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RESUMO 

 

Na Amazônia, a biodiversidade é um fator marcante, dada a imensa variedade de espécies, 

muitas são endêmicas à região (MITTER MEIER et al., 2003). E este fato é um agravante 

pois grandes desmatamentos, com centenas de hectares de extensão tiveram um aumento 

expressive em terras indígenas e unidades de conservação. Esse context subsidiou a 

escolha das species Bagassa guianensis Aubl (tatajuba), Copaifera sp. (copaíba) e 

Chrysophyllum sparsiflorum (caretinha) que necessita de estudos na área da 

biodiversidade e conservação dada a grande exploração a que é submetida. Comumente 

encontradas na Amazônia, possuem alto valor comercial e farmacológico, sofrem grande 

exploração essencialmente extrativista e predatória, visto que por vezes a utilização 

implica em destruição da planta inteira. Diante do exposto, neste estudo avaliou-se a 

germinação in vitro das seguintes espécies tatajuba, copaiba e caretinha. As sementes de 

tatajuba recebidas não germinaram in vitro o que impossibilitou a continuidade das 

experimentações. Dessa forma foram adquiridas comercial sementes de copaíba e 

caretinha. As sementes de foram estudadas em 4 blocos de experimentos. O melhor 

resultado obtido para germinação in vitro de sementes de copaiba foi a escarificação 

mecanica das sementes. Após a aclimatização das plântulas foi possível a obtenção de 

68% de taxa de sobrevivência. Quanto às semente de caretinha, muitas destas foram 

enviadas já inviaveis e com contaminação fungica. As poucas sementes com aspecto 

viável não germinaram in vitro, inviabilizando a continuidade dos experimentos. Todos 

estes resultados reafirmaram a dificuldade do processo e justificam mais uma vez a 

importância do trabalho com espécies florestais nativas da Amazônia. 

 

Palavras-chaves: Bagassa guianensis; Copaifera sp.; Chrysophyllum sparsiflorum; 

micropropagação, conservação; biodiversidade; Amazônia. 

 

Agência Financiadora: PIBIC UFSJ/CNPQ, CAPES. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Floresta Amazônica representa um verdadeiro banco de informações genéticas, 

químicas e ecológicas, representando cada vez mais uma promissora fonte de exploração 

econômica para as indústrias de alta tecnologia, farmacêutica e outras. Todas essas 

informações subsidiaram a escolha de algumas espécies do contexto regional da 

Amazônia que necessitam de estudos na área da biodiversidade e conservação, e dentre 

estas espécies esta inserida a Bagassa guianensis Aubl.  

A espécie Bagassa guianensis Aubl. é típica da região amazônica e das Guianas, 

conhecida popularmente como tatajuba, possui alto valor comercial pela utilização da 

madeira que apresenta alta durabilidade e resistência a pragas. Sendo utilizada em 

diversos setores, como na construção civil e na construção naval (LORENZI, 2002). 

Sendo uma espécie importante em termos econômicos, que ocupa lugar de destaque no 

ranking de exportação, classificando-se entre as dez espécies madeireiras mais exportadas 

do Estado do Pará (EMBRAPA, 2002). A espécie Bagassa guianensis Aubl. 

(Combretaceae), apesar de estar fora das listagens de espécies ameaçadas, está bastante 

ameaçada pela exploração madeireira. Além da indústria madeireira, esta espécie é 

recomendada para sistemas agroflorestais, enriquecimento de capoeira e recuperação de 

areas degradadas ou alteradas (LORENZI, 2002). 

Tendo em vista a intensa exploração a qual é exposta, a espécie B. guianensis 

pode facilmente ter sua frequência alélica alterada devido a retirada de uma grande 

proporção de adultos reprodutivos, levando à redução no tamanho populacional dessa 

planta, que em conjunto com a diminuição do número de polinizadores, resulta na 

diminuição do fluxo gênico (PUTZ et al., 2000). Dessa maneira, justifica-se a necessidade 

cada vez mais urgente de preservação da espécie. 

Outras espécies como a Copaifera sp, comumente chamada de copaíba, e a 

Chrysophyllum sparsiflorum, conhecida como caretinha, compartilham dessas ameaças e 

se encontram no mesmo contexto de necessidade de conservação. A copaíba é explorada 

de maneira intensa historicamente por produzir um óleo de grande interesse 

farmacológico. Usada pelo conhecimento comum há muito tempo auxiliando na 

cicatrização de feridas, dentre diversas aplicações (ROSA e GOMES, 2009). 

A caretinha por sua vez, é uma espécie arbórea, de folhas alternas e simples, a 

semente possui o tegumento extremamente duro e espesso apresentando uma região 

esbranquiçada que indica o local em que se esteve presa ao fruto (RIBEIRO et al., 1999). 
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A espécie se caracteriza pela presença de látex e folhas agrupadas no ápice dos ramos 

(EMPRABA, 2015). 

A conservação dessas espécies é de suma importância, uma vez que atualmente 

há uma intensa pressão de ocupação agropecuária, crescente desmatamento e aumento 

das ações de extrativismo que têm colocado em risco muitas espécies de importância 

ecológica, social e econômica, e assim destaque-se a importância de ações que visem à 

conservação de espécies potencialmente ameaçadas (EMBRAPA, 2009).  

