ANA CAROLINA DA CUNHA RODRIGUES

BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES, GERMINAÇÃO E
CRESCIMENTO DO ANGICO (Anadenanthera colubrina (Vell.)
Br enan var. cebil (Gr iseb.) Altschul) EM DIFERENTES
CONDIÇÕES DE SUBSTRATO E LUMINOSIDADE

Feir a de Santana – BA
2005

ANA CAROLINA DA CUNHA RODRIGUES

BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES, GERMINAÇÃO E
CRESCIMENTO DO ANGICO (Anadenanthera colubrina (Vell.)
Br enan var. cebil (Gr iseb.) Altschul) EM DIFERENTES
CONDIÇÕES DE SUBSTRATO E LUMINOSIDADE

Feir a de Santana – BA
2005

4

Ficha Catalográfica – Universidade Estadual de Feira
de Santana
Rodrigues, Ana Carolina da Cunha. Biometria de frutos e sementes,
germinação e crescimento do angico (Anadenanthera colubrina (Vell.)
Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul) em diferentes condições de
substrato e luminosidade. 2005. 92 pg.
Orientador: Juan Tomás Ayala Osuna
Dissertação (Mestrado) – Departamento de Ciências Biológicas,
Universidade Estadual de Feira de Santana, BA., 2005
Inclui bibliografia
1. Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul
 . 2. Fisiologia Vegetal. I. Juan Tomás Ayala Osuna. II. Universidade
Estadual de Feira de Santana. III. Título.

5

Universidade Estadual de Feira de Santana
Departamento de Ciências Biológicas
Programa de PósGraduação em Botânica

BIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES, GERMINAÇÃO E
CRESCIMENTO DO ANGICO (Anadenanthera colubrina (Vell.)
Br enan var. cebil (Gr iseb.) Altschul) EM DIFERENTES
CONDIÇÕES DE SUBSTRATO E LUMINOSIDADE

ANA CAROLINA DA CUNHA RODRIGUES

Dissertação apresentada ao Programa
de PósGraduação em Botânica da
Universidade Estadual de Feira de Santana
como parte dos requisitos para a obtenção
do título de Mestre em Botânica .

Orientador: Prof. Dr. Juan Tomás Ayala Osuna

UEFS

6

Feira de Santana – BA
2005

Banca Examinadora

______________________________________
Profª. Dr.ª Samira Miguel Campos de Araújo

______________________________________
Profª. Dr.ª Sandra Regina Queiroz

______________________________________
Prof. Dr. Juan Tomás Ayala Osuna
Orientador e Presidente da Banca

Feira de Santana – BA

7

2005

Aos meus pais, irmãos, cunhado,
sobrinhos e amigos por todo
apoio e incentivo para vencer
mais um desafio.
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Quase
(Luiz Fernando Veríssimo)

Ainda pior que a convicção do não,
É a incerteza do talvez,
É a desilusão de um quase!
É o quase que me incomoda,
Que me entristece,
Que me mata trazendo tudo
Que poderia ter sido e não foi.
Quem quase ganhou ainda joga,
Quem quase passou ainda estuda,
Quem quase amou não amou.
Basta pensar nas oportunidades
Que escaparam pelos dedos,
Nas chances que se perdem por medo,
Nas idéias que nunca sairão do papel
Por essa maldita mania de viver no outono.
Perguntome, às vezes,
O que nos leva a escolher uma vida morna.
A resposta eu sei de cor,
Está estampado na distância
E na frieza dos sorrisos,
Na frouxidão dos abraços,
Na indiferença dos “ bom dia” ,
Quase sussurrados.
Sobra cobardia e falta coragem
Até para ser feliz.

9

A paixão queima,
O amor enlouquece,
O desejo trai.
Talvez esses fossem bons motivos
Para decidir entre a alegria e a dor.
Mas não são.
Se a virtude estivesse mesmo no meio
Termo,
O mar não teria ondas,
Os dias seriam nublados
E o arcoíris em tons de cinza.
O nada não ilumina,
Não inspira,
Não aflige nem acalma,
Apenas amplia o vazio
Que cada um traz dentro de si.
Preferir a derrota prévia
À dúvida da vitória
É desperdiçar a oportunidade de merecer.
Para os erros há perdão,
Para os fracassos, chance,
Para os amores impossíveis, tempo.
De nada adianta cercar um coração vazio
Ou economizar alma.
Um romance cujo fim
É instantâneo ou indolor não é romance.
Não deixe que a saudade sufoque,
Que a rotina acomode,
Que o medo impeça de tentar.
Desconfie do destino e acredite em você.
Gaste mais horas realizando que
Sonhando...
Fazendo que planejando...
Vivendo que esperando...
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Porque,
Embora quem quase morre esteja vivo,
Quem quase vive já morreu.
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Introdução e Referencial Teórico
1. Introdução
A maior parte da região Nordeste do Brasil é composta pelo Bioma Caatinga, que
abrange cerca de 65% da área, cujas características peculiares de clima e fisionomia
contrastam com o restante do país. Outro Bioma de extrema importância é a Mata
Atlântica, bastante conhecida pela sua riqueza em espécies animais e vegetais, ainda
encontrada em alguns trechos remanescentes de floresta onde os níveis de biodiversidade
são considerados os maiores do planeta.
O aumento global no nível de preocupação com estes ecossistemas naturais surge
juntamente com os problemas gerados pelas degradações que vêm sofrendo essas áreas.
Por isso é necessário que se conheça o local (relevo, solo, clima, etc.), os organismos
envolvidos e suas relações (como se comportam em determinados ambientes, quais suas
exigências nutricionais, manutenção, etc.) e, a partir disso, desenvolvese a pesquisa que
auxilie novas técnicas de manejo e recomposição de áreas, principalmente as mais
sensíveis e impactadas.
Ambos ecossistemas possuem espécies vegetais de grande importância, muitas
delas leguminosas, que podem levar o Nordestino a superar melhor as dificuldades
impostas pela natureza e pela degradação que o próprio homem vem causando ao meio
ambiente. Uma dessas espécies é o angico (Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var.

cebil (Griseb.) Altschul, pertencente à família Fabaceae  Mimosoideae e utilizado para o
fornecimento de tanino, madeira, mel, resina, além de ser considerado ornamental e
medicinal.
Por ser o angico uma espécie vegetal com elevado potencial econômico e pela sua
relativa facilidade de adaptação a diversos ambientes, é recomendada para recuperação
ambiental em solos pobres e degradados, tanto de regiões áridas quanto áreas do recôncavo
que sofrem problemas com a antropização e uso inadequado dos solos para cultivo de
espécies exóticas com grande demanda no mercado.
Baseado nas relevâncias apresentadas e tendo em vista os problemas manifestados
no Semiárido e Recôncavo Baiano, o presente trabalho objetivou desenvolver estudos
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comparativos, morfométricos, germinativos e de crescimento, de indivíduos procedentes de
duas populações adultas localizadas em regiões de climas distintos. Uma dessas áreas
encontrase na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano e a outra em Tanquinho,
localizada no Semiárido. Também, para analisar se há diferenças morfológicas nos frutos
e sementes, e variações de germinação e crescimento entre as mesmas, foram submetidas a
diferentes condições de laboratório e de viveiro, com diferentes tipos de solos e
luminosidades.

2. Referencial Teórico
2.1.Caracterização Botânica
A família Fabaceae Lindley está dividida em três subfamílias: Mimosoideae,
Caesalpinioideae e Faboideae, com cerca de 620 gêneros e quase 18000 espécies com
ampla distribuição geográfica, desde as zonas cálidotemperadas, subtropicais até as
tropicais, das quais boa parte encontrada aqui no Brasil pertence, originariamente, à flora
brasileira e é bastante rica em plantas de grande importância em diversos setores da
economia (Barroso, 1986; Schultz, 1990; Judd et al., 1999).
Ainda de acordo com Judd et al. (1999), a subfamília Mimosoideae possui cerca de
2500 espécies distribuídas em aproximadamente 40 gêneros, dentre os mais representativos
estão Acacia, Albizia, Calliandra, Inga, Leucaena , Mimosa, Parkia e Pithecellobium.
O gênero Anadenanthera Spegazzini, ao qual pertencem algumas das plantas
conhecidas por angico, compreende arbustos eretos ou escandentes, trepadeiras robustas ou
árvores, com folhas bipinadas, inflorescência em capítulo, flores actinomorfas sésseis ou
curtamente pediceladas, pedicelos livres, cálice e corola com prefloração valvar. Possui 10
estames ou menos, com filetes livres ou concrescidos só na base. As sementes são
achatadas, o tegumento tem coloração escura, mas nunca vermelha, e é muito tênue,
membranáceo, embora constituído pelas camadas celulares características (Barroso, 1986;
Judd et al., 1999). Possui uma linha fissural, chamada pleurograma, que, de acordo com
Lima (1985) e MeloPinna et al. (1999), pode funcionar como uma válvula higroscópica,
facilitando a entrada de água durante a embebição. Segundo Lewis (1987), aqui na Bahia,
esse gênero contém apenas duas espécies: Anadenanthera peregrina e A. colubrina , cada
qual com duas variedades.
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A. colubrina var. cebil (Figuras 1 a 10) que pode chegar até 30 m de altura a
depender das condições climáticas da área em que cresce, é caracterizada por possuir
folíolos curtos e dilatados na porção mediana, com proeminente venação secundária. Essa
folhagem é quase persistente e pode ser totalmente perdida no fim do inverno. As
glândulas do pecíolo são alongadas, as inflorescências são fasciculadas nas axilas das
folhas e subterminais, ou racemosas nos ápices dos ramos, de coloração esbranquiçada,
com anteras glandulares. São polinizadas principalmente por abelhas e diversos insetos
pequenos.
Os frutos são do tipo folículo, com 10 a 32 cm de comprimento, lisos a reticulados,
com pericarpo lenhoso e pouco espesso, mais ou menos achatados, uniloculares,
falsamente septados, muitas vezes irregularmente contraídos, de cor marrom escura quando
maduros (Altschul, 1964; Oliveira, 1997). Suas sementes são exalbuminosas, relativamente
pequenas, achatadas, com tegumento marromenegrecido, membranáceo, e se torna mais
rígido com o passar do tempo, dificultando a entrada de água durante o processo da
embebição, o embrião possui coloração amarela clara e é composto de dois cotilédones
planos, com uma fenda basal que termina no ponto de inserção destes no eixo hipocótilo
radícula, exposto pela incisão basal dos cotilédones; a plúmula é diferenciada, com folíolos
e estipela delimitados (Oliveira, 1997).
Lima (1994) encontrou na raiz principal, em plantas de 45 dias, uma tuberosidade,
com reserva de água e amido, além de fibras gelatinosas, de cerca de 40 cm de
comprimento, compreendendo a base do hipocótilo até a extremidade distal da região de
transição, e no final desta raiz principal saíam as raízes laterais em disposição horizontal.
Essa tuberosidade desaparecia na fase adulta, o que a autora sugeria ser uma estratégia para
superar as condições mais severas do ambiente, já que esta estrutura se relaciona com a
absorção de água.

Figura 1 – População de angico

Figura 2 – Inflorescência em botão
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Figura 3 – Inflorescência aberta

Figura 4 – Detalhe de ramos

Figura 5 – Frutos maduros
Figura 7 – Plântula com 1 dia de
idade
Figura 6 – Sementes maduras

Figuras 8, 9 e 10 – Mudas produzidas
em diferentes condições de sombreamento
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O mecanismo de dispersão é a autocoria, principalmente barocoria, e os estudos
realizados até agora têm demonstrado padrão agregado com relação ao agrupamento dos
indivíduos dentro das populações (Silva e Barbosa, 2000; Barbosa, 2003), devido ao tipo
de dispersão anteriormente citado. Silva (1998) verificou que as sementes maiores,
portanto com mais reservas, são mais vulneráveis à herbívoros, formigas, roedores e
patogénos. Além disso, observou o ataque de larvas de insetos em frutos ainda presos à
plantamatriz.
O angico se adapta muito bem a diversos ambientes, por isso algumas
características morfológicas podem não ser encontradas ou possuir algum grau de variação.
Segundo Altschul (1964), responsável pelo estudo taxonômico do gênero, essa espécie é a
mais variável morfologicamente e a mais propagada, é de ampla distribuição, não sendo
tão freqüente, mas os caracteres morfológicos estão correlacionados com distribuição
geográfica particular, resultado acumulativo incorporado geneticamente. Thomas (1994)
afirma que o sucesso ecológico e evolutivo das leguminosas tem sido atribuído a suas
flexíveis respostas adaptativas, em ambos traços estruturais e fisiológicos.

2.2.Distribuição, Importância e Utilização
É encontrada desde a região Nordeste do Brasil até Bolívia, Argentina, Paraguai e
Peru (Altschul, 1964). O Nordeste, terceira maior região brasileira, ocupando uma área de
564.692.67 Km2, o que corresponde a 6,64% da área do país e 36,34% da área do Nordeste
(Bahia, 2003), possui como principais biomas a Caatinga e a Mata Atlântica, com
condições climáticas bastante distintas e onde são encontradas populações de angico
adultas, nativas ou plantadas.
A Caatinga, bioma que recobre cerca de 65% desta região, é caracterizada por um
clima semiárido, com altas temperaturas, de até 33ºC, e baixa umidade, com
aproximadamente de 250 a 500 mm de chuva por ano, distribuídos quase todos em um
período de três a seis meses (Velloso et al., 2002) e com uma composição florística e
fisionômica diversa, como relatado por Romariz (1996). Já o ecossistema de Mata
Atlântica, que originalmente estendiase por toda a costa Nordeste, Sudeste e Sul do país,
hoje está reduzido a pequenas manchas que correspondem a 7% do total e é caracterizado
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pelo clima tropical úmido, com temperaturas médias máximas de 28ºC e precipitação de
1200 mm/a (Vieira et al., 2002; WWF, Online; Bahia, 2003).
Devido a essa ampla distribuição além do território brasileiro, são relatados
diversos nomes populares como: angico, angicobranco, angicoverdadeiro, angico
vermelho, angicodecaroço, cambuí, cambury, cambuíangico, favinha, acácia, acácia
angico, niopo, paricá, apertaruão, angicojacaré (Bahia, 1979; Pinto et al., 1990; Sampaio

et al., 1998; Lorenzi, 2002) e sinonímias científicas como: Anadenanthera macrocarpa
(Benth.) Brenan, Piptadenia colubrina (Vell.) Benth., P. macrocarpa Benth., P. perigrina
Benth., Acacia colubrina Mart., A. peregrina Kunt., A. virginalis e Mimosa colubrina Vell.
(Hoehne, 1939; Bahia, 1979; Lewis, 1987).
Seu uso vai desde o fornecimento de tanino para curtumes, fornecimento de
madeira e produção de mel, até forrageira, resinífera, ornamental e medicinal. A madeira
serve para obras hidráulicas, esteios, dormentes, para construção civil e naval, carpintaria,
marcenaria (Lorenzi, 2002; Catharino, Online), como energética, fornecendo lenha e
carvão, fato presenciado em algumas cidades do Nordeste e ainda na forma de produtos de
artesanato, vendidos em feiras livres, feitos com madeira de angico. Da mesma maneira
que várias outras espécies, vem sofrendo a ação antrópica, sendo derrubadas para plantio
em sistemas de agricultura itinerante (Sampaio et al., 1998). Truguilho et al. (1997)
comentam que o angico é uma das espécies com maior potencial para utilização industrial
da casca na produção de taninos condensados, possuindo 18,51% da substância.
Considerando que a casca seria um resíduo na exploração da madeira, significaria uma
alternativa viável, minimizando possíveis impactos ambientais.
É indicada popularmente na região de Feira de Santana para tratamento de doenças
respiratórias. Fonseca (1922) cita que a casca é amarga, adstringente, usada em banhos na
leucorréia, úlceras e afecções do peito. Fornece resina semelhante à goma arábica, que é
usada em xaropes, nas bronquites, como expectorante e como preservativo e medicamento
contra coqueluche. A tintura obtida de suas folhas é eficaz em golpes e comoções cerebrais
(Catharino, Online). Os aborígenes usavam as sementes torradas e trituradas, ou então
secas ao sol e moídas, como rapé, para curar constipações rebeldes, gripes crônicas e fortes
dores de cabeça conseqüentes de resfriados. Há relatos de uso como alucinógeno e
hipnótico, e seus constituintes químicos fazem parte de um campo de interesse da
psiquiatria experimental (Altschul, 1964; Lorenzi e Matos, 2002). Bahia (1979) ainda cita
propriedades depurativa (purificadora), emoliente (abranda inflamações), antiasmática,
antidiarréica, antihemorrágica, antiescrofulosa (impede a tuberculose crônica dos gânglios
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linfáticos, ossos e articulações), contra raquitismo, linfatismo (doença caracterizada por
flacidez, descoramento da pele, debilidade geral, tendência para edemas e obstrução dos
gânglios), inapetência e também age sobre as fibras do útero.
Apesar desta planta não ter o uso medicinal cientificamente validado, seu uso
empírico está difundido, e como muitas outras, sua importância está sendo ressaltada pela
situação econômica das regiões em que ocorre. Alguns trabalhos sobre estudos químicos
mostram alcalóides, flavonóides, taninos e oligossacarídeos (Altschul, 1964; Trugillho et

