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O desmatamento das florestas vem aumentando ao longo do tempo, trazendo 
grandes problemas ambientais. Desta forma surge a necessidade de recuperar áreas 
degradadas e preservar as florestas existentes. Assim, o interesse nos estudos de 
condições que proporcionem uma melhor germinação de espécies nativas. A presente 
pesquisa teve como objetivo avaliar a influência de diferentes tamanhos de sementes 
de Anadenanthera macrocarpa (Benth) na germinação das mesmas. Para isto foram 
utilizados quatro tratamentos, separados em função dos tamanhos das sementes: T1 – 
sementes pequenas, T2 – sementes médias, T3 – sementes grandes, T4 - sementes de 
vários tamanhos. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, 
com 3 repetições compostas de 25 sementes cada, totalizando 75 sementes, por 
tratamento. As sementes foram colocadas para germinar em folhas de papel germitest 
em forma de rolo e umedecidas com água destilada e mantidas em germinador sob 
temperatura de 25ºC, constante. As contagens de germinação foram realizadas 
diariamente até 11 dias após a instalação do experimento, sendo consideradas 
germinadas as que apresentavam emissão de radícula. Foram avaliadas as seguintes 
variáveis: porcentagem de germinação aos onze dias após a instalação do experimento; 
matéria fresca de plântulas e matéria seca de plântulas. Para a análise estatística foi 
utilizado o software estatístico GENES. As sementes de angico vermelho apresentaram 
elevadas taxas de germinação: Tratamento 1 (73%), tratamento 2 (69%), tratamento 3 
(51%) e tratamento 4 (64%). Apesar da não detecção de diferença estatística 
significativa para as médias dos parâmetros avaliados, as sementes pequenas 
proporcionam maior média de germinação e as plântulas oriundas das sementes médias 
apresentam maiores médias de massa fresca e seca.  
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