Atualmente pouco ainda se sabe sobre os processos reprodutivos de espécies 

arbóreas da floresta Amazônica, devido à dificuldade de ter acesso à copa das árvores, e 

alcançar o dossel. Às características reprodutivas e padrões demográficos das árvores 

tropicais são mais vulneráveis aos efeitos da fragmentação (CASCANTE et al. 2002), por 

isso é importante conhecer os processos reprodutivos da espécie sob pressão exploratória, 

visando sua preservação e manutenção da biodiversidade. 

Nesse sentido, a micropropagação é um instrumento valioso do cultivo in vitro 

pois permite a produção de clones de mudas em larga escala a partir de explantes da planta 

mãe. No laboratório é reproduzido todas as condições naturais, e de forma totalmente 

estéril e livre de vírus (CASTILLO, 2004). Essa técnica ainda, permite a formação de 

bancos de germoplasma, previsão de estoque de plantas sadias e atendimento a outras 

áreas da pesquisa. 

Para o sucesso de métodos de micropropagação in vitro é necessário controle de 

todas as variantes, como a seleção dos explantes adequados, estabelecendo-se condições 

de desinfecção e cultura; o estabelecimento de condições físicas e fisiológicas de 

desenvolvimento dos explantes e o enraizamento das partes aéreas formadas após 

subcultivos sucessivos formando a planta completa (GRATTAPAGLIA et al., 1990).  

A utilização da micropropagação vem sendo valorizada pela possibilidade de 

conservação de espécies florestais, medicinais e ornamentais, pois permite a recuperação 

de substâncias farmacêuticas, a multiplicação segura de plantas desejáveis, a propagação 

rápida com alto coeficiente de multiplicação, e para salvaguardar o patrimônio genético 

de plantas ameaçadas pela exploração humana (CARVALHO et al., 2008).  

Diante do contexto da conservação da diversidade genética as aplicações 

biotecnológicas na área agrícola e na silvicultura de espécies florestais têm destaque 

garantido, onde a cultura de células e tecidos vegetais por meio da micropropagação, 

permite resolver ou minimizar os desafios na multiplicação de plantas elites, a formação 

de bancos de germoplasma in vitro para fins comerciais e conservacionistas. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESPÉCIE Bagassa guianensis 

A espécie B. guianensis Albl., típica da região amazônica e das Guianas, foi 

classificada taxonomicamente segundo Judd et al. (1999), por classe: Equisetopsida C. 

Agardh, ordem: Rosales Bercht. & J. Presl, família: Moraceae Gaudich, gênero: Bagassa 

Aubl, espécie: Bagassa guianensis (“Tropicos”, 2022). É uma espécie arbórea de terra 

firme, com altura em torno de 30 a 50 metros, tronco reto e cilíndrico com 40 a 80 cm de 

diâmetro. A madeira, com densidade média de 0,70 a 0,80 g cm-3 (LOUREIRO e SILVA, 

1968), apresenta cerne amarelo logo após o corte e ganha tonalidade castanho-dourada 

após o acabamento na indústria. Possui como características marcantes que auxiliam na 

identificação: folhas opostas, presença de grande quantidade de látex, estípulas terminais, 

são plantas dióicas e de baixa densidade. A plântula e as folhas jovens possuem margem 

cerrada e a folha é dividida em três, diferentemente da folha adulta, que tem a coloração 

verde brilhante na face adaxial e esbranquiçada na face abaxial devido a presença de 

tricomas. Possui nervação na superfície da folha tornando-a ondulada (EMBRAPA, 

2009). 

As flores femininas são agrupadas em inflorescência globulares, ou seja, capítulos 

compostos de milhares de flores. Já as flores masculinas são em forma de espiga. É uma 

espécie anual onde a floração ocorre de julho a dezembro e a frutificação de janeiro a 

fevereiro (EMBRAPA, 2009) Os frutos pesam em torno de 120 g e produz grande 

quantidade de sementes, estas apresentam dormência, e na natureza conseguem germinar 

após a quebra do tegumento por algum pássaro ou animal (EMBRAPA, 2002).  

As inflorescências pistiladas são pedunculadas, globosas, do tipo capítulo (1 a 2,5 

cm de diâmetro), reunindo centenas de flores contíguasadnatas a um eixo central carnoso 

com perianto tepalóide carnoso tetralobado e pubérulo, de cor verde, ovário 

monocarpelar, uniovular, stigma filiforme bipartido (1 a 1,5 mm), reconhecidas como 

flores quando há emissão do estigma, fase com duração de até duas semanas. O estigma 

é seco, hialino e filiforme, conferindo uma aparência pubescente ao capítulo. A fase de 

maturação do fruto é denotada pelo intumescimento do perianto sepalóide, conferindo um 

formato irregular à superfície do capítulo. O fruto maduro é esférico e carnoso. As 

inflorescências estaminadas são do tipo espiga (3,5 a 12 cm de comprimento), verde a 
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marrom, com centenas de flores perfiladas com perianto tepalóide membranoso 

tetralobado, pubérulo, dois estames livres, anteras basifixas e um pistilóide. As anteras 

abrem quase simultaneamente, liberando pólen seco e pulverulento durante vários dias. 