al., 1997; Delgobo et al., 1999; Piacente et al., 1999; Desmarchelier et al., 1999). Alguns
estudos experimentais com coelhos e bovinos, realizados pela Universidade Federal Rural
do Rio de Janeiro, por Tokarnia et al. (1999) e Brito et al. (2000), mostraram o potencial
tóxico da mesma, já que é uma planta cianogênica, produzindo diversos sintomas
neuromusculares que eram revertidos com hipossulfito de sódio. Eles verificaram que as
folhas, em outubro, passam por uma fase de maior toxicidade, por ser um período de
brotação, do que no mês de março, quando se tornam maduras, e o dessecamento faz com
que elas percam essa toxidez lentamente ao longo dos meses.
Segundo Capasso et al. (2000), o potencial de toxicidade de plantas medicinais não
é novo e em vários países, onde ervas medicinais são comumente usadas, sabese que
algumas plantas devem ser usadas com cautela porque elas podem ser tóxicas para o
fígado, rim, pele e outros tecidos, por conterem substâncias como os alcalóides
pirrolizidínicos, terpenos, furanocumarinas, etc., mas por meio da pesquisa da composição
química de uma planta, podese conhecer os grupos de metabólitos secundários relevantes
a serem utilizados em medicamentos fitoterápicos (Cardoso et al.,2001).
Albuquerque e Andrade (2002) fazendo um estudo etnobotânico em uma área de
caatinga no município de Alagoinha – PE também verificaram o uso do angico, pela
população local, como veneno, além das utilidades anteriormente citadas, o que acaba
comprometendo a existência desta e de outras plantas por haver consumo intenso, ausência
de cultivos ou de métodos de propagação, desconhecimento da real distribuição das
populações nativas e ausência de estudos que avaliem o impacto do extrativismo na
estrutura e biologia dessas populações.
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2.3.Desenvolvimento e Sustentabilidade
Sobretudo nas regiões neotropicais, o processo de desmatamento provavelmente já
levou à extinção várias espécies vegetais e vem deixando vulneráveis várias outras
(Oliveira, 1997).
De acordo com o Anuário Estatístico da Bahia (Bahia, 2003), a extração da casca
de angico chegou a 181 toneladas em 2001, bem menos se comparado com o ano de 1995
que foi de 280 toneladas. Em conseqüência dessa escassez, o mercado valorizou seu preço
fazendo com que a procura aumentasse e o impacto fosse também maior. Apesar dessa
espécie possuir ampla ocorrência, devido à sua utilidade e aos processos de degradação
ambiental, também verificado por Silva (2002), se encontra na lista das 20 espécies
ameaçadas de extinção, ainda de acordo com Bahia (2003) (Figura 11) e também por isso é
uma das espécies prioritárias para estudo proposta por Vieira et al. (2002) na Primeira
Reunião Técnica sobre Recursos Genéticos de Plantas Medicinais e Aromáticas:
Estratégias para Conservação e Manejo Sustentável.
Barbosa (2001) em um trabalho sobre o extrativismo do angicovermelho em dois
municípios da Paraíba verificou que a atividade na intensidade e freqüência desenvolvidas
não provocava redução da espécie na área estudada, mas sugeria a adoção de medidas de
planejamento e reflorestamento para atender um possível aumento da demanda do mercado
consumidor.
Apesar da espécie se encontrar em processo de extinção, Pinto et al. (2001)
comentam que as espécies selvagens possuem eficientes mecanismos de disseminação e
germinação, o que mantêm suas sobrevivências, e ainda que para isso são usados artifícios
naturais como a dormência das sementes, que mesmo em condições favoráveis, só vêm a
germinar na estação adequada, por isso os frutos apresentam longo período de
desenvolvimento. Além disso, Nobre (1994) inclui a falta de sincronismo de maturação
entre frutos de matrizes de uma mesma população ou até mesmo de um indivíduo, como
mecanismo ecológico, dificultando a produção comercial de sementes florestais, e até
mesmo interferindo na porcentagem de emergência e vigor dessas sementes, porém
reduzindo o ataque de insetos, sendo também um dos mecanismos de defesa das plantas,
para melhor dispersão e como estratégia para estabelecimento da espécie (PiñaRodrigues
e Aguiar, 1993), além dos outros mecanismos de defesa abordados por Lomônaco (1994)
como tamanho e formato de sementes e imprevisibilidade de produção.
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Figura 11 – Mapa da Flora ameaçada de extinção de acordo com Bahia (2003).

Fonte: SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia.
www.sei.ba.gov.br/geoambientais/cartogramas/mapas/flora.pdf
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De acordo com Catharino (Online) e Lorenzi (2002), devido à rusticidade e
adaptação a terrenos secos, as diversas espécies de angico são recomendadas para
recuperação ambiental, pois crescem bem em solos pobres e degradados, além de ter um
crescimento bastante rápido ficando prontas para plantio no campo em menos de 4 meses,
podendo chegar a 45 metros de altura aos 2 anos, por isso podem ser utilizadas tanto para
recuperação de áreas degradadas como para arborização urbana e no paisagismo. Sâmor
(1999) diz que A. macrocarpa ocorre com alta freqüência em áreas degradadas pela
extração de argila, no município de Campos dos Goytacazes – RJ.
Para barrar o processo de desmatamento e extinção de espécies, principalmente em
ecossistemas que já se encontram bastante impactados, com comprometimento das
propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, é necessária a aplicação de técnicas de
manejo e conservação, e também de recuperação, com a reintrodução das espécies
autóctones, pois já se encontram adaptadas às condições ecológicas locais e são
aparentemente mais resistentes a inimigos naturais e tratos culturais tradicionais.
Sampaio et al. (1998) realizaram um estudo em Serra Talhada  PE, onde algumas
espécies, entre elas A. colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul, não conseguiam rebrotar em
parcelas que simulavam a atuação do Nordestino, utilizando a vegetação do Semiárido e
Recôncavo, principalmente para produção de lenha e plantio em sistema de agricultura
itinerante, onde constantemente ocorre a atuação do fogo em diferentes graus de
intensidade. Nessas parcelas se conhecia a capacidade de regeneração das diversas espécies
da vegetação nativa visando estabelecer um manejo sustentável a longo prazo. Pôdese
perceber que o angico não conseguia se regenerar bem nas parcelas queimadas,
apresentando poucos indivíduos, favorecendo o aparecimento de novas plantas, algumas
delas pioneiras, fazendo atuar processos de competição antes não verificados. Kennard e
Gholz (2001) e Gould et al. (2002) fizeram estudos semelhantes na Bolívia, onde A.

colubrina é comum, e verificaram os efeitos negativos da atuação do fogo no crescimento
das plantas, principalmente pela perda de nutrientes e as mudanças nas propriedades
químicas e físicas do solo.

2.4.Taxa de Germinação e Sobrevivência
Carvalho e Oliveira Filho (1998), em um trabalho no Horto de Plantas Medicinais
da UFRN, constataram uma média de 21 dias para a Piptadenia colubrina germinar, sem
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passar por nenhum tipo de tratamento prévio, como cita também Lorenzi (2002), chegando
a mais de 80% de germinação em casa de vegetação. Deve ser ressaltado que essa
germinação primeiramente estudada foi de apenas três exemplares, o que não dá uma
amostra representativa (Santana e Ranal, 2000) que possa estimar o período germinativo da

P. colubrina , além de não relatarem quais as condições de viveiro, como sombreamento e
regas.
Silva et al. (2004) constataram, em casa de vegetação sob condições não
controladas, maiores índice de velocidade de germinação e porcentagem de germinação
nos substratos areia e vermiculita, na profundidade superficial. O experimento constou de
um Delineamento Inteiramente Casualizado com 9 tratamentos, 3 substratos e 3
profundidades, com 3 repetições e 32 sementes por parcela. Já Oliveira (1997) obteve 82%
de germinação em germinador a 25ºC ± 1 sob iluminação contínua e 52% em estufa de
sombrite em sacos de polietileno contendo terra e areia em igual proporção. Barbosa
(2003) se refere ao intervalo de 80 a 100% de germinação após 48 horas da montagem do
experimento, numa faixa de temperatura de 30º a 35ºC e fotoblastismo neutro, ou seja, alta
percentagem de germinação tanto na presença de luz quanto na ausência. Isso pode ser
explicado pelo fato de que durante a germinação esta espécie seja tolerante à sombra,
condição relativa ao padrão de distribuição agregado da população e das condições
ambientais da caatinga na época chuvosa, quando as plantas rebrotam. Devido à essa
rapidez de germinação não seria necessária utilização de qualquer tratamento de
escarificação, o que poderia até reduzir a taxa de germinação, como foi constatado por
Duarte (1978). Essa rapidez de germinação em altas percentagens faz com que não haja
tempo suficiente para ação de predadores, oferecendo maiores chances de sobrevivência
para as plântulas (Barbosa, 2003). Além disso, Silva (1998) ressaltou que não há formação
de banco de sementes no solo para essa espécie.
Silva e Barbosa (2000) realizaram um estudo de crescimento e sobrevivência de A.

macrocarpa em Alagoinha, agreste pernambucano, e registraram a presença de 344
indivíduos jovens e juvenis, de até 3 m de altura, sob as copas dos parentais, e uma taxa de
sobrevivência de 73,3% ao final da estação seca. No ano seguinte, também na estação
chuvosa, contaram 261 plantas recémgerminadas sob as copas, indicando comportamento
característico de espécies florestais tropicais. Também demonstraram que a área se
encontrava em fase recente de regeneração devido à prática da extração intensiva para
produção de carvão. Barbosa (1992), em trabalho semelhante, registrou um número menor
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de plântulas e uma taxa de sobrevivência de 8%, resultado diferenciado devido à área estar
localizada na Caatinga de Sertânia  PE, que apresenta ainda menor precipitação.
Barbosa (1980) ressaltou que plântulas de A. macrocarpa suportaram umidades
relativas de 1% e até aproximadamente 0%, perdendo cerca de 85% a 90% do conteúdo
inicial de água, e recuperaram a turgidez quando rehidratadas, mostrando a adaptação da
espécie ao regime de precipitação irregular.

2.5.Qualidade Fisiológica, Armazenamento e
Crescimento
Nobre (1994) afirma que um dos grandes problemas na avaliação da qualidade
fisiológica das sementes de espécies florestais é a deterioração por fungos, principalmente
em germinadores, que podem causar também anormalidades e lesões nas plântulas
(Martins Netto e Faiad, 1995), sendo quase inevitável pois a diversidade fúngica é
comumente envolvida com sementes e as técnicas de assepsia adotadas não são suficientes
ou possuem efeito negativo na semente. Em seu trabalho, nenhum dos produtos químicos
utilizados se mostrou satisfatório à qualidade das sementes de angico, somente secagem
prévia em estufa. Um dos gêneros mais relatados é o Fusarium, ainda são comumente
encontrados Aspergillus, Cladosporium, Botryodiplodia, Gliocladium e Ceratocystis, além
de Colletotrichum, Pestalotiopsis e Phomopsis, que também foram encontrados em
sementes de angico por Dhingra et al. (2002).
Hong et al. (1998) dizem que as sementes são resistentes e suportam longos
períodos de estocagem, por volta de 10 anos, e continuam com excelente poder de
germinação, de acordo com as condições especificadas pelo Banco de Sementes do Royal
Botanic Gardens Kew. Mas segundo Lorenzi (2002) sua viabilidade em armazenamento é
inferior a 4 meses, fato verificado pelo presente trabalho. Cândido e Gomes (1977) não
recomendam armazenamento para sementes de espécies de baixo valor econômico e para
aquelas capazes de produzir grandes quantidades de sementes todos os anos. Silva (1990)
observou que as condições de armazenagem, embalagens utilizadas e o período de tempo
em que permaneceram guardadas influenciaram significativamente o teor de umidade das
sementes de Piptadenia peregrina (Benth.) havendo, geralmente, uma tendência de
redução desse teor ao longo do tempo independente da embalagem e sob a condição de
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armazenagem ambiente em caixa de papelão. Segundo seus resultados, as variações do
grau de umidade não afetaram a germinação e o vigor das sementes armazenadas, mas sim
a condição ambiente, independentemente do tipo de embalagem, afetou a viabilidade e o
vigor.
Já Harrington (1972) e Desai (1997) comentam que o elevado teor de umidade das
sementes é uma das principais causas da perda da capacidade de germinação durante o
armazenamento pois aumenta a taxa respiratória e ação dos microrganismos, provocado
por sua vez também pelo aumento da temperatura do ambiente de armazenamento
(Popinigis, 1985).
Freitas (1978) diz que o sucesso do armazenamento é, primeiramente, uma função
da temperatura na qual as sementes são guardadas e da umidade da semente e,
secundariamente, da atmosfera do ambiente. Mesquita et al. (2001) para determinar curvas
de dessorção de sementes e ajustar modelos matemáticos utilizaram sementes de angico
vermelho (Anadenanthera macrocarpa Benth.), de jacarandádabahia (Dalbergia nigra
Fr. All.) e óleocopaíba (Copaifera langsdorffii Benth.). Eles ressaltaram que a temperatura
e a umidade relativa são as variáveis independentes e o teor de umidade de equilíbrio, a
variável dependente e que para as sementes de jacarandádabahia e angicovermelho, o
modelo de SigmaCopace foi o que melhor se ajustou aos dados para descrever o
comportamento da umidade de equilíbrio em função da umidade relativa e da temperatura.
Além disso, eles afirmaram que essas sementes apresentaram as mesmas características de
higroscopicidade de vários produtos agrícolas já estudados, onde o teor de umidade de
equilíbrio diminui com o aumento de temperatura para uma mesma umidade relativa do ar
e aumenta com o aumento da umidade relativa para uma mesma temperatura do ar, e assim
podese determinar as circunstâncias em que as sementes com umidade conhecida
ganharão ou perderão umidade, quando armazenadas ou expostas a condições conhecidas
de temperatura e umidade relativa.
Barbosa (1980) promoveu o armazenamento de sementes de Anadenanthera

macrocarpa a 5658% de umidade relativa e à temperatura de 2022ºC, em câmara escura,
durante 15 e 24 meses, resultando em 42% e apenas 2% de viabilidade, respectivamente.
Barbosa (2003) não considera as sementes de A. colubrina como sendo ortodoxas
ou recalcitrantes, mas como intermediárias pois apresentaram conteúdo de água na faixa de
1015%. Barbosa (1980) também encontrou 10 a 11% de água, considerando um teor
médio. Já Carvalho (2000) as cita como ortodoxa.
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Com relação à análise de crescimento, Barbosa (2001) avaliou mudas de até cinco
meses de idade e encontrou maior alocação de fitomassa em raízes. Isso foi também
observado por Barbosa (1980) em experimentos laboratoriais e de campo. Logo após a
germinação, a raiz principal cresce muito rapidamente na presença de água, fazendo com
que alcance as camadas inferiores do solo.
De maneira semelhante, Sâmor et al. (2002) avaliaram a qualidade das mudas de
angico produzidas em diferentes tipos de substratos e recipientes, e constataram que as
melhores produções ocorreram em sacos plásticos de 15 cm ou tubetes de 19 cm,
independentemente do tipo de substrato utilizado. Isso evita restrições no sistema radicular
das mudas, impostas pelo volume e paredes dos recipientes, além de perturbar o mínimo
possível aspectos da fisiologia por variações de temperatura, água e nutrientes (Townend e
Dickinson, 1995).
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CAPÍTULO 1

Biometria de frutos e sementes e teor de umidade das sementes de
angico (Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.)
Altschul) procedentes de duas áreas distintas 1

1

Este capítulo será submetido à Revista Brasileira de Botânica, estando formatado de acordo com as normas
para publicação da revista.
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Resumo
(Biometria de frutos e sementes e teor de umidade das sementes de angico (Anadenanthera

colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul procedentes de duas áreas distintas).
O angico (Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul pertence à
família Fabaceae, subfamília Mimosoideae e é utilizado para o fornecimento de tanino,
madeira e mel, além de ser considerado ornamental e medicinal. Devido aos problemas de
degradação ambiental, a essa utilidade e de acordo com as pesquisas desenvolvidas
principalmente em Pernambuco e São Paulo, essa variedade nativa, amplamente difundida
pelo Brasil e países vizinhos, está em risco de extinção. O presente trabalho teve como
objetivos desenvolver estudos de biometria de frutos e sementes e de teor de umidade de
sementes, comparativos, de indivíduos procedentes de populações localizadas em duas
áreas distintas, caracterizadas por possuírem climas também distintos, para verificar
diferenças morfofisiológicas nos frutos e sementes dentro e entre as populações. Para tal,
frutos e sementes foram medidos e pesados e o teor de água feito em estufa a 60ºC durante
72 horas ou até que o peso fosse estabilizado. As médias dos frutos de Cruz das Almas e
Tanquinho variaram, respectivamente, entre 21.6cm e 17.7cm para comprimento, 1.86cm e
1.70cm para largura, e 7.33g e 4.78g para peso, diferindo significativamente pelo teste de
Tukey. Para as sementes as médias variaram entre 14.25mm e 12.72mm para
comprimento, 13.75mm e 10.20mm para largura e 0.18g e 0.11g para peso,
respectivamente para procedências de Cruz das Almas e Tanquinho. Os teores de umidade
obtidos se encontraram entre 6.92% e 8.14%. Estes resultados evidenciam variações
morfofisiológicas dos indivíduos das duas populações sugerindo adaptações de uma
mesma espécie a diferentes condições climáticas.

