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Resumo: O Schizolobium amazonicum (paricá) é uma especie florestal bastante 

cultivada pelas empresas madeireiras da região Norte e Nordeste do País (Pará e 

Maranhão), e de elevada cotação de mercado interno e, externo, por apresentar rápido 

crescimento devido a madeira de fuste reto. Os testes de germinação em laboratório são 

essenciais para obtenção de resultados de qualidade dos lotes de sementes sob condições 

de ambiente controlado e favorável, visando a obtenção da mais completa e rápida 

germinação. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento das 

sementes de paricá em papel especial de germinação, sendo que o resultado do teste foi 

importante para determinar a qualidade e desempenho das sementes como viáveis ou 

inviáveis para plantio. O procedimento experimental foi realizado no Laboratório de 

Bioprodutos e Energia da Biomassa (LABBIM), na UEPA, campus VIII Marabá/PA, 

utilizando sementes escarificadas de paricá, com quatro repetições de 25 (vinte e cinco) 

sementes em cada rolo de papel, separados como lotes A, B, C e D, totalizando 100 

(cem) sementes, que por fim, foram armazenadas em sacos plásticos na câmara para a 

germinação. O teste foi realizado no 1º e 7º dias e as melhores porcentagens de 

germinação foram detectados nos lotes B, C e D validando 75% das sementes, onde o 

lote A não obteve germinação e não desenvolveu a radícula. O teste de germinação 

serviu para mostrar in loco que as sementes podem ser viáveis e inviáveis. 
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Abstract: Schizolobium amazonicum is a forest species widely cultivated by timber 

companies in the North and Northeast of the country (Pará and Maranhão), and has a 

high domestic and foreign market price, as it presents rapid growth due to straight stem 

wood. Laboratory germination tests are essential to obtain quality results from seed lots 

under controlled and favorable environment conditions, aiming at obtaining the most 

complete and fast germination. The present work aimed to evaluate the development of 

paricá seeds in a special germination paper, and the test result was important to 

determine the quality and performance of seeds as viable or unfeasible for planting. The 

experimental procedure was performed at the Laboratory of Biomass Products and 

Biomass Energy (LABBIM), UEPA, campus VIII Marabá / PA, using scarified paricá 

seeds, with four replications of 25 (twenty five) seeds in each paper roll, separated as 

lots A, B, C and D, totaling 100 (one hundred) seeds, which were finally stored in 

plastic bags in the chamber for germination. The test was performed on day 1 and 7 and 

the best germination percentages were detected in lots B, C and D validating 75% of 

seeds, where lot A did not germinate and did not develop the root. The germination test 

served to show in situ that seeds can be viable and unfeasible. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Schizolobium amazonicum (paricá) é a espécie florestal nativa mais cultivada 

do Brasil. É uma árvore da família das leguminosas – Caesalpinoideae (BARNEBY, 

1996) que capta nitrogênio do ar e o fixa no solo. Sua ocorrência é natural em toda 

Amazônia brasileira, venezuelana, colombiana, peruana e boliviana. No Brasil, é encontrado 

nos estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas, em solos argilosos de florestas 

primárias e secundárias, tanto nas matas de terra firme quanto em várzea alta. Tem madeira 

leve de fácil processamento muito utilizada na fabricação de palitos de fósforo, saltos de 

calçados, brinquedos, maquetes, embalagens leves, etc. (SHIMIZU, E.S.C. et al., 2011).  

No Estado Pará, o paricá vem despertando interesse de produtores rurais e 

madeireiros, em razão do valor comercial da madeira para a produção de laminados e 

rápido crescimento se comparada outras espécies nativas. Essa expansão está associada 

também as diversas possibilidades de uso da madeira, bem como por ser uma 

alternativa regional para suprir a demanda de matéria-prima com madeira proveniente 

de florestas plantadas, como também para recuperação de áreas alteradas (Thomaz e 

Gonçalves 2012). 

As sementes são ortodoxas, apresentando dormência tegumentar, sendo que 

para a germinação é necessária a quebra da dormência. Os tratamentos mais 
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comumente recomendados são os seguintes: escarificação manual, rompendo o 

tegumento da semente no lado oposto ao hilo; escarificação mecânica; escarificação 

química com ácido sulfúrico concentrado por cinco minutos (EMBRAPA 2003).  

