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Sementes são estruturas de reprodução e dispersão das espermatófitas e têm sua
 origem a partir do óvulo fecundado. Estas estruturas conferem proteção ao
 embrião e fornecem nutrientes necessários ao desenvolvimento inicial na planta.
 Em Leguminosae, as sementes variam em tamanho e morfologia. O objetivo
 desse trabalho foi caracterizar a micromorfologia de sementes de Dioclea virgata,
 D. rostrata, D. guianensis, D. wilsonii, Cymbosema roseum, Canavalia
 brasiliensis, C. boliviana e C. marítima, todas elas, espécies pertencentes à
 subtribo Diocleinae. O material foi adquirido no banco de sementes do BioMol Lab
 (UFC, Fortaleza) e processado de acordo com técnicas usuais para microscopia
 eletrônica de varredura e histoquímica. A observação das sementes
 revelou diferenças em tamanho e estrutura. A epiderme das sementes das
 espécies estudadas apresentou parede periclinal externa côncava em C. roseum
 e convexa nas demais espécies, com ornamentação na cutícula. As paredes
 anticlinais se apresentam retas. Em corte transversal a epiderme revelou três
 camadas de células em D. guianensis e uma camada para as demais espécies.
 Os cotilédones apresentaram grande quantidade de grãos de amido ao longo de
 todo o citoplasma. Testes histoquímicos dos tecidos dos cotilédones revelaram a
 presença de lipídeos, amido e proteínas. A micromorfologia das sementes das
 espécies estudadas é condizente com os estudos relacionados às espécies
 dessa subtribo assim como a caracterização de lipídeos, amido e proteínas,
 dentre as quais se destacam as lectinas. A análise da micromorfologia das
 sementes, assim como a anatomia, pode fornecer subsídios à taxonomia e
 contribuir para o conhecimento de constituintes das espécies em questão.
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