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O Maciço do Urucum é uma cadeia de morros rochosos rica em ferro e manganês,
localizada no Pantanal. Explorada economicamente para a extração mineral, essa
formação tem sua vegetação e registros arqueológicos ameaçados. Echinopsis
calochlora K. Shumann (Cactaceae) é uma espécie endêmica, que ocorre a elevadas
altitudes e é indicadora de minério de ferro de boa qualidade, e atualmente encontra-se
ameaçada de extinção. Visando a ampliação dos conhecimentos da biologia da espécie
que sirvam de subsídio para sua conservação, foram realizados testes de germinação,
armazenamento de sementes e descrições morfológicas e anatômicas do
desenvolvimento inicial de plântulas em viveiro.  As sementes coletadas foram
armazenadas sob refrigeração e temperatura ambiente, e os testes de germinação
realizados logo após a coleta, com 120 e 270 dias de armazenamento. O teste inicial
recebeu tratamentos com escarificação ácida, estresse hídrico comparados com grupo
controle, enquanto os testes de armazenamento foram realizados em sementes sem
tratamento. As plântulas produzidas foram mantidas em viveiro, acompanhando seu
desenvolvimento, e fixadas aquelas destinadas aos estudos anatômicos. Não houve
diferença significativa na germinação das sementes dos tratamentos iniciais, com
tendência de queda da germinação das sementes armazenadas em temperatura ambiente,
e aumento das armazenadas sob refrigeração. No entanto não houve diferença estatística
entre 0, 120 e 270 dias após o beneficiamento das sementes. O desenvolvimento inicial
de E. calochlora é lento e típico da família Cactaceae. As características anatômicas e
do desenvolvimento desta espécie são semelhantes a outras espécies da família e do
gênero, a exemplo dos espinhos sem vascularização. Entretanto a presença de células de
mucilagem e procâmbio ramificado, não visualizadas nos espécimes avaliados,
provavelmente devido serem indivíduos jovens. Os estudos germinativos e do
desenvolvimento inicial viabilizam a propagação da espécie em viveiro, bem como o
armazenamento demonstrou ser possível a conservação ex situ desta espécie. (CNPq)
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