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ASPECTOS MORFOLÓGICOS DE SEMENTES, GERMINAÇÃO E
PLÂNTULAS DE DUAS ESPÉCIES FLORESTAIS DA AMAZÔNIA. I.
Dinizia excelsa DUCKE (ANGELIM-PEDRA). 11.Cedrelinga catenaeformis
DUCKE (CEDRORANA) - LEGUMINOSAE.
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A família Leguminosae representa um dos principais e mais importantes grupos de plantas

superiores, com aproximadamente 650 gêneros e 18.000 espécies (Polhil et al., 1981). As

duas espécies selecionadas para o presente estudo são florestais nativas de interesse

econômico e apresenta carência de informações sobre os aspectos morfológicos da

germinação de suas sementes. Da família Leguminosae, subfamília Mimosoideae a espécie

Dinizia excelsa Ducke é conhecida vulgarmente como angelim-pedra possui madeira

empregada na fabricação de chapas decorativas, dormentes, construção civil e naval, macetas,

marcenaria, carpintaria, sendo ainda resistente ao ataque de fungos e térmitas. Cedrelinga

catenaeformis Ducke, pertencente à família Leguminosae, subfamília Mimosoideae é uma

espécie que ocorre nos estados do Amazonas e Pará. Sua madeira é utilizada em carpintaria,

construção civil e naval, celulose e papel, móveis baratos e caixas (Loureiro et al., 1979). Os

frutos de angelim-pedra (Diniria excelsa) utilizados neste estudo foram coletados de uma

árvore matriz localizada no Campus do INPA do V8. Após a coleta dos frutos no chão,

procedeu-se a extração manual das sementes. Os frutos de cedrorana (Cedrelinga

catenaeformis) foram coletados no Campus do INPA-Aleixo I, pertencente ao Instituto de

Pesquisas da Amazônia, Manaus-AM. Logo após a coleta efetuou-se a extração manual das

sementes. Os estudos para ambas as espécies foram conduzidos no laboratório de semente do

INPAlCPST. Os testes de germinação foram realizados na temperatura de 25°C, em bandejas

plásticas, de 30x20x5cm, com 50 sementes para cada espécie, utilizando-se como substrato

vermiculita. Foi considerada como germinação o período de intumescimento da semente até a

liberação dos cotilédones. Foi considerada como plântula a fase do desenvolvimento em que o

material se apresentava com raiz, hipocótilo, epicótilo e protófilos (primeiro par de folhas

cotiledonares). Analisou-se o tipo de germinação, forma, cor, consistência da radícula,

hipocótilo, cotilédones, epicótilo e os primeiro pares de protófilos. O fruto de cedrorana é um

legume samaróide (Barroso et al., 1999), indeiscente, monospérmico. Apresenta-se pêndulo

formando uma cadeia longa constituída por 2 ou mais legumes, verde quando imaturo, creme
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a amarelo pardacento quando maduro. A semente está localizada na região mediana do fruto,

membranácea (hidratada), cartácea (desidratada), oblonga a suborbicular; pleurograma

ausente. O embrião é axial, total; cotilédones planos, dominantes; eixo embrionário

evidenciando radícula e plúmula. A germinação é epígea, fanerocotiledonar, a emissão da

radícula ocorreu quatro dias após a semeadura. A plântula apresenta sistema radicular

pivotante com raízes secundárias curtas e esparsas. Coleto evidente, de coloração verde-

esbranquiçada. Cotilédones isófilos, opostos. Epicótilo cilíndrico, verde, pubérulo. Primeiro

par de protófilos compostos, bifoliolados com folíolos subsésseis, oval-elípticos (Figura 1).

Dinizia excelsa apresenta semente estenospérmica, pétrea (desidratada), oblonga, 'plano-

compressa. Embrião axial, reto; cotilédones auriculares e plúmula rudiTI!entar. A germinação

é epígea, fanerocotiledonar com emergência curvada e a emissão da radícula ocorre três dias

após a semeadura, cilíndrica, creme. Hipocótilo verde, anguloso. Coleto perceptível, verde-

amarelado. Cotilédones oblongos, com três nervuras evidentes. Epicótilo anguloso, com pêlos

simples e curtos. Primeiro par de protófilos compostos, paripinados com oito pares de folíolos

oblongos, opostos (Figura 2).

Figural Plântula de Cedrelinga catenaeformis
(cedrorana)

Figura Plântula de Dinizia excelsa
(angelim-pedra)
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