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A morfologia de brácteas e pétalas possui grande importância para taxonomia do 
gênero Aphelandra, este que compreende um dos maiores gêneros de Acanthaceae. 
Estudos com microestruturas da epiderme destas estruturas são consideradas de 
grande valor na taxonomia de vários grupos, sendo escassos estudos 
micromorfológicos para o gênero. Desta forma, o trabalho tem por objetivo analisar 
as microestruturas da superfície das brácteas e pétalas de espécies de Aphelandra. 
Foram coletadas inflorescências de: Aphelandra longiflora (Lindl.) Profice, A. harleyi 
Wassh., A. nitida Ness & Mart., A. sinclairiana Nees ex Benth. e A. squarrosa Ness, 
em municípios do Espírito Santo, fixadas em FAA, e transferidas para álcool 70%.  
Para análise da micromorfologia foram retiradas amostras das regiões mediana das 
brácteas e pétalas e desidratadas até ponto crítico com CO2, posteriormente 
metalizadas com ouro para análise ao microscópio eletrônico de varredura. As 
brácteas e pétalas das espécies analisadas apresentam células epidérmicas com 
paredes levemente retas a sinuosas, e estômatos diacíticos. Os tricomas glandulares 
estão ausentes nas brácteas de A. sinclairiana, e nas pétalas em A. nitida. Nas brácteas 
de A. longiflora e A. harleyi ocorrem tricomas subsésseis formados por 2-4 células, 
pedicelo de 5-6 células e cabeça com 2 células, já nas pétalas ocorrem tricomas com 
pedicelo de 2-3 células e cabeça unicelular. Em A. nitida as brácteas apresentam uma 
célula basal curta e uma cabeça unicelular côncava. A. squarrosa apresenta tricoma 
glandular séssil nas brácteas. A. sinclairiana apresenta nectários na face abaxial das 
brácteas, considerados pequenos com 5 a 6 glândulas, já as pétalas apresentam 
tricomas glandulares subséssil. Quanto aos tricomas tectores, estes estão ausentes nas 
brácteas de A. nitida e A. squarrosa, e nas pétalas de A. squarrosa. As espécies A. 
longiflora e A. harleyi apresentam tricomas unicelulares nas brácteas e pétalas. A. 
nitida apresenta tricoma unicelular com parede ornamentada nas pétalas. A. 
sinclairiana possui tricomas tectores unicelulares, e tricomas com uma célula basal 
curta e uma célula apical alongada nas brácteas e pétalas, apresentando paredes 
ornamentadas apenas nas pétalas. Diante dos resultados obtidos, conclui-se que 
estudos micromorfológicos do gênero contribuem para um maior conhecimento da 
família Acanthaceae, e que os tricomas são importantes para diferenciação das 
espécies, podendo auxiliar no delineamento taxonômico do gênero.  
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