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RESUMO 

 

O Angico-do-cerrado (Anadenanthera peregrina) é uma espécie muito utilizada na construção civil por ser uma 

madeira de densidade alta, também é utilizada na movelaria e esquadrias, além disso a casca é muito utilizada na 

fabricação de medicamentos. O objetivo desse trabalho foi analisar a influência dos substratos na de germinação 

de sementes utilizando diferentes substratos. Para isso, utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado, com 

5 tratamentos e 4 repetições cada. Os tratamentos utilizados foram T1 – Solo Virgem, T2 – Casca de Pinus, 

Humus, Vermiculita e Yoorin, T3 – Casca de Pinus, Carolina, Turfa e Yoorin, T4 – Terra Orgânica, Carolina, 

Turfa, Vermiculita e Yoorin e T5 – Casca de Pinus, Solo Virgem, Turfa, Vermiculita e Yoorin. Foi analisado o 

índice de germinação, utilizando o delineamento inteiramente casualizado. Observou-se que quanto a 

porcentagem e índice de germinação o T2 – Casca de Pinus, Humus, Vermiculita e Yoorin apresentou um melhor 

resultado comparado com os outros tratamentos utilizados. 

 
Palavras Chave: Angico, espécie, tratamentos. 

 

ABSTRACT 

 
Angico-do-cerrado (Anadenanthera peregrina) is a species widely used in civil construction because it is a high 

density wood, it is also used in furniture and window frames, in addition the bark is widely used in the 

manufacture of medicines. The objective of this work was to analyze the influence of substrates on seed 

germination using different substrates. For this, a completely randomized design was used, with 5 treatments and 

4 repetitions each. The treatments used were T1 - Virgin Soil, T2 - Pinus Bark, Humus, Vermiculite and Yoorin, 

T3 - Pinus Bark, Carolina, Peat and Yoorin, T4 - Organic Earth, Carolina, Peat, Vermiculite and Yoorin and T5 - 

Bark of Pinus, Solo Virgo, Peat, Vermiculite and Yoorin. The germination index was analyzed using a 

completely randomized design. It was observed that as for the percentage and germination index T2 - Bark of 

Pinus, Humus, Vermiculite and Yoorin showed a better result compared with the other treatments used. 

 

Key Words: Angico, species, treatments. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

Anadenanthera peregrina, membro da família Fabaceae, subfamília Mimosoideae, 

popularmente conhecida como angico-do-cerrado. Segundo Lorenzi (2009), essa espécie 

possui ampla distribuição geográfica, ocorrendo do Estado de Tocantins ao Estado do Rio de 

Janeiro, em Floresta Estacional Semidecidual e na sua transição para o Cerrado. É uma 

espécie pioneira, que ocorre especialmente, em formações primárias e secundárias, tanto em 

solos pedregosos e arenosos como em solos argilosos, desde que sejam bem drenados. 

Entre os principais usos, destaca-se, seu potencial na apicultura e uso medicinal, 

também pode ser utilizada na construção civil, na confecção de móveis e esquadrias, bem 

como para lenha e carvão (LORENZI, 2009 apud MIRANDA et al., 2012). Além disso, essa 

espécie é recomendada para recuperação de áreas degradadas, e sua casca utilizada na 

fabricação de medicamentos indicados para o tratamento de tosses, contusões, proteção ao 

fígado, entre outras utilidades. 

O substrato tem como função dar sustentação às plantas, apoiando o crescimento das 

raízes e fornecendo água e ar em quantidades adequadas (SINGH; SAINJU, 1998). Também 

tem a função de suprir as sementes de umidade e proporcionar condições adequadas a 

germinação delas e ao posterior desenvolvimento das plântulas (FIGLIOLIA et al., 1993; 

PACHECO et al., 2006). 

O substrato utilizado deve apresentar como características principais: baixa densidade, 

elevada porosidade, elevada capacidade de retenção de água, isenção de contaminação 

fitopatogênica, baixo custo, teor de sais solúveis, quantidade total disponível de macro e 

micronutrientes adequados ao bom desenvolvimento da espécie que se está trabalhando. Estas 

características dificilmente encontram-se presentes em um único material, sendo, portanto, 

necessária a mistura de vários ingredientes para conseguir uma combinação desejável 

(MINAMI et al., 1995; FONSECA et al., 2001).  

Nesse contexto o objetivo deste trabalho foi analisar o índice de germinação das 

sementes de A. peregrina utilizando diferentes substratos na semeadura.  
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2 – MATERIAL E MÉTODOS  

 

 O presente estudo foi conduzido em casa de vegetação da Faculdade de Ciências 

Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT, localizado no município de Itapeva, região Sudoeste do 

estado de São Paulo, presente na latitude 23°58’56’’ e longitude 48°52’32’’ oeste, à uma 

altitude de 726 metros.  

As sementes foram obtidas de árvore matriz no dia 05 de Setembro de 2020, na zona 

rural da cidade de Itararé – SP. As sementes foram armazenadas em recipiente de vidro e 

acondicionadas à temperatura ambiente até a realização do experimento. As sementes não 

passaram por tratamentos pré-germinativos.  