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento das sementes 

de paricá em papel especial através do teste de germinação em laboratório. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Para realização do experimento de germinação foram utilizados os seguintes 

materiais, vidrarias e equipamentos:  

•  100 (cem) sementes de Paricá - Schizolobium amazonicum   

•  Balança analítica 

•  Becker de 100ml 

•  Cápsula de alumínio  

•  Dessecador 

•  Estilete 

•  Estufa  

•  Papel toalha para germinação  

•  Papel alumínio  

•  Paquímetro  

•  Pinça  

•  Placa de Petry  

O procedimento experimental foi feito no Laboratório de Bioprodutos e Energia 

da Biomassa (LABBIM), na UEPA, campus VIII Marabá/PA, nos dias 11 e 18/06/2019, 

no qual foram realizados testes utilizando 02 (duas) soluções aquosas: solução de Sal 

tetrazoico e Solução de Hipoclorito de sódio 1%.  

Após manter 02 (dois) lotes de sementes que foram embebidas em solução 

aquosa, o material foi colocado no dessecador para retirada de umidade. Logo, pesou-se 

o recipiente contendo as amostras de sementes secas, tampou-os na placa de petry e foi 

colocado no dessecador até esfriar, juntamente com as respectivas tampas para obter o 

Peso final (p).  
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Aplicou-se, para calcular a porcentagem de umidade, a fórmula na base do peso 

líquido:  

                                     100 (P-p)  

% de Umidade (U) = ---------------  

                                        P-t  

Onde:  P = peso inicial, peso do recipiente e sua tampa mais o peso da semente 

úmida; p = peso final, peso do recipiente e sua tampa mais o peso da semente; t = tara, 

peso do recipiente com sua tampa.  

 Para determinação de parâmetros fisiológicos, foi aplicado o Teste Tetrazóico, 

feito a partir da escarificação das sementes em lixa que foram embebidas por 24 horas. 

Logo depois, foi colocado papel alumínio no Becker para foto ativar, cobriu-se o 

material com sal de tetrazóico, depois foi feita a assepsia com hipoclorito de sódio 1% 

por 3 minutos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após ter feito todo o procedimento descrito acima e feito o teste de porcentagem 

de umidade, foi realizado o teste de germinação em substrato do tipo rolo de papel 

especial de germinação em 02 (dois) lotes de sementes de Paricá (Schizolobium 

amazonicum), com 04 (quatro) repetições de 25 (vinte e cinco) sementes em cada rolo 

de papel, totalizando 100 (cem) sementes, que por fim, foram armazenadas em sacos 

plásticos na câmara para a germinação (figura 1) 
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Figura 1. Lote A de 25 (vinte e cinco) sementes. 

 

O lote A (figura 1) não obteve germinação, pois não desenvolveu a radícula. 

Diferentemente dos lotes B, C e D, que apresentaram protusão da radícula. 

De acordo com o teste de germinação em papel, o lote A (figura 2) foi 

considerado como um lote de sementes inválidas ou inviáveis quando comparado ao 

lote B (figura 3). 

 

 

Figura 2. Lote A de 25 (vinte e cinco) sementes 
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Figura 3. Semente viável (lote B ) e inviável (lote A). 

 

Diferente do lote A, os lotes B (figura 4), C (figura 5) e D, no total de 75 (setenta 

e cinco) sementes, tiveram a emergência dos cotilédones, assim classificados como lotes 

de sementes viáveis para o plantio. 

 

Figura 4. Lote B de sementes viáveis. 
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                 Figura 5. Lote C de sementes viáveis. 

 

4. CONCLUSÕES 

Concluiu-se que mesmo o teste sendo realizado seguido de uma metodologia 

padronizada, controlada em laboratório sob condições altamente favoráveis para que se 

obtenha a maior porcentagem de germinação no menor tempo possível, a qual observou 

75% das sementes, sendo como viáveis, e apenas 25%, inviáveis. A realização do 

experimento em papel especial para germinação de sementes serviu para mostrar, in 

loco, que as sementes podem ser viáveis (lotes B, C e D) e inviáveis (lote A).  
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