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O coco macaúba está à frente de investigações que visam utilizar o óleo presente no seu
pericarpo e semente como matéria prima para a produção de biodiesel. O objetivo desse
estudo foi investigar a presença de compostos fenólicos no fruto ao longo de seu
desenvolvimento. Foram coletados ovários e frutos com 2, 5, 8, 15, 23, 34, 44 e 63 dias
de desenvolvimento. O material foi cortado à mão livre, com auxílio de lâmina de
barbear e os cortes obtidos foram submetidos aos testes com cloreto férrico, para
identificação de fenólicos totais e vanilina clorídrica, para identificação de taninos. As
lâminas montadas foram observadas em microscópio de luz e fotografadas com câmera
digital. No ovário de A. aculeata os testes histoquímicos revelam uma distribuição
homogênea dos taninos no mesofilo. Ao longo do desenvolvimento do fruto os
idioblastos taníferos passam a assumir posições específicas. Esses idioblastos taníferos
envolvem inúmeras cavidades secretoras de óleo no mesocarpo do fruto. No vigésimo
terceiro dia, os idioblastos são evidentes nas regiões meristemáticas onde se
desenvolvem o endocarpo e o mesocarpo. Outra região meristemática surge no fruto por
volta dos trinta e quatro dias, na cavidade, onde se desenvolverão células do tegumento
da semente, contendo taninos. Com quarenta e quatro dias os idioblastos taníferos
presentes no mesocarpo estão em posição periférica. Com sessenta e três dias o fruto
apresenta seus tecidos já formados, diminuindo as divisões celulares nos meristemas
diminuindo também a presença de idioblastos taníferos nesta região. A partir de então
os idioblastos taníferos concentram-se principalmente nas células adjacentes à cavidade
da semente e na periferia do mesocarpo, possivelmente para conferir proteção contra
predadores. Pode-se concluir que estes idioblastos, ao longo do desenvolvimento do
fruto de assumem posições estratégicas protegendo as regiões meristemáticas do fruto
de forma a garantir que estes possam passar pelos processos de maturação e
desenvolvimento. (FAPEMIG)

Palavras-chave: macaúba, biodiesel, taninos, histoquímica.

mailto:leomrib@hotmail.com