A longevidade de uma inflorescência pistilada é de até três semanas, não sendo registrada 

a abscisão das anteras e sim da inflorescência como um todo (MAUÉS, et al. 2007). 

A espécie é polinizada pelo vento, com a participação de diminutos insetos como 

ostisanópteros (MAUÉS, 2007). Já a germinação ocorre de maneira fanerocotiledonar, ou 

seja, os cotilédones são livres dos restos seminais, e epígea ocorrendo acima do nível do 

solo.  

 

Figura 1. Árvore de tatajuba. Disponível em: 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/406561/1/Tatajuba-

Bagassa.pdf  

 

 

 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/406561/1/Tatajuba-Bagassa.pdf
https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/406561/1/Tatajuba-Bagassa.pdf


15 
 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESPÉCIE Copaifera sp 

  A copaiba é uma espécie comumente encontrada na América Latina, no Brasil 

principalmente na floresta Amazônica e é caracterizada por produzir um óleoresina, o que 

apelida a espécie de pau d’óleo. Essa substância apresenta grande potencial 

farmacológico sendo utilizado na medicina popular na cicatrização e antiinflamatório 

(ROSA e GOMES, 2009), nas indústrias farmacêuticas para fabricação de pomadas, 

óleos, pílulas, perfumes pela presença de terpenos e compostos fenólicos. É uma espécie 

com grande atividade do metabolism secundário (ARRUDA et al., 2019). Além de seu 

uso, a madeira de copaíba é usada para carvão e móveis uma vez que a retirada para o 

óleo era agressiva e causava destruição da árvore por ser um corte profundo capaz 

derruba-lá e ainda deixá-la exposta a ataque de patógenos como fungos e cupins 

comprometendo sua sobrevivência (ROSA e GOMES, 2009). 

  O gênero copaifera possui diversas espécies, muitas delas na Amazônia suas 

árvores são de crescimento lento, podendo atingir até 40 m de altura, possui tronco áspero 

e escuro (ARRUDA et al, 2019). Caracteriza-se por possuir casca castanha escura, rugosa 

e aromática. Suas folhas são alternas e pecioladas simples e compostas, paripinadas, tendo 

na base do pecíolo pequenas estípulas, folíolos com 3 a 4 pares opostos, coriáceos e lisos 

com peninérvias e alternas (ROSA e GOMES, 2009). 

  Em estudo da EMBRAPA com uma espécie gênero Copaifera, o teor de água da 

semente mostrou alto índice de água, caracterizando-a como recalcitrante e sua 

germinação se dá de maneira epígea (EMBRAPA, 2021). 

  As folhas possuem glândulas de oleo resinoso e as folhas novas apresentam tons 

avermelhados. As flores são pequenas e brancas, apétalas, hermafroditas e arranjadas em 

penículos axilares densos (ALENCAR, 1982).  

  O fruto é uma vagem avermelhada curta, pedunculada, articular, oblíqua, 

comprida, aguda, carnosa, bivalves com até 25 mm de comprimento, contendo uma 

semente ovóide com ala em forma de saco e quase completamente coberta pelo arilo 

(ROSA e GOMES, 2009). 

  A floração e frutificação das copaíbas começam a partir dos 5 anos de idade, após 

o plantio em viveiros, e a frutificação ocorre entre agosto e setembro e a floração entre 

dezembro e março com variações dentro destes intervalos, dependendo da região e clima, 

podendo ter ausência de florescimento anual em algumas regiões (Santos, 1979).  
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  Quando estão florescendo, essas árvores atraem pássaros que normalmente são 

responsáveis pela dispersão das sementes, que engolem o arilo e regorgitam a semente 

(CARVALHO, 1984). Durante a noite, a árvore serve de abrigo para mamíferos que usam 

sua copa para descanso, e pequenos roedores que são atraídos pelos frutos e pelo cheiro 

de cumarina presente nas sementes maduras e, percebendo isso ainda, os indígenas, no 

norte do país, utilizam as copaíbas como local de espera de caça para capturar esses 

animais (ROSA e GOMES, 2009). 

 

Figura 2. Árvore de copaíba. Disponível em:  

http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/9529/Dissertacao_Jos

e%20Guilherme%20Roquette.pdf?sequence=1  

 

CARACTERIZAÇÃO DA ESPÉCIE Chrysophyllum sparsiflorum 

  Pertencente à família Sapotaceae e ao gênero Chrysophyllum L., a espécie 

Chrysophyllum sparsiflorum, comumente chamada de caretinha, é uma espécie arbórea, 

http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/9529/Dissertacao_Jose%20Guilherme%20Roquette.pdf?sequence=1
http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/9529/Dissertacao_Jose%20Guilherme%20Roquette.pdf?sequence=1


17 
 

 

de folhas alternas e simples, a semente possui o tegumento extremamente duro e espesso 

apresentando uma região esbranquiçada que indica o local em que se esteve presa ao fruto 

(RIBEIRO et al., 1999). A espécie se caracteriza pela presença de látex e folhas agrupadas 

no ápice dos ramos (EMPRABA, 2015). 

