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Amaranthus viridis L. é uma espécie herbácea e originária do Caribe, apresenta uso como
alimento e pode ser daninha em cultivos, quando em alta densidade populacional. É
conhecida popularmente como bredo e caruru. Devido à sua variabilidade fenotípica é de
difícil identificação no campo. Os estudos morfológicos desenvolvidos com a espécie tratam
de aspectos do crescimento inicial para o seu reconhecimento em condições naturais, mas não
fazem o completo acompanhamento do desenvolvimento. Assim, o presente objetivou
acompanhar e descrever o desenvolvimento pós-seminal e das plantas da espécie, ao longo do
ciclo biológico em ambiente protegido. Sementes foram colhidas de plantas ocorrentes em
pomares cítricos na região de Cruz das Almas, BA, posteriormente semeadas em subsolo,
contido em vasos os quais foram mantidos em casa de vegetação, recebendo rega sempre que
necessário. Fez-se o acompanhamento e a descrição dos principais aspectos do ciclo
biológico. A emergência é do tipo fanero-epigeofoliácea. Os cotilédones são lanceolados,
exibindo coloração verde na face adaxial, verde-claro na abaxial tornando-se avermelhada até
o início da fase reprodutiva e elevam-se cerca de 0,5 a 1,0 cm acima do solo, sustentados pelo
hipocótilo avermelhado. O primeiro eófilo surge dois dias após a emergência (DAE),
apresentando-se obcordato. O primeiro metáfilo surge aos 20 DAE diferenciando-se do eófilo
por sua maior expansão, tornando-se oval com ápice emarginado, apresentando margens
onduladas, seguido do segundo metáfilo aos 22 DAE, do terceiro aos 24 DAE, do quarto aos
27 DAE, do quinto aos 30 DAE, do sexto aos 35 DAE e do sétimo aos 42 DAE. Os metáfilos
apresentam filotaxia alterna, com manchas esbranquiçadas ou violáceas características da
espécie que se intensificam após sua total expansão. Aos 46 DAE surge uma inflorescência
terminal no caule, que se alonga longitudinalmente, tornando-se laxa. Formam-se duas
inflorescências laterais abaixo da inflorescência terminal (50 e 55 DAE) ocorrendo o
surgimento descendente de inflorescências axilares menores a partir do 60 DAE. A maturação
dos frutos é desuniforme, iniciando a dispersão na inflorescência terminal aos 70 DAE. Com
isso, espécie apresenta variação morfológica no seu ciclo, com plantas que paralisam o
crescimento e desenvolvimento ou que apresentam redução da fase vegetativa e antecipação
da fase reprodutiva.
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