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Caesalpina echinata Lam,  é uma espécie arbórea, exclusiva da mata atlântica,
ocorre do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro e esta  ameaçada de extinção. Os frutos
foram coletados na área de preservação ambiental  da Usina Caéte, São Miguel dos
Campos, Alagoas, em fevereiro de 2009. Imediatamente pós-coleta as sementes foram
colocados para germinar em canteiros com  100% de sombreamento, em  substrato
composto de 70% de terra de compostagem e 30% de areia de rio. Para as observações
internas, as sementes  foram imersas em água destilada por 24 horas, para amolecimento e
hidratação, e  após este período, realizaram-se cortes longitudinais e transversais com
lâmina de barbear, sendo as características internas observadas em microscópio
estereoscópico. O fruto é um legume com deiscência explosiva. Durante o amadurecendo
tem pericarpo de cor verde com acúleos também verdes e flexíveis. Quando maduros os
frutos possuem pericarpo marrom, seco, fino, com acúleos duros e de aspecto lenhoso.
Após, a deiscência as valvas tornam-se  espiraladas. O endocarpo é liso e fino. A  Semente
é achatada, com ápice arredondado e sem endosperma. O hilo de cor branca mede 1mm de
comprimento, localizado no ápice da semente. O funículo é curto. A testa é delgada, de cor
marrom com manchas vinho de forma e tamanho variado. O embrião possui posição axial
de forma invaginado criptorradicular. O eixo hipocótilo-radícula é curto e branco. Os
cotilédones são planos, brancos, foliáceos e de tamanho igual.  Cada fruto possui de uma a
três sementes. A germinação inicia após um dia de semeadura com o intumescimento da
semente. Após dois dias, radícula emerge. Esta é súpera, afilada e branca.  Os cotilédones
começam a se expandir após seis dias  e decorridos nove dias  se desprendem
completamente da testa. A plântula é fanerocotiledonar com germinação epígea.
Inicialmente a raiz primária apresenta-se glabra, branca e cilíndrica, a medida que ocorre o
seu desenvolvimento, esta adquire cor marrom. O sistema radicular é pivotante, a raiz se
alonga rapidamente, tornando-se bastante desenvolvida. O hipocótilo é branco, cilíndrico,
espesso e glabro. O epicótilo é verde e cilíndrico. O coleto torna-se evidente pela mudança
de cor do hipocótilo.  Os cotilédones são achatados, opostos, inteiros, arredondados,
glabros,  possuem a face adaxial verde escuro, face abaxial verde claro, margem inteira,
com a nervura principal evidente.
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