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O gênero Stryphnodendron (barbatimão), apresenta espécies utilizadas para fins
medicinais, destacando-se: S. adstringens (Mart.) Coville, S. obovatum Benth. e S.
polyphyllum Mart. Objetivou-se descrever e comparar a morfoanatomia do foliólulo
terminal das espécies visando auxiliar na identificação. Para tanto, o foliólulo terminal
foi seccionado transversalmente à mão livre, na região mediana e os procedimentos para
estudo morfoanatômico seguiram as técnicas usuais. Para estudo da epiderme foi
realizada a técnica de dissociação. O tamanho do foliólulo foi maior em S. adstringens,
S. polyphyllum e S. obovatum, respectivamente e a espessura da nervura central, mais
espessa em S. adstringens, S. obovatum e S. polyphyllum respectivamente. Nas três
espécies, em secção paradérmica o tipo de estômato predominante é o paracítico,
ocorrendo ainda o anisocítico e anomocítico. Quanto a sinuosidade da parede das
células epidérmicas na face abaxial, S. adstringens apresenta células epidérmicas com
paredes mais sinuosas do que S. obovatum, enquanto S. polyphyllum apresenta células
epidérmicas com parede lisa. As folhas das três espécies são anfihipoestomáticas, sendo
o índice estomático maior em S. polyphyllum quando comparada a S. adstringens e
obovatum. Em secção transversal, o foliólulo apresenta sistema dérmico formado por
uma camada de células com cutícula delgada. Na nervura principal as células
epidérmicas da face abaxial apresentam parede periclinal externa arredondada. Nessa
região, abaixo da epiderme da face adaxial, observa-se parênquima paliçádico disposto
continuamente. Ocorre um feixe colateral envolto por fibras dispostas
descontinuamente. Na região internervural o mesofilo é dorsiventral. O parênquima
paliçádico é constituído de uma camada de células e o parênquima lacunoso apresenta
duas a três. O feixe do tipo colateral apresenta uma faixa de fibras dispostas de forma
descontínua. Observou-se que alguns detalhes morfoanatômicos, como a organização
dos tecidos vegetais, assemelham-se aos das demais espécies da família, sugerindo que
a análise morfoanatômica considere o conjunto das diversas estruturas (CAPES).
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