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Dimorphandra mollis Schott e Stryphnodendron adstringens Mart. são conhecidas por
barbatimão. Suas propriedades medicinais são atribuídas à alta concentração de taninos,
classe de compostos fenólicos presentes em suas cascas. Estas espécies são muito visadas
comercialmente, mas a falta de conhecimento acerca da localização e dos mecanismos de
produção de taninos, além do extrativismo indiscriminado, põem em risco as populações de
barbatimão. O objetivo desse trabalho foi localizar as células/tecidos fenólicos em plântulas
de D. mollis e S. adstringens. As plântulas foram obtidas por meio da germinação de
sementes coletadas em Botucatu, SP. Partes da raiz em estrutura primária e em início de
estrutura secundária, epicótilo e primórdio foliar de plântulas com 20 dias (idade em que os
indivíduos apresentavam o primeiro par de primórdios foliares) foram fixadas em formalina
com sulfato ferroso, incluídas em parafina e seccionadas em micrótomo rotativo. Observou-
se a presença de compostos fenólicos em todos os órgãos das plântulas de ambas as espécies,
na epiderme e na camada subepidérmica. Em plântulas de D. mollis, além da epiderme
fenólica, detectou-se um acúmulo de células fenólicas na endoderme da raiz, localizadas em
frente aos pólos de protoxilema. Nas gemas vegetativas de ambas as espécies, além da
epiderme, foram encontrados tricomas secretores com conteúdo fenólico. A morfologia dos
tricomas é bastante variável, sendo mais comumente encontrados os pedunculados e com
compostos fenólicos localizados nas células da cabeça secretora. Tricomas secretores
semelhantes também estão presentes no epicótilo de D. mollis e S. adstringens, sendo a
quantidade encontrada em D. mollis superior à de S. adstringens. Esses dados são relevantes
uma vez que a epiderme e os tricomas são o primeiro tecido/estrutura da planta com o qual os
fitófagos entram em contato. Além disso, a ocorrência de compostos fenólicos em plântulas
revela a capacidade de proteção contra herbivoria num estádio crítico para a sobrevivência do
indivíduo.
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