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Copaifera sabulicola J.A.S. Costa & L.P. Queiroz, Leguminosae, é uma espécie endêmica do 

Oeste da Bahia e Norte de Minas Gerais, que possui potencial medicinal, uma vez que outros 

representantes do gênero são conhecidos pela produção de óleorresina com aplicação 

farmacológica.1 Porém, essa espécie não possui dados relacionados sobre a anatomia ou 

utilização etnofarmacológica de suas estruturas reprodutivas, informações importantes para a 

identificação correta da planta utilizada para fins medicinais. Assim, o presente trabalho tem por 

objetivo caracterizar a morfoanatomia das sementes de C. sabulicola e fornecer caracteres 

diagnósticos úteis na identificação dessa espécie. As sementes foram coletadas na Serra da 

Bandeira, em Barreiras/BA, fixadas em formalina neutra tamponada, desidratadas em série 

etílica crescente, incluídas em resina e seccionadas em micrótomo rotativo. Os cortes 

histológicos foram corados com azul de toluidina e montados em resina sintética. Também foram 

realizados testes histoquímicos para detecção de lipídios, polissacarídeos, proteínas, compostos 

fenólicos e amido. A semente é monocrômica, de coloração negra, com superfície levemente 

ondulada, recoberta parcialmente por arilo de tonalidade alaranjada. O arilo é revestido por 2-3 

camadas de células amplas e arredondadas, rica em compostos fenólicos, adjacente a estas 

registra-se um tecido parenquimático de reserva, constituídos por 4-5 camadas de células, 

contendo lipídeos e proteínas, e no qual estão inseridos dois feixes vasculares. O envoltório da 

semente é composto por uma camada em paliçada de macroesclereídes, na qual se destaca a 

linha lúcida, característica da família Leguminosae,2 seguido por uma camada de osteosclereídes, 

uma de esclereídes de formato quadrado e cerca de quatro camadas de braquiesclereides, todas 

contendo compostos fenólicos. Os cotilédones compõem uma região sólida, homogênea e 

esbranquiçada, com uma epiderme de células quadradas e justapostas, que envolvem as células 

de reserva isodiamétricas, de paredes espessadas e conteúdos proteicos e lipídicos, algumas com 

monocristais de oxalato de cálcio, além dos vários feixes vasculares. O eixo embrionário 

compreende o meristema apical caulinar e radicular, formado por células meristemáticas, 

isodiamétricas, em intensa atividade metabólica. A presença de substâncias fenólicas atua na 

proteção da semente contra herbivoria e dessecação,3 além de ter função antioxidante.4 Assim, os 

resultados contribuem para o controle de qualidade de espécies com uso medicinal.  
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