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Licania rigida Benth., conhecida como oiticica, árvore perene endêmica do Nordeste
brasileiro, é típica de matas ciliares da Caatinga, comumente usada em programas de
reflorestamento  ou  arborização,  importante  devido  ao  aspecto  ambiental  e  por  ter
uma semente rica  em óleo que vem sendo há muito  tempo empregado na  indústria
para  diversos  fins.  Este  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  o  desenvolvimento
inicial de plântulas submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos. Para tanto,
foram  submetidas  aos  tratamentos  (1  –  testemunha;  2  -  remoção  do  epicarpo;  3  -
imersão em ácido sulfúrico a 95% por 10’; 4 - embebição em água por 80 horas e 5 -
embebição em água por 160 horas). A semeadura foi feita em uma mistura de arisco
escuro,  polifértil  e  húmus,  nas  mesmas proporções.  Após  75  dias,  as  raízes  e  parte
aérea  das  plantas  foram  colocadas  para  secar  a  65ºC  até  a  estabilização  do  peso,
quando  foram  pesadas.  O  experimento  foi  conduzido  na  casa  de  vegetação  da
Universidade  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  em  Delineamento  Inteiramente
Casualizado com 5 repetições, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey. As
variáveis estudadas foram: Massa seca da raiz e parte aérea e crescimento inicial (15,
30,  45,  60,  75  dias).  Não  houve  diferenças  significativas  para  pesos  secos,
demonstrando que os tratamentos não influenciaram morfológica e fisiologicamente
as sementes. Quanto ao desenvolvimento inicial das plântulas observou-se um rápido
crescimento nos 15 primeiros dias pós germinação, variando de 8cm (tratamento 5) a
11,40cm (testumunha). Nos demais períodos houve queda na taxa de crescimento à
medida que aumentava o tempo. De 15 a 30 dias nenhum tratamento apresentou uma
taxa de crescimento inferior a 25%, enquanto nos últimos 15 dias ela não ultrapassou
10%. Pode-se concluir que os tratamentos de quebra de dormência não interferiram
na fase inicial de desenvolvimento das plântulas. 
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