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RESUMO: A espécie Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan, mas conhecida como 
angico-vermelho, pertencente à família Fabaceae-Mimosoideae, esta distribuída em 
várias regiões brasileiras e possui um grande valor econômico. O objetivo deste 
trabalho é avaliar algumas características do fruto de angico-vermelho, a fim de 
mensurar o comprimento dos frutos, realizar o cálculo médio de sementes por fruto, 
quantificar a porcentagem de sementes falhas por posição dentro do fruto e a 
porcentagem de sementes danificadas por posição dentro do fruto. Para tanto foram 
coletados no município de Arapoti e Jaguariaíva-PR, amostras de doze matrizes. A 
secagem dos frutos ocorreu à sombra por 24 horas, as análises foram realizadas por 
amostra aleatória de cada matriz. Foi mensurado o comprimento dos frutos com 
auxílio de paquímetro analógico e as observações morfológicas das sementes foram 
a olho nu, considerando as outras variáveis. Os dados obtidos foram analisados em 

software Excel for Windows 2007 utilizando as medidas mínimas, médias e 
máximas para comprimento do fruto e quantidade de sementes, também realizou 
para a análise estatística e teste de Tukey utilizando o Software Assistat 7.7®. 
Verificou-se que os frutos variaram de no máximo 155 mm e mínimo 67 mm, com 
média de 115,7 mm de comprimento. A quantidade de sementes por fruto 
apresentou no máximo 15 sementes e uma média de 12 sementes. As sementes 
basais demonstraram mais falhas e danificadas se comparadas com posições 
intermediárias e apicais. 
 
Palavras-chave: Angico; sementes danificadas; sementes falhas; dimensão do 
fruto; morfologia do fruto.  
 
 
1 INTRODUÇÃO  
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A espécie Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan, mas conhecida como 

angico-vermelho, pertence a família Fabaceae-Mimosoideae, possui entre suas 

características morfológicas altura de 20-30 m, folhas alternas espiraladas, 

compostas bipinadas, inflorescência em espigas cilíndricas, flores amarelas, seu 

fruto é do tipo vagem, deiscente e com sementes achatadas. (LORENZI, 2008). Esta 

espécie esta distribuída em várias regiões brasileiras e possui um grande valor 

econômico, grande parte de sua propagação é realizada via semente. 

O angico vermelho ocorre em vários tipos de solos, porém é mais abundante 

em solos bem drenados, se adapta em solos rasos, com derivados de basalto sendo 

assim é frequente nas encostas e vales. (EMBRAPA, 1988). Também prefere solos 

úmidos em planícies aluviais, mata ciliar e florestas pouco densas, a espécie se 

torna exigente em relação à luz, sendo assim são árvores bem desenvolvidas, com 

troncos grossos e copas grandes. (MATTOS, 2002).  

Em relação às árvores nativas o angico-vermelho, devido ao seu alto poder 

calorífico da madeira é uma das mais utilizadas para se fazer lenha e carvão. Além 

disso, pode ser utilizada para recuperação de áreas degradadas, preservação 

permanente e reflorestamentos mistos. (GASPARIN, 2012). Como madeira serrada 

o angico pode apresentar alta durabilidade e boa resistência, utilizada para 

construção rural e civil, sua lenha e carvão são de boa qualidade para energia, 

quando nova a planta também apresenta goma e, além disso, possui utilização 

medicinal. (CARVALHO, 2003). 

A semente é de fundamental importância no ciclo de vida das plantas, pois 

contribuiu para a sobrevivência da espécie, entretanto para que suas etapas de 

desenvolvimento sejam satisfatórias devem ser levados em considerações variações 

quantitativas e qualitativas em sua formação. Segundo Buckeridge et al. (2004), para 

que as plântulas possam crescer elas necessitam de macro e micronutrientes, sendo 

assim as sementes devem possuir reservas nutricionais para o uso no início de seu 

desenvolvimento. 

O desenvolvimento de uma semente é sucessivo de sua germinação e 

evolução da planta, corresponde ao seu ciclo de vida. Alguns fatores como estresse 
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hídrico, sombreamento e a perca de folha, reduzem a fotossíntese sendo assim 

diminui o vingamento de sementes. (CASTRO; BRADFORD; HILHORST, 2004). A 

profundidade do solo, aeração, compactação e presença elevada de microrganismos 

no mesmo, podem prejudicar tanto a floração como a produção de sementes sadias. 

