
63° CONGRESSO
NACIONALDE

I\.

BOTANICA

JOINVlllE - sc - BRASil
2012

•••• I ~ :~ truL~F·"P:-;·R- 1i <f.); QMY":£.~
UFSC ~ ;;··Il

UNIVlllE ~ ~~\;§EJ4>a ~~e FA!SC -;:;



~

,.,~'-"f' ~,/J:-'o3"CONGRESSO
'"".., .t.NACQ"AL DE

-'1, ,J BOTANICA
C...--'

- - - - - - - - --

GERMINACAO DE Tococa formicaria MART. E Tibouchina stenocarpa (DC) COGN.
MELASTOMATACEAE JUSS, OCORRENTES EM MATAS RIPARIAS DO SlOMA CERRADO.
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Melastomataceae e uma familia de grande importancia ecol6gica, apresentando diversas formas de vida e
adaptac;oes, como grande numero de sementes e diversas estrategias de dispersao de sementes, assim
como altas taxas de germinac;ao, 0 objetivo deste estudo foi avaliar a germinac;ao de duas especies da
familia Melastomataceae, Tococa formicaria e Tiboucina stenocarpa, Este trabalho foi realizado na area ex-
perimental da Embrapa Cerrados, a margem direita do c6rrego Sarandi, Oistrito Federal. Os experimentos
foram feitos no Laborat6rio de Biologia Vegetal da Embrapa Cerrados, T. formicaria e uma especie arbustiva,
ornitoc6rica, com frutos carnosos, tipo baga, de cor atropurpurea e T. stenocarpa e arb6rea, anemoc6rica,
com frutos seco, tipo capsula, As sementes foram coletadas de cinco individuos de cada especie, e os
experimentos foram instalados em menos de tres dias ap6s a coleta, As sementes foram previamente la-
vadas em NaCIO a 4%. A germinac;ao das sementes foi conduzida em germinador (25°C). Foram testados
dois tratamentos (claro e escuro), quatro repetic;oes de 50 sementes (n=200), avaliadas diariamente, ate a
emissao da radicula. A germinac;ao de Tococa formicaria iniciou na segunda semana, finalizando 0 proces-
so com 81 % de germinabilidade; No entanto, no escuro nao houve germinac;ao. Por outro lado, Tibouchina
stenocarpa comec;ou sua germinac;ao na primeira semana sob influencia de luz, e alcanc;ou um percentual
77% e no escuro foi de 15%. Ambas apresentam altas taxas de germinac;ao e podem ser classificadas como
significativamente fotoblasticas positivas, caracteristica de plantas pioneiras, que necessitam de luz para
sua germinac;ao, estrategia importante na recuperac;ao de areas degradadas.
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