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Leucaena Leucocephala é arvore da família Leguminosae, nativa da América Central e
México, introduzida no Brasil como espécie forrageira para o gado, resistente ao fogo e ao ser
roçada propaga-se rapidamente para áreas adjacentes o que torna o seu controle extremamente
trabalhoso e oneroso. Esta espécie produz grandes quantidades de vagens, e sementes de
longa viabilidade. Leucaena possui altos teores de mimosina, substância tóxica aos animais.
Considerando a importância econômica e registros de autofecundação, é objetivo deste
trabalho analisar aspectos da embriologia desta espécie. O material botânico constituído de
inflorescências em diferentes fases de desenvolvimento foi coletado no ano de 2004, fixado
em FAA 50, emblocado em parafina, seccionado entre de 5-7µm , corado com azul de astra e
safranina, registrado em Microscópio acoplado à câmara digital. Os resultados obtidos foram:
Em anteras jovens, presença de fileiras de salientes células mãe de micrósporo, as anteras
maduras apresentam-se tetrasporangiadas, com tétrades do tipo tetraédrico, tapete secretor,
duas camadas de células médias ,endotécio que desenvolve espessamento e a epiderme na
região de estômio, apresenta células volumosas de conteúdo amarelado.Nos grãos de pólen
são observados dois núcleos salientes. No ovário imaturo que vai se desenvolvendo como
estipitado, é observado a ontogênese dos rudimentos seminais, onde possível visualizar em
sua base células epidérmicas de conteúdo amarelado e no centro uma célula arquesporial com
núcleo e nucléolo salientes , os primórdios dos tegumentos tem início, sendo o externo
formado primeiro .O rudimento seminal desenvolvido apresenta-se crassinucelado ,e com
presença de oosfera, duas sinérgides, antípodas e célula mediana . Após a fecundação é
observado um embrião e presença de endosperma nuclear.
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