  Sobre a polinização pouco ainda se sabe, mas a literature indica que ocorre via 

morcegos, abelhas e insetos ou ainda marsupiais. Os frutos também são dispersos por 

animais como aves, macacos, marsupiais, roedores, morcegos (LIMA, 2016) e germinam 

na natureza após passar pelo trato gastrointestinal dos animais onde é degradado o 

tegumento da semente. 

  A família Sapotaceae caracteriza-se ainda por apresentar inflorescência cimosa 

frequentemente em panícula ou reduzida a fascículos axilares, suas flores são pouco 

vistosas podendo ser unissexuadas ou bissexuadas, os estames florais normalmente se 

encontram em número igual ou duplo ao das pétalas (EMBRAPA, 2015). Os frutos 

da família geralmente são do tipo baga, carnudos, apresentando pericarpo mais ou 

menos lenhoso ou seco e raramente capsular (REITZ, 1968). 

 

Figura 3. Árvore do gênero Chrysophyllum. Disponível em:  

https://diariodorio.com/ameacada-de-extincao-centenaria-arvore-do-imperador-no-

campo-de-santana-passara-por-tratamento-especial/  

 

https://diariodorio.com/ameacada-de-extincao-centenaria-arvore-do-imperador-no-campo-de-santana-passara-por-tratamento-especial/
https://diariodorio.com/ameacada-de-extincao-centenaria-arvore-do-imperador-no-campo-de-santana-passara-por-tratamento-especial/
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CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

 

Por ser uma espécie dióica e de baixa densidade, a B. guianensis pode facilmente 

ter sua frequência alélica alterada devido a retirada de uma grande proporção de adultos 

reprodutivos. Portanto, a exploração indiscriminada pode levar a diminuir o tamanho 

efetivo populacional, fator que integrado a diminuição de polinizadores e de agentes de 

dispersão podem resultar na redução do fluxo gênico (PUTZ et al., 2000). Por outro lado, 

nas espécies dióicas é preciso ocorrer grande redução no seu tamanho efetivo 

populacional para que sejam modificados no fluxo gênico, uma vez que não há 

endocruzamento (VINSON, 2004). 

Não existem informações na literatura sobre o comportamento das sementes 

quanto ao armazeamento das espécies de tatajuba, copaíba e caretinha. Alguns poucos 

trabalhos relatam que as sementes destas espécies apresentam comportamento 

recalcitrante, sendo dispersas com elevados teores de água que, se reduzidos a um nível 

considerado crítico, levarão à rápida perda da viabilidade e até à morte, e com base nas 

características das espécies já citadas, principalmente a baixa variabilidade genética, em 

conjunto com a exploração a que é submetida em função da sua grande aplicação, a 

conservação dessas espécies é de suma importância, uma vez que a intensa pressão da 

ocupação agropecuária, crescente desmatamento, e aumento das ações de extrativismo 

têm colocado em risco muitas espécies de importância ecológica, social e econômica, que 

ressaltam a importância de ações que visem à conservação de espécies potencialmente 

ameaçadas (EMBRAPA, 2009). 

Na Amazônia, a biodiversidade é um fator marcante, dada a imensa variedade de 

espécies, estima-se que a região abrigue cerca de 40 mil espécies vasculares de plantas, 

das quais 30 mil são endêmicas à região (MITTERMEIER et al., 2003). E este fato é um 

agravante pois grandes desmatamentos, com centenas de hectares de extensão tiveram 

um aumento expressivo em terras indígenas e unidades de conservação. E de acordo com 

o programa Deter (Detecção do Desmatamentoem Tempo Real) e levantamento feito pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 2020 foi o Segundo pior ano de 

desmatamento na Amazônia Legal desde 2015, com um total de 8.426 km². 

De modo mais amplo, a manutenção da biodiversidade torna-se importante na 

medida em que acarreta a preservação das espécies, que por sua vez, equilibram o 

ecossistema, através das transformações de energias entre os organismos (ANDREOLI et 
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al., 2014) Porém, quando a capacidade desses organismos é superada, a desorganização 

do meio ambiente vem à tona pela entropia negativa (desequilíbrio) e os principais fatos 

que determinam esta desorganização são a extinção de determinadas espécies e ou o 

desequilíbrio de produção entre épocas de chuvas e secas. 

Na tentativa de diminuir o impacto causado na biodiversidade, tem-se utilizado 

duas estratégias de conservação: conservação in situ e ex situ. A conservação in situ 

ocorre no habitat natural da planta como em reservas e parques ecológicos enquanto a 

conservação ex situ é feita em condições diferentes às do habitat natural como em bancos 

de germoplasmas, ou mesmo combinando os métodos de maneira complementar. A 

seleção de um ou de vários métodos de conservação depende das necessidades, 

possibilidades e da espécie em questão. 

Uma maneira eficiente de conservação da biodiversidade é a que ocorre sob a 

forma de armezenar sementes. No entanto, podem ocorrer alguns entraves na utilização 

desse tipo de armazenamento já que algumas plantas não produzem sementes (sendo 

propagandas vegetativamente), outras espécies têm sementes que se deterioram 

rapidamente devido a ação de patógenos e outras possuem sementes intermediárias ou 

recalcitrantes (ENGELMANN, 2011). 

