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1  INTRODUÇÃO

Anadenanthera macrocarpa (angico-preto) é uma espécie arbórea que pertence à família Mimosaceae 
(Carvalho, 2003); a sua altura varia de 13 a 20 metros, com tronco entre 40 a 60 cm de diâmetro. Ocorre 
do Maranhão e nordeste do Brasil até São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, principalmente na 
floresta latifoliada semidecídua e preferencialmente em terrenos altos e bem drenados, chegando a formar 
agrupamentos quase homogêneos. A madeira é própria para a construção civil (vigas e assoalhos) e naval, 
confecção de dormentes e uso em marcenaria e carpintaria. É própria para a arborização de parques e praças, 
podendo também ser aproveitada com sucesso para reflorestamentos de áreas degradadas de preservação 
permanente. As flores são melíferas (Lorenzi, 1992).

O processo de germinação constitui uma das fases mais críticas para o estabelecimento das plantas 
em seu “habitat”, podendo ser afetado por uma série de fatores extrínsecos e intrínsecos, fundamentais para 
que o processo se realize normalmente (Raven et al., 2001). 

A germinação será tanto mais rápida e o processo mais eficiente, quanto maior for a temperatura, 
até certo limite. Assim, a germinação só ocorrerá dentro de determinada faixa de temperatura: acima ou 
abaixo dos valores superior e inferior, respectivamente, a germinação não ocorrerá. Dentro desses limites 
existe uma temperatura, ou faixa de temperaturas, na qual o processo ocorre com a máxima eficiência, ou 
seja, obtêm-se o máximo de germinação no menor período possível (Carvalho e Nakagawa, 2000).

A interação entre temperatura e substrato é um fator importante a ser ressaltado. A capacidade de 
retenção de água e a quantidade de luz que o substrato permite chegar à semente podem ser responsáveis por 
diferentes respostas obtidas até para a mesma temperatura (Figliolia et al., 1993).

No teste de germinação, a escolha do substrato deve levar em conta algumas características 
da semente como: tamanho, exigência com relação à necessidade de água e sensibilidade à luz, além da 
facilidade que o substrato oferece para a realização das contagens e avaliação das plântulas (Brasil, 2009). A 
preocupação com a forma da semente e as características do substrato a ser utilizado no teste de germinação, 
é observada nos trabalhos de Santos e Aguiar (2000) com Sebastiania commersoniana e Rego et al. (2009) 
com Blepharocalyx salicifolius.

Devido à importância dos fatores temperatura e substrato para a germinação de sementes e a falta 
dessas informações sobre Anadenanthera macrocarpa, o presente trabalho teve por objetivo estudar diferentes 
temperaturas e substratos e sua interação, para determinar quais são os melhores parâmetros para um resultado 
mais eficiente em testes para padrão de germinação dessa espécie.
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2  MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio foi realizado no Laboratório de Sementes da Seção de Silvicultura do Instituto Florestal, 
na cidade de São Paulo. As sementes de Anadenanthera macrocarpa utilizadas no ensaio foram de um lote 
coletado em 27/08/2009 em Marilia/SP em área de ocorrência de floresta estacional semidecidual e armazenado 
em câmara fria (temperatura de 5±2 ºC e umidade relativa do ar de 90%).

Foram testados os seguintes substratos: vermiculita de textura média, areia e papel mata-borrão, e as 
temperaturas: constante de 25 ºC e alternada de 20-30 ºC.

A quantidade de substrato e o respectivo volume de água destilada foram: duas folhas de papel 
mata-borrão e 10 mL; 150 g de areia e 40 mL; 35 g de vermiculita e 70 mL. O volume de água utilizado foi 
determinado tendo como base a quantidade necessária para o umedecimento do substrato; o excesso de água 
foi drenado.

 Para o controle de fungos superficiais, as sementes foram imersas por 10 minutos em hipoclorito 
de sódio diluído a 2% e após este período enxaguadas durante 1 minuto por três vezes com água destilada.

  Os ensaios foram montados em recipientes do tipo gerbox (caixas de acrílico transparente 
com 11 x 11 x 3 cm); cada tratamento teve quatro repetições de 25 sementes cada, com a semeadura sobre o 
substrato e colocados em germinador do tipo Biochemical Oxigen Demand ‒ BOD. Adotou-se o fotoperíodo 
de 8 horas, sendo que, em temperatura alternada, o fotoperíodo correspondeu à temperatura mais elevada.

