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Atualmente, a morfologia de plântulas tem merecido atenção como parte de estudos morfoanatômicos e 
ecofisiológicos, com intuito de ampliar o conhecimento sobre determinada espécie ou grupo taxonômico. 
Assim, a criação de uma coleção de referência de plantas na fase inicial de desenvolvimento pode ser útil 
para diversas áreas do conhecimento e representa o objetivo principal do presente estudo. As sementes 
das espécies da Caatinga utilizadas para obter as plântulas incorporadas à coleção foram coletadas nas 
áreas de abrangência do Projeto de Integração do Rio São Francisco. Inicialmente, foi determinada a melhor 
condição de cultivo das plântulas, visando à manutenção dos caracteres morfológicos, a qual foi represen-
tada pela utilização de areia como substrato e cultivo em local sombreado. A confecção das exsicatas foi 
realizada com indivíduos que se encontravam em três fases pré-determinadas: Fase 1: cotilédone + eófilo; 
Fase 2: cotilédone + dois pares de folhas em expansão; Fase 3: cotilédone + dois a três pares de folhas 
completamente expandidas. A coleção de plântulas da Caatinga compõe o acervo do Herbário Vale do São 
Francisco, na qual são encontradas informações como tipo de plântula, tipo de cotilédone e condições ideais 
para a produção de plântulas. Até o presente momento, a coleção é composta por amostras de 30 espécies, 
totalizando 75 exsicatas. As principais famílias representadas são Fabaceae (17 espécies), Anacardiaceae 
(3 espécies); Bignoniaceae, Convovulaceae e Malvaceae (2 espécies); Rhamnaceae, Burseraceae, Brome-
liaceae e Arecaceae (1 espécie). As cinco espécies que já se encontram completas, representando as três 
fases são da família Fabaceae. A criação dessa coleção de referência de plântulas é de grande importância 
para identificação taxonômica em trabalhos de resgate de germoplasma com dificuldades de germinação e 
regeneração natural, bem como a identificação ainda em campo para se compreender o estado sucessional 
da comunidade vegetal.
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