Palavraschave: angico, frutos, sementes, populações.

Abstract
(Fruits and seeds biometry and the moist contents on seeds of Angico (Anadenanthera

colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul) originilly from two distinct area).
The angico specie of the Fabaceae family and Mimosoideae as subfamily, is used as
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tanniniferous, melliferous and energetic, besides be considered ornamental and medicinal.
Because of the disordered exploration, environmental degradation and a agreement with
some researches developed mainly in Pernambuco and São Paulo, that native variety,
thoroughly spread for Brazil and neighboring countries, is in extinction risk. This present
work has as objectives to develop studies of fruits and seeds biometry and moist contents,
comparatives of individual originilly from two distinct area, characterized by have also a
different climates, to verify morphophisiological differences inside of the fruits and seeds
and among the population of them. For such, fruits and seeds the moist contents were
measured and weights by 60ºC for 72 hours or until the weight was stabilized. The
averages sizes of the fruits of Cruz das Almas and Tanquinho varied, respectively, between
21.6 cm and 17.7 cm for length, 14.25cm e 12.72cm for width, and 7.33g and 4.78g for
weight, differing significantly for the test of Tukey. For the seeds the averages sizes varied
between 14.25mm and 12.72mm for the length, 13.75mm and 10.20mm for width and
0.18g and 0.11g for weight, respectively seeds from Cruz das Almas e Tanquinho. The
moist contents obtained was found between 6.92% and 8.14%. These results show
evidence of morphophisiological variations of the two population, suggesting adaptation of
a same specie to a different climates conditions.

Key words: angico, fruits, seeds, populations.
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Introdução
O angico (Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul) é
uma árvore pertencente à família Fabaceae – Mimosoideae, que pode chegar até 30 m de
altura e é encontrada desde o Nordeste do Brasil até Argentina, Bolívia, Paraguai e Peru,
estando facilmente adaptada a diversos ambientes (Altschul, 1964).
É utilizada como madeireira, tanífera, resinífera, energética, melífera, forrageira,
ornamental e até medicinal. Da mesma maneira, outras espécies também conhecidas por
angico possuem grande potencial econômico e devido ao consumo intenso e aos processos
de degradação ambiental vêm sofrendo grandes reduções nas suas populações (Carvalho,
1994; Tótola e Borges, 2000; Carvalho 2002; Gross et al. 2002). Devido a isso, A.

colubrina var. cebil se encontra na lista das espécies ameaçadas de extinção, segundo
Bahia (2003).
Apenas no Nordeste brasileiro, dentre suas diferentes formações vegetais, são
encontrados dois importantes biomas que registram a ocorrência da espécie estudada, a
Caatinga e a Mata Atlântica, e que vêm sofrendo com a exploração intensa e a ausência de
estudos, como germinação e cultivo, que auxiliem no maior conhecimento das espécies
nativas.
A região Semiárida abrange 192 municípios baianos, com a pecuária como
principal atividade econômica (Bahia, 2003), e que coloca nas leguminosas ressaltada
importância principalmente em virtude da associação com bactérias fixadoras de
Nitrogênio, além dessa ser uma das famílias mais bem representadas, com boa parte
pertencente, originariamente, à flora brasileira (Schultz, 1990). Possui como uma das
características mais marcantes a irregularidade das chuvas, de 500 a 800 mm/a, se
apresentando por um período seco prolongado e outro chuvoso mais curto, concentrado em
três a quatro meses ao ano e as temperaturas médias mensais estão entre 18 e 30ºC (Bahia,
2003).
Já no Recôncavo Sul, a Mata Atlântica, bioma originariamente presente em toda
costa Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, hoje, em todo o país, está reduzida a pequenas
manchas que correspondem a 4% da formação primária, oferecendo dificuldades ao uso da
terra e ao corte da madeira devido à declividade acentuada, e outros 4% de formações
secundárias importantes para proteção da biodiversidade, com temperaturas médias
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oscilando entre 19 e 28ºC e uma precipitação média de 1200 mm/a (Brasil, Online; Bahia,
2003).
A diversidade morfofisiológica de uma espécie é fruto de modificações acumuladas
por um período de tempo, em resposta às diferentes condições ambientais, e que são
geneticamente incorporadas, resultando em estratégias para a manutenção das gerações. A
caracterização biométrica, no geral, é importante para diferenciação do grau dessa variação
das espécies, relacionado aos fatores ambientais, além das reações das diferentes
populações, quando crescidas em um outro ambiente, principalmente quando se trata de
uma ampla distribuição geográfica e uma relativa fácil adaptação a diversos ecossistemas,
como é o caso da A. colubrina var. cebil. De acordo com Botezelli et al. (2000), através do
trabalho com frutos e sementes de Dipteryx alata Vogel (baru) procedentes de diferentes
locais, verificaram as diferenças fenotípicas determinadas pelas variações ambientais, tais
como distintas variações de temperatura e precipitação, que fazem com que determinadas
características se expressem ou não, captando assim manifestações genotípicas, o que
acaba se tornando comum em sementes de espécies tropicais (Anjos e Ferraz, 1999).
A maturidade fisiológica da semente é o ponto em que a mesma alcança os valores
máximos de germinação, vigor, tamanho e peso de matéria seca (Carvalho e Nakagawa,
2000). Para Figliolia et al. (1993) a importância da análise de sementes permite fornecer
dados que além de expressarem as qualidades físicas e fisiológicas, possibilitam
estabelecer parâmetros de comparação entre diferentes lotes, para fins de semeadura e
armazenamento. E PiñaRodrigues e Aguiar (1993) comentam que o teor de umidade e
tamanho dos frutos estão correlacionados com a maturidade fisiológica das sementes.
As plantas ainda apresentam diferentes mecanismos de adaptação a condições
adversas para estabelecimento e determinação do sucesso reprodutivo. Um desses
mecanismos é o dessecamento das sementes, processo comum em ortodoxas, que faz com
que os tegumentos tornemse impermeáveis à água sendo uma vantagem que possibilita a
formação de um banco de sementes no solo, assegurando a germinação quando as
condições estiverem favoráveis ao desenvolvimento e estabelecimento da plântula
(Amaral, 2000).
Mas para que haja manutenção da viabilidade da semente, o grau de umidade é um
parâmetro diretamente associado a todos os aspectos relativos à qualidade fisiológica das
mesmas (Andrade et al. 2001), e juntamente com as características fenológicas dos frutos
são os principais indicadores do melhor período de colheita para algumas espécies (Nobre,
1994), entre elas o angico, onde o período de dispersão das sementes é muito curto e sua
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colheita deve ser feita no início da abertura dos frutos, como recomendam PiñaRodrigues
e Aguiar (1993).
Essa umidade de equilíbrio é conseguida depois de expostas a um ambiente sob
condições controladas de temperatura e umidade, por certo período de tempo, e determina
o ponto de umidade que as sementes podem permanecer secas ou armazenadas (Mesquita

et al. 2001).
Segundo Ferronato et al. (2000), a determinação do teor de água nas sementes
apresenta certos problemas devido a composição química, interações com a água e a
determinados métodos de secagem que podem retirar substâncias voláteis. Eles
constataram interação significativa entre metodologia para secagem, espécie utilizada e
condição de umidade inicial da semente, indicando que não há um método único a ser
empregado, independendo da espécie e da umidade inicial, que retire a maior quantidade
de água possível, e as variações encontradas deixaram claro a imprecisão dos métodos
empregados. Assim, argumentam a necessidade de reformulação dos procedimentos
prescritos pela RAS (Brasil, 1992), além de serem regras para espécies domesticadas.
Andrade et al. (2001) comentam que, para a maioria das espécies florestais nativas,
não há informações sobre metodologias apropriadas para determinar teor de umidade das
sementes e verificaram que as quantidades de sementes utilizadas não influenciaram na
determinação do grau de umidade, pois obtiveram coeficientes de variação bastante
pequenos, entretanto o que poderia limitar o tamanho da amostra poderia ser capacidade
dos recipientes utilizados e disponibilidade de material. Além disso, a RAS (Brasil, 1992)
não recomenda nenhum tamanho ideal para a amostra.
De acordo com Mesquita et al. (2001) as sementes do angicovermelho e das outras
espécies estudadas por eles possuem as mesmas características de higroscopicidade da
maioria dos produtos agrícolas já estudados, o teor de umidade de equilíbrio diminui com o
aumento de temperatura para uma mesma umidade relativa do ar e crescendo com o
aumento da umidade relativa para uma mesma temperatura do ar, sendo o modelo
matemático de Sigmacopace o que melhor se ajustou aos teores de umidade para o angico
vermelho. Para Souza e Lima (1985) o peso da matéria seca das sementes de A.

macrocarpa pode ser usado de maneira eficaz como índice de maturação fisiológica,
contudo Carvalho e Nakagawa (2000) ressaltam que não pode ser única fonte indicadora
devido a modificações fisiológicas e bioquímicas mesmo com o máximo conteúdo de
matéria seca.

43

A partir disso, o presente trabalho teve como objetivos desenvolver estudos de
biometria de frutos e sementes e teor de umidade de sementes, comparativos, de indivíduos
procedentes de populações localizadas em duas áreas distintas, caracterizadas por
possuírem climas semiárido e tropical úmido, para verificar diferenças morfofisiológicas
nos frutos e sementes dentro das populações e entre as mesmas. Isto é importante para
auxiliar estudos de melhoramento genético, conservação, produção de mudas, condições de
armazenamento de sementes, beneficiamento e secagem.

Material e métodos
Frutos maduros de A. colubrina var. cebil foram coletados em dois locais
diferentes: em uma fazenda do município de Tanquinho – BA, localizado a 11º52'30''S e
39º07'30''W, com ecossistema típico do semiárido baiano, geomorfia de pediplano
sertanejo e vegetação de contato caatingafloresta estacional e floresta estacional decidual,
temperatura médias variando entre 18 a 30ºC e precipitação média de 500 a 800 mm/a; e
no município de Cruz das Almas – BA, localizado a 12º41’15”S e 39º03’45”W,
apresentando clima tropical úmido a subúmido, geomorfia de tabuleiro interiorano e pré
litorâneo e vegetação de floresta estacional decidual e semidecidual, temperaturas entre 19
a 28ºC e precipitação média de 1200 mm/a (Bahia, 2003).
Ambos locais são antropizados e as coletas ocorreram nos meses de outubro e
novembro de 2003, no período de seca. As populações consistiam de árvores adultas, em
número de 12 e 28 em cada localidade, respectivamente, e não haviam outros indivíduos da
mesma espécie nas proximidades.
Eram considerados maduros os frutos que apresentavam coloração marrom escura
e/ou início de deiscência, contudo não haviam dispersado suas sementes. O material
coletado foi levado para o Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana,
onde as sementes foram retiradas manualmente e as avaliações foram realizadas. Os 100
frutos e as 100 sementes de cada população foram retirados, ao acaso, e mensurados em
seus comprimento e largura por meio de uma trena e um paquímetro digital da marca
Mitutoyo. Também foram determinados o número de sementes consideradas viáveis
encontradas em cada fruto, ou seja, as que estavam desenvolvidas e não apresentavam
danos por larvas ou insetos, o peso dessas sementes, o número de septos em cada fruto,
quantas sementes estavam inviáveis, isto é, que não chegaram a se desenvolver ou
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apresentavam perfurações, e se os frutos se encontravam abertos ou fechados. Os pesos das
sementes e dos frutos foram determinados em balança digital Sartorius BP 1200 e precisão
de duas casas decimais.
A determinação do grau de umidade foi realizada com 10 repetições de 1.08g em
média, contendo entre 8 e 11 sementes cada, em sacos de papel, adotandose a metodologia
de estufa, da marca Tholz modelo CTM04, sob temperatura de 60ºC durante 72 horas, ou
até que o peso fosse estabilizado, de acordo com os trabalhos desenvolvidos por Barbosa
(1980), Anjos e Ferraz (1999), Amaral et al. (2000) e Barbedo et al. (2002). Essa
determinação foi feita em sementes recémcoletadas e com seis meses de armazenamento,
em sacos de papel pardo, em temperatura e umidade ambiente do laboratório, período em
que todas apresentavam dormência secundária. O embrião vivo, foi detectado pelo teste do
tetrazólio (Brasil, 1992).
Os resultados foram expressos em porcentagem com base no peso úmido das
amostras, ou seja, pela relação Teor de umidade={(massa frescamassa seca).100/massa
fresca}, segundo Brasil (1992). Foi realizada análise de variância, pelo programa Sisvar, e
as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, quando os valores de F
foram significativos.
Também foram feitas análises químicas dos solos nos laboratórios da
Embrapa/CNPMF.

Resultados e Discussão
As análises de solo de ambas localidades, ilustradas na Tabela 1, mostram que os
nutrientes inorgânicos estão contidos em maior quantidade em zonas áridas, característica
da localidade de Tanquinho. Essa perda de nutrientes do solo de Cruz das Almas
provavelmente ocorreu devido a uma maior precipitação da região, que acaba lixiviando
esses materiais, apesar da cobertura vegetal (Tsai et al., 1992). São solos ácidos,
característica da grande maioria dos solos brasileiros, podendo levar a deficiências de
cálcio e fósforo, além de elevar a quantidade de alumínio (Primavesi, 1979). Além disso,
alguns valores de pH podem inibir o crescimento microbiano, afetando as interações
simbióticas com os vegetais, e também influenciando indiretamente na penetração de
substâncias tóxicas presentes no meio. Sabese que a importância da atividade dos
microrganismos está intimamente relacionada com diversos fatores desde a fertilidade e
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salinidade, pelas reações de oxiredução e produção de metabólitos que modificam o pH e
a estrutura do solo, até mesmo relacionada com a própria formação desses solos (Tsai et al.
1992).

Tabela 1. Resultados analíticos – Fertilidade completa e matéria orgânica dos solos
coletados nos locais onde ocorrem as populações de Cruz das Almas e Tanquinho – BA –
2003.

Características

Localidades

Cruz das Almas
PH (em água)
5,3
P (mg.dm3)
7
K (cmolc.dm3)
0,12
Ca (cmolc.dm3)
1,8
Mg (cmolc.dm3)
0,8
Ca+Mg (cmolc.dm3)
2,6
Al (cmolc.dm3)
0,2
3
Na (cmolc.dm )
0,07
H+Al (cmolc.dm3)
3,41
S (cmolc.dm3)
2,78
CTC (cmolc.dm3)
6,19
V (%)
45
M.O. (g.kg1)
0,01
Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas – Embrapa/CNPMF.
H+Al – Acidez potencial
S – Soma de bases trocáveis
V(%) – Percentagem da CTC saturada por bases
CTC – Capacidade de troca catiônica
M.O. – Matéria orgânica

Tanquinho
5,8
39
0,37
5,4
0,7
6,1
0,1
0,06
2,75
6,53
9,28
70
22,14

Com relação à matéria orgânica, no geral, ela favorece o processo de agregação das
partículas do solo, no que se refere também a fixação, armazenamento e liberação de
nutrientes, e como é essencialmente dependente do pH, quanto menor o pH, menor a
dissociação e a Capacidade de Troca de Cátions (CTC). Em outras palavras, a matéria
orgânica do solo tem uma função nutricional, servindo como reservatório de lenta
liberação de nitrogênio, fósforo e enxofre para o crescimento das plantas (Cerri et al.
1992).
Apesar das características do solo distrófico de Cruz das Almas, isso não se torna
fator limitante como podese ver na Figura 1, onde estão representados os dados de
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biometria dos frutos das duas populações de A. colubrina var. cebil estudadas, observando
se que o comprimento, a largura e o peso dos mesmos variaram entre 9.3 a 30.9 cm, 1.5 a
2.4 cm e 2.54 a 12.47 g para os frutos provenientes da população de Cruz das Almas, e
entre 10.4 a 26.0 cm, 1.5 a 2.0 cm e 2.26 a 7.98 g, respectivamente, para os de Tanquinho.

