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Resumo 73

Germinação da espécie ameaçada Arthrocereus glaziovii Zappi & Taylor (Cactaceae)
em campos rupestres ferruginosos no Quadrilátero Ferrífero
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Dentre  as  espécies  ameaçadas  pela  redução  dos  campos  rupestres  ferruginosos,
Arthrocereus  glaziovii se  destaca  por  ser  uma  cactácea  rara  e  exclusiva  de  cangas,
restrita a alguns topos de montanhas do sudeste do Brasil. Esta espécie é considerada
em  perigo  (EN)  pela  IUCN,  na  lista  estadual  de  espécies  ameaçadas  consta  como
“vulnerável” e na lista federal é reconhecida como ameaçada de extinção na categoria EN
(Em perigo).  Sua ocorrência restrita a afloramentos rochosos, com presença de minério
de  ferro  de  interesse  comercial,  a  torna  ameaçada  principalmente  pelas  atividades
antrópicas relacionadas a mineração e parcelamento do solo. Uma das etapas cruciais
para o estabelecimento de uma população é a germinação das sementes, podendo haver
variações  neste  processo,  dependendo  das  condições  ambientais.  O  objetivo  deste
estudo  foi  verificar  se  existe  diferença  na  germinação  entre  indivíduos  da  cactácea
endêmica  de  campos  ferruginosos Arthrocereus  glaziovii,  localizados  em  populações
distintas.  As populações estudadas localizam-se no Quadrilátero Ferrífero (QF),  região
montanhosa  com cerca  de  7.000  km²,  altitude  variando  entre  900  e  2.000  metros  e
precipitação anual de até 1.700 mm. As sementes foram coletadas em 21 indivíduos na
serra da Piedade, 13 em Itatiaiuçu, 17 no Rola Moça, 16 no Morro do Chapéu, nove em
Moeda e 17 em Arêdes.  Foram utilizadas 100 sementes por planta, totalizando 9.300
sementes. A germinação das sementes foi realizada em Câmara de Germinação do tipo
B.O.D., com fotoperíodo de 12 horas e temperatura constante de 30ºC, mantendo-se as
sementes sempre úmidas durante 30dias. Para observar se houve diferença significativa
entre as taxas de germinação (TG) e o índice de velocidade de germinação (IVG) foi feita
uma análise  com GLM.  Foram coletadas  duas  amostras  de  solo,  a  cada  dezena  de
touceiras  amostradas,  para  posterior  análise  do  teor  de  metais  (Fe  e  Mn).  Houve
diferença significativa entre a TG e o IVG das populações (p<0,01). Foram formados o
Grupo 1 composto pelas populações: Rola Moça/Piedade/Chapéu e o Grupo 2 composto
por Moeda/Itatiaiuçu/Arêdes. O Grupo 1 obteve TG média de 6,9% e o Grupo 2 obteve
39,7%.  O  IVG  médio  do  Grupo  2  foi  superior  ao  do  Grupo  1,  com  1,16  e  0,18
respectivamente.A TG e o IVG por população foram: Arêdes (44% e 1,16), Itatiaiuçu (36%
e 1,3), Moeda (32% e 0,91), Chapéu (18% e 0,45), Piedade (4%e 0,11) e Rola Moça (1%
e 0,03). O solo das populações do Grupo 1 apresentou maiores teores médios de Fe e
menores  teores  médios  de  Mn  em  relação  ao  Grupo  2.  A  TG  apresentou  queda
significativa quando relacionada ao teor de Fe. Interações da semente com os nutrientes
do  solo  podem afetar  a  germinação.  A ocorrência  das  populações  em áreas  de  alta
concentração na composição de metais no solo, pode estar contribuindo para padrões de
germinação  diferenciados.  Os  valores  encontrados  para  TG  e  IVG  nos  dois  grupos,
indicam duas diferentes  estratégias,  da  espécie  estudada,  no  recrutamento  de novas
plantas. Diferenças entre populações de uma mesma espécie demonstram a necessidade
de se incluir diferentes critérios de análise e manejo para estratégias de conservação.
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