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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

CARACTERIZAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES DE MACAUBA Acrocomia aculeata (Jacq.) 
Lodd. ex Mart. (Arecaceae) EM POPULAÇÕES DO NORTE DE MINAS GERAIS.
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A macaúba é nativa dos cerrados e florestas abertas da América Tropical. A espécie apresenta im-
portância agro-econômica, principalmente para produção de biodiesel, devido à alta produtividade 
dos óleos da semente e do mesocarpo. Estudos sobre a capacidade reprodutiva das populações é 
importante para subsidiar a elaboração de planos de manejo das populações naturais submetidas 
ao extrativismo. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o banco de sementes em populações de 
A. aculeata localizadas no norte de Minas Gerais. Em cinco populações, foram selecionados dez 
indivíduos, sendo demarcadas aleatoriamente quatro áreas de 0,25 m2, a aproximadamente 3 m 
do estipe, sendo coletados os diásporos dispostos sobre o solo. Nas mesmas áreas procedeu-se 
escavação até 20 cm de profundidade e os diásporos enterrados foram coletados. Os diásporos 
foram quantificados e separados em frutos, pirênios. Os endocarpos foram quebrados e foi quan-
tificado o número de sementes inteiras, aparentemente viáveis. Determinou-se a distribuição de 
freqüência dos dados em cinco intervalos, avaliou-se a aderência à distribuição normal por meio 
do teste de Kolmogorov-Smirnov e o efeito da área e do indivíduo pelo teste de Kruskal Wallis. 
Os dados referentes a todos os parâmetros não se mostraram aderidos à distribuição normal. 
Para os diásporos dispostos sobre o solo houve efeito da área e do indivíduo para total de diáspo-
ros (M=64,84211; DP=52,27915); número de frutos (M=15,89474; DP=16,12081); número de pirê-
nios (M=47,47368; DP=41,85092) e número de sementes inteiras (M=20,10526; DP=24,56078). 
Para os diásporos enterrados também houve efeito da área e do indivíduo para total de diásporos 
(M=155,5789; DP=171,5778); número de frutos (M=7,789474; DP=13,18303); número de pirênios 
(M=150,1053; DP=164,5192) e número de sementes inteiras (M=20; DP=28,87438). Existe grande 
variabilidade na composição do banco de sementes de A. aculeata, o que é influenciado pela po-
pulação e pelo indivíduo.
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