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Os métodos histoquímicos vêm sendo utilizados há algum tempo para detecção de 
compostos estruturais, de reserva e do metabolismo secundário no interior da planta, e 
juntamente com a anatomia, tem se mostrado uma importante ferramenta para estudos 
ecológicos, fisiológicos e taxonômicos. A espécie Aphelandra nitida Ness & Mart. 
pertence à família Acanthaceae, e encontra-se vulnerável a extinção no Espírito Santo. 
Apresenta frutos secos deiscente, dificultando a coleta de sementes. Visto essa 
vulnerabilidade, e ausência de trabalhos na literatura, o trabalho objetivou-se realizar 
a anatomia e histoquímica de sementes de A. nitida. Para obtenção das sementes, os 
frutos ainda imaturos foram envolvidos com sacos de tule, e retirados após a 
deiscência. Para análise anatômica, foram empregadas técnicas usuais de anatomia 
vegetal. Para os testes histoquímicos, as secções do material fresco foram tratadas 
com: Sudan IV para detecção de lipídeos totais, solução de Lugol para amido, e 
Solução de Hidróxido de potássio + Sulfato de Cobre II (reação “Biuret”) para 
proteína e Cloreto Férrico para compostos fenólicos, sendo realizados tratamentos 
controles para cada teste. Lâminas temporárias foram montadas em água e ilustrações 
obtidas em fotomicroscópio. Em secção transversal, a semente é bitegumentada, 
formada pela exotesta de células amplas, que variam de formato alongado a 
curtamente prismáticas. O tégmem é reduzido a uma camada celular, sendo 
delimitado da testa e do parênquima de reserva dos cotilédones por uma cutícula 
espessa. O embrião localiza-se na região basal, com formato arredondado. Os testes 
histoquímicos das secções tratadas com os reagentes evidenciaram a presença de 
lipídeos nos cotilédones, devido à reação positiva ao Sudan IV. Os testes para os 
demais compostos foram negativos para todas as regiões analisadas. O conhecimento 
da anatomia e o principal conteúdo de reserva da semente são importantes para avaliar 
o vigor, longevidade e o potencial de armazenamento das sementes. Espécies com 
alto teor de lipídeos conseguem se estabelecer em ambientes menos iluminados graças 
ao maior conteúdo energético armazenado, como é o caso da espécie em estudo. 
Diante disto, conclui-se que a semente de A. nitida é oleaginosa, fato que pode estar 
relacionado com as características ambientais em que se encontra, podendo indicar 
uma seleção compensatória, onde as sementes leves são selecionadas para melhor 
dispersão. 
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