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RESUMO

ASPECTOS MORFOLÓGICOS E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Pritchardia
 pacifica Seem. & H.Wendl. (Arecaceae)
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As palmeiras apresentam diferentes tipos de germinação, sendo muito importante
 o estudo morfológico deste processo para cada espécie. A morfologia de
 sementes e plântulas é importante para estudos taxonômicos, ecológicos e
 agronômicos, além de fundamentais na interpretação de testes de germinação.
 Pritchardia pacifica, popularmente conhecida como palmeira-leque-de-fiji, é
 originária das Ilhas Fiji e apresenta grande importância ornamental, sendo muito
 utilizada no paisagismo brasileiro. Pelo fato de ser ainda pouco estudada, este
 trabalho teve como objetivo descrever a morfologia do diásporo e o processo
 germinativo das sementes de P. pacifica. O trabalho foi conduzido no Laboratório
 de Análise de Sementes de Plantas Hortícolas, do Departamento de Produção
 Vegetal e no Laboratório de Morfologia do Departamento de Biologia Aplicada à
 Agropecuária, da Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias
 e Veterinárias, UNESP/FCAV, Campus Jaboticabal, SP. Os frutos foram
 coletados de matrizes existentes no Município de Maceió, despolpados e os
 diásporos, secos à sombra. Efetuou-se a semeadura de 100 diásporos em
 bandejas de plástico transparente (50 x 25 x 0,6 cm), contendo uma camada de 5
 cm do substrato vermiculita média umedecida. Amostras de plântulas nos
 diferentes estágios do desenvolvimento pós-seminal foram fixadas em álcool 70%
 para posterior análise. As faces externa e interna dos diásporos, bem como o
 embrião e as fases representativas do processo germinativo, foram
 esquematizados com auxílio de câmara clara acoplada ao estereomicroscópio. As
 sementes são albuminosas, com endosperma rígido ocupando quase todo o
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 interior do diásporo. O embrião é lateral, periférico e pouco diferenciado, com
 aproximadamente 3 mm de comprimento. A germinação é do tipo adjacente. A
 parte aérea é composta por duas bainhas que se abrem para liberar a primeira
 folha que é simples.
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