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Copaifera guyanensis Desf. conhecida popularmente na Amazônia como "copaíba" é uma
espécie de elevado valor econômico e ecológico, exemplo de recurso que pode ser manejado
dentro do conceito de sustentabilidade. Seu óleo-resina é explorado de forma extrativista e
usado como vernizes, cosméticos e na indústria farmacêutica. Este trabalho teve como
objetivo a descrição dos caracteres morfológicos do fruto, semente e desenvolvimento da
plântula, visando melhorar o conhecimento sobre o processo reprodutivo da espécie. Os frutos
foram coletados de matrizes em área de floresta natural de terra-firme, na base de extração
petrolífera Geólogo Pedro de Moura, Coari, AM. A biometria de frutos e sementes foi descrita
a partir de amostras de 100 unidades e o acompanhamento da germinação foi realizado em
ambiente de viveiro, com 30% de sombreamento. Os estudos revelaram que o fruto é
estenocárpico, do tipo legume nucóide, oblíquo ovato, seco, deiscente, avermelhado, em
média 39,63mm de comprimento, 28,93mm de largura e  12g de peso; exocarpo cartáceo,
delgado, avermelhado com matizes amareladas; mesocarpo esponjoso, espesso, amarelado;
endocarpo fibroso, delgado, alaranjado. Sementes estenospérmicas, elípticas, globosas, testa
cartácea, delgada, vermelho vinho, apresenta em média 20,77mm de comprimento e 13,84mm
de diâmetro, pesando 2,7g; hilo elíptico, creme, depresso, com resquícios farináceos do
funículo; micrópila punctiforme, homócroma, depressa; lente elíptica, homócroma, saliente;
rafe linear; arilo esponjoso, alaranjado que envolve parcialmente a semente formando uma
cúpula. Embrião axial, total, carnoso; cotilédones dominantes, verdes, elípticos oblíquos,
margem inteira, ápice e base arredondado; eixo hipocótilo-radícula oblíquo, cilíndrico,
esbranquiçado com plúmula indiferenciada.  Germinação irregular, fanerocotiledonar epígea,
iniciando entre o 6.º e o 10.º dia após a semeadura. A plântula apresenta sistema radicular
pivotante, coleto indistinto, hipocótilo lenhoso, cilíndrico, marrom, glabro; cotilédones com
as mesmas características da germinação; epicótilo sublenhoso, cilíndrico, marrom, com
densos pêlos esbranquiçados; eofilo composto, paripinado, com dois pares de folíolos
opostos,  ápice cuspidado, margem inteira, base obtusa, prefolheação conduplicada e nervação
peniparalelinérvea, verde; protofilo,  composto, com um par de folíolos opostos, semelhantes
ao eofilo. (FINEP, CNPq, PETROBRAS)
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