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Swartzia Schreb. tem distribuição ampla no Brasil, ocorre em quase todos os domínios 
fitogeográficos, abrange espécies arbustivas e arbóreas com morfologia floral marcante 
e grande diversidade na forma de frutos e estrutura das sementes. Neste trabalho foram 
comparados aspectos morfoanatômicos de sementes de duas espécies de Swartzia: 
Swartzia macrocarpa Spruce ex Benth e Swartzia recurva Poepp. Ambas possuem 
distribuição predominante em formações vegetacionais amazônicas e ocorrem na 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé no Amazonas. O principal objetivo 
desse estudo é descrever a estrutura morfo-anatômica das sementes, verificando a 
ocorrência de padrão estrutural e fornecer subsídios para a compreensão dos 
relacionamentos taxonômicos com as demais espécies do gênero. O material foi 
coletado e processado usualmente. Swartzia macrocarpa apresenta sementes de testa 
lisa, brilhante, coberta lateralmente por um arilo branco, fimbriado, com filamentos 
curtos, relativamente uniformes. O hilo, visível após a remoção do arilo é marrom, 
linear e percorre dois terços da semente (semente hilar). A testa é constituída por uma 
camada paliçádica de macroesclereídeos, caracterizando a semente como exotestal. A 
mesotesta apresenta-se pluriestratificada com células parenquimáticas de paredes 
levemente espessas. Embrião reto com cotilédones compostos por epiderme de células 
cúbicas, parênquima fundamental, apresentando amido, alcalóides e proteína. Swartzia 
recurva tem sementes de testa lisa, brilhante, apresentando linhas de fratura, coberta 
por arilo esponjoso, branco leitoso, que ocupa cerca de um terço da semente e encobre 
o hilo lateral diminuto. A testa é constituída por uma camada de células cúbicas de 
paredes espessas e lignificadas, seguida da mesotesta, menos desenvolvida que a 
encontrada em S. macrocarpa, formada por células parenquimáticas. Embrião curvo, 
cotilédones com epiderme de células cúbicas, parênquima com células de paredes 
espessas, apresentando como reserva alcalóides e proteína.  As duas espécies se 
assemelham na presença da camada mecânica na testa e se diferenciam no tamanho do 
hilo, na quantidade de estratos na mesotesta, no formato das células que formam o 
tecido mecânico e no tipo de embrião.  
 


