes bem 

arejados, com pouca iluminação.  Depois de retiradas dos recipientes e secadas ao ar livre em 

lugar sem luz solar direta por 3 hora, dividiu-se as sementes em 2 grupos de forma aleatória. 

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

comprimento e aproximadamente 2 metros de altura, tendo o teto formato arredondado devida 

a qualidade da madeira utilizada permitir envergamento dos caibros para efeitos estéticos 

segundo o proprietário. A tela de sombreamento implantado totalmente na estufa era de 50% e 

seguindo a isenção solar norte-sul, conferindo assim um ambiente apropriado para as plântulas 

sem incidência solar agressiva de 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 o substrato, elaborado com 60% de serapilheira, 20% de madeira em decomposição 

e 20% de areia na granulometria média. 

Para iniciar o teste, os grupos divididos foram levados a estufa. O primeiro grupo não 

passou por tratamento, apenas foi semeado diretamente ao substrato em saco plástico em 

profundidade de 4 cm e levado à área delimitada para o T1. O segundo grupo teve seu 

tegumento lixado manualmente até desgastar todo o mesocarpo, tomando o devido cuidado para 

não ferir o endocarpo, e prejudicar assim o potencial germinativo da semente, e posteriormente 

levada a sua área delimitada separadamente do T1. Ambos os grupos foram regados de forma 

igualitária e observados diariamente. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi observado 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, 2 

germinações ao 13º dia. Respectivamente, houve a germinação de 16 plântulas no T1, e 5 no 

T2 (terceira semana), germinação de 12 plântulas no T1 e 6 no T2 (quarta semana), germinação 

de 7 plântulas no T1 e 10 no T2 (quinta semana), germinação de 2 plântulas no T1 e 7 no T2 

(sexta semana), germinação de 0 plântulas no T1 e 3 no T2 (sétima semana). 



 

 

 

 

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

Quanto ao desenvolvimento das amostras, observou-se equivalência no número de 

folhas e sua largura e comprimente, bem como em tamanho e volume das raízes. As mudas não 

se destacaram uma das outras em exceção no quesito de precocidade, não mostraram variâncias 

significativas quanto cor de folha, grossura do caulículo ou crescimento diferenciado. 

Todavia, 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, houve maior taxa de 

germinação como ocorreu de igual forma no presente trabalho. 

É possível observar uma discordância entre os autores e o trabalho desenvolvido, 

necessitando assim de repetições do trabalho na cultura da teca, para ter-se uma visão mais 

precisa das alternativas mais eficientes para induzir a germinação das sementes. 

 

CONCLUSÕES 

Verificou-se que, a maioria das sementes do T1 germinou mais rápido e de forma mais 

linear, em relação ao T2. O T2 demorou mais e germinou menos sementes, quanto ao 

crescimento, folhas e desenvolvimento das raízes, observou-se uma equivalência entre o 

tratamento e testemunha. 

 Pode-se afirmar que o tratamento teve influência direta na precocidade e taxa de 

germinação da cultura, mas não houve interferência quanto a qualidade das mudas. 
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