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A  alocação  de  biomassa  nas  plantas  tem  sido  descrita  como  a  distribuição
preferencial de recursos em seus diversos órgãos, uma vez que as plântulas utilizam
recursos previamente transferidos para o crescimento de estruturas que possibilitem
sua  independência,  determinando  uma  estratégia  de  sobrevivência.  As  barreiras  à
germinação  presentes  nas  sementes  são  consideradas  mecanismos  de
desenvolvimento, a fim de proteger o embrião e impedir a germinação em momentos
desfavoráveis,  do  contrário,  o  desenvolvimento  da  futura  planta  poderia  ficar
compromentido.  Dessa  forma,  o  presente  trabalho  objetivou  avaliar  a  alocação  de
biomassa  em  uma  espécie  do  cerrado,  submetida  a  diferentes  tratamentos
pré-germinativos. Anacardium humile  é conhecida popularmente como cajuí,  sendo
um  subarbusto  de  folhas  alternas  e  simples  e  caule  subterrâneo,  com  a
particularidade de armazenamento de água. A coleta dos diásporos foi realizada em
outubro/2008 na APA do Rio Pandeiros, norte de Minas Gerais. Os diásporos foram
conduzidos ao Laboratório de Ecologia e Propagação Vegetal da Unimontes,  sendo
submetidos a tratamentos de escarificação mecânica (lixa n° 150) e térmica (imersão
em água a 70°C por 5 minutos), e mantido o grupo controle (frutos intactos). Após
tratados,  os  diásporos  foram  semeados  a  1,5  cm  de  profundidade  em  sacos  de
polietileno de 3 Kg, totalizando 300 sacos (100 para cada tratamento). As plântulas
foram coletadas após 120 dias de plantio e, através de sorteio aleatório, 30 unidades
foram selecionadas e  separadas  em folhas,  caule  e  raízes,  acondicionadas  em sacos
de papel alumínio e levadas à estufa à aproximadamente 70 °C por 72 horas. Depois
da  secagem,  o  material  foi  pesado  em  balança  analítica  e  os  dados  submetidos  à
determinação da biomassa da raiz, do caule, das folhas e do total, através da Análise
de  Variância.  Os  tratamentos  não  interferiram  no  desenvolvimento  das  plântulas,
indicando que os tratamentos pré-germinativos aplicados neste estudo não interferem
na alocação de biomasssa em A. humile, e, consequentemente, no estabelecimento de
suas plântulas.
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