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As  sempre-vivas  são  assim  conhecidas,  pois  seus  escapos  e  inflorescências,  após
serem coletados, mantêm a forma e a coloração inalterados, como se tais  estruturas
estivessem vivas. As espécies mais valorizadas pela beleza dos capítulos pertencem à
família Eriocaulaceae, gênero Syngonanthus. Algumas espécies de Syngonanthus são
endêmicas na Serra do Ambrósio, localizada na Cadeia do Espinhaço, MG. Algumas
espécies  de  Eriocaulaceae,  pertencentes  ao  gênero  Syngonanthus  encontram-se
ameaçadas de extinção.  Objetivou-se neste trabalho avaliar a taxa de germinação e o
número de sementes por capítulo de Syngonanthus suberosus  (margarida branca ou
amarelinha),  S.  magnificus  (sempre  viva  gigante  ou  branquinha),  S.  brasiliana
(pezinho  branco  ou  brasiliana),  ocorrentes  em  lista  de  espécies  ameaçadas  de
extinção,  e  Syngonanthus  sp  (brancona).  Os  capítulos  foram coletados  na  Serra  do
Ambrósio, em outubro de 2009. Foram utilizadas quatro repetições de 30 sementes
em placa  de  Petri,  com papel  filtro  umedecido,  em germinador  DeLeo,  a  25º  C.  A
sempre viva pezinho branco apresentou a maior taxa de germinação (87,5%), seguida
da  margarida  branca  (72,5%).  A  taxa  de  germinação  da  sempre  viva  gigante  e  da
brancona  foi  de  20,75  e  23,75%,  respectivamente.  Enquanto  a  germinação  de  S.
suberosos ocorreu logo após o semeio, a das demais espécies foi mais distribuída no
tempo. O número médio de sementes por capítulo observado em margarida branca,
pezinho  branco,  sempre-viva  gigante  e  brancona  foi  de  11,75;  27,5;  129  e  181,
respectivamente. O número de sementes por capítulo variou de 0 a 20; 17 a 40; 40 a
220;  102  a  356,  para  margarida  branca,  pezinho  branco,  sempre-viva  gigante  e
brancona,  respectivamente.  O  maior  número  de  sementes  nos  capítulos  não  está
relacionado  com  a  maior  taxa  de  germinação  das  espécies.  As  sempre  vivas  que
apresentaram  o  maior  número  de  sementes  por  capítulo  (sempre  viva  gigante  e
brancona) foram as que apresentaram menores taxas de germinação.

Palavras-chave: Campo rupestre, sempre vivas, germinação.  
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