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RESUMO

Gustavia augusta L. (Lecythidaceae): ASPECTOS MORFOLÓGICOS DA
 PLÂNTULA E DA PLANTA JOVEM (1)
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Gustavia augusta L., conhecida como "jeniparana" ou "pau-fedorento", é uma
 árvore com cerca de 22 metros de altura, floresce de outubro a dezembro e
 frutifica entre março e maio. Para este trabalho, considerou-se plântula, a fase de
 desenvolvimento desde a protrusão da raiz até a total formação do primeiro eofilo
 e, planta jovem quando do aparecimento do terceiro metafilo. Foram descritos os
 principais elementos vegetativos das dez plântulas mais vigorosas e que
 apresentaram raiz primária, hipocótilo, cotilédones e eofilos normais.
 Fundamentou-se o estudo em literatura especializada e ilustraram-se os
 caracteres morfológicos com fotografias. A espécie apresentou germinação
 criptocotiledonar hipógea. A raiz primária rompe o tegumento, em média, 21 dias
 após a semeadura, inicialmente cilíndrica, curta, glabra e pérola; coleto
 arredondado e espesso; epicótilo delgado, verde, glabro, reto, curto e oval em
 corte transversal, apresentando sete catáfilos do ápice até o meio; cotilédones
 com ápice arredondado, base inteira, margem lisa, isófilos, sem nervuras,
 unilaterais, crassos, glabros e prefolheação conduplicada. Plântula com raiz
 primária axial, cilíndrica, sinuosa, mais espessa na base, amarelada e glabra;
 raízes secundárias pouco ramificadas e irregularmente distribuídas; coleto glabro,
 levemente dilatado, mais largo que a base da raiz e do hipocótilo; cotilédones
 crassos, margem inteira, isófilos, simétricos e glabros; epicótilo verde, longo,
 levemente inclinado, cilíndrico, herbáceo, glabro, apresentando catáfilos longos,
 alternos, acuminados e castanho-esverdeados da base ao ápice; eofilos simples
 verdes, alternos, ápice acuminado, base atenuada e margem serrilhada,
 nervação peninérvea broquidódroma, prefolheação conduplicada; pecíolo curto,
 verde, glabro, plano, transversalmente em forma de D. Planta jovem com
 metafilos simples, semelhante aos eofilos da plântula.
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