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Trigonia nivea var. nivea Cambess., conhecida popularmente como falso-cipó-prata, é
uma liana lenhosa ocorrente em áreas de Mata Atlântica do nordeste e sudeste
brasileiro, havendo registros de sua ocorrência também na Venezuela, Costa Rica e
Paraguai. Por meio deste trabalho buscou-se analisar a morfologia dos diásporos e das
plântulas dessa espécie, a fim de fornecer subsídios para a sua identificação taxonômica
e para a elaboração de trabalhos sobre o recrutamento de plântulas e regeneração natural
em remanescentes de Mata Atlântica de Sergipe. Os diásporos foram coletados em
setembro de 2008, a partir de duas matrizes presentes num remanescente localizado no
município de Itaporanga d’ Ajuda, SE. Os frutos e sementes foram fotografados e
caracterizados morfologicamente com base na observação direta e bibliografia
especializada. O plantio das sementes foi feito em copos plásticos contendo terra de
subsolo e esterco (3:1). Em metade (150) das sementes os tricomas foram retirados
antes do plantio. Os frutos são deiscentes, do tipo cápsula septicida, apresentando três
valvas polispérmicas e, quando maduros, são secos e amarronzados. Após a deiscência
o exocarpo separa-se do endocarpo, que é lenhoso, liso e de coloração castanha. As
sementes são aproximadamente globosas, com testa amarronzada e tricomas hirsutos
dourados. A emergência da plântula ocorre por volta da quarta à quinta semana pós
plantio, sendo a germinação classificada como epígea, e a plântula como
fanerocotiledonar, com cotilédones foliáceo-fotossintetizantes. A retirada dos tricomas
antes do cultivo acelerou o processo de germinação, provavelmente por facilitar a
absorção de água pela semente. A radícula é a primeira estrutura a emergir da semente,
sendo longa, delgada, branca e glabra. O hipocótilo é verde, piloso e apresenta-se
encurvado nos estágios iniciais de desenvolvimento, formando o gancho. A região do
coleto pode ser evidenciada pela alteração de cor e espessura entre os eixos caulinar e
radicular. O epicótilo é curto, verde, piloso e, inicialmente, restringe- se à região da
gema apical caulinar. Os cotilédones são opostos, inserindo-se na porção terminal do
epicótilo. As folhas cotiledonares são herbáceas, glabras e com nervação peninérvea
pouco evidente.  Possuem forma praticamente circular e bordos inteiros. Os protófilos
são opostos, peninérveos, peciolados, herbáceos e pilosos. Apresentam formato
aproximadamente elíptico, com base e ápice obtusos, e bordos inteiros (CNPq).
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