Dentro das estratégias de conservação ex situ tem se destacado a técnica de 

micropropagação ou cultivo in vitro que permite conservação da biodiversidade a longo 

prazo, a partir desta técnica é possível fazer o uso sustentável da floresta, sem derrubá-la.  

A micropropagação engloba diferentes etapas que vão desde o estabelecimento da 

cultura in vitro até seu enraizamento, culminando com aclimatização da planta, por isso, 

essa técnica mostra-se eficiente e viável. Além de propiciar a produção de mudas em 

grande escala, em qualquer época do ano e com economia de tempo e espaço, as principais 

vantagens da micropropagação incluem a uniformidade no desenvolvimento das mudas, 

o que permite a uniformização do plantio e sincronização da colheita, e a obtenção de 

plantas com características genéticas idênticas à matriz e sadias, evitando assim a 

disseminação de pragas e doenças. As mudas obtidas por micropropagação comumente 

sobrevivem mais no campo bem como se desenvolvem mais rapidamente nos primeiros 

estágios de desenvolvimento, do que as mudas convencionais (EMBRAPA, 2008). 
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MICROPROPAGAÇÃO 

 

A cultura de tecidos, ciência que estuda o crescimento de células vegetais, tecidos 

ou órgãos isolados a partir de uma planta-mãe, em meio artificial, é uma importante 

ferramenta utilizada para propagação clonal de plantas, obtenção de plantas livres de 

patógenos, no melhoramento genetico clássico, transformação genética, fertilização in 

vitro, resgate de embriões, conservação de germoplasma e também para produção de 

metabólitos secundários (GEORGE, 2008). 

Dentre os reguladores de crescimento mais utilizados na cultura de tecidos estão 

as auxinas e as citocininas. As auxinas são fundamentais na indução da divisão celular e 

diferenciação de raízes, sendo também utilizadas nas fases de multiplicação para 

favorecer o crescimento (MANTOVANI et al., 1998). Já as citocininas são indispensáveis 

à divisão celular, quebra de dominância apical, indução e proliferação de gemas axilares 

e diferenciação de gemas adventícias (MANTOVANI et al., 1998). Dentre os meios de 

cultura mais utilizados, destacam-se o meio de cultura MS (MURASHIGE & SKOOG, 

1962) e o WPM (Woody Plant Medium; Lloyd e McCown (1980). ) elaborado por  

A micropropagação vem se destacando como técnica de grande impacto por sua 

elevada praticidade e engloba diferentes etapas que vão desde o estabelecimento da 

cultura in vitro até seu enraizamento, culminando com a aclimatização da planta 

(BASTOS et al., 2007). Em espécies da Amazônia é bastante utilizada, pois essa 

ferramenta biotecnológica permite minimizar problemas comumente encontrados nessas 

espécies como a dificuldade de germinação e a dificuldade de armazenamento de 

sementes. Além de promover a produção de mudas em larga escala, complementar bancos 

de germoplasma e facilitar as trocas de materiais genéticos (PINHAL et al., 2011). Apesar 

disso, o nível de conhecimento sobre essa técnica em espécies nativas da Amazônia ainda 

é incipiente. 

A regeneração de plantas por micropropagação requer ainda uma fase de 

aclimatização depois que as plântulas são produzidas. Essa fase envolve a exposição das 

plantas ao ambiente externo que possui umidade relativa mais baixa e variações das 

condições de luz e temperatura, fazendo com que o ambiente seja adverso (MOREIRA et 

al., 2006). 

A resposta dos reguladores de crescimento varia de acordo com a espécie 

cultivada, bem como com as classes, tipos e concentrações de fitorreguladores utilizadas 
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(PINHAL et al., 2011). Por isso há a necessidade de estabelecimento de protocolos 

específicos para cada espécie e até mesmo para cultivares específicos dentro da mesma 

espécie (GEORGE, 2008; ENGELMANN, 2011).  

Existe ainda um longo caminho a ser percorrido para se estabelecer o método 

eficiente de micropropagação, ainda são escassos trabalhos envolvendo espécies da 

Amazônia Brasileira. Além disso, a utilização da espécie B. guianensis é essencialmente 

extrativista e predatória, visto que o seu uso implica em destruição da planta inteira, por 

isso, um método eficiente de micropropagação será de grande importância para sua 

conservação. 

Diante do exposto, objetiva-se estudar a micropropagação de espécies da 

Amazônia Brasileira, utilizando técnicas de cultura de tecidos vegetais como alternativa 

biotecnológica mais adequada para a produção e a conservação de espécies que não são 

produzidas por agricultura convencional e cuja exploração predatória vem causando 

erosão genética e extinção em ritmo acelerado. 

 

MATERIAL E METÓDOS 

 

Bagassa guianensis (TATAJUBA) 

 

Coleta do material vegetal 

Plantas matrizes nativas localizadas na região de Altamira, PA, foram as fontes 

de sementes coletadas pelas pesquisadoras do projeto PROCAD-AMAZÔNIA 

2018/CAPES e enviadas pelos correios para a Universidade Federal de São João Del Rei 

(UFSJ) para análises descritas a seguir. A área selecionada é um fragmento de floresta 

localizado no sentido Altamira - Belo Monte, o local pertencente ao município de Vitória 

do Xingu, a área possui forte intervenção antrópica, pois encontra-se próximo a estrada e 

próximo a usina hidrelétrica de Pimental, que é parte da UHE de Belo Monte. 

