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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva
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A Araucaria angustifolia é uma conífera nativa do sul do Brasil. Devido a sua exploração esta em 
risco de extinção. Possui elevado interesse econômico e ecológico, e sua propagação se da princi-
palmente por meio da germinação de sementes. No presente trabalho foi realizada a análise morfo-
lógica do megaestróbilo, megagametófito e embrião. Para estimar a produtividade de sementes por 
pinha foram contadas as brácteas férteis e estéreis em diferentes períodos de crescimento do es-
tróbilo, até a maturação. Para visualização dos estádios do embrião foi utilizada a dupla coloração, 
com carmim acético (1%) e azul de Evans (0,5%). Para a avaliação do pH do megagametófito com 
o embrião foi utilizado a fita indicadora de pH. Durante quatorze meses após a polinização foi ob-
servado baixas mudanças no diâmetro da pinha, caracterizando um período de crescimento lento. 
Nesta fase não foi possível identificar em que momento ocorreu a fecundação.  No entanto, quinze 
meses após a polinização foi observada a presença de poliembriões em estádio inicial de desen-
volvimento. Neste mesmo período, foi observada uma mudança significativa no diâmetro da pinha 
e os embriões zigóticos passaram do estádio pró-embrionário para o estádio embrionário inicial, 
embrionário tardio e finalmente maturo. Foi observada mudanças de coloração do megagametófito, 
inicialmente translucida e gelatinosa, e ao final opaca, esbranquiçada e consistente. A alteração 
significativa do pH foi observada quando o embrião já estava em estádio de desenvolvimento em-
brionário tardio. Foi observada uma menor proporção de brácteas férteis em relação as brácteas 
estéreis. O desenvolvimento das sementes está diretamente associado ao sucesso reprodutivo da 
espécie. Neste sentido, a compreensão dos eventos morfológicos do desenvolvimento da semente 
e da sua maturação contribui para o estabelecimento de estratégias de germinação das sementes 
e para programas de conservação de uma espécie ameaçada de extinção.
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