(MORA et al., 1981). Em relação à posição das sementes no fruto, Oliveira & Morais 

(1997) considera também o aspecto da competição alimentar, onde as sementes 

podem apresentar tamanhos diferentes conforme sua posição, que influenciam 

diretamente na germinação. Outro fator que pode prejudicar a qualidade das 

sementes e a supermaturação, a semente deve ser colhida no exato momento para 

se evitar o envelhecimento e a deterioração, que ocorrem quando a temperatura e a 

umidade são elevadas. (CASTRO; BRADFORD; HILHORST, 2004).  

Neste trabalho, apresenta-se as principais características avaliadas do fruto 

de angico-vermelho (Parapiptadenia rigida), a fim de mensurar o comprimento dos 

frutos, realizar o cálculo médio de sementes por fruto, quantificar a porcentagem de 

sementes falhas por posição dentro do fruto e a porcentagem de sementes 

danificadas por posição dentro do fruto. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Os frutos de Parapiptadenia rigida foram coletados no mês de agosto de 

2015, nos municípios de Arapoti/PR (situados a 24° 07’26. 67” S e 49°59’19. 78” O) 

e Jaguariaíva (24° 05’25. 22” S e 49° 38’09. 34” O), diretamente de doze árvores 

matrizes, distante no mínimo 50 m entre si, com auxílio de podão e sacos plásticos 

para identificação. 

A secagem dos frutos foi realizada à sombra, por um período de 24 horas, 

favorecendo a abertura espontânea. Foram realizadas análises a partir de uma 

amostra aleatória dos frutos e sementes de cada matriz. Ao todo foram coletadas e 

analisadas 12 matrizes (Tabela 01), com a quantidade de sementes variável por 

matriz, porém dentro de um número mínimo para as análises. 
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Tabela 01. Quantidade de frutos analisados por diferentes matrizes de Parapiptadenia rigida. 

 

 

Matrizes Nº de frutos por matriz 

 

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L 35 

Total 12 420 

Fonte: Os autores. 

 

Inicialmente, foram mensurados os comprimentos dos frutos, com paquímetro 

analógico. Após as observações morfológicas das sementes que foram realizadas a 

olho nu, considerando os seguintes aspectos, posição da semente dentro da vagem, 

quantidade de sementes por fruto, semente falha por posição, sementes danificada 

por posição. (FIGURA 01 e 02). 

 

FIGURA 01. Comprimento do fruto e disposição das sementes: C ( medida do fruto ), P (posição da 
semente) e FIGURA 02. Qualidade do fruto: F (sementes falhas), B (sementes boas ) e D ( sementes 
danificadas). 
 

(01)                                                                             (02) 
 

          

Fonte: Os autores. 
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Os dados foram calculados em software Excel for Windows 2007 com 

medidas mínimas, médias e máximas para comprimento do fruto, quantidade de 

sementes por fruto, valor em porcentagem para semente falha (não fecundada) por 

posição, e sementes danificadas por posição. Após submetidos à análise de 

variância (teste F), e foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, 

com uso do software estatístico ASSISTAT Versão 7.7 beta (pt) (SILVA, 2014). 

 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas avaliações dos frutos de Parapiptadenia rigida por matrizes, as médias 

apresentadas pelo teste de Tukey, relataram um maior comprimento de vagem na 

matriz B com 138,48 mm, com grandes diferenças estatísticas, e a menor foi a 

matriz K com 95,25 mm de comprimento na vagem. Comparando a quantidade de 

sementes dentro da vagem, as matrizes D e J foram as superiores, ambas com 12 

unidades de sementes, e a inferior foi a matriz G com 11 unidades, as outras não 

apresentaram diferenças significativas. Para as sementes falhas, a matriz E foi a que 

apresentou maior quantidade de falhas com uma média de 1,97 unidades, várias 

matrizes ficaram intermediárias, porém a matriz G obteve menores índices de falha 

de sementes dentro do fruto com 0,05 unidades. Sendo assim, a matriz que 

apresentou a maior média de sementes danificadas foi a F com 3,62 unidades, e a 

menor a matriz B com 1,14 unidades de sementes danificadas. (TABELA 02). 