 

Beneficiamento dos frutos e sementes 

Após a colheita os frutos foram conduzidos ao Laboratório de Biotecnologia – 

BIOTEC/ATM da Universidade Federal do Pará/Campus Altamira, onde foram triados e 

escolhidos apenas os frutos que não possuíam danos mecânicos e ausência de incidências 
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de pragas e doenças, em seguida foram embalados para envio à UFSJ em 25 de outubro 

de 2021, e foram recebidas em 29 de outubro de 2021. 

Após cinco dias de transporte, os frutos passaram pelo processo de beneficiamento 

sendo eliminadas as sementes deterioradas, e posteriormente limpas em água corrente e 

inoculadas em meio de cultura WPM. 

Para o beneficiamento, as sementes foram desinfestadas em solução de hipoclorito 

de sódio a 2% por 20 minutos e posteriormente em álcool por 5 minutos e lavadas em 

água corrente e levadas para a câmara de fluxo laminar para a inoculação no meio WPM 

suplementado com 30,0 g L-1 de sacarose e solidificados com ágar 0,7%. O pH do meio 

foi corrigido para 5,7 antes da autoclavagem a 120°C, durante 20 minutos.  

As sementes que germinaram foram transferidas para sacos plásticos contendo 

substrato comercial. 

 

Chrysophyllum sparsiflorum (CARETINHA) 

 

Obtenção das sementes e beneficiamento 

Devido à dificuldade de se encontrar plantas matrizes, as sementes de caretinha 

foram obtidas comercialmente da empresa Rede de Sementes do Portal da Amazônia e 

enviadas à UFSJ número do RENASEM nº MT- 03246/2016, e enviadas à UFSJ pelos 

correios, levando vinte e três dias o transporte.  

As sementes foram beneficiadas e em seguida foi realizado o procedimento para 

superação da dormência das sementes, utilizando martelo para quebra do tegumento que 

se apresentava muito duro. Em seguida a sementes foram imersas em solução de 

hipoclorito de sódio a 1% durante 30 minutos, em seguida em álcool 90% por 5 minutos, 

lavadas duas vezes em água destilada e autoclavada, e na sequência, as sementes foram 

imersas em fungicida e levadas à câmara de fluxo laminar para inoculação. 

 

 

Germinação in vitro 

  As sementes foram inoculadas em meio de cultura WPM (Lloyd e MCCown, 

1980), suplementados com 30,0 g L-1 de sacarose e solidificados com ágar 0,7%. O pH 

do meio foi corrigido para 5,7 antes da autoclavagem a 120°C, durante 20 minutos.  
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Copaifera sp. (COPAÍBA) 

 

Obtenção das sementes e beneficiamento 

Devido à dificuldade de se encontrar plantas matrizes, as sementes de copaíba 

foram obtidas comercialmente da empresa Rede de Sementes do Portal da Amazônia, 

número do RENASEM nº MT- 03246/2016, e enviadas à UFSJ pelos correios, levando 

vinte e três dias o transporte. As sementes foram beneficiadas retirando as sementes com 

danos ou fungos e em seguidas instalou-se os experimentos de desinfestação e 

germinação in vitro, como descritos abaixo. 

 

Desinfestação das sementes 

No primeiro ensaio as sementes foram imersas em água destilada por 17h, logo 

após foram desinfestadas com detergente, seguido de álcool e hipoclorito de sódio 2% 

por 5 minutos e por fim lavadas com água destilada três vezes e levadas para a câmara de 

fluxo laminar, repetindo todo o procedimento de desinfestação. 

No segundo ensaio, as sementes foram imersas em água por uma semana e a 

desinfestação foi por meio de lavagem com detergente, seguida de imersão em hipoclorito 

de sódio por 25 minutos, imersão em álcool 70% por 10 minutos e em seguida as sementes 

foram escarificadas e por fim enxaguadas 3 vezes em água destilada. 

No terceiro ensaio, o processo de desinfestão das sementes ocorreu em imersão 

em água por 72h seguida de imersão em hipoclorito de sódio 2% por 20 minutos, álcool 

70% por mais 5 minutos, logo após foram escarificadas mecanicamente em lixa e 

enxaguadas três vezes em água destilada.  

No quarto ensaio as sementes foram imersas em água por 96 h, seguida de solução 

com fungicida por 24 horas. Na sequência, as sementes foram imersas em hipoclorito de 

sódio 2% por 20 minutos e álcool 70% por 5 minutos. Logo depois, foram escarificadas 

mecanicamente, novamente imersas em solução fúngica, e inoculadas em meio de cultura. 

Germinação in vitro 

Após o experimento de desinfestação, definiu-se o melhor tratamento e em 

seguida analisou-se a germinação in vitro das sementes de copaiba.  

As sementes foram levadas para a câmara de fluxo laminar, imersas em 

hipoclorito de sódio (NaOCl) com 1% de cloro ativo por 5 minutos, em seguida em álcool 

70% por 5 minutos e posteriormente lavadas em água destilada e autoclavada por três 
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vezes. Foi testado o meio de cultura WPM (Lloyd e MCCown, 1980), suplementados com 

30,0 g L-1 de sacarose e solidificados com ágar 0,7%. O pH do meio foi corrigido para 

5,7 antes da autoclavagem a 120°C, durante 20 minutos. Após a inoculação, as sementes 

foram mantidas em sala de crescimento sob irradiância de 36 μmol m-2s-1, fotoperíodo de 

24 horas e temperatura de 25°C ± 2°C. 

