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RESUMO

IDENTIFICAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA EM SEMENTES DE Cassia
 leptophylla VOGEL e Senna macranthera (DC. ex COLLAD.) H. S. IRWIN &
 BARNEBY (Fabaceae - Caesalpinioideae) (1)
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Muitas espécies de Fabaceae possuem dormência física, a qual é determinada
 pela impermeabilidade dos tegumentos da semente, impedindo a germinação,
 dentre essas espécies, destacam-se Cassia leptophylla e Senna macranthera. O
 objetivo desse trabalho foi identificar o caminho de entrada da água nas
 sementes de Cassia leptophylla Vogel e Senna macranthera (DC. Ex Collad.)
 H.S. Irwin & Barneby, submetidas à escarificação térmica através de água
 fervente. Os tratamentos corresponderam a imersão em azul de anilina de
 sementes escarificadas e intactas. Posteriormente foram obtidas secções
 longitudinais, à mão livre e em micrótomo de deslize, que foram analisadas em
 microscópio estereoscópico e óptico. Algumas sementes foram secas em sílica
 gel para análise frontal da região hilar em microscópio eletrônico de varredura.
 Nas sementes das duas espécies, sem escarificação térmica, após imersão em
 azul de anilina, não ocorreu entrada do corante nos tecidos. Em sementes
 escarificadas termicamente e imersas em azul de anilina, após 15 min, observou-
se a coloração azulada contornando o canal micropilar em C. leptophylla e na
 região do estrofíolo em S. macranthera; após 30 min, a coloração avançou nos
 tecidos periféricos do canal micropilar, em C. leptophylla, mas a embebição foi
 mais acentuada em S. macranthera. Após uma hora de embebição, nas duas
 espécies, os tegumentos estavam totalmente corados. A análise ultraestrutural da
 região hilar das sementes de C. leptophylla e S. macranthera revelou que,
 naquelas sem tratamento, os tecidos mantiveram-se intactos. Entretanto, quando
 utilizada a escarificação térmica, para quebra da dormência física das sementes,
 a micrópila de C. leptophylla e o estrofíolo de S. macranthera mostraram-se
 alterados. Com isso, conclui-se que a entrada da água em sementes, com
 dormência física quebrada por escarificação térmica em C. leptophylla ocorre
 através da micrópila e em S. macranthera através do estrofiolo. 
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Palavras-chave: Dormência física, entrada de água, Fabaceae.
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