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O gênero Copaifera compreende 35 espécies e destaca-se por sua importância
econômica, devido à produção de um óleo-resina com propriedades antiinflamatórias
utilizadas na medicina popular e pela indústria farmacêutica. Este óleo-resina é produzido,
secretado e armazenado em estruturas especiais do corpo do vegetal, denominadas cavidades
ou canais secretores. Embora Copaifera seja um gênero bastante estudado dos pontos de
vista químico e ecológico, não há na literatura referência a C. trapezifolia, única dentre as
espécies com registro para a Floresta Atlântica. Assim, este trabalho tem como objetivo
verificar a presença de cavidades ou canais secretores nas folhas de C. trapezifolia, bem
como estudar sua distribuição, morfologia e desenvolvimento. Para tal, folíolos provenientes
de folhas adultas e de gemas axilares foram coletados de indivíduos cultivados no Jardim
Botânico do Rio de Janeiro, fixados em solução de Karnovsky e processados segundo
técnicas usuais de diafanização de peças inteiras e de inclusão em parafina para
seccionamento seriado. Estruturas com formato isodiamétrico e alongado foram observadas
em toda a lâmina foliar, que foram denominadas reservatórios secretores, devido a esta
variação no formato. Em cada aréola foliar há quatro ou cinco reservatórios, próximos das
nervuras secundárias e terciárias. Os reservatórios originam-se de células do meristema
fundamental que se dividem repetidas vezes, sendo a primeira divisão periclinal e as duas
seguintes anticlinais. A formação do lúmen ocorre por separação das células
(esquizogênese). A estrutura já formada inicia o processo de secreção da substância e, por
isso, apresenta o epitélio ativo. Quando cessam as atividades das células secretoras estas se
tornam vacuoladas. Reservatórios em início de desenvolvimento e completamente formados
coexistem nos primórdios foliares. Em alguns reservatórios foram encontrados epitélios
secretores multisseriados, originados da divisão de células do próprio epitélio. A origem, a
distribuição e a morfologia dos reservatórios secretores de C. trapezifolia são similares ao
encontrado para outras espécies. No entanto, epitélio multisseriado, observado em C.
trapezifolia e C. langsdorffii, constituirá um dado inédito para Leguminosae. Caracteres
provenientes de estruturas secretoras apresentam valor taxonômico já comprovado na
literatura e, certamente, auxiliarão na classificação infragenérica de Copaifera, gênero com
problemas de delimitação taxonômica.
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