 

Aclimatização de plântulas 

Plântulas obtidas por meio da germinação in vitro após 30 dias foram transferidas 

para o substrato comercial. Ao final foram calculadas a porcentagem de sobrevivência 

das plântulas após aclimatização. 

 

ORGANOGÊNESE INDIRETA (CALOGÊNESE) 

As plântulas aclimatadas foram utilizadas como fonte de explantes foliares e 

caulinares para a indução da calogênese, sendo o experimento realizado em duplicada.  

Foram testado meio de cultura WPM acrescido com diferentes concentrações de 

2,4-D, durante 30 dias, na ausência de luz. Foi utilizada uma plântula por tratamento, cada 

um com 10 repetições, em placas de petri contendo 10 mL de meio. Os tratamentos 

testados foram: T0: 0 mg L-1 de 2,4-D; T1: 1,0 mg L-1 de 2,4-D; T2: 2,0 mg L-1 de 2,4-D 

e T3: 3,0 mg L-1 de 2,4-D. 

 

Procedimento estatístico 

Como ocorreram muitas contaminações, baixo índice de germinação e não houve 

sincronia na forma de beneficiamento, pela necessidade de testar novas protocolos na 

tentativa de germinação não foi calculada uma taxa de germinação das sementes nem 

apresentado a quantidade de sementes testadas, apenas foi considerado o número final de 

brotações obtidas nos experimentos para a etapa seguinte de aclimatização. Portanto, o 

procedimento estatístico realizado foi o cálculo da porcentagem de sementes germinadas 

em todos os experimentos na etapa de aclimatização. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Bagassa guianensis (TATAJUBA) 

 

  As plantas matrizes foram marcadas de acordo com sua localização (Figura 1A) e 

as sementes coletadas, por meio da técnica de rapel no dossel da árvore, como mostrado 

na Figura 1B, no dia 24 de outubro de 2021 em Altamira estado do Pará pelas 

pesquisadoras do projeto. Em seguida os frutos foram enviados ainda com a coloração 

esverdeada (Figura 1C) pelos correios, no entanto, os frutos foram recebidos após 5 dias 

com o aspecto amarronzado e com cheiro forte de fermetação, como pode ser visualizado 

na Figura 1D, evidenciando a influência da recalcintrância característica da espécie com 

rápida perda da viabilidade (ROBERTS, 1973). 

 

 

Figura 4. A: Geolocalização das árvores matrizes de tatajuba, em Altamira-PA sob as 

coordenadas geográficas: 03º22’56,87” S; 52º26’02,89” W e 03 24' 43,48854''S; 52 46' 

00,23653''. B: coleta dos frutos. C: aspecto do fruto coletado. D: aspecto do fruto após o 

transporte para a UFSJ. 

 

  Os frutos foram beneficiados sendo lavados em água corrente como mostrado na 

Figura 2A até que toda a mucilagem que recobria as sementes fosse retirada, 

posteriormente as sementes foram colocadas para secar naturalmente em bancada e em 

temperature ambiente por um dia. Como resultado neste primeiro ensaio, não houve 

germinação das sementes. 
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Figura 5. A e B: Lavagem dos frutos de tatajuba para retirada da mucilagem; C: semente 

de tatajuba após beneficiamento. Barra corresponde a 0,5 cm. 

 

  Ainda buscando uma alternativa para a germinar as sementes, algumas sementes 

que estavam inoculadas no meio de cultura foram retiradas e desinfestadas utilizando 

solução de hipoclorito de sódio a 2%, lavadas em água corrente e transferidas para 

substrato comercial. Após dois meses, das 126 sementes semeadas no substrato, 6 destas 

formaram plântulas com até dois pares de folhas (Figura 3), mas na sequência estas 

também não sobreviveram, o que inviabilizou a continuação dos trabalhos com a espécie. 

  Portanto, não foi possível dar continuidade às experimentações com esta espécie 

devido a baixa taxa de germinação das sementes, além da ausência de novos frutos para 

coleta na região de Altamira.  

 

 

Figura 6. Plântulas de tatajuba aclimatizadas em substrato comercial. 

 

Chrysophyllum sparsiflorum (CARETINHA) 

 

  Visando o aprofundamento do conhecimento nas técnicas de cultivo in vitro de 

plantas e devido à falta de disponibilidade de sementes para coleta na região de coleta do 
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projeto em Altamira-PA, sementes de outras duas espécies da Amazônia foram obtidas 

comercialmente para estudos. 

  A primeira espécie a ser estudada foi a caretinha (Chrysophyllum sparsiflorum) 

(Figura 4). Foram obtidas 500 g de sementes, o que corresponde a aproxidamente 575 

sementes. No entanto, quando estas sementes foram beneficiadas (utilizando-se de 

martelo para a quebra do tegumento – Figura 5A), visualizou que as sementes se 

apresentavam com contaminação fúngica internamente ao tegumento (Figura 5B) e, 

consequentemente inviáveis para germinação. Algumas poucas sementes apresentavam-

se com aspecto viáveis (Figura 5C), no entanto, quando colocadas em meio de cultura 

não houve germinação. 

