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Dipteryx alata Vogel, conhecida popularmente por baruzeiro, é uma leguminosa 
arbórea comum nas regiões úmidas da Amazônia e do Brasil central. Seus frutos, 
conhecidos como baru, são comestíveis, e sua madeira comumente utilizada para 
construção civil. O óleo produzido em suas folhas, caules e sementes possui alto 
potencial medicinal e tem sido usado para tratamento de diversas doenças 
inflamatórias e reumatismo. Apesar da importância do óleo de baru, estudos sobre os 
sítios produtores dessas substâncias são inexistentes. Este trabalho teve como objetivo 
analisar a distribuição, morfologia e histoquímica do sistema secretor em folhas e 
caule de D. alata. Amostras de folhas expandidas e de porções caulinares jovens 
foram coletadas de indivíduos adultos vegetando em Ribeirão Preto/SP e processadas 
segundo técnicas usuais em anatomia e histoquímica vegetal. Espaços secretores 
constituídos por epitélio unisseriado e lume amplo estavam presentes no córtex do 
caule, raque e nervura principal das folhas, além de imersos no mesofilo foliar. Em 
secções longitudinais, os espaços secretores apresentaram lume com formato 
arredondado, caracterizando cavidades secretoras típicas. Células epiteliais ativas em 
secreção apresentaram formato arredondado a piramidal, paredes delgadas, núcleo 
conspícuo e citoplasma abundante. Células epiteliais digitiformes que se projetam em 
direção ao lume foram observadas caracterizando cavidades trabeculares. Células 
digitiformes podem representar um importante aspecto funcional no processo de 
acúmulo de secreção no lume das cavidades secretoras, podendo agir como um 
arcabouço na sustentação da secreção. Em todos os órgãos analisados, os espaços 
secretores eram circundados por uma bainha constituída por uma a duas camadas de 
células parenquimáticas com potencial meristemático, o que pode garantir a 
substituição de células epiteliais senescentes e a continuidade do processo secretor. 
Os testes histoquímicos detectaram a presença de lipídios totais, óleos essenciais, 
alcaloides, polissacarídeos e compostos fenólicos nas cavidades secretoras, indicando 
a natureza mista da secreção. A presença dessas substâncias apresenta grande 
importância ecológica na interação das plantas com fatores ambientais bióticos e 
abióticos, garantindo a manutenção do potencial hídrico em células e tecidos, 
proteção contra excesso de radiação solar, e defesa contra ataques de herbívoros e 
patógenos. 
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