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Anadenanthera  macrocarpa  também  conhecida  como  angico  é  uma  planta  que  pode
chegar a atingir 20 metros de altura. Sua ocorrência vai desde o Nordeste do país até São
Paulo e Mato Grosso do Sul. Informações sobre sementes florestais, têm sido motivos de
estudo por parte de pesquisadores e analistas de sementes, em função da não-existência de
prescrições  para  a  condução  de  teste  de  germinação  para  espécies  florestais  nativas.  O
substrato  e  a  temperatura  são  dois  importantes  fatores  que  afetam  o  comportamento
germinativo das sementes durante o teste de germinação. Assim, o objetivo da pesquisa foi
avaliar o efeito de diferentes substratos e as temperaturas para a germinação de sementes
de  Angico.  A pesquisa  foi  conduzida  no  Laboratório  de  Análise  de  Sementes  Florestais,
pertencente  ao  Departamento  de  Ciência  Florestal  da  Universidade  Federal  Rural  de
Pernambuco.  Avaliou-se  a  influência  de  duas  temperaturas  e  quatro  substratos  na
germinação de sementes de angico vermelho. As temperaturas utilizadas foram 20° e 30°
C  e  os  substratos  usados  foram:  mata  borrão,  pó  de  coco,  areia  e  rolo  de  papel.  As
sementes  foram  colocadas  para  germinar  em  caixas  gerbox,  com  quatro  repetições
contendo  25  sementes.  O  teste  de  germinação  foi  realizado  em  8  tratamentos  com  4
repetições.  Os  tratamentos  foram  esquematizados  em  delineamento  inteiramente
casualizado, em esquema fatorial 4 X 2, sendo quatro substratos e duas temperaturas. Foi
utilizado  o  teste  de  Tukey  ao  nível  de  5%  de  probabilidade,  para  comparação  entre  as
médias  quando  houve  significância  no  teste  F.  Nesse  trabalho  foi  observado  que  a
germinação  do  Angico  respondeu  positivamente  na  temperatura  a  20°  sem  diferença
significativa entre os substratos, notando-se que a germinação não respondeu a temperatura
a 30° C. Conclui-se assim que para a germinação das sementes não houve influência entre
os substratos estudados e que as mesmas não germinam em temperatura mais elevada.
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