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Strelitziaceae é uma família pantropical pertencente à ordem Zingiberales, clado naturalmente
delimitado dentre as Monocotiledôneas. Phenakospermum guyannense (Rich.) Endl.,
popularmente conhecida na Amazônia como sororoca, é geralmente encontrada ao longo de
rios e igapós e apresenta grande potencial paisagístico. Este estudo teve o objetivo de
descrever a morfoanatomia e histoquímica da semente de P. guyannense. Sementes maduras
da espécie em questão foram coletadas nas margens da Cachoeira do Urubuí, no Município de
Presidente Figueiredo, Amazonas. O estudo anatômico foi realizado conforme técnicas usuais
de microscopia de luz. Fragmentos da semente foram processados para observação ao
microscópio eletrônico de varredura (MEV). Testes histoquímicos foram realizados visando
identificar compostos fenólicos, amido, proteína e lipídeo. A semente de P. guyannensis é
estenospérmica; com envoltório negro, formado por várias camadas de diferentes tipos
celulares, algumas contendo compostos fenólicos; o hilo é punctiforme, circundado por um
arilóide constituído por tricomas multicelulares com células de paredes celulósicas,
espessadas, com conteúdo protéico e lipídico. O endosperma é sólido e ocupa quase a
totalidade da semente, apresentando células tetraédricas de conteúdo amiláceo e proteináceo e
camada mais externa com conteúdo lipídico. O embrião é axial linear basal, composto por
eixo embrionário e cotilédone, revestido por protoderme unisseriada. O eixo embrionário é
levemente dilatado, de forma cilíndrica e localiza-se na região proximal (em relação ao
funículo); o haustório tem formato aplanado e situa-se na região distal. A plúmula apresenta-
se bem delimitada por uma protoderme e o procâmbio é organizado em nove feixes
vasculares, que percorrem longitudinalmente o limbo cotiledonar. (FAPEAM)
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