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Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville (Fabaceae-Mimosoideae), ou
 barbatimão, é uma espécie nativa do Cerrado, cujas cascas são importantes
 fontes de taninos vegetais, muito empregadas como cicatrizante. Além das
 cascas, os foliólulos também apresentam elevada quantidade de taninos (27 a
 32%) e como as árvores possuem alta capacidade regenerativa, sua utilização
 pode ser uma alternativa, economicamente viável para obtenção de compostos
 de natureza fenólica, de maneira sustentável, sem causar danos à espécie e
 conseqüentemente ao bioma Cerrado. O estudo teve como objetivo avaliar os
 teores de fenóis, flavonóides e taninos totais em foliólulos de barbatimão,
 provenientes de diferentes estratos arbóreos e períodos de coleta. Amostras do
 material vegetal foram obtidas no município de Lavras, sul de Minas Gerais, em
 área de fragmento de Cerrado, nos meses de fevereiro, maio, setembro e
 dezembro de 2009. Nove indivíduos com diâmetros de caule mensurados a 1,30
 m do solo, variando entre 7 a 20 cm foram selecionados de forma aleatória e os
 foliólulos foram coletados na região do topo, meio e base da copa das árvores.
 Amostras de foliólulos secos e triturados foram extraídos com metanol:água (1:1),
 sob maceração por 4 horas, com agitação constante e posteriormente, os
 extratos foram empregados nas determinações dos teores de fenóis, flavonóides
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 e taninos totais, utilizando-se metodologias usuais. Os resultados obtidos
 permitiram verificar que foliólulos localizados no topo da copa apresentaram
 maiores teores de fenóis, flavonóides e taninos totais, sendo estes da ordem de
 18,5%, 12,4% e 5,1%, respectivamente. Amostras coletadas nos meses de maio
 e setembro apresentaram maiores rendimentos desses compostos (21,6%, 17,5%
 e 3,3% em maio e 21,1%, 16,7% e 3,2% em setembro) diferindo estatisticamente
 de amostras obtidas nos meses de fevereiro e dezembro, provavelmente em
 decorrência do déficit hídrico causado pela baixa precipitação observada nos
 meses de maio e setembro.
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