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RESUMO

ALTERAÇÕES NA REGIÃO HILAR ATRAVÉS DE ESCARIFICAÇÃO TÉRMICA
 EM SEMENTES DE Sophora tomentosa L. e Erythrina speciosa And. (Fabaceae -
 Papilionoideae)
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Fabaceae é uma importante família botânica com grande número de espécies
 com sementes apresentando dormência física. A principal resistência à entrada
 de água nas sementes desta família é conferida pelo tegumento por meio de uma
 camada de células paliçádicas com paredes secundárias grossas e lignificadas,
 impregnadas com substância de natureza hidrofóbica. A literatura cita a
 existência de uma região anatômica especializada na região hilar denominada
 estrofíolo por onde entraria a água após a quebra da dormência da semente. O
 objetivo desse trabalho foi verificar através de escarficacação térmica quais as
 alterações que ocorrem na região hiliar (micrópila, hilo e estrofíolo) das sementes
 de Sophora tomentosa L (Papilionoideae). e Erythrina speciosa Andr.
 (Papilionoideae) As duas espécies tiveram sua dormência quebrada através de
 imersão em água a 96 ºC por cinco minutos para S. tomentosa e quinze minutos
 para E. speciosa. As alterações ocorridas foram analisadas em microscopia
 eletrônica de varredura. Para isso, foram observadas 5 sementes de cada
 espécie para cada tratamento (sementes dormentes e não dormentes). Amostras
 da região hilar das sementes foram fixadas em glutaraldeído 2,5% em tampão
 fosfato de sódio 0,1M, em pH 7.2 por 3 horas. Em seguida o material foi lavado
 por três vezes em tampão fosfato de sódio e desidratado em série etílico gradual.
 As amostras secas foram aderidas sobre suporte de alumínio, com o auxílio de
 fita de carbono dupla face e recoberta com ouro. Em sementes não dormentes
 das duas espécies, foram observadas rachaduras no estrofíolo, deixando os
 macroesclereídes dessa região expostos, o que não foi observado em sementes
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 dormentes. Este resultado indica que as rachaduras no estrofíolo destas espécies
 estariam relacionadas com a embebição das sementes.

 

Palavras-chaves: Estrofíolo, Dormência física, Região hilar.                 
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