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Identificar e reconhecer as diversas fases de vida de uma espécie é extremamente 
difícil, principalmente através de frutos, sementes e plântulas, mesmo para 
especialistas experientes. Estudos voltados para solucionar esse problema têm 
fornecido informações importantes para propagação e conservação de espécies 
nativas. Fridericia erubescens DC. é uma espécie de Bignoniaceae endêmica do 
Brasil e amplamente distribuída em áreas de caatinga no semiárido. Este trabalho faz 
parte do projeto de germinação de sementes de Bignoniaceae nativas da caatinga, e 
teve como objetivos caracterizar morfologicamente frutos e sementes de F. 
erubescens, bem como, acompanhar o desenvolvimento de suas plântulas. O estudo 
foi realizado no Laboratório de Botânica da Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia, Jequié, BA, com uma amostra de 20 frutos e 612 sementes, coletados em 
Seabra e Palmeiras, BA. Os frutos e sementes foram mensurados através de 
paquímetro digital e/ou régua, considerando comprimento, largura e número de 
sementes por fruto. As sementes foram submersas em água destilada por 24 horas 
para acompanhamento da germinação e desenvolvimento das plântulas, as quais 
foram mantidas em placas de Petri com papel de filtro durante 30 dias, com 
observações diárias, em temperatura ambiente. Foram consideradas germinadas as 
sementes que emitiram radículas. As observações de 150 indivíduos forneceram 
informações sobre o desenvolvimento das plântulas. F. erubescens apresenta cápsulas 
septifragas, linear-oblongas, margens conspícuas e onduladas, castanhas a nigras 
quando maduras, variando de 12-21,7×2,57-4,63 cm. As sementes são bialadas, 
transversalmente elípticas, esbranquiçadas, variando de 0,5-2×1,4-5 cm. As sementes 
germinaram do 5° ao 27° dia, com 31% de sementes germinadas. As plântulas 
apresentaram cotilédones epígeo-carnoso e coloração esverdeada a partir do 9° dia, 
sendo liberados dos tegumentos a partir do 13°. Foi verificado que da fase inicial de 
desenvolvimento até 60° dia, as plântulas apresentaram ramos com internós curtos e 
folhas simples, opostas cruzadas, e margens irregularmente dentadas ou crenadas, não 
apresentado, ainda, folhas trifolioladas e gavinhas. A presença de folhas simples nos 
estágios iniciais de desenvolvimento também foram relatados em Anemopaegma 
laeve (DC.), Tabebuia aurea (Manso) Benth & Hook. f. ex S. Moore e Jacaranda 
brasiliana (Lam.) Pers., o que pode indicar uma característica da família. Dessa 
forma, esse trabalho pode fornecem subsídios para estudos ecológicos e taxonômicos.  
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