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RESUMO

ASPECTOS ANATOMICOS E HISTOQUÍMICOS DE PLÂNTULAS DE TRÊS
 ESPÉCIES DE Parkia (FABACEAE-MIMOSOIDEAE) ([1]).

 

Maria da Glória Gonçalves de MELO ([2])

Maria Silvia de MENDONÇA ([3])

 

O gênero Parkia é pantropical e apresenta uma grande diversidade na Amazônia.
 Inexistem publicações que focalizem diferenças interespecíficas de plântulas de
 Parkia multijuga Benth., P. velutina Benoist e P. panurensis Bentham ex H. C.
 Hopkins. Este trabalho teve como objetivo descrever e ilustrar a anatomia e
 histoquímica das plântulas das três espécies citadas. Para o acompanhamento do
 desenvolvimento da plântula foram usadas 100 sementes por espécie distribuídas
 em 4 repetições de 25 sementes. A superfície e anatomia das plântulas foram
 estudadas por microscopia eletrônica de varredura e posteriormente analisadas e
 descritas. A plântula completa a formação de 18 a 21 dias em P. multijuga e de
 12 a 15 dias em P. velutina e P. panurensis. A raiz de P. multijuga é poliarca e
 apresenta crescimento primário, já a de P. velutina apresenta início de
 crescimento secundário com câmbio tanto fascicular quanto interfascicular
 instalado. A superfície do eixo vegetativo das plântulas das três espécies
 apresenta tricomas tectores simples, unicelulares e com indumento rugoso. Os
 foliólulos são hipoestomáticos, nas três espécies, e apresentam margem com
 tricomas tectores simples, unicelulares de indumento rugoso em P. multijuga e P.
 velutina. O mesofilo é dorsiventral, com duas camadas de parênquima paliçádico
 em P. multijuga e P. velutina e apenas uma em P. panurensis. Compostos
 fenólicos foram evidenciados na epiderme e periciclo da raiz, no parênquima
 cortical periférico e epiderme do hipocótilo, nos cotilédones de P. panurensis e
 nos foliólulos das três espécies.
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