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Stryphnodendron adstringens (barbatimão) pertencente à família Fabaceae, subfamília
Mimosoideae, é um exemplo de espécie típica do cerrado com grande potencial
econômico, tanto na área farmacêutica como na indústria de curtimento de couro, em
decorrência da grande quantidade de taninos produzidos em suas cascas, de até 40%.
Tendo em vista a grande diversidade de espécies encontradas no cerrado brasileiro, o
conhecimento da estrutura interna dessa espécie é de grande importância no
entendimento das funções de cada órgão da planta. Estudos mostram que as condições
ambientais influenciam diretamente na sua estrutura anatômica do lenho. Sendo assim,
este trabalho tem como objetivo avaliar as estruturas anatômicas do lenho de raiz e
caule de barbatimão com as prováveis adaptações para o ambiente de cerrado. O estudo
foi conduzido em área de cerrado localizada no município de Lavras. Localiza-se a uma
latitude 21° 14' 43 sul e a uma longitude 44° 59' 59 oeste, estando a uma altitude de 919
metros, no sul do estado de Minas Gerais. O clima de Lavras, segundo a classificação
climática de Köppen, é Cwa, temperado chuvoso (mesotérmico) com inverno seco e
verão chuvoso, subtropical, e temperatura do mês mais quente maior que 22 °C (22,1 °C
em fevereiro). Foram coletadas três espécimes de S adstringens (barbatimão). Amostra
do caule foi retirada a 1,30 à altura do peito (AP), isto é, a 1,30 m do solo e as amostras
de raiz foram coletadas a 40 cm da base do tronco. Foi feito macerado e também
retiradas secções nos três planos (transversal, longitudinal tangencial e radial), seguindo
normas técnicas usuais em anatomia da madeira. Foram observas camadas de
crescimento distintas, demarcada por achatamento radial e espessamento das paredes
das fibras no final do lenho tardio tanto para o caule quanto para a raiz. Poros/vasos:
possuem porosidade difusa, apresenta vasos solitários, geminados e também múltiplos
de três, quatro e cinco para ambos os órgãos estudados. Placas de perfuração simples
para e raiz e caule, apêndices em uma ou ambas as extremidades. Parênquima
paratraqueal vasicêntrico e vasicêntrico confluente em ambos os órgãos. Raios
homogêneos, composto de células procumbentes, estreitos, unisseriados, ocorrendo
também multisseriados. Apresentam raras fibras bifurcadas, do tipo curtas.
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