Para avaliar o comportamento germinativo da espécie, as contagens foram efetuadas diariamente, 
após o início da germinação, até o sexto dia. Foi adotado o critério botânico de protrusão da radícula 
(Laboriau, 1983), considerando como germinadas as sementes com emissão de pelo menos 0,5 cm de 
radícula. Dessa forma, foi estudado o total de germinação e o índice de velocidade de germinação ‒ IVG, 
um índice de vigor que utilizou a formula proposta por Maguire (1962).

Foi realizada também a determinação do teor de água do lote, utilizando duas amostras de 25 sementes 
e seguindo os procedimentos do método de estufa a 105 ºC, durante 24 horas, contido nas Regras para Análise 
de Sementes (Brasil, 2009).

Na análise dos resultados adotou-se o delineamento experimental inteiramente casualizado e as 
análises estatísticas foram feitas sob o esquema fatorial (Gomes, 1987). As análises referentes à porcentagem 
de germinação foram efetuadas com os dados transformados em arco seno (          ) . Nas tabelas do presente 
trabalho, entretanto, os resultados estão apresentados sem transformação.  A comparação entre as médias foi 
feita pelo teste Tukey, em nível de 5% de probabilidade.

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na avaliação do teor de água, observou-se que o valor obtido de 11,3%, foi adequado à semente de 
Anadenanthera macrocarpa, que é considerada ortodoxa (Cunha et al., 1995), e está dentro da faixa de teores, 
11 a 14%, que Toledo e Marcos Filho (1977), consideram apropriados a conservação de sementes de diferentes 
espécies, pelo período de um ano. Durante o ensaio não houve constatação visual de contaminação, o que 
indica que o grau de umidade e as condições de armazenamento, em câmara fria (Figliolia e Piña-Rodrigues, 
1995), foram pertinentes às sementes.

Quando o parâmetro analisado foi a porcentagem de germinação, não houve diferença estatística 
entre os valores obtidos, tanto para a temperatura constante de 25 ºC, como para a alternada de 20-30 ºC, assim 
como entre os substratos testados (Tabela 1). Resultados equivalentes para essa espécie foram obtidos por 
Figliolia (1984) que, para melhor desempenho do teste de germinação, indica as temperaturas de 25 e 20-30 
ºC, além da constante de 20 ºC para o substrato vermiculita. Salomão et al. (1997), por outro lado, recomendam 
a temperatura constante de 25 ºC, com  substrato rolo de papel. 
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Tabela 1. Germinação (%) de sementes de Anadenanthera macrocarpa submetidas a duas temperaturas (25 e 20-30 °C) e 
três substratos (areia, papel e vermiculita). 

Substratos
Temperaturas

Média
25 ºC 20-30 ºC

Vermiculita 96,0 90,0 93,0 a
Papel 97,0 95,0 96,0 a
Areia 96,0 90,0 93,0 a
Média 96,3 A 91,6 A

Fator A – temperatura – 2,10 ns                Fator B – substrato – 0,37 ns                  Fator AxB – 0,20 ns

Desvio-padrão – 9,82                            Coeficiente de Variação (CV) – 12,35%

ns – valor não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade.

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na linha, e minúscula na coluna, não diferem entre si pel oteste Tukey a 
5% de probabilidade.

Quanto ao parâmetro índice de velocidade de germinação ‒ IVG, não houve diferenças entre as 
temperaturas de 25 e 20-30 ºC, o que indica que, em uma análise de sementes, o tempo e condição para a 
conclusão do ensaio serão semelhantes para as temperaturas testadas (Tabela 2).

Tabela 2. Índice de Velocidade de Germinação (IVG) de sementes de Anadenanthera macrocarpa submetidas a duas 
temperaturas (25 e 20-30°C) e três substratos (areia, papel e vermiculita).