Figura 1. (A) Comprimento (cm), (B) largura (cm) e (C) peso (g) de frutos de

Anadenanthera colubrina var. cebil, coletados em Cruz das Almas e Tanquinho – BA –
2003.
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(B)
45

Cruz das Almas  média 1,9cm
desvio 0,2cm
Tanquinho  média 1,7cm
desvio 0,1cm
CV 10,03%

40
35

Freqüência (%)

30
25
20
15
10
5
0

1,50|1,63
1.5|1.6

1,63|1,76
1.6|1.7

1,76|1,89
1.7|1.8

1,89|2,02
1.8|1.9

2,02|2,15
1.9|2.0

2,15|2,28
2.0|2.1

2,28|2,41
2.1|2.2

Cruz das Almas

24

17

10

24

13

11

1

Tanquinho

5

29

40

18

7

1

0

Largura (cm)

(C)

35

Cruz das Almas  média 7,3g
desvio 1,9g
Tanquinho  média 4,8g
desvio 1,3g
CV 27,45%

30

Freqüência (%)

25

20

15

10

5

0
2,54|3,79
2.26|2.98

3,79|5,04
2.98|3.70

5,04|6,29
3.70|4.42

6,29|7,54
4.42|5.14

7,54|8,79
5.14|5.86

8,79|10,04
5.86|6.58

10,04|11,29
6.58|7.30

11,29|12,54
7.30|8.02

Cruz das Almas

3

9

16

31

22

12

3

4

Tanquinho

8

12

17

27

17

11

4

4

Peso (g)
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A maioria dos frutos de Cruz das Almas apresentou resultados variando entre as
classes 23.3 a 26.1 cm para comprimento, 1.50 a 1.63 cm e 1.89 a 2.02 para largura e 6.29
a 7.54 g para peso, porém com a maioria dos frutos apresentando um menor número de
septos, entre 5 e 17, em média 11.35, enquanto que em Tanquinho, as maiores freqüências
variaram entre as classes 18.4 a 20.4 cm para comprimento, 1.7 a 1.8 cm para largura e
4.42 a 5.14 g para peso, apresentando entre 7 e 16 septos, com uma média de 12.7 septos,
indicando que apesar de possuir frutos menores e mais leves, apresentam um número maior
de septos, produzindo uma quantidade maior de sementes a cada ano. Todos esses atributos
apresentaram diferenças significativas pelo teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade.
Essas diferenças podem ser explicadas tanto por fatores endógenos quanto por
exógenos, como efeito de temperatura, fotoperíodo e umidade do solo, além de fatores
genéticos e hormonais, que podem ser contrabalanceados com produção total de frutos,
sincronia de frutificação entre indivíduos, impactos por predadores, entre outros
(Kageyama e PiñaRodrigues, 1993; PiñaRodrigues e Piratelli, 1993).
As sementes foram retiradas dos frutos e classificadas em viáveis e inviáveis.
Houve uma variação entre frutos que se encontravam ainda fechados mas que possuíam
todas as suas sementes predadas ou abortadas, e aqueles que estavam abertos mas
portavam apenas uma semente estragada ou inviável, como mostra a Tabela 2. Podese
inferir que, durante o período de seca, no qual essas sementes são dispersas, a baixa oferta
de alimentos faz com que os insetos depositem seus ovos nesses frutos e suas larvas
tenham uma oferta de nutrientes garantida na estação.
Os frutos de angico produziram em média 8 sementes viáveis na localidade de
Tanquinho e 3 sementes em média em Cruz das Almas. Esse maior número de sementes
predadas na população de Cruz das Almas do que a de Tanquinho, podese correlacionar
com os ambientes nos quais estas duas populações estão inseridas, a primeira localidade é
um meio totalmente antropizado com cultivos diversos ao redor dos angicos e na segunda,
apesar de ser uma fazenda, ocorre circunscrita com uma vegetação semiárida diversa,
supondo que a área passa por período de tempo em abandono, em sucessão secundária, o
que demonstra estar em um certo equilíbrio ecológico local.
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Tabela 2. Dados sobre números de sementes viáveis e inviáveis encontradas nos frutos pré
e pósdeiscentes coletados nos municípios de Cruz das Almas e Tanquinho  BA – 2003.

Localidade

Cruz das
Almas
Tanquinho

Número sementes
viáveis
Média/Desvio
Amplitude
3,28/2,47
010
8,09/3,33
015

Número sementes
inviáveis
Média/Desvio
Amplitude
8,06/3,13
115
4,56/2,98
014

Fruto Aberto ou
Fechado

77% Aberto
23% Fechado
39% Aberto
61% Fechado

Essa diferença tornase maior se comparado com o trabalho de Oliveira (1997), que
coletou dados morfométricos de 50 frutos de Anadenanthera macrocarpa e encontrou uma
média de 16.86 cm, 2.48 cm, 5.60 g e 7.78 sementes respectivamente para comprimento,
largura, peso fresco e número de sementes por fruto.
Da mesma maneira a autora mensurou 50 sementes cujos resultados se
apresentaram em médias de 1.75 cm para comprimento, 1.31 cm para largura e 0.11 g para
peso.
Essa variação, também verificada no presente trabalho, é discutida por Oliveira
(1997) que diz que os dados morfométricos, realizados nos frutos e sementes, são
taxonomicamente questionáveis, devido à forte influência de variações latitudinais,
sazonais e microclimáticas, mas possuem grande significado biológico relacionado a
agentes dispersores e síndromes de dispersão.
Segundo Lomônaco (1994), em seu estudo sobre predação de sementes de algumas
leguminosas por bruquídeos, há preferência por sementes maiores e há otimização da
quantidade de ovos deixados em cada fruto, mas as plantas passaram a dispor de alguns
mecanismos de defesa como sementes pequenas, imprevisibilidade da quantidade de
sementes viáveis produzidas, formato achatado e resistência da casca dos frutos. Como o
angico possui algumas dessas características que indicam serem mecanismos de defesa,
podese supor que o ataque de pragas seria muito mais severo e a intensa produção anual
de sementes pode significar uma adaptação ecológica da espécie.
No que diz respeito a essas sementes, a morfometria indicou que o comprimento, a
largura e o peso variaram entre 11.31 a 16.72 mm, 9.49 a 16.52 mm e 0.093 a 0.293 g,
respectivamente, para o material procedente de Cruz das Almas, e entre 6.98 a 14.74 mm,
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7.64 a 13.86 mm e 0.057 a 0.157 g, respectivamente, para as sementes provenientes da
cidade de Tanquinho, onde as maiores freqüências ocorreram entre as classes 13.56 a 14.31
mm para comprimento, 13.99 a 14.89 mm para largura e 0.145 a 0.171 g para peso da
população de Cruz das Almas, e entre as classes 11.98 a 12.98 mm para comprimento, 8.44
a 9.24 mm para largura e ambas 0.083 a 0.096 g e 0.109 a 0.122 g, com 25 observações
cada, para peso do material coletado em Tanquinho, como pode ser verificado na Figura 2.
Também houve diferença significativa pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade para
todos os parâmetros analisados.

Figura 2. (A) Comprimento (cm), (B) largura (cm) e (C) peso (g) de sementes de A.

colubrina var. cebil, coletados em Cruz das Almas e Tanquinho – BA – 2003.

(A)

50
Cruz das Almas  média 14,2 mm
desvio 1,2 mm
Tanquinho  média 12,7 mm
desvio 1,1 mm
CV  8,61%

45
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Freqüência (%)

35
30
25
20
15
10
5
0

11,31|12,06
6,98|7,98

12,06|12,81
7,98|8,98

12,81|13,56
8,98|9,98

13,56|14,31
9,98|10,98

14,31|15,06
10,98|11,98

15,06|15,81
11,98|12,98

15,81|16,56
12,98|13,98

16,56|17,31
13,98|14,98
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6

7
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29
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12

1
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1

0

1

1

13
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9
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(B)
40

Cruz das Almas  média 13,8 mm
desvio 1,5 mm
Tanquinho  média 10,2 mm
desvio 1,5 mm
CV  12,81%

35

30

Freqüência (%)

25

20
15

10

5
0

9,49|10,39
7,64|8,44

10,39|11,29
8,44|9,24

11,29|12,19
9,24|10,04

12,19|13,09
10,04|10,84

13,09|13,99
10,84|11,64

13,99|14,89
11,64|12,44

14,89|15,79
12,44|13,24

15,79|16,69
13,24|14,04

Cruz das Almas

4

4

7
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18
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13

7

Tanquinho

10

24

18

16

7

14

9

2
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(C)

30

25

Cruz das Almas  média 0,2 g
desvio 0,05 g
T anquinho  média 0,1 g
desvio 0,02 g
CV  28,47%

Freqüência (%)

20
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5

0

0,093|0,119
0,057|0,070

0,119|0,145
0,070|0,083

0,145|0,171
0,083|0,096

0,171|0,197
0,096|0,109

0,197|0,223
0,109|0,122

0,223|0,249
0,122|0,135

0,249|0,275
0,135|0,148

0,275|0,301
0,148|0,161

Cruz das Almas

12

20

21

12

11

10

8

6

Tanquinho

5

7

25

18

25

14

5

1

Peso (g)
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Oliveira (1997) diz que há uma própria variação, ocorrendo principalmente em
frutos polispérmicos, onde pode haver competição entre as sementes, quando a placentação
é parietal, como é o caso dessa espécie de angico, interferindo nos seus tamanhos. Isso
também pode ter contribuído para aumentar o coeficiente de variação.
Os dados obtidos com relação ao peso seco das sementes recémcoletadas estão de
acordo com a tabela de análise de variância (Tabela 3), com diferença significativa pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade. O conteúdo de água corresponde a cerca de 7.96% e
6.92% do peso fresco de sementes recémcoletadas em Cruz das Almas e Tanquinho,
respectivamente.

Tabela 3. Análise de variância para peso seco (g) de sementes recémcoletadas de Cruz das
Almas e Tanquinho – BA, 2003.

FV
População
Resíduo
Total corrigido
CV (%) =
Média Geral

GL
1
18
19
4,20
0,9820000

SQ
0,004500
0,030620
0,035120

QM
0,004500
0,001701

Fc
2,645 ns

Para sementes armazenadas durante seis meses em sacos de papel, mantidas em
condições laboratoriais, foram encontrados teores de água da ordem de 7.66% e 8.14%
para ambas procedências, Cruz das Almas e Tanquinho, respectivamente. A tabela de
análise de variância indica que não houve diferença significativa (Tabela 4).

53

Tabela 4. Análise de variância para peso seco (g) de sementes de Cruz das Almas e
Tanquinho  BA, armazenadas durante seis meses, em sacos de papel e condições
ambientais de laboratório, 2004.

FV

GL

SQ

QM

Fc

População

1

0,006667

0,006667

6,897 ns

Resíduo

4

0,003867

0,000967

Total corrigido

5

0,010533

CV (%) =

3,19

Média Geral

0,9733333

Apesar disso, Souza e Lima (1985) encontraram teores de umidade de quase 60%
em sementes fisiologicamente maduras de angico onde os frutos apresentavam coloração
verdeamarronzada. Diferentemente, Nobre (1994) encontrou valores que variaram de
20.79% a 11.75%, porém apenas foram dadas como secas quando alcançaram teores entre
11% e 13%, pois em alguns tratamentos houve utilização de formol, que promoveu lento
processo de secagem além da própria constituição dos frutos, rica em lignina.
A diferença no teor de água entre as sementes dentro e entre as populações pode
estar relacionada com o ambiente em que se encontravam, como possíveis diferenças de
umidade do solo e precipitação, com a variabilidade genética e com o tamanho das
sementes além de possíveis variações de espessura de tegumento, acúmulo diferenciado de
substâncias, entre outros (Anjos e Ferraz, 1999).
Apesar de ter se utilizado apenas duas populações, de regiões relativamente
próximas, a variabilidade morfológica ficou evidente. De certa forma, isso é esclarecido
pela alogamia, e essa variabilidade deve ser analisada mais profundamente, em nível
cromossômico, onde os primeiros resultados demonstraram variações citogenéticas.

Conclusões
Os menores frutos encontrados estavam na localidade de Tanquinho, também foram
os de menores largura e peso, porém apresentaram maior número de septos e
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consequentemente maior número de sementes produzidas por ano. O mesmo foi verificado
para o tamanho das sementes. Essa variação entre as duas procedências e com outros
trabalhos conduzidos em outros locais por outros autores pode ser explicada por efeitos de
temperatura, clima, solo, além de fatores genéticos, que possuem elevado significado
biológico com relação à dispersão.
A umidade das sementes se apresentou entre 6.92% e 8.14% para as duas
localidades, sugerindo serem sementes intermediárias.
Estas respostas mostraram variações morfofisiológicas devido a possíveis
adaptações de uma mesma espécie a diferentes condições climáticas, o que poderia
influenciar no seu potencial de ocorrência e capacidade competitiva com outras espécies e
com diferentes tipos de manejo.
Há variabilidade morfológica no germoplasma de A. colubrina var. cebil, sendo
necessários estudos mais aprofundados para identificar o nível dessa variação.

Agradecimentos
Os autores agradecem à Coordenadoria de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino
Superior (Capes) pela bolsa de mestrado concedida a Rodrigues, ao Laboratório de Solos e
Nutrição de Plantas da Embrapa/CNPMF pela realização das análises, a Everaldo
Mascarenhas Rodrigues pelas correções no manuscrito e a Leonardo Neime Batista pela
tradução do abstract.

Referências bibliográficas
ALTSCHUL, S. von R. 1964. A taxonomic study of the genus Anadenanthera .
Contributions from the Gray Herbarium of Harvard University, CXCIII:165.

AMARAL, L. I. V.; PEREIRA, M. F. D. A.; CORTELAZZO, A. L. 2000. Germinação de
sementes em desenvolvimento de Bixa orellana . Revista Brasileira de Fisiologia Vegetal
12(3): 273285.

55

ANDRADE, A. C. S.; RAMOS, F. N.; SOUZA, A. F.; LOUREIRO, M. B.; SOUZA, A. D.
O.; CRUZ, A. P. M. 2001. Tamanho mínimo e preparo da amostra na determinação do
grau de umidade de sementes de Parkia multijuga Benth. (Leguminosae – Mimosoideae).
Árvore 25(2): 203207.

ANJOS, A. M. G.; FERRAZ, I. D. K. 1999. Morfologia, germinação e teor de água das
sementes de araçáboi (Eugenia stipitata ssp. sororia ). Acta Amazônica 29(3): 337348.

BAHIA, 2003. Anuário Estatístico da Bahia [Online]. Disponível na internet via
WWW.URL:
http://www.sei.ba.gov.br/publicacoes/bahia_dados/anuario_estatistico/sumario/sum_2003.
htm

Arquivo capturado em 11 de agosto de 2004.

BARBEDO, C. J.; BILIA, D. A. C.; FIGUEIREDORIBEIRO, R. C. L. 2002. Tolerância à
dessecação e armazenamento de sementes de Caesalpinia echinata Lam. (paubrasil),
espécie da Mata Atlântica. Revista Brasileira de Botânica 25(4): 431439.

BARBOSA, D. C. A. 1980. Estudos ecofisiológicos em Anadenanthera macrocarpa
(Benth.) Brenan – aspectos de germinação e crescimento. Tese de Doutorado,
Universidade de São Paulo, São Paulo.

BOTEZELLI, L.; DAVIDE, A. C.; MALAVASI, M. M. 2000. Características dos frutos e
sementes de quatro procedências de Dipteryx alata Vogel (baru). Cerne 6(1):0918.

BRASIL, Ministério da Agricultura. 1992. Regras para Análise de Sementes.
SNDA/LANARV, Brasília.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instituto Nacional de
Meteorologia [Online]. Disponível na Internet via WWW.URL: http://www.inmet.gov.br/ .
Arquivo capturado em 12 de maio de 2003.
CARVALHO, P. E. R. 1994. Anadenanthera colubrina (Vellozo) Brenan: angicobranco.

In Espécies Florestais Brasileiras: recomendações silviculturais, potencialidades e uso da
madeira (P. E. R. Carvalho). EMBRAPACNPF/EMBRAPASPI, Brasília, p. 9397.
56

CARVALHO, P. E. R. 2002. Angicobranco. Embrapa Florestas, Colombo.

CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. 2000. Sementes: ciência, tecnologia e produção.
Jaboticabal: FUNEP.
CERRI, C. C.; ANDREUX, F.; EDUARDO, B. P. 1992. O ciclo do carbono no solo. In
Microbiologia do Solo (E. J. B. N., Cardoso; S. M., Tsai; M. C. P., Neves, eds.). Sociedade
Brasileira de Ciência do solo, Campinas, p. 7490.

FERRONATO, A.; DIGNART, S.; CAMARGO, I. P. 2000. Caracterização das sementes e
comparação de métodos para determinar o teor de água em sementes de sucupirapreta
(Bowdichia virgilioides H.B.K. – Papilionoideae) e pédeanta (Cybistax antisyphilitica
Mart. – Bignoniaceae). Revista Brasileira de Sementes 22(2): 206214.

