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Tapirira Aubl. pertence a tribo Spondiadeae de Anacardiaceae. Este gênero
compreende cerca de quinze espécies que ocorrem principalmente em áreas tropicais da
América . Tapirira guianensis é amplamente distribuída em terras baixas do Panamá ao Brasil
e Peru e é popularmente conhecida no Brasil como peito-de-pombo, fruta-de-pombo, pau-
pombo, pombeiro entre outros nomes, com frutos muito procurados por aves em especial por
papagaios, periquitos e pombos silvestres. Nos frutos desta espécie já foram descritos canais e
idioblastos secretores; através de observações morfológicas e anatômicas, realizadas neste
trabalho, verificou-se que estes órgãos possuem também disco e endocarpo glandulares.
Frutos de T. guianensis, em vários estádios de desenvolvimento, foram estudados com o
propósito de caracterizar a anatomia e a histoquímica do endocarpo e a anatomia,
histoquímica e ultra-estrutura do disco glandular. O disco glandular do fruto é proveniente do
disco presente na flor pistilada, que é persistente após a fecundação e cresce
concomitantemente com o desenvolvimento do fruto. As células epidérmicas e
subepidérmicas do disco glandular são secretoras e a histoquímica detectou apenas
substâncias lipofílicas na secreção destas. As células epidérmicas e subepidérmicas do disco
possuem grandes vacúolos com secreção elétron-densa, gotas osmiofílicas nos plastídios e nas
mitocôndrias e demais características ultra-estruturais que corroboram com a produção de
material lipofílico por esta estrutura. A camada do endocarpo em contato com o lóculo é
unisseriada e secretora apenas no fruto jovem. O conteúdo das células do endocarpo reage
positivamente para mucilagem e lipídios ácidos. Foi possível observar a secreção com aspecto
de “gotas” na superfície do endocarpo e na testa da semente. A presença de disco e endocarpo
glandulares em frutos é um registro inédito para a família Anacardiaceae.
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