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Andira legalis (Vell.) Toledo é uma espécie arbórea ocorrente em restinga áreas de baixada e
várzeas nos Estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, sendo usada como medicinal e
como madeireira. É conhecida popularmente como Angelim, Angelim-côco entre outros
nomes. Até o momento, não foram encontrados estudos que tratassem da descrição
morfológica do desenvolvimento pós-seminal desta espécie. Assim, o presente trabalho
objetivou acompanhar e descrever o desenvolvimento pós-seminal e das plantas desta espécie.
As sementes foram coletadas na região do recôncavo da Bahia. Em casa de vegetação, foram
semeadas em areia lavada e mantidas em bandejas plásticas, recebendo rega sempre que
necessário. Fez-se o acompanhamento e a descrição do desenvolvimento das plântulas e
plantas. A emergência é do tipo cripto-higeal-armazenadora. Os cotilédones são fundidos,
mantendo-se no interior do endocarpo. A germinação visível inicia-se com o intumescimento
do diásporo, ocorrendo a formação de uma fissura longitudinal proximal estendendo-se
através da porção ventral. A protrusão da raiz primária ocorre rapidamente e formam-se raízes
secundárias, podendo formar ainda, raízes adventícias a partir do colo, que se diferencia por
ser uma porção mais constrita e ligada aos cotilédones. O surgimento do epicótilo ocorre após
uma semana da protrusão da raiz primária e a emergência se dá aproximadamente aos 14 dias.
O epicótilo alonga-se e apresenta catafilos em sua superfície. Inicialmente, apresenta também
manchas esbranquiçadas formadas por tricomas, que desaparecem ao longo do
desenvolvimento. Após 14 dias da emergência (DAE), as plântulas iniciam a formação de
estípulas lanceoladas e membranáceas no caule, acentuando a posição dos nós. Os eófilos
trifoliolados são dotados de pulvinos na porção proximal da raque, de pulvínulos e de
estipelas na inserção dos folíolos, os quais são lanceolados. As margens são inteiras a
suavemente onduladas, a porção distal é cuspidada e a porção proximal é arredonda. Após 28
DAE podem surgir metáfilos pentafoliolados. Os eófilos e metáfilos apresentam filotaxia
alterna e coloração inicialmente eritrofila, tornado-se verdes quando totalmente expandidos
(34 DAE). As estípulas são persistentes. Essa descrição e identificação das estruturas
morfológicas das plântulas e plantas de Andira legalis possibilitam a compreensão das
estratégias iniciais para sobrevivência das plântulas e podem auxiliar na compreensão do
recrutamento.
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