FIGLIOLIA, M. B.; OLIVEIRA, E. C.; PIÑARODRIGUES, F. C. M. 1993. Análise de
sementes. In Sementes Florestais Tropicais (I. B. Aguiar;, F. C. M. Piñarodrigues; M. B.
Figliola, eds.). ABRATES, Brasília, p. 137174.

GROSS, E.; CORDEIRO, L.; CAETANO, F. H. 2002. Nodule ultrastructure and inicial
growth of Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Var. falcata (Benth.) Altschul plants
infected with Rhizobia. Annals of Botany 90:175183.

KAGEWAMA, P. Y. PIÑARODRIGUES, F. C. M. 1993. Fatores que afetam a produção
de sementes. In Sementes Florestais Tropicais (I. B. Aguiar; F. C. M. Piñarodrigues; M.
B. Figliola, eds.). ABRATES, Brasília, p. 1946.

LOMÔNACO, C. 1994. Predação de sementes de leguminosas por bruquídeos (Insecta:
Coleóptera) na Serra dos Carajás, Pará, Brasil. Acta Botanica Brasilica 8(2): 121127.

MESQUITA, J. B.; ANDRADE, E. T.; CORRÊA, P. C. 2001. Modelos matemáticos e
curvas de umidade de equilíbrio de sementes de jacarandádabahia, angicovermelho e
óleocopaíba. Cerne 7(2): 1221.

57

NOBRE, S. A. M. 1994. Qualidade sanitária e fisiológica de sementes de ipê roxo
(Tabebuia impetiginosa ) e angico vermelho (Anadenanthera macrocarpa ) em função de
tratamentos diferenciados de frutos e sementes. Dissertação de Mestrado, Escola Superior
de Agricultura de Lavras, Minas Gerais.

OLIVEIRA, D. M. T. 1997. Análise morfológica comparativa de frutos, sementes,
plântulas e plantas jovens de 30 espécies arbóreas de Fabaceae ocorrentes no Estado de
São Paulo. Tese de Doutorado, Universidade Estadual Paulista, São Paulo.

PIÑARODRIGUES, F. C. M.; PIRATELLI, A. J. 1993. Aspectos ecológicos da produção
de sementes. In Sementes Florestais Tropicais (I. B. Aguiar; F. C. M. Piñarodrigues; M.
B. Figliola, eds.). ABRATES, Brasília, p. 4781.

PIÑARODRIGUES, F. C. M.; AGUIAR, I. B. 1993. Maturação e dispersão de sementes.

In Sementes Florestais Tropicais (I. B. Aguiar; F. C. M. Piñarodrigues; M. B. Figliola,
eds.). ABRATES, Brasília, p. 215274.

PRIMAVESI, A. 1979. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais.
Nobel, São Paulo.

SCHULTZ, A. 1990. Introdução à Botânica Sistemática. Sagra, Porto Alegre.

SOUZA, S. M.; LIMA, P. C. F. 1985. Maturação de sementes de angico (Anadenanthera

macrocarpa (Benth.) Brenan. Revista Brasileira de Sementes 7(2):9399.
TÓTOLA, M. R.; BORGES, A. C. 2000. Growth and nutritional status of brazilian wood
species Cedrella fissilis and Anadenanthera peregrina in bauxite spoil in response to
arbuscular mycorrhizal inoculation and substrate amendment. Brazilian Journal of
Microbiology 31:257265.

TSAI, S. M.; BARAIBAR, A. V. L.; ROMANI, V. L. M. 1992. Efeito de fatores do solo.

In Microbiologia do Solo (E. J. B. N. Cardoso; S. M. Tsai; M. C. P. Neves, eds.).
Sociedade Brasileira de Ciência do solo, Campinas, p. 5972.

58

CAPÍTULO 2

Germinação de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil
(Griseb.) Altschul – Fabaceae, Mimosoideae – em condições de
laboratório e de viveiroI

I

Este capítulo será submetido à Revista Árvore, estando formatado de acordo com as normas para publicação
da revista.
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Resumo
(Germinação de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul –
Fabaceae, Mimosoideae – em condições de laboratório e de viveiro). O angico
(Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul) é uma Fabaceae –
Mimosoideae arbórea de grande distribuição na América do Sul, com rápido crescimento e
bastante utilizada para fornecimento de tanino, madeira, mel e resina, além de ser
considerada ornamental

e

medicinal.

O

objetivo

deste trabalho

foi analisar

comparativamente a germinação de sementes de indivíduos adultos procedentes de
populações de uma mesma espécie em dois locais caracterizados por possuírem climas
distintos. Foram observados a germinabilidade (%G), o tempo médio (t) e o índice de
velocidade de germinação (IVG) em germinador a 30ºC ±1 e em viveiros com diferentes
tipos de solos e luminosidades. O ambiente a pleno sol proporcionou as menores taxas de
germinação, maiores tempos médios e menores índices de velocidade de germinação em
todos os tipos de solos. As luminosidades mais adequadas são as de 30% de luz na areia e
50% de luz na terra vegetal pura. A população de TanquinhoBA se mostrou mais vigorosa
podendo ser explicada como estrategicamente adaptada para rapidez de estabelecimento,
aproveitando

condições

favoráveis

ao

subseqüente

desenvolvimento.

Esses

comportamentos germinativos diferenciados sugerem diferenças adaptativas aos hábitats
em que ocorrem contribuindo para o sucesso ecológico e evolutivo dessa espécie.

Palavraschave: angico, germinação, substrato, luminosidade.

Abstract
(Germination of Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul in
laboratory and nursery conditions). The angico (Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan
var. cebil (Griseb.) Altschul) is a Fabaceae – Mimosoideae with a large distribution in
South America, with fast growing and very most used for tannin, wood, honey, resin, also
besides be considered ornamental and medicinal. This present work has a objective of
develop comparatives seeds germinations of adults individuals originilly from population
of same species but from two locations characterized by have distinct climates. Was
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observed germination percentages (%G), average time (t) and germination fastness (IVG)
in germination chambers a temperature of 30 ± 1ºC and in a nurseries with different types
of soils and luminosity. The surpounding in expose to sunlight proportionate the less
percentages of germination more average time and less germination speed index in all
types of soils. The luminosity more like accept are 30% of light in sand soil and 50% of
light in pure natural lands. The population of Tanquinho – BA shows more vigorous
energetic, this could be explain by faster adaptation of settlement, make use of favor
conditions to succeeding development. This variation of germinative behavior give for a
difference adaptation to the living area, who occurs helping to the ecologic success and
evolution of this specie.

Key words: angico, germination, soil, luminosity.
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Introdução
Anadenanthera colubrina var. cebil (Fabaceae – Mimosoideae), vulgarmente
conhecida por angico, está entre as espécies nativas do semiárido, em risco de extinção
(Bahia, 2003). É uma árvore com inflorescências em capítulos esbranquiçados, suas
sementes são pequenas, achatadas, com tegumento de coloração escura, membranáceo.
Possui uma estrutura denominada pleurograma que se constitui de uma linha fissural,
podendo funcionar como uma válvula higroscópica, facilitando a rápida entrada de água
durante o processo da embebição que ocorre no período das chuvas (Lima, 1985; Melo
Pinna et al., 1999). São exalbuminosas, o embrião possui coloração amarela clara e é
composto de dois cotilédones planos, com uma fenda basal que termina no ponto de
inserção destes no eixo hipocótiloradícula, exposto pela incisão basal dos cotilédones; a
plúmula é diferenciada, com folíolos e estipela delimitados (Oliveira, 1997).
É uma espécie de ampla ocorrência, sendo encontrada em vários Estados brasileiros
e ainda na Argentina, Bolívia, Paraguai e Peru, estando adaptada a diversos tipos de
ambientes (Altschul, 1964).
Possui grande demanda no mercado sendo utilizada como medicinal, fornecedora
de tanino e mel, como forrageira, energética, resinífera, madeireira e inclusive ornamental.
Esse uso intenso, até por indústrias, aliado à ausência de cultivos ou de métodos de
propagação, ao desconhecimento da distribuição das populações nativas e à ausência de
estudos que avaliem o impacto do extrativismo na estrutura e biologia dessas populações,
coloca em risco a existência desta e de outras espécies (Albuquerque e Andrade, 2002).
É de grande importância o estudo da germinação de sementes de espécies do
Nordeste visto que muitas delas possuem elevado interesse econômico, baixo
aproveitamento e pouco ou nenhum tipo de manejo nos ecossistemas que vêm sofrendo
impactos ambientais variados. É útil para definição de práticas de manejo, que desenvolve
novas técnicas para produção de mudas, possibilitando um melhor aproveitamento de
espécies nativas e/ou ameaçadas. Cabral et al. (2003) dizem que os estudos dos processos
fisiológicos da semente são o ponto de partida para utilização e exploração de forma
racional das espécies nativas, especialmente da Caatinga, cujos trabalhos sobre germinação
ainda são escassos. Ranieri et al. (2003) comentam que a utilização de espécies nativas na
reabilitação ambiental não tem sido empregada em virtude da ausência de conhecimento
consolidado sobre a biologia, ecologia, técnicas de propagação e manejo destas espécies.
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A avaliação da qualidade das sementes se baseia na expressão da máxima qualidade
referente às características relativas às propriedades genéticas, físicas, fisiológicas e
sanitárias das sementes por meio dos testes de germinação e permite que elas expressem
seu máximo vigor sob condições favoráveis. Entretanto, em situações naturais, as sementes
estão submetidas a uma série de pressões, como variações na umidade do solo, radiação e
competição, condições desfavoráveis para que a semente expresse todo seu potencial
germinativo (Carvalho e Nakagawa, 2000; Hilhost et al., 2001).
Ainda de acordo com Carvalho e Nakagawa (2000) germinação é o fenômeno pelo
qual, em condições adequadas, o eixo embrionário continua seu desenvolvimento, que
havia sido interrompido, nas sementes ortodoxas, pela maturidade fisiológica, sabendose
que a germinação propriamente dita se inicia nas duas fases que antecedem essa retomada
de crescimento, que seriam o aumento da atividade respiratória logo após a embebição,
caracterizada pelo início da degradação das substâncias de reserva, e o transporte dessas
substâncias, desdobradas na fase anterior, dos tecidos de reserva para os tecidos
meristemáticos. Para Brasil (1992) germinação de sementes é a emergência e
desenvolvimento das estruturas essenciais do embrião, que mostram ser apto para produzir
uma planta normal sob condições favoráveis de campo.
Se sementes de uma mesma espécie apresentam germinabilidade semelhante, não
quer dizer que ambas apresentem o mesmo comportamento pois o início da germinação e a
distribuição da mesma podem ser diferentes, apresentando maior ou menor rapidez
(Borghetti e Ferreira, 2004). Os testes mais simples para determinação de vigor são os de
velocidade de desenvolvimento, os mais utilizados são o tempo médio de germinação e o
índice de velocidade de germinação e se baseiam no pressuposto de que sementes mais
vigorosas germinarão mais rapidamente do que outras em condições inferiores
distinguindo as sementes de um mesmo lote (Vieira e Carvalho, 1994; PiñaRodrigues et

al., 2004).
Determinados fatores como estrutura, disponibilidade de água no ambiente do solo,
aeração e temperatura desenvolvem características germinativas diversificadas (Vásquez
Yanes e OrozcoSegovia, 1996) e às vezes essas características físicas do solo tornamse
tão importantes quanto as propriedades químicas pois a melhor aeração e permeabilidade
de substratos mais arenosos promovem uma menor incidência de microrganismos que
podem interferir negativamente no processo germinativo, além de fornecer oxigênio e água
para as sementes.
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O substrato é o componente mais sensível e complexo durante a produção, e
qualquer alteração na composição desse material pode modificar o resultado final das
mudas, desde a ausência de germinação até o desenvolvimento de plântulas anormais
(Minami, 1995). De acordo com Ranieri et al. (2003) o conhecimento da biologia de
sementes de espécies filogeneticamente relacionadas mas que ocupam microhábitats
distintos é importante para a compreensão de processos comunitários como sucessão,
estabelecimento de plântulas e regeneração natural. Sabese que essa espécie de angico se
adapta muito bem a diversos ambientes, devido a isso algumas características podem variar
ou desaparecer e serem substituídas. Altschul (1964) já correlacionou alguns caracteres
morfológicos dessa espécie com a distribuição geográfica resultando em mudanças
genéticas e Thomas (1994) afirma mudanças estruturais e fisiológicas como respostas a
adaptações ecológicas.
Laboriau (1983) cita que essa extensa distribuição geográfica é devido a ampla
faixa de temperatura para germinação, importante para a ecologia de populações, sendo a
ideal a que possui maior percentual de germinação no menor tempo, e essa característica
denota caráter adaptativo que propicia alta capacidade de estabelecimento em campo,
aumentando a chance de sobrevivência.
Botezelli et al. (2000) destacam a importância de se trabalhar com plantas de
diferentes localidades constatando diferentes expressões fenotípicas devido a variações de
temperatura, comprimento do dia, precipitação, entre outros fatores que ressaltam
determinados aspectos da composição genética que não se expressariam em outros
ambientes, captando assim expressões do genótipo, possibilitadas pelas condições
ambientais adequadas.
Foram encontrados diversos trabalhos sobre germinação de A. colubrina (Barbosa,
1980; Barbosa, 1992; Oliveira, 1997; Silva, 1998; Silva e Barbosa, 2000), mas nenhum
deles faz uma análise comparativa da germinação de sementes de indivíduos adultos
provenientes de populações de uma mesma espécie em dois locais caracterizados por
possuírem climas distintos, sendo o objetivo deste trabalho. Tornase importante para
caracterizar fisiologicamente as diferentes populações pelo tempo, percentagem e índice de
velocidade da germinação em condições de laboratório e de viveiro utilizando diferentes
tipos de substrato e luminosidades, que refletem adaptações ecológicas aos dois ambientes
onde as populações vivem.
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Material e Métodos
Os frutos maduros de A. colubrina var. cebil foram coletados na Fazenda Floresta,
localizada na cidade de Tanquinho – BA e em terreno da Escola de Agronomia da
Universidade Federal da Bahia, em Cruz das Almas – BA, em outubro/novembro de 2003
e setembro/outubro de 2004, de indivíduos adultos de cada população. A cidade de
Tanquinho – BA, localizada a 11º52’30”S e 39º07’30”W, possui clima típico de semiárido
baiano com vegetação de contato caatingafloresta estacional e floresta estacional decidual,
temperaturas médias variando entre 18 a 30ºC e precipitação média anual de 500 a 800
mm/a (Bahia, 2003). Já a cidade de Cruz das Almas – BA, localizada a 12º41’15”S e
39º03’45”W, exibe clima tropical úmido a subúmido com vegetação de floresta estacional
decidual e semidecidual, temperaturas médias alternando entre 19 e 28ºC com médias de
chuvas anuais de 1200 mm/a (Bahia, 2003).
Os experimentos iniciaram logo após a retirada das sementes de dentro dos frutos e
foram descartadas as que se apresentavam extremamente pequenas, enrugadas e predadas.
Análise em laboratór io
Os ensaios foram realizados em câmara de germinação Eletrolab a 30ºC ± 1 com
fotoperíodo de 12 horas em caixas plásticas transparentes do tipo Gerbox com tampa e
dupla camada de papel germitest umedecido com água destilada, devidamente
esterilizados. Quando usase água destilada, a aeração pode ser necessária a fim de
aumentar a concentração de oxigênio, mas quando as sementes são colocadas sobre papel,
não são necessárias medidas especiais para aeração (Brasil, 1992). Cada Gerbox continha
10 sementes, em um Delineamento Inteiramente Casualizado com 10 repetições,
aparentemente intactas e viáveis, todas tratadas previamente com solução de Hipoclorito de
sódio a 2% por 5 minutos e lavadas em água destilada.
Análise em campo
Em viveiros, cobertos com sombrite, as sementes foram plantadas diretamente em
sacos de polietileno contendo uma única semente no primeiro centímetro das distintas
misturas de solos, em ordem crescente do grau de porosidade (solo 1  terra vegetal pura,
solo 2  3:1 de terra vegetal e areia, solo 3 – partes iguais de terra vegetal e areia, solo 4 
3:1 de areia e terra vegetal, e solo 5 – areia pura), submetidos a diferentes intensidades
luminosas (L1  100% de luz (a pleno sol), L2  50% e L3  30%), constituindo um arranjo
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Fatorial 2X5X3 e os tratamentos foram estruturados no Delineamento Inteiramente
Casualizado com pelo menos 10 repetições por tratamento.
As parcelas foram regadas duas vezes ao dia de acordo com a capacidade de campo
dos solos e a capina feita manualmente, quando necessária. Os experimentos tiveram
tempo de duração de no máximo 13 dias e foram finalizados quando não havia mais
germinação e as sementes apresentavam sinais de deterioração. Foi considerada germinada
a semente que se apresentava de acordo com o conceito de Brasil (1992).
A contagem foi feita diariamente no mesmo horário para efeito dos cálculos de
porcentagem, tempo médio e índice de velocidade de germinação.
A germinabilidade (%G) representa o número total de sementes germinadas sob
determinada condição experimental e foi calculada de acordo com Borghetti e Ferreira
(2004), pela fórmula %G=(Σni.N1).100, onde Σni corresponde ao número total de sementes
germinadas em relação ao número de sementes dispostas para germinar (N).
Para quantificar a germinação sob o ponto de vista cinético, o tempo médio de
germinação (t) foi calculado pela equação t=Σni.ti/Σni , onde ni é o número de sementes
germinadas dentro de determinado intervalo de tempo ti1 e ti (Borghetti e Ferreira, 2004).
O índice de velocidade de germinação (IVG) calcula o número de sementes
germinadas a cada dia e expressa diretamente o vigor das mesmas pela fórmula de Maguire
(1962) IVG= G1/N1+ G2/N2 + ... Gn/Nn , onde G1, G2 ... Gn é igual ao número de sementes
germinadas e N1, N2 ... NN corresponde ao número de dias.
As percentagens de germinação de sementes, de cada repetição, previamente
transformadas em arcoseno

P / 100 para normalização dos dados e estabilização das

variâncias de tratamentos (Santana e Ranal, 2004), foram sumetidas à análise de variância
pelo Sisvar e suas médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Em
casos de interação luz e solo significativa, houve a decomposição também analisada pelo
Sisvar e as médias comparadas por Tukey a 5%.

