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Cochlospermum orinoccense conhecida popularmente como algodão bravo, sumaúma brava e
periquiteira é uma espécie pioneira com potencial para ser utilizada na recuperação de áreas
degradadas, como planta ornamental e apresenta propriedades medicinais. Este trabalho teve
como objetivo o estudo morfo-anatômico e histoquímico das sementes de Cochlospermum
orinoccense. As sementes foram coletadas de matrizes na área de floresta secundária do
Campus da UFAM. Para a descrição morfológica foram utilizadas 100 sementes para análise
das características externas e internas. A avaliação anatômica da semente madura foi feita
através de cortes em secções longitudinais e transversais, com material fixado em FAA50. Os
cortes histológicos foram confeccionados em micrótomo automático rotativo e as lâminas
permanentes com peças incluídas em historresina. O material seccionado foi corado com azul
de toluidina e montado em resina sintética. Os testes histoquímicos utilizados foram: solução
aquosa de cloreto férrico a 10% para compostos fenólicos; floroglucinol ácido para paredes
lignificadas; Sudan Black B para lipídios totais; Lugol para amido e Xylidine Ponceau para
proteínas totais. Para a comparação dos resultados foi utilizado, para os testes recomendados,
o controle e o branco. Os estudos revelaram que o fruto de C. orinoccense é uma cápsula com
deiscência loculicida com disposição ereta na inflorescência. A semente é espiralada, negra
com ala periférica em forma de tricomas eretos e castanhos e apresenta em média 5,12 mm de
comprimento, 4,03 mm de largura, 1,97 mm de espessura e 19,93 mm de diâmetro com ala.
Em secção longitudinal, o envoltório apresenta cinco camadas de células. A mais externa
delgada, composta de duas fileiras de células parenquimáticas poliédricas, impregnadas com
compostos fenólicos; uma camada de células colapsadas; uma camada de células paliçadicas
de paredes espessadas, muito alongadas; uma camada de células parenquímaticas com vários
estratos e uma única fileira de células esclerenquimáticas. Endosperma contínuo, abundante e
mucilaginoso, com reserva protéica e, em menor quantidade lipídica. Embrião delgado, axial
total com conteúdo protéico; cotilédones foliáceos, esverdeados, curvados com a radícula
exposta; eixo hipocótilo-radícula longo, cilíndrico, exposto às folhas cotiledonares, com
plúmula indiferenciada. (FAPEAM, FINEP)
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