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Copaifera langsdorffii Desf., popularmente conhecida como copaíba, tem sido
exaustivamente explorada principalmente pelas indústrias de fármacos, cosméticos e verniz
devido à produção do óleo-resina em canais secretores. Apesar da importância comercial e
ecológica da secreção produzida por esta espécie, as informações sobre os sítios produtores de
óleo-resina permanecem incompletas e limitadas ao caule, sendo inexistentes para a raiz. O
objetivo desde trabalho foi estudar comparativamente a origem e os aspectos do
desenvolvimento dos canais secretores presentes no xilema secundário do caule e da raiz de
C. langsdorffii. Foram estudadas plantas adultas ocorrendo em populações naturais
localizadas em fragmento de cerrado no município de Botucatu-SP. Segmentos com cerca de
10 cm de diâmetro foram obtidos de ramos caulinares basais localizados a 2 m do nível do
solo e de raízes laterais coletadas a cerca de 30 cm de profundidade. As amostras foram
fixadas em FAA 50 e secionadas em micrótomo de deslize com navalha de aço tipo C; os
cortes com cerca de 15µm foram corados com Safrablau, desidratados em série alcoólica e
montados entre lâmina e lamínula com Permount. Tanto no caule como na raiz de C.
langsdorffii, os canais secretores distribuem-se ao longo das faixas de parênquima marginal
que delimitam camadas de crescimento. Tais estruturas têm origem na zona cambial e são
formadas a partir de iniciais cambiais fusiformes e, eventualmente, radiais. A formação do
lume se dá pelo afastamento das células precursoras, o que caracteriza o processo de
esquizogênese. Canais secretores diferenciados são constituídos por um epitélio localmente
bisseriado e lume amplo. À medida que se desenvolvem, os canais secretores podem se tornar
muito amplos e ocupar completamente o espaço da faixa de parênquima marginal situada
entre dois raios adjacentes. Posteriormente, a fusão entre canais secretores vizinhos é um
fenômeno notável no xilema secundário do caule e raiz de C. langsdorffii e resulta do colapso
das células radiais que separam canais secretores adjacentes. Mudanças em características das
paredes das células radiais prenunciam seu colapso. A análise de grande número de amostras
garante que o colapso dessas células é um processo natural e não resultado de artefato. A
ampliação do lume dos canais secretores em decorrência da fusão de canais adjacentes nesta
espécie é um aspecto importante no que diz respeito à extração sustentável do óleo-resina
(FAPESP, CNPq).
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