Resultados e Discussão
De acordo com Barbosa (1980; 2003) as sementes de A. colubrina var. cebil têm
uma rápida germinação, faixa ótima de temperatura entre 30º a 40ºC, com 98100% de
germinação, apesar de ter sido considerada apenas o rompimento da testa pela radícula,
além de serem fotoblásticas neutras. Isso pode ser explicado pelo fato de que durante a
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germinação esta espécie seja tolerante à sombra, condição relativa ao tipo de dispersão
barocórica e das condições ambientais dos locais onde ocorre quando as plantas rebrotam
na época das chuvas, além de permitir o escape de predadores e oferecer possibilidade de
sobrevivência a um maior número de plântulas. Entretanto, no presente trabalho, para os
testes de laboratório, a luz foi necessária ao desenvolvimento inicial da plântula já que foi
considerado o processo de germinação conceituado pela RAS (Brasil, 1992). Em campo,
na área de estudo, Barbosa (1980) conseguiu 7075% de germinação após 7 dias de
observação, aqui já considerando germinadas as plântulas emergidas do solo nesse período
de tempo.
Ramos et al. (1982) concluíram que as sementes de angico (Parapiptadenia rigida
(Benth.) Brenan) devem ser cobertas por 0,5 cm de terra e entre 0,5 e 1,5 cm de areia para
que ocorram os melhores índices de germinação e velocidade de germinação. Silva et al.
(2004) encontraram melhores porcentagens de emergência, número médio de dias para a
primeira emergência e índice de velocidade de emergência (IVE) no substrato areia e
profundidade superficial. Oliveira (1997) obteve 82% de germinação em germinador a
25ºC ± 1 sob iluminação constante e 52% em substrato composto por terra e areia (1:1)
mantido em sombrite a 50%.
As sementes da população de Cruz das Almas apresentaram maiores porcentagens
de germinação em viveiros, apesar de não ter havido diferença significativa entre as
populações, fato que não ocorreu em laboratório, onde os melhores resultados foram
apresentados pelas sementes trazidas da população de Tanquinho – BA, com diferença
significativa a 1%, chegando a uma média de 89% contra 38% das sementes coletadas em
Cruz das Almas, evidenciando que esta última responde melhor e mais rápido às mudanças
ambientais de campo às quais foi submetida, como mostra a Figura 1.
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Figura 1 – (A) Distribuição da porcentagem da germinação de sementes de A. colubrina
var. cebil procedentes de Cruz das Almas – BA, (B) germinação (%) de sementes coletadas
em Tanquinho – BA, mantidas em laboratório e viveiros, sob diferentes condições de solos
e luminosidades – 2003/2004.
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De acordo com o Quadro 1 houve diferença para luminosidade nos desdobramentos
das interações nos diferentes solos 3, 4 e 5, que ofereceram significação para efeito de
luminosidade a 30% demonstrando que a luz a 100% prejudica a germinação e por isso há
necessidade de adensamento populacional. Há uma tendência de regressão linear da
luminosidade dentro dos solos 3, 4 e 5 (com as médias:

solo3:L119 ;L237 ;L351 ;

solo4:L120 ;L242 ;L345 e solo5:L125 ;L243 ;L354) comprovando que quanto menor
a incidência luminosa, melhor a germinação, maior é o poder germinativo.

Quadro 1 – Análise de variância para germinação (arcoseno

P / 100 ) de sementes das

populações A. colubrina var. cebil provenientes de Cruz das Almas e Tanquinho – BA,
submetidas a diferentes condições de solos e luminosidades, e análise do desdobramento
da luminosidade dentro de cada nível de solo – 2003/2004.

FV
População
Luminosidade
Solo
População*luminosidade*solo
População*luminosidade
População*solo
Luminosidade*solo
Luminosidade/1
Luminosidade/2
Luminosidade/3
Luminosidade/4
Luminosidade/5
Resíduo
Total
CV (%)
Média geral

GL
1
2
4
7
2
4
8
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
13
28
21.93
38.3009300

SQ
30.892030
2478.411235
580.844996
103.338728
201.654225
611.911377
579.818849
278.577431
400.383003
1067.054657
762.196327
550.018666
916.904331
4586.871440

QM
30.892030
1239.205618
145.211249
14.762675
100.827113
152.977844
72.477356
139.288715
200.191501
533.527329
381.098164
275.009333
70.531102

Fc
0.438 ns
17.570 **
2.059 ns
0.204 ns
1.391 ns
2.111 ns
1.028 ns
1.975 ns
2.838 ns
7.564**
5.403*
3.899*

Como essa espécie não precisa de luz para germinar (Barbosa 1980; 2003),
possivelmente o fator que interferiu foi a temperatura ambiente, modificada pela
intensidade luminosa, juntamente com o tipo de solo. Não houve diferença significativa na
interação tripla (população*luminosidade*solo) nem de solo dentro de luminosidade e
embora sem significância o substrato terra vegetal demonstrou ser o melhor, devido a uma
maior capacidade de retenção de água, com exceção dentro da luminosidade 3 (30% de
luz) que houve melhor percentagem de germinação no solo 5 (areia pura), podendose
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inferir que está correlacionado com alta umidade e baixa temperatura associada à menor
irradiância que, juntamente com a terra vegetal, promoveu a proliferação de
microrganismos e o apodrecimento rápido das sementes.
Os coeficientes de variação foram considerados baixos visto que esta é uma espécie
silvestre, e possui maior valor do que uma espécie melhorada geneticamente (Santana e
Ranal, 2000). O fato das sementes desta população apresentarem maior incidência de
contaminação em laboratório pode ter contribuído para um reduzido percentual de
emergência, se comparado com o trabalho de Barbosa (1980), apesar dos procedimentos
usuais para esterilização.
Segundo Dhingra et al. (2002) fungos patogênicos de Anadenanthera macrocarpa
reduzem a emergência de plântulas e consequentemente a qualidade de crescimento de
sementes contaminadas, e que ao mesmo tempo a colonização se inicia durante a formação
das sementes, logo após a formação do pericarpo, e continua a aumentar até a maturidade.
Ao mesmo tempo, Nobre (1994) não encontrou diferença significativa entre médias
de germinação de sementes tratadas com diversos métodos de desinfestação, apenas a
utilização de Benomil permitiu maior expressão do vigor, mas o autor recomenda a não
desinfestação dos frutos e simples secagem das sementes em estufa a 35ºC por 18 hs como
tratamento mais promissor devido ao aumento de plântulas anormais.
Carvalho e Nakagawa (2000) dizem que o problema com microrganismos é maior
no caso de sementes com baixa qualidade física e quando o ciclo infeccioso parte do
inóculo presente no interior das sementes. Os autores anteriormente citados confirmam que
a diversidade fúngica é comumente envolvida com sementes, visto que são relatadas
historicamente, estão presentes desde o início da formação das mesmas nos frutos e as
várias técnicas de assepsia adotadas não são suficientes ou possuem efeito negativo na
semente por interferência nos processos fisiológicos e porque o uso sistemático pode
desencadear o surgimento de formas resistentes.
Além disso, os patogénos de diferentes grupos taxonômicos são oriundos de
ecossistemas diversos, questionando assim a possibilidade de um controle perfeito por um
fungicida com um só tipo de ação. Devido a isso, no presente trabalho, optouse pela
desinfestação simples, comumente aplicada no laboratório onde foram feitos os testes. O
maior grau de intensidade dessa associação biológica apresentada pelas sementes coletadas
em Cruz das Almas, e bem mais reduzido pela população de Tanquinho pode ser explicada
pelo fato daquelas populações estarem inseridas nos respectivos ambientes com diferentes
umidades relativas, temperaturas, pluviosidades, entre outros fatores, e vieram
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contaminadas com maior ou menor intensidade, que uma simples imersão em hipoclorito
de sódio não foi suficiente para desinfestação.
Segundo Carvalho e Nakagawa (2000) existem raças fisiológicas patogênicas que
exibem forte seleção preferencial em relação a um hospedeiro ou variedade, ou no caso, de
uma população inserida em um específico ecossistema. Isso se explica pela resistência
natural de plantas a certos patógenos demonstrando nulidade ou menor intensidade de
infestação. Além disso, citam fatores químicos e físicos como teor de água, temperatura,
acidez, nutrientes, potencial de inóculo, organismos antagônicos presentes na microflora e
o tipo de germinação que também podem afetar o estabelecimento do patógeno.
O tempo médio de germinação é importante para avaliar a rapidez de ocupação de
uma espécie em determinado ambiente (Ferreira et al., 2001) e corresponde à média do
tempo necessário para um conjunto de sementes germinar, permitindo inferências sobre
estratégias de germinação de espécies sob diferentes condições ambientais (Borghetti e
Ferreira, 2004). A germinação foi rápida, mostrando que não apresenta grandes exigências,
com início e o tempo médio mostrados no Quadro 2, apresentando diferença significativa a
1% para a germinação em laboratório. Com relação aos viveiros houve diferença entre
populações e luminosidades também a 1% de significância, sendo a incidência de luz total
a que possuiu maior tempo médio, principalmente para as sementes de Cruz das Almas,
que levaram 6 a 10 dias para iniciar a germinação.
Desdobrando o fator luminosidade dentro dos tipos de solos, a incidência total de
luz continuou sendo diferente significativamente, também com tendência de regressão
linear com a menor luminosidade tendo o menor tempo médio de germinação. Isso pode
ser explicado devido ao fato de que a plântula é bastante sensível à incidência direta de luz
e no ambiente natural ela cresce protegida pela sombra da plantamãe. O desdobramento
do fator solo dentro de luminosidade não acusou diferença.
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Quadro 2 – Características germinativas de sementes de A. colubrina var. cebil coletadas
em Cruz das Almas e Tanquinho – BA – 2003/2004.

Tratamentos
Câmara de
germinação
Luz 1 solo 1
Luz 1 solo 2
Luz 1 solo 3
Luz 1 solo 4
Luz 1 solo 5
Luz 2 solo 1
Luz 2 solo 2
Luz 2 solo 3
Luz 2 solo 4
Luz 2 solo 5
Luz 3 solo 1
Luz 3 solo 2
Luz 3 solo 3
Luz 3 solo 4
Luz 3 solo 5

Tempo para início de germinação
(dias)
Cruz das Almas
Tanquinho

Tempo médio de germinação
(dias)
Cruz das Almas Tanquinho

5

3,5

4,45

6,41

8
8
10
7
6
5
3
4
3
3
4
3
3
4
3

4
5
5
5

3
3
3
3
3
3
4
3
3
3

9,27
8,88
10,7
8,50
9,14
9,17
5,40
5,47
5,41
5,44
5,96
5,22
4,73
4,71
5,04

5,00
5,50
5,00
5,00

4,60
3,60
3,60
4,33
3,88
3,83
4,00
4,20
3,43
3,67

Quanto menor o tempo médio, mais vigorosa é a amostra e o menor tempo médio
foi obtido pelas sementes procedentes de Tanquinho. Podese inferir que essa rapidez na
germinação é uma estratégia para se estabelecer no ambiente o mais rápido possível,
aproveitando as condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da planta,
principalmente na época das chuvas. Como a cidade de Cruz das Almas tem um regime de
chuvas mais regular, a população local não desenvolveu este tipo de adaptação. Da mesma
maneira houve diferença significativa a 1% na análise de variância para IVG.
Apesar de pertencerem à mesma espécie, os indivíduos das duas populações
apresentaram comportamentos germinativos diferentes. As diferenças adaptativas na
germinação das duas populações de A. colubrina var. cebil mostram que, com relação à
germinação, estas duas populações estão bem adaptadas aos hábitats em que ocorrem e
ajudam a formar paisagens diversificadas.
Essas características de comportamento germinativo como tempo médio e índice de
velocidade de germinação podem contribuir significativamente para o sucesso ecológico e
evolutivo dessa espécie nos mais diferentes hábitats em que ela se encontra.
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CAPÍTULO 3

Efeitos de diferentes solos e luminosidades no crescimento inicial
de Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.)
Altschul1

1

Este capítulo será submetido à Acta Botanica Brasilica, estando formatado de acordo com as normas para
publicação na revista.
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Resumo
(Efeitos de diferentes solos e luminosidades no crescimento inicial de Anadenanthera

colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul). Com o objetivo de avaliar o efeito
de diferentes condições de solo e luminosidade no crescimento de mudas de angico,
comparando o comportamento de indivíduos provenientes de duas populações localizadas
em regiões de climas distintos, foi conduzido um experimento em viveiros e em pleno sol,
no Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de Santana, compondose de um
arranjo Fatorial 2X5X3 com os tratamentos estruturados em um Delineamento
Inteiramente Casualizado. Foram avaliados a altura da planta (cm), o número de folhas,
diâmetro do caule (mm) e matéria seca de folha, caule, raiz e total (g/planta). Os diferentes
tipos de solos e luminosidades utilizados interferiram significativamente no crescimento
das plantas, causando variações consideráveis nos caracteres avaliados e as diferentes
procedências também se comportaram de maneira distinta. O solo 2 (terra vegetal e areia
na proporção 3:1) sob luminosidade 3 (30% de luz) favoreceu maior crescimento em altura
e em maior número de folhas. Para um maior diâmetro do caule o crescimento no solo 2 a
pleno sol mostrou ser o tratamento mais adequado. A matéria seca das duas procedências
mantidas a pleno sol foram as menores encontradas, podendo ser explicado pelo rápido
crescimento das plantas em 50% e 30% de luz.

Palavraschave: angico, solo, luminosidade, crescimento, fitomassa.

Abstract
(Different effect of soils and luminosity on the initial growth in the Anadenanthera

colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul). With the intention of evaluate the
effect of different soils conditions and luminosity of the angico plant cutting growing,
comparing the behavior of the population from two distinct area and different climates a
experiment was done in nurseries and expose at sunlight inside of the Horto Florestal of
Universidade Estadual de Feira de Santana. The experimental design was completely
randomized in a 2X5X3 factorial arrangement. Was evaluate the plants height (cm), the
number of leaves, diameter of the stem (mm) and dry material total, leaves, stems and roots
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(g/plants). The different types of soils and luminosity used has a substantial interference in
the plant's growing, causing a real variation on the valuation of the characters and the
different origins also behaved in a different way. The soil 2 (natural sand and sand in
proportion 3:1) under luminosity 3 (30% of light) it favored larger growth in height and in
larger number of leaves. A larger diameter of the stem and the growing exposed at sunlight
on soil 2 shows to be the best treatment used. The dry material from the both procedence
exposed at sunlight were the smallest ones found, could be explained by the fast growth of
the plants in 50% and 30% of light.