Substratos
Temperaturas Média

25 ºC 20-30 ºC
Vermiculita 11,32 11,15 11,24 b

Papel 15,34 13,88 14,61 a
Areia 11,98 11,23 11,61 b
Média 12,88 A 12,09 A

Fator A – temperatura –  1,67 ns                  Fator B – substrato –  12,41 **                Fatores A x B –  0,38 ns

Desvio Padrão –  1,49                                        Coeficiente de Variação (CV) – 11,92%

** – valor significativo pelo teste F a 1% respectivamente.

ns – valor não significativo pelo teste F a 5% de probabilidade.

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na linha, e minuscula, na coluna, não diferem entre si pelo teste Tukey 
a 5% de probabilidade.

Vários foram os estudos de germinação de sementes que utilizaram espécies dos gêneros 
Anadenanthera e Parapitadenia, testando temperaturas e substratos mais adequados, sendo que os resultados 
variaram de acordo com a espécie em estudo. Souza et al. (2007), estudando Adenanthera pavonina 
indicaram as temperaturas de 30 e 35 ºC e os substratos areia e pó de coco. Mondo et al. (2008), estudando 
Parapiptadenia rigida indicaram temperatura de 25 ºC e vermiculita como substrato, na modalidade entre. 
Medeiros e Abreu (2005), após compilação de resultados de trabalhos com sementes de Anadenanthera 
colubrina e A. falcata, citam, para a primeira espécie, temperaturas de 20 e 25 °C e os substratos papel, 
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vermiculita e areia, todos na modalidade sobre, além do rolo de papel e, para a segunda espécie, recomendam 
temperatura de 25 °C e papel e vermiculita na modalidade sobre.  

A ocupação de grandes extensões geográficas por uma espécie propicia a germinação das sementes 
em uma faixa maior de temperatura, indicando um caráter adaptativo a diferentes ambientes (Laboriau, 1983). 
Deste modo, o comportamento germinativo das sementes de Anadenanthera macrocarpa, indistinto frente às 
duas temperaturas testadas, pode estar relacionado à sua ampla área de ocorrência, pois é encontrada na floresta 
estacional semidecidual, cerradões e até mesmo na caatinga (Durigan et al., 2002). A ampla distrubuição 
territorial da espécie faz com que algumas de suas características variem ou desapareçam (Rodrigues et al., 
2007), sendo a temperatura ótima para a germinação de sementes uma dessas características. 

Neste trabalho, em especifico, as sementes são provenientes de uma área de floresta estacional 
semidecidual, fitofisionomia que tem por característica a deciduidade do estrato arbóreo em torno de 20 a 50%, 
e isto ocorre na época de seca ou de menor temperatura (Veloso et al, 1991). 

Os substratos testados não apresentaram diferença estatística quando o parâmetro analisado foi 
germinação (Tabela 1), mas houve diferença para o IVG (Tabela 2).  O substrato papel apresentou os melhores 
resultados. De fato, esse substrato é indicado para Anadenanthera macrocarpa por Barbosa e Macedo (1993); 
entretanto, Figliolia (1984) e Salomão et al. (1997), recomendam, respectivamente, vermiculita e rolo de papel.  

Tendo em vista que as características da semente (tamanho, forma e textura do tegumento) influeciam 
na escolha do substrato (Figliolia et al., 1993; Figliolia e Piña-Rodrigues, 1995 e Brasil, 2009), é possível 
concluir que o papel, devido à sua facilidade de contato com as sementes, que têm formato achatado, supre 
de forma adequada a demanda por umidade, sendo assim apropriado para uso nos testes de germinação desta 
espécie, com a vantagem de facilitar as contagens e avaliações do sistema radicular.

Este substrato, bastante utilizado em análise de sementes florestais, apresenta ainda como vantagens 
o baixo custo e peso, a facilidade de manuseio e praticidade, ser esterilizável e necessitar de pouco espaço para 
estocagem. As desvantagens são: necessidade de reumedecimento periódico, favorecimento de ocorrência de 
fungos aeróbicos e a não indicação para sementes redondas (Figliolia et al., 1993; Figliolia e Piña-Rodrigues, 
1995; Brasil, 2009). 

4  CONCLUSÕES

As temperaturas de 25 e 20-30 ºC são equivalentes para uso em testes de germinação com sementes 
de Anadenanthera macrocarpa.

O substrato papel foi o que apresentou os melhores resultados com relação à velocidade de germinação, 
portanto o mais indicado para teste germinativo.
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