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Copaifera sabulicola J.A.S. Costa & L.P. Queiroz (Leguminosae)  é uma espécie 
endêmica do Oeste da Bahia, Norte de Minas Gerais, que ainda não apresenta 
caracterização histoquímica, mas possui potencial medicinal, uma vez que 
representantes do gênero são conhecidos pela produção de resinas e óleos 
característicos. O presente trabalho teve por objetivo investigar a histolocalização de 
compostos bioativos em C. sabulicola. A coleta do material botânico foi realizada na 
Serra da Bandeira, no município de Barreiras-Ba. Foram realizados cortes histológicos 
(transversais) frescos obtidos da lâmina foliar, que em seguida foram submetidos a 
testes para a detecção de compostos fenólicos, amido, lipídeos, alcaloides e 
polissacarídeos. Alguns cortes não foram submetidos aos reagentes para a observação 
da coloração natural. As lâminas resultantes foram analisadas sob microscopia de luz. 
C. sabulicola apresenta cavidades e idioblastos secretores. As cavidades características 
do gênero em questão são formadas por um epitélio secretor que delimita o lúmen, onde 
as secreções ficam acumuladas, sendo distribuídas ao longo do mesofilo e nervura 
central. Com relação aos compostos estruturais foi registrado uma cutícula lipídica 
recobrindo a folha e polissacarídeos na região do floema e colênquima. Nas cavidades 
secretoras foram detectados compostos fenólicos, lipídeos e alcalóides. Também foi 
detectado a presença de idioblastos contendo alcaloides e compostos fenólicos na 
região do córtex. Não foi registrado a ocorrência de amido.  O estudo realizado é 
importante para a geração de informações preliminares sobre os compostos bioativos 
apresentados por C. Sabulicola, contribuindo para sua caracterização taxonômica e 
quimiotaxonômica.  (FAPESB) 
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