Key words: angico, soil, growing, green mass.
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Introdução
A maior parte do Nordeste brasileiro é composta pelo Bioma Caatinga, que cobre
aproximadamente 65% desta região, caracterizada por um clima semiárido, com altas
temperaturas e baixa umidade, com chuvas irregulares distribuídas em um curto período,
de três a seis meses (Velloso et al., 2002). Outro Bioma bastante importante e
extremamente impactado é a Mata Atlântica, caracterizada pelo clima tropical úmido,
umidades mais altas e maior quantidade de chuvas distribuídas ao longo do ano (Bahia,
2003).
Ambos ecossistemas possuem espécies vegetais de grande relevância econômica,
tanto para produção de mel, forragem, madeira, energia, ornamentação e produtos
fitoterápicos, que podem levar o Nordestino a superar melhor as dificuldades impostas pela
natureza e pelo próprio homem. Uma dessas espécies é o angico (Anadenanthera colubrina
(Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul), pertencente à família Fabaceae –
Mimosoideae, que pode chegar a 30m de altura. Possui folhas bipinadas, semideciduais a
deciduais, com glândulas peciolares alongadas, inflorescências nas axilas das folhas e
subterminais a terminais nos ramos, as anteras são glandulares, os frutos são folículos
falsamente septados que portam sementes exalbuminosas, pequenas, achatadas, com
tegumento membranáceo marromenegrecido (Altschul, 1964; Oliveira, 1997).
Lima (1994) relata uma tuberosidade com reserva de água e amido, e fibras
gelatinosas na raiz principal de plantas de 45 dias, que desaparece na fase adulta, sugerindo
ser uma estratégia para superar as condições mais severas do ambiente, numa fase que é
crítica para o desenvolvimento e sobrevivência da planta. Barbosa (1980) verificou que as
plântulas suportam umidades relativas extremamente baixas, até próximo de 0%, perdendo
85 a 90% do conteúdo de água, e recuperam a turgidez quando rehidratadas, evidenciando
uma adaptação ao regime irregular das chuvas.
Mais uma vez Altschul (1964) diz que essa espécie é de ampla distribuição, sendo
encontrada em diversos ambientes desde o Nordeste brasileiro até Bolívia, Argentina,
Paraguai e Peru. Devido a isso, algumas características morfológicas podem não ser
encontradas ou possuir algum grau de variação em resposta a essas diferentes condições
ambientais, que pode ser incorporado geneticamente, resultando em estratégias para a
manutenção das gerações. Larcher (2000) diz que adaptações de plantas da mesma espécie
aos diferentes habitats estão associadas a características fisiológicas e morfológicas
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distintas, definindo logo a estrutura interna dos tecidos de acordo com as condições
externas e esta diferenciação fenotípica dos tecidos geralmente não é reversível. Catharino
(Online) e Lorenzi (2002) ressaltam a rusticidade e adaptação a terrenos secos e
degradados de diversas espécies de angico e por isso as recomendam na recuperação
ambiental, além do rápido crescimento que possuem podendo ser plantadas em campo em
menos de quatro meses e alcançando até cinco metros de altura em 2 anos.
Barbosa (2001) avaliou mudas de até cinco meses de idade e encontrou maior
alocação de fitomassa em raízes. Isso foi também observado por Barbosa (1980) em
experimentos laboratoriais e de campo. Logo após a germinação, a raiz principal cresce
muito rapidamente na presença de água, fazendo com que alcance as camadas inferiores do
solo.
De maneira semelhante, Sâmor et al. (2002) avaliaram a qualidade das mudas de
angico produzidas em diferentes tipos de substratos e recipientes, e constataram que as
melhores produções ocorreram em sacos plásticos de 15 cm ou tubetes de 19 cm,
independentemente do tipo de substrato utilizado. Isso evita restrições no sistema radicular
das mudas, impostas pelo volume e paredes dos recipientes, além de perturbar o mínimo
possível aspectos da fisiologia por variações de temperatura, água e nutrientes (Townend e
Dickinson, 1995).
Segundo Magalhães (1986) a análise de crescimento descreve as condições
morfofisiológicas da planta, permitindo acompanhar a dinâmica da produtividade por meio
de atributos fisiológicos e bioquímicos. Ainda é um método utilizado para avaliar o efeito
dos fenômenos ecológicos sobre o crescimento vegetal, percebendo mecanismos de
adaptação de espécies como o angico, em diferentes ecossistemas, efeitos de competição,
diferenças genotípicas de capacidade produtiva e influência de práticas agronômicas sobre
o crescimento e determinação do grau de tolerância das espécies ao sombreamento.
Com os dados de crescimento podese desenvolver técnicas de manejo de espécies,
precisando as causas de variação de crescimento entre plantas geneticamente diferentes ou
entre plantas que crescem em ambientes distintos, detectando diferenças entre tratamentos
(Benincasa, 2003; Taiz e Zeiger, 2004) e ainda serve como base para estudos de produção
de mudas para recuperação de áreas degradadas, para manejo florestal e atividades de
conservação.
Bernáth (1986) afirma que o solo tem efeito complexo sobre o crescimento,
desenvolvimento e produção de matéria seca e, de acordo com Groves et al. (1998) e
Morais et al. (2003), as manutenções adequadas de água e nutrientes são os principais
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componentes que maximizam a produção de culturas, sendo importantes na regulação da
atividade fotossintética. Em algumas plantas, a diminuição do fornecimento de água limita
a altura e o número de folhas produzidas e o suprimento inadequado de um elemento
essencial resulta em um distúrbio nutricional que se manifesta por sintomas de deficiência
característicos, mas as necessidades de elementos minerais mudam ao longo do
crescimento e desenvolvimento de um vegetal. Determinadas propriedades do solo são
importantes porque interferem na disponibilidade de nutrientes, afetando o crescimento,
como é o caso do pH, onde a acidez favorece o crescimento radicular (Taiz e Zeiger,
2004).
Também

diferentes

graus

de

luminosidade

podem

causar

mudanças

morfofisiológicas no vegetal e, em condições naturais, possuem efeito mais significativo
no crescimento do que na qualidade da muda (Del Amo, 1985; Moraes Neto et al., 2000) e
a eficiência do crescimento do vegetal pode estar relacionada à habilidade de adaptação
das plântulas às condições de luminosidade do ambiente. Segundo Taiz e Zeiger (2004)
quanto maior o sombreamento, maior é a taxa de alongamento do caule, assim o vegetal
aumenta as chances de absorver maior quantidade de radiação fotossinteticamente ativa, já
que não são capazes de tolerar baixas intensidades luminosas por meio do reajuste de suas
taxas metabólicas (Scalon et al., 2003). Cafeeiros sombreados desenvolvem plantas mais
altas com folhas maiores e mais finas, o que capta melhor a energia solar disponível (Fahl

et al., 1994).
Devido a isso, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver estudos de
crescimento, comparando o comportamento de indivíduos provenientes de duas populações
localizadas em regiões de climas distintos, uma no Semiárido e outra no Recôncavo
Baiano, para analisar possíveis diferenças de desenvolvimento entre as mesmas, quando
submetidas a variados tipos de solos e intensidades luminosas, podendo auxiliar estudos de
conservação, cultivo e melhoramento genético de uma espécie que, segundo Bahia (2003),
se encontra em risco de extinção.

Material e Métodos
Frutos maduros de A. colubrina var. cebil foram coletados, entre outubro e
novembro de 2003, de populações bem estabelecidas, em dois ecossistemas distintos. A
Fazenda Floresta, que possui cerca de 12 indivíduos, está localizada na cidade de
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Tanquinho – BA e possui clima típico de semiárido, com temperaturas médias variando
entre 18 e 30ºC e precipitação média anual de 500 a 800 mm/a (Bahia, 2003). Na cidade de
Cruz das Almas, a população composta por 28 indivíduos encontrase em terreno da Escola
de Agronomia da Universidade Federal da Bahia. A região possui clima tropical úmido a
subúmido, com temperaturas médias entre 19 e 28ºC e com chuvas anuais de 1200 mm/a
em média (Bahia, 2003).
As sementes foram retiradas manualmente e foram descartadas as que se
apresentavam extremamente pequenas, enrugadas e as que estavam predadas. As mesmas
foram mantidas imersas em água até a embebição.
O experimento foi iniciado com o plantio, em novembro/dezembro de 2003 e uma
única muda foi analisada em cada saco de polietileno, contendo como substrato diferentes
concentrações de terra vegetal e areia, em ordem crescente do grau de porosidade: Solo 1 –
terra vegetal pura, Solo 2 – 3:1 de terra vegetal + areia; Solo 3 – 1:1 de terra vegetal e
areia; Solo 4 – 3:1 de areia e terra vegetal; Solo 5 – areia pura. Os mesmos foram
distribuídos em viveiros, cobertos com sombrite com duas intensidades luminosas (L3 –
30% de luz e L2 – 50% de luz) e outros tratamentos foram expostos a pleno sol (L1 –
100% de luz). Todo experimento foi realizado em um arranjo Fatorial 2X5X3 e os
tratamentos estruturados no Delineamento Inteiramente Casualizado com pelo menos 10
repetições por tratamento. As parcelas foram regadas duas vezes ao dia de acordo com a
capacidade de campo dos solos e a capina feita manualmente, quando necessária.
A porcentagem de sobrevivência das mudas foi avaliada com base no número de
mudas no início e ao final do experimento.
As medidas de altura (cm), número de folhas e diâmetro do caule (mm) foram
obtidas a cada 15 dias até que as plantas, inicialmente com um mês de idade, atingissem
150 dias de idade. Foi considerada altura da planta a medida obtida, por meio de réguas
milimetradas, da base do caule no nível do solo até o meristema apical (Benincasa, 2003).
O diâmetro do caule foi considerado na linha da superfície do solo, mesmo que o colo
estivesse um pouco acima ou abaixo, utilizandose um paquímetro digital da marca
Mitutoyo.
Na obtenção da matéria seca, feita em dois períodos, aos 3 e aos 5 meses de idade,
as amostras, separadas em raiz, caule e folhas, acondicionadas em sacos de papel pardo,
permaneceram em estufa, da marca Tholz modelo CTM04, sob temperatura de 60ºC
durante 4 dias ou até que o peso se estabilizasse.
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Os dados foram submetidos à análise de variância pelo programa Sisvar e as médias
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Em casos de interação luz e solo
significativa, houve a decomposição também analisada pelo Sisvar e as médias comparadas
por Tukey a 5%.
As análises químicas dos solos se encontram na Tabela 1.

Tabela 1. Resultados analíticos – Fertilidade completa e matéria orgânica dos diferentes
tipos de solos utilizados para análise de crescimento de A. colubrina var. cebil procedentes
de duas populações localizadas nas cidades de Cruz das Almas e Tanquinho – BA –
2003/2004.

Características
PH (em água)
P (mg.dm3)
K (cmolc.dm3)
Ca (cmolc.dm3)
Mg (cmolc.dm3)
Ca+Mg (cmolc.dm3)
Al (cmolc.dm3)
Na (cmolc.dm3)
H+Al (cmolc.dm3)
S (cmolc.dm3)
CTC (cmolc.dm3)
V (%)
M.O. (g.kg1)

Solo 1
6,3
120
3,44
25,2
2,6
27,8
0,1
1,13
6,27
32,37
38,64
84
33,11

Solo 2
6,3
66
0,30
20,6
2,5
32,1
0,0
0,16
4,84
23,56
28,40
83
19,54

Solos
Solo 3
6,4
66
0,22
17,7
2,3
20,0
0,0
0,13
3,74
20,35
24,09
84
27,82

Solo 4
6,7
64
0,95
9,2
1,0
10,2
0,0
0,07
1,87
11,22
13,09
86
25,03

Solo 5
7,3
27
0,06
1,4
1,1
2,5
0,0
0,16
0,11
2,71
2,82
96
0,01

Laboratório de Solos e Nutrição de Plantas – Embrapa/CNPMF.
H+Al – Acidez potencial
S – Soma de bases trocáveis
V(%) – Percentagem da CTC saturada por bases
CTC – Capacidade de troca catiônica
M.O. – Matéria orgânica

Resultados e discussão
As mudas de Cruz das Almas apresentaram 92.63% de sobrevivência durante os
testes de sombreamento, enquanto que as mudas de Tanquinho apresentaramse um pouco
mais resistentes, somando 94.97% de sobreviventes.
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Para um melhor entendimento dos resultados obtidos pelas análises, os atributos
serão discutidos separadamente.
Altur a da planta
De acordo com Tabela 2 de análise de variância para altura nos 150 dias após a
semeadura, houve diferença significativa de até 1% de probabilidade para todas as fontes
de variação. As mudas procedentes de Cruz das Almas apresentaram médias de 15.25 cm
enquanto que as de Tanquinho alcançaram 17.88 cm, podendose inferir que seja uma
estratégia para rapidez de estabelecimento no ambiente. As primeiras demonstraram uma
tendência de um maior incremento em altura nos primeiros 2 a 3 meses de idade enquanto
que nas mudas de Tanquinho as maiores respostas vieram no final do ensaio.
Todas as luminosidades apresentaram efeito altamente significativo sendo que as
plantas crescidas a pleno sol apresentaram as menores médias (11.55 cm), seguidas das
submetidas à luminosidade de 50% (16.72 cm) e à intensidade de 30% de luz (20.05 cm).
Segundo Silva (2002), condições de cultivo em casa de vegetação afetam o
desenvolvimento das plantas e esses resultados, obtidos no presente trabalho, estão de
acordo com a explicação de Taiz e Zeiger (2004) que dizem que o aumento da taxa de
alongamento do caule é diretamente proporcional ao sombreamento, fazendo com que o
vegetal tenha mas chances de absorver maior quantidade de radiação fotossinteticamente
ativa. Estão também de acordo com os resultados de Fahl et al. (1994), Motta et al. (2003)
e Morais et al. (2003).
Para solo, os tipos 2, 1 e 3 se apresentaram mais próximos com as médias 22.21 cm,
20.50 cm e 18.65 cm, respectivamente, enquanto que os solos 4 e 5 demonstraram ser os
menos adequados para crescimento de angico com 14.48 cm e 6.38 cm em média de altura,
respectivamente, mostrando que esta espécie é sensível a solos quimicamente mais pobres.
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Tabela 2  Análise de variância para altura (cm) das plantas de A. colubrina var. cebil
procedentes de sementes das populações de Cruz das Almas e Tanquinho – BA,
submetidas a diferentes condições de solos e luminosidades, e análise do desdobramento
das fontes de variação – 2003/2004.

FV
População
Luminosidade
Solo
População*luminosidade
População*solo
População*luminosidade*solo
Luminosidade*solo
Resíduo
Total
CV (%)
Média geral

GL
1
2
4
2
4
8
8
334
363
35.25
16.5183516

SQ
629.098668
4136.628867
11537.921421
752.607146
170.306679
229.008527
1370.111384
11325.186719
30150.869411

QM
629.098668
2068.314433
2884.480355
376.303573
42.576670
28.626066
171.263923
33.907745

Fc
18.553**
60.998**
85.068**
11.098**
1.256 ns
0.844 ns
5.051**

Considerando o desdobramento da interação População*Luminosidade encontrou
se significância a 1% pelo teste de Tukey para as intensidades de 50% e 30% de luz com a
população de Tanquinho sempre apresentandose com melhores médias, 19.50 cm e 22.36
cm de altura, respectivamente. No desdobramento da luminosidade dentro das populações
também a intensidade de 30% de luz mostrou melhores resultados.
Analisando as populações dentro de cada nível de solo não houve diferença
significativa exceto para os solos 3 e 5, sendo as piores médias de altura encontradas neste
último. Desdobrando o solo dentro de cada nível de população verificouse que o solo 2
promoveu melhor resposta, com média de 20.78 cm e 23.72 cm para mudas de Cruz das
Almas e Tanquinho, respectivamente.
Considerando o desdobramento da luminosidade dentro de cada nível de solo,
houve diferença para todos os tratamentos, com tendência para regressão linear, tendo a L1
como menos indicada e a L3 como a melhor, menos dentro do solo 5, que não houve
diferença significativa, podendose admitir que este tipo de substrato é o menos indicado.
Analisando o desdobramento de solo dentro de cada nível de luminosidade, observouse
diferença significativa a 1% de probabilidade com o solo 2, o qual destacase com as
maiores médias em altura das plantas de angico.
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Númer o de folhas
Observase nos resultados apresentados na Tabela 3, com relação ao número de
folhas, que apenas não houve diferença significativa para a interação Luminosidade*Solo.
As mudas provenientes da população de Tanquinho mais uma vez apresentaram as maiores
médias (8.3 folhas) com relação às plantas provenientes da população de Cruz das Almas,
que mostravam 5.2 folhas em média no final de 120 dias de ensaio. As plantas colocadas a
pleno sol apresentaramse com menos folhas como resultado da adaptação ao ambiente.
Não houve diferença entre os viveiros.
Motta et al. (2003) observaram maior número de folhas de A. macrocarpa (Benth.)
Brenan quando cultivadas em 50% de luz. Como o processo fotossintético ocorre
principalmente nas folhas, as plantas que as possuem em maior número têm uma
disponibilidade maior de fotoassimilados e, assim, maior crescimento (Faria et al., 2002).
Morais et al. (2003) verificaram também uma acentuada diminuição da fotossíntese líquida
em cafeeiros sombreados, devido principalmente a modificações anatômicas e
características metabólicas, redução de transpiração e temperatura foliar, devido à redução
de radiação incidente, diminuindo perdas de água e reduzindo o aquecimento da planta.

Tabela 3  Análise de variância para número de folhas das plantas de A. colubrina var.

cebil procedentes de sementes coletadas das populações de Cruz das Almas e Tanquinho –
BA, submetidas a diferentes condições de solos e luminosidades, e análise do
desdobramento das fontes de variação – 2003/2004.

