
ANÁLISE DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE
 ASTRONIUM FRAXINIFOLIUM
 (ANACARDIACEAE),CORDIA

 GLABRATA(BORAGINACEAE) E TABEBUIA AUREA
 (BIGNONIACEAE) QUANDO SUBMETIDAS A

 DIFERENTES SUBSTRATOS

 Co-autores: GRASIELLE RIBEIRO, RITA DE CÁSSIA SILVA OLIVEIRA, ARILDO
 GONÇALO PEREIRA e OLÍVIO FAVALESSA
 Tipo de Apresentação: Pôster

RESUMO

ANÁLISE DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Astronium fraxinifolium
 SCHOTT (Anacardiaceae), Cordia glabrata (MART.) (Boraginaceae) e Tabebuia
 aurea (SILVA MANSO) BENTH. & HOOK. F. EX. S. MOORE (Bignoniaceae)
 QUANDO SUBMETIDAS A DIFERENTES SUBSTRATOS
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O Cerrado é o bioma com a segunda maior extensão territorial sendo menor
 apenas que a Amazônia e possui uma biodiversidade muito rica e variada com
 alto índice de endemismo de plantas e animais além de ser extremamente rico
 em recursos hídricos. Consiste um bioma muito ameaçado, e por isso é
 necessário um programa para recuperação de áreas degradadas. Por isso, é
 essencial o conhecimento de aspectos reprodutivos e ecológicos das espécies do
 cerrado, uma vez que a partir desse conhecimento, medidas de recuperação,
 manejo e conservação de áreas degradadas poderão ser implantadas. O objetivo
 do presente estudo foi analisar a viabilidade das sementes de três espécies
 ameaçadas do cerrado: Astronium fraxinifolium schott, Cordia glabrata (Mart.) e
 Tabebuia aurea, (Manso Benth. & Hook. f. ex. S.Moore) em diferentes condições
 a fim de conhecer a versatilidade que essas espécies podem atingir e, com isso,
 complementar os estudos acerca de espécies ameaçadas do cerrado. Para
 analisar a viabilidade das sementes em diferentes substratos, utilizou-se 400
 sementes de cada espécie, totalizando 1200 sementes que colocadas para
 germinar em diferentes substratos, sendo eles: Areia, terra preta autoclavada,
 algodão e papel Germinex. Após toda a preparação, todas as sementes foram
 colocadas no germinador a 30°C e submetidas à fotoperíodo de 12 h. Os

ARILDO GONÇALO PEREIRA

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



 resultados para Astronium fraxinifolium Schott foram de 80% de germinação em
 terra preta, 74% no papel, 38% na areia e 18% no algodão, enquanto para
 Tabebuia aurea (Manso Benth. & Hook. f. ex. S.Moore) as taxas foram de 78%
 em terra preta, 68% no papel, 90% na areia e 0% no algodão. Cordia glabrata
 (Mart.) germinou 0% em todos os substratos. Dos resultados obtidos foi possível
 concluir que o substrato terra preta foi o mais eficiente, com quase 80% de
 germinação nas duas espécies enquanto o algodão não teve o mesmo sucesso,
 pois germinou 18% em apenas uma espécie. Cordia glabrata (Mart.) não nos deu
 resultado conclusivo.
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