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Introdução

Adenanthera pavonina L. conhecida vulgarmente 
como olho-de-pombo ou carolina, pertence à família 
Leguminosae – Mimosoideae [1]. Segundo citações 
feitas por Souza [2], a espécie florestal em questão é 
originária da Ásia, de onde foi introduzida no Brasil há 
muitos anos e encontra-se bastante adaptada e 
largamente distribuída em todos os estados da 
Federação, podendo ser utilizada em reflorestamento, 
como planta ornamental e forrageira.

O desenvolvimento de trabalhos de morfologia de 
plântulas vem ganhado destaque, em estudos morfo-
anatômicos, permitindo o conhecimento sobre 
determinadas espécies ou grupamento sistemático de 
plantas, com o enfoque de reconhecer e identificar as 
plântulas no âmbito ecológico [3]. Torna-se importante 
para a interpretação correta dos testes de germinação e 
vigor, o exame detalhado das plântulas de forma a 
distinguir, criteriosamente, as que possuem potencial 
para desenvolver as plantas normais, quando as 
condições de campo são favoráveis (plântulas normais) 
das que não têm valor para semeadura (plântulas 
anormais) [4].

O presente trabalho teve como objetivo descrever as
categorias de plântulas normais e anormais de 
Adenanthera pavonina L.

Material e métodos

As sementes de olho-de-pombo foram coletadas no 
Campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE) em agosto de 2009. O experimento foi 
montado no Laboratório de Sementes do Departamento 
de Agronomia da UFRPE. 

Inicialmente, para superação da dormência as 
sementes foram escarificadas mecanicamente com lixa 
para ferro número 50 e desinfestadas em hipoclorito de 
sódio a 5%, durante 5 minutos, e em seguida lavadas 
com água deionizada. 

As sementes foram semeadas em rolo de papel toalha 
umedecido com solução de nistatina a 0,2% com 

quantidade de três vezes o peso do papel e,
posteriormente, foram mantidas em germinador do tipo 
B.O.D., regulado à temperatura de 30°C e fotoperíodo 
de oito horas de luz e 16 horas de escuro [2]. 

Foram utilizadas quatro repetições de 50 
sementes onde, diariamente, foi observado o 
desenvolvimento das plântulas e no décimo quarto dia 
foram observadas as plântulas normais, normal com 
ligeiros defeitos e anormal.

Resultados e discussão

A avaliação foi realizada no décimo quarto dia, com 
100% de germinação, onde foram observadas as 
seguintes características. 

Descrição morfológica da plântula normal (Figura 
1A)

Raiz principal de cor castanha, com 2 a 13 cm de 
comprimento, fina, com raízes secundárias curtas e 
finas.

Hipocótilo levemente tortuoso medindo de 4 a 8,5 
cm de comprimento, cilíndrico, de coloração verde 
esbranquiçado. A região entre a raiz e o hipocótilo, não 
é bem delimitada.

Cotilédones de coloração amarelada com borda 
verde na face abaxial e a face adaxial verde, isófilos, 
opostos, medindo de 1,1 a 1,5 cm de comprimento e 
1,0 a 1,5cm de largura, glabros, carnosos, séssil, bordo 
inteiro, base cordada, ápice obtuso, e forma oval 
arredondado.

Epicótilo medindo de 1,0 a 6,7 cm de comprimento, 
cilíndrico, reto, de coloração verde claro.

Protófilos verde claro, opostos, compostos de 9 a 18 
folíolos com pecíolo verde pubescente. Folíolos 
peciolados verdes, ausência de pulvino, opostos, 
bordos inteiro, base oblíqua, ápice cuspidado, com 
nervura principal visível.

Descrição morfológica da plântula normal com 
ligeiro defeito



Ocorreu o surgimento de plântula apresentando três 
cotilédones e três protófilos onde o comum das 
plântulas normais seriam dois protófilos opostos. O
epicótilo apresentando-se de forma achatada (Figura 
1B).

Descrição da plântula anormal
A plântula anormal apresentou o sistema radicular 

em perfeitas condições, mas obteve apenas um 
protófilo e a ausência da gema apical (Figura 2).
Segundo Brasil [5] plântulas anormais são aquelas que 
não mostram potencial para continuar seu 
desenvolvimento e dar origem a plantas normais 
mesmo em condições favoráveis. 
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Figura 2. Plântula anormal de Anadenanthera pavonina L.

Figura 1. Categorias de plântulas normais de Anadenanthera pavonina L. 1A - Plântula normal intacta.
                                                                                          1B - Plântula com ligeiro defeito.
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