A semeadura foi realizada no dia 11 de Setembro de 2020 em bandejas e tubetes de 

polipropileno, onde utilizou-se 5 tratamentos com 4 repetições cada. Os tratamentos utilizados 

foram T1 - Solo virgem como testemunha, T2 - Casca de pinus, húmus de minhoca, 

vermiculita e yoorin, T3 - Substrato carolina, casca de pinus, turfa e yoorin, T4 - Terra 

orgânica, substrato carolina, turfa, vermiculita e yoorin, T5 – Solo virgem, casca de pinus, 

turfa, vermiculita e yoorin.  

A análise estatística dos dados foi feita por (DIC) Delineamento Inteiramente 

Casualizado, com 5 tratamentos e quatro repetições de 10 sementes, totalizando 40 sementes 

por tratamento.  

 

Tabela 1 – tratamentos realizados na germinação de sementes de angico do cerrado 

Tratamento  Sigla  Substratos utilizados  

Testemunha  T1 Solo virgem sem a aplicação de substratos  

Casca de pinus + Humus de minhoca + Vermiculita e Yoorin 

Carolina + Casca de Pinus + Turfa + Yoorin 

Terra Orgânica + Carolina + Turfa + Vermiculita e Yoorin 

Solo Virgem + Casca de Pinus + Turfa + Vermiculita e Yoorin 

Tratamento 2  T2 

Tratamento 3  T3 

Tratamento 4  T4 

Tratamento 5  T5 
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Após o delineamento do experimento, foi realizado a coleta de dados do índice de 

germinação das sementes nos tratamentos estudados. Para avaliação da germinação e 

emergência de plântulas, foi feita a análise a cada 7 dias contados a partir da semeadura.  

Os dados coletados foram submetidos a análise e apresentados os resultados absolutos 

e relativos.  

 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A emergência de plântulas iniciou-se no terceiro dia após a semeadura, e foi 

acompanhada até os 30 dias, no entanto observou-se que ela se estabilizou aos 15 dias, em 

todos os substratos. Conforme os dados da Tabela 2, verificou-se que os tratamentos não 

apontaram diferenças significativas para a variável porcentagem, porém o tratamento que 

apresentou melhor resultado, foi o tratamento T2 o qual obteve um resultado absoluto de 30 

sementes germinadas e relativo de (75%), já o tratamento que apresentou o menor resultado 

foi o tratamento T5 que obteve um resultado absoluto de 19 sementes germinadas e relativo de 

(47,5%).   

 

Tabela 2 – Índice de germinação representados em dados relativos e absolutos  

Tratamento  Número de 
germinações  

Emergência (%) 

Tratamento 1   23 57,5 

75,0 

55,0 

52,5 

47,5 

Tratamento 2  30 

Tratamento 3  22 

Tratamento 4  21 

Tratamento 5  19 

Média Geral     23                            57,5 
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Segundo Oliveira et al., (2012), o tipo de substrato é um aspecto importante para o 

desenvolvimento das plântulas e deve ser adequado para garantir resultados satisfatórios na 

produção de mudas. De acordo com Ramos et al., (2002), o substrato tem a finalidade de 

proporcionar condições adequadas à germinação e ao desenvolvimento do sistema radicular 

da muda em formação. Além disso, fatores como estrutura, aeração, capacidade de retenção 

de água e grau de infestação de patógenos podem variar de um substrato para outro, 

interferindo no processo de germinação e desenvolvimento das mudas (MORAES et al., 

2007).  

Segundo Hartmann & Kester, (2012), o potencial de hidratação e drenagem da casca 

de pinus determinaram ótimos resultados de enraizamento e crescimento de plantas, tornando-

a um material confiável para a composição de substratos.  

O húmus de minhoca é muito rico em macronutrientes como nitrogênio, fósforo e 

potássio, bem como micronutrientes, entre os quais zinco, ferro, cobre, boro, molibdênio e 

cloro, os quais podem ter influenciado nos resultados obtidos neste estudo. O efeito favorável 

do húmus de minhoca considerado como adubo orgânico mais rico existente, já tinha sido 

confirmado por vários autores (KIEHEL, 1985; BERTON, 1999, apud AMADOR, et al., 

2004).   

Em comparação com o estudo realizado por Martins, et al. (2012), o qual destacou que 

a germinação de sementes de ipê-amarelo deve ser conduzido em vermiculita fina ou média 

umedecida com volume de água equivalente a  1,5 vezes a sua massa seca, condição que 

permite maior porcentagem de germinação, podemos afirmar que a vermiculita foi um 

componente que influenciou para germinação das sementes de A. peregrina. 

Também, conforme os resultados obtidos neste estudo, é possível afirmar que os  

tratamentos T3, T4 e T5 obtiveram resultados relativamente próximos ao tratamento T1, 

enquanto o tratamento T2 obteve um resultado relativamente maior, constatando que a 

utilização de substratos como casca de pinus, vermiculita e húmus de minhoca, demonstram 

um bom resultado na germinação das sementes de A. peregrina.  
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4 – CONCLUSÃO  

 

  Diante das avaliações realizadas, constatou-se que A. peregrina apresenta bom 

potencial germinativo em qualquer um dos substratos testados, com exceção do substrato Solo 

Virgem + Casca de Pinus + Turfa + Vermiculita e Yoorin. Logo, para a germinação e 

emergência de plântulas de angico, recomenda-se a utilização do substrato Casca de pinus + 

Humus de minhoca + Vermiculita e Yoorin. 
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