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Seção: Ecologia Vegetal

VIABILIDADE DE SEMENTES DE Anadenanthera macrocarpa (Benth) Brenan, Fabaceae, 
EM DIFERENTES SUBSTRATOS ORGÂNICOS PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS.
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O angico vermelho é uma planta de porte arbóreo, encontrada na Caatinga, que apresenta rápido cresci-
mento e produz anualmente grande quantidade de sementes, favorecendo sua utilização em reflorestamen-
to de áreas degradadas. Um dos fatores naturais que mais influencia a produção de mudas florestais é o 
substrato, pois, é o meio em que as raízes se desenvolvem, formando um suporte estrutural, fornecendo 
água, oxigênio e nutrientes para que a parte aérea das mudas se desenvolva. Diante disso, o objetivo deste 
trabalho foi verificar a viabilidade germinativa de sementes de angico (Anadenanthera macrocarpa (Benth) 
Brenan, Fabaceae,) em dois diferentes substratos orgânicos. O ensaio foi conduzido no Centro de Con-
vivência e Educação Ambiental, Limoeiro do Norte/CE, no mês de julho de 2012. As sementes de angico 
foram coletadas no mês de junho de 2012. Os substratos avaliados foram: solo + esterco + adubo orgânico, 
na proporção de 2:1:1 (T1) e solo + esterco na proporção de 2:1 (T2). As sementes foram postas para germi-
nar em sementeiras, sendo utilizadas 100 sementes por tratamento com quatro repetições de 25 sementes, 
em um delineamento inteiramente casualizado. Foi realizada a irrigação diária ao final da tarde com água 
de abastecimento. Por meio da contagem diária das sementes germinadas foi estimada a porcentagem de 
germinação. Os dados foram submetidos a análises de variância a 5% de probabilidade. De acordo com 
os dados coletados observou-se que as médias do percentual de germinação obtidas não apresentaram 
diferença significativa entre os tratamentos avaliados. A média do T1 foi de 57,5% e para T2 foi de 55%. 
Conclui-se com este trabalho que as sementes de angico apresentaram boa viabilidade germinativa nos 
substratos testados, pois, os mesmos continham uma associação de materiais orgânicos e solo, melhorando 
a textura do substrato e, dessa maneira, propiciando boas condições físicas, além de fornecer os nutrientes 
necessários ao desenvolvimento das raízes e da muda.
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