FV
População
Luminosidade
Solo
População*luminosidade
População*solo
População*luminosidade*solo
Luminosidade*solo
Resíduo
Total
CV (%)
Média geral

GL
1
2
4
2
4
8
8
334
363
28.01
6.6992857

SQ
843.175565
54.259846
1277.473021
71.525043
89.069214
61.455557
19.443683
1175.810885
3592.212814

QM
843.175565
27.129923
319.368255
35.762521
22.267304
7.681945
2.430460
3.520392

Fc
239.512**
7.707**
90.720**
10.159**
6.325**
2.182**
0.690 ns

Também para esse atributo os solos 4 e 5 foram os menos adequados com 6.6 e 3.1
folhas. O desdobramento da análise da luminosidade dentro do solo não apresentou
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diferença significativa, entretanto, o desdobramento do solo dentro da luminosidade
mostrou 1% de significância com o solo 5 mais uma vez sendo o menos indicado e o solo 2
o mais adequado em todas as irradiâncias, principalmente no viveiro com sombrite para
30% de luz.
As interações de população e luminosidade acusaram melhores resultados das
mudas de Tanquinho sem diferença entre os viveiros, mas evidenciaram os tratamentos
com menores números de folhas em pleno sol. Todas as interações de população e solo
mostraram diferenças e as mudas crescidas no solo 2 apresentaram o maior número de
folhas. Também houve resposta diferenciada em maior ou menor grau na tripla interação.
Diâmetro
Com relação ao diâmetro do caule (Tabela 4) houve diferença significativa a nível
de 1% para as plantas trazidas de Tanquinho, que apresentavam em média, 1.85 mm e as
de Cruz das Almas com 2.00 mm. Para luminosidade, as plantas que cresceram a pleno sol
apresentaram 2.00 mm de diâmetro também com diferença significativa de 1% pelo teste
de Tukey. Houve diferença estatística para quase todos os tipos de solos com exceção dos
substratos 1 e 2 que apresentaram os maiores diâmetros, com médias de 2.20 mm e 2.25
mm, respectivamente.
Tabela 4  Análise de variância para diâmetro do caule (mm) das plantas de A. colubrina
var. cebil procedentes de sementes coletadas das populações de Cruz das Almas e
Tanquinho – BA, submetidas a diferentes condições de solos e luminosidades, e análise do
desdobramento das fontes de variação – 2003/2004.

FV
População
Luminosidade
Solo
População*luminosidade
População*solo
População*luminosidade*solo
Luminosidade*solo
Resíduo
Total
CV (%)
Média geral

GL
1
2
4
2
4
8
8
334
363
17.43
1.9284615

SQ
1.952811
1.081129
40.405659
0.564960
0.631843
0.722611
2.033959
37.724566
85.117538

QM
1.952811
0.540565
10.101415
0.282480
0.157961
0.090326
0.254245
0.112948

Fc
17.289**
4.786**
89.434**
2.501 ns
1.399 ns
0.800 ns
2.251*
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Apenas a análise do desdobramento de luminosidade dentro de solo acusou
diferença a nível de 1% para o solo 1 com média de 2.31 mm no viveiro com sombrite de
50% e a nível de 5% para o solo 2 onde a melhor média foi encontrada a pleno sol com
2.39mm. Já na análise de desdobramento de solo dentro de luminosidade houve diferença
significativa a 1% de probabilidade para todas as irradiâncias, mostrando que o substrato
menos adequado para o cultivo, na avaliação de diâmetro de caule, é a areia pura.
Fitomassa seca
Nos dois períodos de análise de massa seca, a raiz apresentou maiores valores com
relação à parte aérea, estando de acordo com o trabalho de Barbosa (1980) e Barbosa
(2001), e demonstrou rapidez no crescimento da raiz para alcançar as camadas mais
inferiores do solo.
No primeiro período de análise, com as mudas aos 3 meses de idade, houve
diferença apenas entre solos quando era a parte aérea a porção da planta examinada. Já
para a variável raiz, a análise de variância acusou diferença em todas as fontes de variação.
As mudas trazidas de Tanquinho apresentaram as maiores medidas na luminosidade 2 e
solos 1 e 3.
No segundo período, com as mudas já com 5 meses de idade, verificouse, na parte
aérea, a interferência da luminosidade e do solo, além de algumas interações (Tabela 5).
Tabela 5  Análise de variância para fitomassa seca (g) da parte aérea das mudas de A.

colubrina var. cebil procedentes de sementes coletadas das populações de Cruz das Almas
e Tanquinho – BA, submetidas a diferentes condições de solos e luminosidades, e análise
do desdobramento das fontes de variação – 2003/2004.

FV
População
Luminosidade
Solo
População*luminosidade
População*solo
População*luminosidade*solo
Luminosidade*solo
Resíduo
Total
CV (%)
Média geral

GL
1
2
4
2
4
8
8
56
85
38.62
1.6578605

SQ
1.112906
12.873573
67.676601
4.376246
3.535050
5.849641
11.473731
22.962052
129.859800

QM
1.112906
6.436787
16.919150
2.188123
0.883763
0.731205
1.434216
0.410037

Fc
2.714 ns
15.698**
41.263**
5.336**
2.155 ns
1.783 ns
3.498**
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As mudas das duas procedências, nos tratamentos mantidos em pleno sol,
apresentaram menor massa seca da parte aérea que as dos outros tratamentos, mas as
luminosidades 2 e 3 mostraram melhores médias, diferentemente do trabalho de Scalon et

al. (2003) que mostrou proporcionalidade direta de massa seca com a luz. Isso pode ser
explicado pelo rápido crescimento das plantas nessas duas luminosidades fazendo com que
acumulassem maior matéria seca. Os solos 1 e 2, que também foram os mais adequados
para altura e número de folhas, apresentaram as maiores médias.
De maneira semelhante, Morais et al. (2003) observaram que o sombreamento
provocou o aumento no tamanho individual das folhas dos cafeeiros, porém resultou em
folhas com menor massa de matéria seca, proporcionando maior e melhor interceptação da
energia disponível. Por outro lado, as plantas que foram cultivadas ao sol produziram
folhas de tamanho menor e mais densas, com reforços mecânicos para reduzir perda de
água e com características que variaram de acordo com a posição da folha na planta
expondoas a diferentes condições morfoclimáticas.
Segundo Schumacher et al. (2004), em um trabalho com Parapiptadenia rigida
(Bentham) Brenan, é normal uma grande e estável alocação de matéria seca na parte aérea
das mudas, na maioria das plantas com suprimento adequado de nutrientes, sendo
apreciável a utilização de fósforo em doses de 450 mg/kg no crescimento de angico
vermelho. Provavelmente essa seria também uma das razões que proporcionaram resposta
inversa no presente experimento.
Para raiz, a Tabela 6 de análise de variância mostra diferença significativa para
quase todas as fontes de variação, semelhante ao primeiro período, com as mudas de
Tanquinho mostrando maiores medidas na luminosidade 2, porém sem diferenciação entre
os solos 1, 3 e 2 em ordem crescente de médias.
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Tabela 6  Análise de variância para massa seca (g) de raiz das plantas de A. colubrina var.

cebil procedentes de sementes coletadas das populações de Cruz das Almas e Tanquinho –
BA, submetidas a diferentes condições de solos e luminosidades, e análise do
desdobramento das fontes de variação – 2003/2004.

FV
População
Luminosidade
Solo
População*luminosidade
População*solo
População*luminosidade*solo
Luminosidade*solo
Resíduo
Total
CV (%)
Média geral

GL
1
2
4
2
4
8
8
56
85
32.79
4.2857674

SQ
97.096193
66.071032
292.665994
35.329194
40.332805
8.140269
28.811581
110.564409
679.011477

QM
97.096193
33.035516
73.166498
17.664597
10.083201
1.017534
3.601448
1.974364

Fc
49.178**
16.732**
37.058**
8.947**
5.107**
0.515 ns
1.824 ns

Conclusão
Os diferentes solos e luminosidades utilizados interferiram significativamente no
crescimento das plantas de A. colubrina var. cebil, causando diferenças consideráveis nos
caracteres e as diferentes procedências também se comportaram de maneira distinta.
O solo 2 (com proporção 3:1 de terra vegetal e areia) sob luminosidade 3 (30% de
luz) favoreceu o maior crescimento em altura e em maior número de folhas. Para um maior
diâmetro do caule o crescimento no solo 2 a pleno sol mostrou ser o tratamento mais
adequado. A matéria seca da parte aérea das duas procedências, mantidas a pleno sol,
foram as menores encontradas.
Em todos os tratamentos, as mudas originadas da população de Tanquinho
mostraram melhor desempenho em todas as variáveis analisadas.
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Considerações F inais
Os estudos desenvolvidos e apresentados neste trabalho são importantes para
verificar diferenças morfofisiológicas, germinativas e de crescimento, de uma mesma
espécie adaptada a ambientes distintos. Isso é importante para auxiliar novos estudos de
melhoramento genético, produção de mudas, recuperação de áreas degradadas,
conservação da espécie, entre outros, visando reduzir o impacto do extrativismo na
estrutura e biologia das populações dessa espécie, que possui ampla ocorrência mas que
não é tão freqüente.
Foi permitido verificar importantes variações morfométricas como respostas
adaptativas a diferentes ambientes. A análise de germinação mostrou comportamentos
diferenciados de estratégias de estabelecimento que contribuem para a sobrevivência dos
indivíduos e consequentemente para o sucesso ecológico e evolutivo da espécie.
Os maiores frutos e sementes encontrados foram apresentados pela população de
Cruz das Almas, porém os frutos de Tanquinho possuíam maior número de septos e
consequentemente maior número de sementes produzidas no ano, que pode influenciar na
ecologia da dispersão, potencial de ocorrência e capacidade competitiva com outras
espécies. Devido a essa variabilidade morfológica sugerese estudos mais aprofundados, de
citogenética, para identificar o nível dessa variação.
Apesar de não ter havido diferença significativa nas porcentagens de germinação
entre as populações nos viveiros, as sementes de Cruz das Almas alcançaram as maiores
taxas, evidenciando uma melhor resposta às mudanças às quais foi submetida. Entretanto,
em laboratório, as sementes de Tanquinho apresentaram melhores resultados, chegando a
uma diferença de 89% contra 38% das sementes de Cruz das Almas, isso pode ter sido
causado por uma contaminação por fungos, nos tecidos internos, que permaneceram nas
sementes mesmo após os procedimentos usuais de desinfestação.
Para crescimento, as mudas semeadas da população de Tanquinho apresentaram
maiores incrementos em altura e número de folhas, com exceção para os tratamentos
mantidos a pleno sol que também apresentaram maior diâmetro do caule e menor massa
seca da parte aérea, mostrando diferentes resultados quando comparados com outros
trabalhos sobre diversas espécies.
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Resumo
A maior parte da região Nordeste do Brasil é composta por dois importantes Biomas, a
Caatinga e a Mata Atlântica, com características peculiares de clima e fisionomia,
possuindo espécies vegetais de grande importância, muitas leguminosas, que podem levar
o Nordestino a superar melhor as dificuldades impostas tanto pela natureza quanto pelos
impactos ambientais causados pelo próprio homem. Uma dessas espécies, não tão
freqüente mas amplamente difundida pelo Brasil e países vizinhos, é conhecida por angico
(Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul) – Fabaceae,
Mimosoideae – que possui elevado potencial econômico sendo bastante utilizado como
ornamental, medicinal, para o fornecimento de tanino, resina, madeira e mel, e devido a
esse uso intenso aliado aos problemas de degradação ambiental, é considerado sob risco de
extinção. Baseado nessas relevâncias apresentadas e tendo em vista os problemas de uso
inadequado do solo, antropização, pobreza, entre outros ocorrentes no Nordeste, o presente
trabalho objetivou desenvolver estudos comparativos, morfométricos, germinativos e de
crescimento, de indivíduos provenientes de duas populações adultas localizadas em regiões
de climas distintos, na cidade de Cruz das Almas  Recôncavo Baiano e em Tanquinho,
localizada no Semiárido, para analisar se há diferenças morfológicas nos frutos e
sementes, e variações de germinação e crescimento entre as mesmas, também quando
submetidas a condições de laboratório e de viveiro, com diferentes tipos de solos e
luminosidades. Primeiramente frutos e sementes de ambas populações foram medidos e
pesados e o teor de água feito em estufa a 60ºC durante 72 horas ou até que o peso fosse
estabilizado. Para avaliar comparativamente a germinação de sementes dos indivíduos
desses dois locais, foram observados a porcentagem de germinação (%G), o tempo médio
(t) e o índice de velocidade de germinação (IVG) em germinador a 30ºC ± 1 com 12 horas
de luz e em viveiros com diferentes tipos de solos e luminosidades. Para avaliar o
crescimento, mudas dessas duas populações foram colocadas em um arranjo Fatorial
2X5X3 estruturados em um Delineamento Inteiramente Casualizado e tiveram mensurados
a altura da planta (cm), o número de folhas, diâmetro do caule (mm) e matéria seca (g). Os
frutos e as sementes da população de Cruz das Almas apresentaram comprimento, largura e
peso maiores em relação a Tanquinho. Os teores de umidade mostraram sementes
intermediárias, com 6.92% a 8.14%. Para germinação, o ambiente a pleno sol
proporcionou as maiores taxas, maiores tempos médios e menores índices de velocidade de
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germinação. A luminosidade mais adequada é a de 30% de luz no solo 5 (areia pura). A
população de Tanquinho se mostrou mais vigorosa podendo ser explicada como
estrategicamente adaptada para rapidez de estabelecimento, aproveitando as condições
favoráveis ao subseqüente desenvolvimento. Com relação ao crescimento, os diferentes
tipos de solos e luminosidades utilizados interferiram significativamente, causando
variações consideráveis nos caracteres mensurados e as diferentes procedências também se
comportaram de maneira distinta. O solo 2 sob 30% de luz favoreceu maior crescimento
em altura e maior número de folhas. O solo 2 a pleno sol favoreceu maior diâmetro do
caule e os tratamentos mantidos nessa luminosidade apresentaram menor peso de matéria
seca. Esses comportamentos diferenciados das mudas e as variações morfofisiológicas dos
indivíduos das duas populações sugerem diferenças adaptativas de uma mesma espécie a
diferentes condições climáticas dos hábitats em que ocorrem, contribuindo para o sucesso
ecológico e evolutivo dessa espécie.
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Abstract
A large area of the Northeast of Brazil has two important kind of Biomas, the Caatinga and
Atlantic Florest with distinct caracteristic of wheather aspect, having a real importance in
vegetal, a big part are eatable, helping the northeast population win the difficults cause by
nature and other impact done by the man itself. One of those species, not yet too spread
into Brazil and neighbors countries, is know as angico (Anadenanthera colubrina (Vell.)
Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul)  Fabaceae, Mimosoideae  who has a hight potential
economic and most used as ornamental, medicinal and produce wood, honey, resin, tannin,
and because of this many usefull, allied with atmosfere degradation problems, it's in hight
extinction level. Based in this issues and considering the problems cause by wrong usefull
of the soil, poorness and other factors existent in northeast, this present work had a
objective to develop comparatives studies, morfometrics, germinatives and growing, of
individual originally from two adult population localize in distinct climates, in the city of
Cruz das Almas  Bahia and Tanquinho, located in Semiarid, to análise if they have any
morfologic difference in the fruits and seeds also germination variation and growing
between them, also, when submited to laboratory condition and nurseries with different
types of soils and luminosities. First fruits and seeds of both population were measured and
weighty and the amount of moisten done in chambers at 60ºC per 72 hours or until the
weight was estabilized. To evaluate the seeds germination of individuals of both area using
comparation was considerated germination porcentages (%G), average time (t) and
germinations speed index (IVG) in chambers at 30ºC ± 1 for 12 hours of lights and
nurseries with different soils and luminosities. To evaluate the growing, the experimental
design was completely randomized in a 2X5X3 factorial arrangement and was measured
the hight (cm), the number of leaves, diameter of the stem (mm) and dry material (g). The
fruits and seeds from Cruz das Almas showed length, width and weight bigger rate than
Tanquinho. The moist content shows up with intermediary seeds, with 6.92% to 8.14%.
For germination, the system expose to sunlight proportionate the higher numbers, higher
average time and small germination speed index. The more likely luminosity is 30% of
light from soil 5 (pure sand). The Tanquinho's population shows to be have more vigour,
this is could be explained by a faster adaptation to new locations, making use of favor
conditions to the new development. According to the growing, the different types of soil
and luminosity used interfered a lot, causing considered variation in the characters
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measured and the different procedence also had distinct behavior. The soil 2 in 30% of
light had a higher growing and more number of leaves. The soil 2 expose to sunlight shows
to be a bigger diameter of the stem and all the treatments done in that luminosity had
smaller weight of dry material. This differents behaviors from the plants cutting and the
morphophysiologics variations of individuals from both population, shows different
adaptations from same species to a different climates condition of the areas were they
occurs, helping for the ecologic and evolution success of those species.
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