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A crescente demanda da madeira do Angelimpedra tDiniria excelsa Ducke) por

parte das serrarias e industrias de construção civil tem acelerado a exploração seletiva das

espécies florestais cuja madeira atende as exigências do mercado consumidor. O corte das

árvores com as melhores características fenotípicas, tem ocasionado erosão dos melhores

genótipos das populações naturais, e com isto, a redução da variabilidade genética natural

(Kageyama & Patino, 1985).

A produção de mudas a partir de lotes de sementes com procedência e matrizes

identificadas, possibilitará a implantação de testes de procedência/progênies visando a

produção de sementes melhoradas. Mudas produzidas a partir de sementes melhoradas

certamente apresentarão maior rusticidade e maior sobrevivência em condições adversas,

contribuindo para o a implantação de povoamentos florestais com elevada produtividade.

Informações preliminares indicam que o tratamento das sementes com ácido sulfúrico acabam

com a dormência tegumentar das sementes, acelerando e uniformizando a germinação

(Vastano et al. 1983).

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento e a sobrevivência de

mudas de 10 famílias de Angelim pedra em viveiro durante 260 dias. Para avaliar os efeitos

progressivos da embebição das sementes em ácido sulfúrico concentrado (H2S04), na

superação da dormência tegumentar, foram estabelecidos sete tratamentos: ácido sulfúrico

puro por 0, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos. Após os tratamentos pré-gerrninativos, as

sementes foram postas para germinar em sementeiras e posteriormente repicadas para sacos

plásticos de 1 kg contendo como substrato argila, areia e esterco curtido na proporção de

2: 1: 1. O ensaio foi conduzido no viveiro experimental do INPA/CPCA, campus do V-8,

constituído num ripado de 2 m de altura, com cobertura de tela sombrite, com 50% de

lumi nosidade.

O crescimento das mudas foi acompanhado através de medições mensais da altura,

diâmetro do colo e sobrevivência, efetuadas com régua milimétrica e paquímetro digital. A

avaliação final foi realizada aos 260 dias após o plantio, sendo o delineamento experimental

inteiramente casualizado, com 10 tratamentos e 8 repetições.
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Os melhores tratamentos para superação da dorrnência das sementes de angelim

pedra, foram os períodos de exposição de 20 e 30 minutos ao ácido sulfúrico concentrado,

ambos com porcentual de germinação de 71,1%. Não foi observado diferenças significativas

no crescimento em altura total e diâmetro do colo entre mudas das 10 progênies de angelim

após 260 dias em viveiro. É importante ressaltar que este período de tempo é muito curto para

manifestação das diferenças significativas das características avaliadas em espécies florestais

como o Angelim pedra. Deve-se levar em consideração que as mudas desta espécie são

levadas para o campo quando atingem 40 cm de altura, o que exige aproximadamente 360 no

viveiro.

Tabela 1. Tempo de imersão em ácido sulfúrico concentrado na superação da dorrnência de sementes de angelim

pedra (Diniria excelsa).

Progênies Altura total (cm) Diâmetro do colo (mm) Sobrevivência (%)

1 33.42 3.97 100

2 32.30 3.87 100

3 3l.97 3.82 100

4 31.70 3.82 100

5 31.55 3.75 100

6 31.27 3.75 100

7 31.00 3.70 100

8 30.67 3.65 100

9 30.40 3.62 100

10 24.50 3.60 100

Teste de F 0,62 ns 0,30 ns

CV (%) 19,77 10,44

Média Geral 30,88 3,78
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