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Apesar da importância econômica e farmacológica das Annonaceae, poucos estudos
histoquímicos envolvendo suas sementes têm sido realizados. Neste trabalho, caracteriza-se a
histoquímica das sementes maduras de Annona dioica A. St.-Hil., Duguetia furfuracea (A.
St.-Hil.) Saff. e Xylopia emarginata Mart. O material foi seccionado a fresco e também a
partir de amostras fixadas em FAA, desidratadas e incluídas em metacrilato, as quais foram
submetidas a testes histoquímicos acompanhados de seus respectivos controles. A exotesta
tem células fenólicas nas três espécies, com reserva amilífera em X. emarginata. Annona
dioica possui mesotesta formada por uma camada hipodérmica de células muito volumosas e
conteúdo péctico; internamente, ocorrem fibras atípicas, de paredes levemente lignificadas e
intensa impregnação fenólica, algumas com conteúdo também fenólico. A mesotesta das
demais espécies apresenta fibras de paredes muito espessas e lignificadas, algumas de
conteúdo fenólico. No plugue micropilar de A. dioica, ocorre amido; na micrópila, entre a
mesotesta e o plugue, A. dioica apresenta parênquima frouxo com idioblastos fenólicos e
pécticos. Em X. emarginata, esse tecido é formado basicamente por células fenólicas. Nas três
espécies, a capa nucelar possui três a quatro camadas de células fenólicas. Ocorre arilo
rudimentar em A. dioica e D. furfuracea, e bem desenvolvido em X. emarginata, todos
contendo lipídios e, mais raro, amido. O endosperma de A. dioica exibe células
predominantemente protéicas; há, ainda, presença de lipídios e, próximo ao tegumento, de
amido; também ocorrem algumas células mais volumosas de conteúdo péctico, esparsas pelo
endosperma. As células endospérmicas de D. furfuracea e X. emarginata possuem paredes
pécticas irregularmente espessadas, mais espessas em X. emarginata, e apresentam reserva de
proteínas e lipídios. A literatura da família registra endosperma apenas lipídico e amilífero,
diverso das espécies aqui relatadas, que possuem conteúdo predominantemente protéico, dado
inédito para Annonaceae. (CNPq, FAPEMIG)
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