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Bauhinia acuruana Moric. é uma espécie arbustiva ocorrente em áreas de Caatinga,
Cerrado e Mata Atlântica do Brasil. Através do presente trabalho buscou-se caracterizar
morfologicamente os frutos, sementes e plântulas dessa espécie, visando aprofundar o
conhecimento sobre a sua biologia reprodutiva, além de subsidiar estudos sobre o
recrutamento de plântulas na mata atlântica de Sergipe. Os diásporos foram coletados em
outubro de 2008, a partir de três matrizes localizadas num remanescente de Mata
Atlântica, em Itaporanga d’Ajuda, SE. Os frutos e sementes foram caracterizados
morfologicamente, fotografados e beneficiados por meio de debulhamento. O plantio das
sementes foi feito em copos plásticos contendo substrato de terra de subsolo e esterco
(3:1). Após o plantio, foram realizadas regas diárias e as plântulas mais vigorosas foram
analisadas morfologicamente. Os frutos são do tipo legume polispérmico, apresentando
de dez a doze sementes. Possuem formato linear e medem aproximadamente doze
centímetros. A epiderme externa do pericarpo é lenhosa e áspera, e a interna, amarelada e
farinácea. As bordas das valvas são inteiras e espessadas, ocorrendo através delas a
deiscência, longitudinal e explosiva, do fruto. O funículo é persistente, bipartido, róseo e
se prende lateralmente às sementes. Estas são oblongas, com testa lisa e de consistência
subpétrea. A emergência da plântula ocorre por volta da terceira à quarta semana pós
plantio, sendo a germinação classificada como epígea e a plântula, como
fanerocotiledonar, com cotilédones foliáceo-fotossintetizantes. A primeira estrutura a
emergir é a radícula, que se apresenta glabra, rígida e amarronzada. O hipocótilo é curto,
espesso e piloso e, nas fases iniciais de desenvolvimento, encontra-se encurvado,
formando o gancho. O coleto é evidenciado pela redução de diâmetro e mudança na
coloração entre os eixos caulinar e radicular. O epicótilo inicialmente restringe-se à gema
apical caulinar, mas, posteriormente, alonga-se e torna-se verde e piloso. Os cotilédones
são opostos, coriáceos, glabros e palmatinérvios. Apresentam formato oblongo, base
acunheada, ápice obtuso, bordos inteiros e inserem-se na porção terminal do hipocótilo.
Os pecíolos cotiledonares são curtos e glabros. Os protófilos primários são bilobados,
lateralmente fusionados e com nervação acródoma. A face adaxial é verde, com nervuras
secundárias arroxeadas, e a face abaxial apresenta-se vinácea. Há presença de pulvino na
base do pecíolo. (CNPq)
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