 

TABELA 02. Análise morfológica do fruto e sementes de Parapiptadenia rigida, por matrizes. 

 

Matrizes 
 

Vagem (mm) 
 

Quantidade de 
sementes  

Sementes falhas 
 

Sementes 
danificadas         

A 
 

113.91430 cde   
 

11.82857 ab 
 

0.57143 bc  
 

1.54286  cd  

B 
 

138.48570  a   
 

12.11429 ab  
 

0.25714 bc  
 

1.14286 d 

C 
 

119.17140 bc  
 

11.74286 ab 
 

0.74286 bc 
 

2.37143 abcd   

D 
 

120.54290 bc  
 

12.60000 a 
 

0.28571 bc   
 

1.65714 bcd  
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E 
 

108.74290 de 
 

12.11429 ab  
 

1.97143 a 
 

2.68571 abc     

F 
 

123.57140 b 
 

11.54286 ab 
 

0.74286 bc  
 

3.62857  a  

G 
 

105.37140 e 
 

11.05714 b  
 

0.05714 c 
 

1.94286 bcd    

H 
 

105.45710  e 
 

11.51429 ab  
 

0.57143 bc  
 

1.91429 bcd 

I 
 

118.60000 bc  
 

11.88571 ab  
 

0.25714 bc 
 

1.54286 cd  

J 
 

117.14290 bcd  
 

 12.48571 a 
 

0.74286 bc  
 

1.22857  cd  

K 
 

  95.25714 f 
 

 11.45714  ab  
 

0.74286  bc 
 

3.08571 ab  

L   122.22860 bc      11.80000  ab   1.11429 ab    1.68571  bcd   

CV% 
 

10.54 
  

12.63 
  

167.95 
  

91.53 
  

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade. CV% (coeficiente de variação). 

 

Fonte: Os autores. 

As medidas dos frutos por matrizes mensuradas apresentaram os seguintes 

resultados, o maior comprimento foi demonstrado na matriz B alcançando 155 mm, e 

o menor comprimento foi encontrado na matriz E com 67 mm (FIGURA 03). 

Carvalho (2003) encontrou dados semelhantes em estudos os frutos do angico se 

apresentam de consistência subcoriácea e coloração pardo-avermelhada-escura, 

sua dimensão varia de 60 mm a 150 mm de comprimento e 15 a 20 mm de largura. 

 

FIGURA 03. Comprimento do fruto de Parapiptadenia rigida, por matrizes. 

 

Fonte: Os autores. 
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A qualidade genética esta diretamente ligada à qualidade física, as sementes 

devem ser escolhidas de espécies nativas puras, operações como coleta, secagem 

e beneficiamento da semente também interferem indiretamente na qualidade. 

(MEDEIROS, 2003). Em estudos de Silva (2011), observaram-se variações 

morfológicas entre diferentes espécies e matrizes de leguminosas e relatou a 

existência de plantas bem heterogêneas, possuindo diferenças entre suas 

características com elevada superioridade, permitindo selecionar entre essas a 

melhor matriz para determinados trabalhos. 

A dimensão da somatória do conjunto de matrizes relatou um valor médio de 

115.70 mm e a moda de 120 mm de comprimento no fruto de P. rigida (FIGURA 04).  

 

 

 

 

FIGURA 04. Comprimento do fruto de Parapiptadenia rigida, calculado pelo conjunto das matrizes. 

 

Fonte: Os autores. 

 

A avaliação da quantidade do número de sementes por fruto de P. rigida, foi de 

no máximo 15 unidades para as matrizes A, B, D, F, H, J e apresentou o mínimo de 

6 unidades para a matriz F. (FIGURA 05). Segundo Carvalho (2003), cada fruto de 
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P. rigida apresenta de 3 a 12 sementes, dispostas em uma só série. Em 

observações de Sobral et al. (2005), a melhor época de coleta das sementes de 

angico vermelho esta entre a 30° e 32° semana após a antese, antes da deiscência 

dos frutos com as sementes apresentando coloração marron-clara. 

 

FIGURA 05. Quantidade de sementes por matriz de Parapiptadenia rigida. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Os tipos de frutos estão diretamente associados à morfologia das estruturas e 

das sementes, estes simbolizam caracteres de grande importância para a 

delimitação dos gêneros da subfamília Faboidea. (DONADIO; DEMATTÊ, 2000). 

