
VERIFICAÇÃO DO LOCAL DE ENTRADA DE ÁGUA EM
 SEMENTES DE FABACEAE SOPHORA TOMENTOSA L. E

 ERYTRHINA SPECIOSA ANDR. APÓS QUEBRA DA
 DORMÊNCIA POR ÁGUA FERVENTE

 Co-autores: ALEXANDRE SOUZADE PAULA , MARIA TEREZINHA SILVEIRA
 PAULILO e MARISA SANTOS 
 Tipo de Apresentação: Pôster

RESUMO

VERIFICAÇÃO DO LOCAL DE ENTRADA DE ÁGUA EM SEMENTES DE
 FABACEAE Sophora tomentosa L. E Erytrhina speciosa Andr. APÓS QUEBRA
 DA DORMÊNCIA POR ÁGUA FERVENTE
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De acordo com vários estudos sobre a quebra de dormência física em sementes
 de Fabaceae, a entrada de água na semente ocorre através de uma abertura na
 região hilar, possivelmente no estrofíolo. O objetivo desse trabalho foi observar se
 o estrofíolo seria o local de ocorrência desta abertura para a entrada de água nas
 sementes de Sophora tomentosa L.(Papilionoideae) e Erytrina speciosa Andr.
 (Papilionoideae) após a quebra da dormência. Essas duas espécies tiveram sua
 dormência quebrada através de imersão em água a 96ºC por cinco minutos, para
 S. tomentosa, e quinze minutos, para E. speciosa. Em seguida, as sementes ou
 tiveram diferentes regiões da área hilar (estrofíolo, hilo e micrópila)
 impermeabilizadas com silicone ou foram mantidas sem impermeabilização. As
 sementes foram colocadas para germinar em gerbox transparente, com duas
 folhas de papel filtro, em câmaras de germinação com temperatura constante de
 25ºC (fotoperíodo 12h). Para S. tomentosa, em dez dias, ao final do experimento,
 o percentual de germinação para as sementes com a região do hilo e micrópila
 impermeabilizados foi de 37,5%, enquanto que o das sementes com estrofíolo
 impermeabilizado e o das sementes escarificadas não impermeabilizadas foi de
 40% e 85%, respectivamente. Já para E. speciosa, em quinze dias, ao final do
 experimento, o percentual de germinação das sementes com a região do hilo e
 micrópila impermeabilizados foi de 13,3%, enquanto que o das sementes com
 estrofíolo impermeabilizado e o das sementes escarificadas não
 impermeabilizadas foi de 8,39% e 90%, respectivamente. Conclui-se que a
 entrada de água nas sementes das espécies estudadas ocorre não somente pelo
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 estrofíolo, mas também pelo hilo ou micrópila.
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