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Billbergia porteana Brongn. ex Beer é uma espécie epífita da família Bromeliaceae, que
apresenta uma roseta foliar tubular, com cerca de 1,5 m de comprimento, com folhas
suavemente recurvadas nos ápices, margens com espinhos e faixas esbranquiçadas na face
abaxial. Apresenta valor ornamental devido ao colorido das brácteas e das pétalas verdes com
margens violeta. Mas, são escassos os estudos de sementes de Billbergia spp e do seu
desenvolvimento inicial, limitando a compreensão de suas estratégias reprodutivas. Desse
modo, o presente estudo objetivou caracterizar morfologicamente as sementes de B. porteana
e o seu desenvolvimento pós-seminal, com vistas a sua conservação. Coletaram-se sementes
de plantas da Coleção Biológica da UFG/AGENCIARURAL em Goiânia, GO. As sementes
foram extraídas dos frutos, lavadas para remoção da mucilagem, secas à sombra,
posteriormente, analisou-se uma amostra de 100 sementes com auxílio de um
estereomicroscópio, seccionando-as longitudinal e transversalmente para descrição da
morfologia. Outras quatro amostras de 100 sementes foram colocadas para germinar sobre
papel a 25°C, sendo usadas para a descrição do desenvolvimento pós-seminal. As sementes
são oboverso-achatadas, com cerca de 5,0 mm de comprimento, 2,5 mm de largura e 1,0 mm
de espessura. Apresentam um opérculo na porção proximal e uma cicatriz calazal, na porção
distal. O tegumento é delgado, marrom quando seco. Internamente, na porção proximal está
inserido lateralmente um embrião pequeno, que é parcialmente envolto pelo endosperma
amiláceo. A germinação ocorreu três dias após serem colocadas para germinar (DAS). Sendo
do tipo cripto-hipogeal e visivelmente observada, pela protrusão da bainha cotiledonar no
espaço deixado pelo opérculo. Ocorreu o surgimento de pêlos absorventes na região distal
inferior da bainha cotiledonar, a partir do quinto DAS, podendo manter-se por alguns dias ou
rapidamente formar a raiz primária. A raiz primária se apresenta densamente pilosa em quase
toda sua extensão, exceto na porção distal. Pode ocorrer a formação de raízes adventícias no
colo, a partir do nono DAS. A parte aérea surge de uma fenda longitudinal proximal na bainha
cotiledonar, permitindo a observação da primeira folha aos oito DAS, da segunda folha aos 12
DAS e da terceira aos 14 DAS. O tegumento pouco resistente das sementes, a rápida
germinação e desenvolvimento das plântulas indicam que a espécie é adaptada para a
sobrevivência de plantas.
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