Segundo estudos de Oliveira (2000), é evidente os problemas taxonômicos e 

impasses filogenéticos, pelo fato da grande existência do número de espécies 

leguminosas, sendo assim é necessário o estudo mais aprofundado de frutos, 

sementes, plântulas e plantas jovens para auxiliar na taxonomia e também contribuir 

no conhecimento de cada espécie. 

A quantidade média de sementes calculadas pelo conjunto de matrizes 

constatou 11,84 unidades e a moda 12 unidades por fruto de P. rigida (FIGURA 06). 

 

FIGURA 06. Quantidade de sementes média por conjunto de matrizes de Parapiptadenia rigida. 
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Fonte: Os autores. 

 

As falhas nas sementes de Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan foram mais 

representativas nas posição 1 (11,8%) , 6 (8,6%) e nas 2, 10 e 11 com a mesma 

porcentagem (8,6%), conseqüentemente as posições 15 (0,3%), 14 ( 2,1%) e 13 

(3,8%) obtiveram as menores porcentagens (FIGURA 07). Estresses ambientais no 

florescimento e período inicial de desenvolvimento da semente podem acarretar 

para indução de aborto de sementes imaturas. (CASTRO; BRADFORD; HILHORST, 

2004). Ocorre variação na idade que as árvores começam produzir grande 

quantidade de sementes, o volume da área fotossintética, solos com alta fertilidade, 

vigor da árvore, também são itens expressivos para a produção de sementes. 

(FARIAS; HOPPE, 2004). A média de sementes falhas entre as matrizes é de 0,67 

unidades por fruto.  

FIGURA 07. Porcentagem de sementes falhas por posição no fruto de Parapiptadenia rigida. 



30 
 

____________________________________________________________________ 

Revista da União Latino-americana de Tecnologia, Jaguariaíva, n. 5, p. 21-34, 2017 

ISSN 2447-4584 

 
 

 

Fonte: Os autores. 

 

Mora et al. (1981), afirmam que alguns fatores biológicos e ambientais são 

características importantes para a produção de sementes com qualidade genéticas e 

fisiológicas adequadas. As sementes possuem reservas, estas funcionam como 

energia que tem a função de se relacionar com a manutenção e desenvolvimento do 

embrião, por seguinte a formação da plântula, após ela apresenta a capacidade de 

se tornar autotrófica. (BUCKERIDGE et al., 2004).  

Para uma melhor formação da semente é importante algumas características 

de herdabilidade, além disso, plantas resistentes os intempéries ambientais como 

temperatura, umidade, tipo de solo, sobretudo aos ataques de pragas e doenças, 

interferem na produção de semente. (MORA et al., 1981). Para o processo de 

produção de sementes os insetos são importantes atuando como agentes 

polinizadores, mas também podem se tornar destrutivos alimentando-se de partes 

da planta como flor, fruto e semente. (FARIAS; HOPPE, 2004). Medeiros (2003) 

define que normalmente a qualidade sanitária das sementes esta ligada a presença 

de microorganismos ou insetos presentes nela, como fungos, bactérias ou vírus que 

podem prejudicar o desenvolvimento das sementes. 

As maiores incidências de sementes danificadas de Parapiptadenia rigida 

estão entre as posições 3 (10,9%), 2 (10,5%) e 4 (9,4%), portanto as menores são 
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15 (0,1%), 14 (1,3%) e 13 (3,0%) (FIGURA 08). A média de sementes danificadas 

entre as matrizes é de 2,03 unidades por fruto. 

FIGURA 08. Porcentagem de sementes danificadas por posição no fruto de Parapiptadenia rigida.  

 

Fonte: Os autores. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

 

O fruto de P. rigida é um legume deiscente, medindo no máximo 155 mm, a 

média de 115,7 mm e mínimo 67 mm de comprimento. A quantidade de sementes 

por fruto apresentou no máximo 15 sementes, média de 12 sementes e um mínimo 

de 6 sementes. 

O percentual de sementes falhas foi superior entre as sementes basais, seguindo 

pelas medianas, sementes apicais não apresentaram falhas muito representativas. 

As primeiras posições também apresentaram as maiores incidência de sementes 

danificadas, posições intermediárias foram relevantes se comparadas com as 

posições finais.  
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