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A espécie Attalea pindobassu Bondar (Arecaceae), endêmica da Bahia, é 
conhecida popularmente como babaçu e é encontrada em ambiente 
característico da Caatinga. O extrativismo local tem sido intenso devido ao alto 
valor comercial que proporciona, uma vez que frutos e folhas são bastante 
utilizados pela população local, na alimentação (humana e animal) e fabricação 
de produtos artesanais e cosméticos (como sabonete e detergente), 
respectivamente, e como carvão vegetal. Devido ao alto aproveitamento das 
estruturas vegetativas e reprodutivas dessa palmeira é necessário avaliar a 
estrutura e o potencial econômico da mesma, para assim indicar um uso de 
maneira sustentável e ajudar na preservação da espécie. O objetivo desse 
trabalho foi analisar anatomicamente a folha, e os resíduos da fibra de A. 
pindobassu a fim de avaliar a sua capacidade de uso. As amostras foram retiradas 
da localidade de Cocho de Dentro, pertencente ao município de Jacobina, Bahia, 
nos períodos de Setembro/2015, Março e Maio/2016. A caracterização 
anatômica foliar foi feita a partir da análise de segmentos foliares do ápice, meio 
e base, através de cortes transversais seccionados à mão livre com auxílio de 
lâmina de barbear, corados com azul de astra e safranina (9:1); foi ainda 
utilizada a técnica de maceração nos resíduos da folha para visualização de 
elementos esclerenquimáticos, sendo mensurados comprimento, espessura da 
parede, diâmetro do lume e o diâmetro total das fibras, a fim de avaliar os dados 
obtidos pelos coeficiente de flexibilidade (CF), fração da parede (FP), índice de 
enfeltramento (IE) e índice de Runkel (IR). Verificou-se que a folha era 
anfiestomática, com epiderme unisseriada revestida por cutícula espessa, 
mesofilo é dorsiventral, apresentando cordões de fibra intercalados com a 
hipoderme, além da presença de parênquima aquífero na face abaxial da nervura 
central; os feixes vasculares são do tipo colateral. Alguns desses caracteres 
anatômicos, como a grande quantidade de fibras e de parênquima aquífero, 
evidenciam a estratégia dessa espécie para sobreviver ao ambiente de Caatinga. 
Apesar das fibras da folha não terem indicado uso para fabricação de papel (CF e 
EP baixos, IR e FP altos), a alta quantidade de lignina e celulose indica boa 
qualidade para geração de energia. A partir desses resultados comprovou-se a 
grande diversificação de usos da A. pindobassu e evidencia-se a importância da 
preservação, por causa do endemismo e do seu papel na economia local. 
(CNPq/RENORBIO/REDE PINDORAMA/Processo 405811/2013–6) 
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