 

 

Figura 7. Aspecto geral das sementes de caretinha. Barra corresponde a 1 cm. 

  

 Como mostra a figura, a semente apresenta uma região esbranquiçada prevista que 

indica o local em que se esteve presa ao fruto (RIBEIRO et al., 1999) e apesar desta, o 

tegumento impossibilita a absorção de água.  

 

 

Figura 8. A: sementes de caretinha submetida a escarificação mecânica; B: semente de 

caretinha com contaminação fúngica. C: sementes de caretinha com aspecto viáveis. 
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 Chrysophyllum é um dos maiores gêneros em número de espécies dentro de família 

Sapotaceae, em contrapartida são ínfimos os trabalhos com enfoque no mesmo que já se 

encontra com algumas espécies na lista vermelha de extinção (LIMA, 2016). O tegumento 

se mostrou extremamente espesso e duro, dificultando a propagação natural da espécie. 

 

Copaifera sp. (COPAÍBA) 

 

  Foi selecionada outra espécie para o estudo conhecida como copaíba, sendo 

obtidas comercialmente 500 g de sementes, o que corresponde a aproxidamente 980 

sementes. A copaíba (Figura 6), caracteriza-se pela casca castanha escura, rugosa e 

bastante aromática (ROSA e GOMES, 2009) que denota à especie odor inconfundível. 

 

Figura 9. Aspecto geral das sementes de copaíba. Barra corresponde a 1 cm. 

  Na etapa do beneficiamento as sementes de copaiba foram embebidas por 24 horas 

em água destilada e autoclavar para falicitar a retirada do arilo e, em seguida secas e 

lixadas em lixa no. 100 no processo de superação de dormência tegumentar (Figura 7). 

As semente não escarificadas demoraram, em média, 18 dias para iniciar a germinação. 

Após a escarificação, as sementes germinaram, em média, em 10 dias. 

 

 

Figura 10. Semente de copaíba após etapa de escarificação mecânica. Seta indica o 

cotiledône exposto para facilitar a embebição das semestes. 

 



29 
 

 

  Apesar de apresentar tegumento fino em espessura, o mesmo é extremente duro e 

retarda a germinação, fato comprovado pela difrença no tempo de germinação em 

comparação com a esarificação.  

  Na Figura 8 pode-se visualizar as plântulas de copaiba após 30 dias de cultivo in 

vitro em meio de cultura WPM. E na Figura 9 estão ilustradas todas as fases de 

desenvolvimento das sementes até a obtenção da plântula de copaiba in vitro. 

 

 

 

Figura 11. Estabelecimento in vitro da plântula de copaíba. 

 

 

Figura 12. Estágio fenológico de desenvolvimento in vitro de Copaifera sp. A: semente 

seca; B: início da protusão radicular; C: desenvolvimento do sistema radicular e 

alongamento do caulículo; D: desenvolvimento dos primórdios foliares; E, F e G: plântula 

desenvolvida com 18, 18 e 30 respectivamente. 
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  Durante as experimentações houve alta taxa de contaminção o que dificultou a 

continuidade de outros experimentos, como pode ser observado nas Figuras 10A e 10B. 

 

 

Figura 13. A e B: Contaminações registradas nas etapas de germinação e estabelecimento 

in vitro das plântulas de copaíba. 

 

 Dessa forma, como ocorreram altas taxas de contaminações e não houve sincronia no 

processo de germinação das sementes na etapa seguinte de aclimatização foram obtidos 

aproximadamente 68% de taxa de sobrevivência das plantas aclimatizadas. A Figura 11A 

ilustra a etapa inicial de aclimatização e na Figura 11B e 11C visualiza-se as mudas já 

aclimatizadas. 

 

 

Figura 14. Etapas de aclimatização das plantas de copaíba. 

 

Organogênese indireta: Calogênese in vitro de copaíba 

 

  A obtenção dos calos representa uma biotecnologia de grande interesse científico 

e comercial, pois podem ser multiplicados por sucessivas subculturas, mantidos in vitro 

por longos períodos e são de grande importância para estudos morfogenéticos in vitro.  
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  Devido ao grande interesse farmacológico da espécie copaíba, tentou-se 

estabelecer uma metodologia de obtenção de calos a partir de explantes foliares de 

plântulas in vitro. No entanto, até o momento, os experimentos realizados não mostraram 

resultados satisfatórios de formação de calos, além de alto índice de contaminação (Figura 

12). 

 

 

Figura 15: Contaminações fúngicas no experimento de calogênese. 

 

Anatomia foliar de plantas aclimatizadas de copaíba 

 

  Foram realizadas secções anatômicas nas folhas e pecíolo da planta aclimatizada 

de copaíba com objetivo de analisar com detalhes a morfologia da espécie. Visualizou-se 

pela Figura 13 que a estrutura anatômica das plantas aclimatizadas de copaíba possui 

características semelhantes à da planta matriz, como descrito na literatura, demonstrando 

a capacidade de aclimatização desta planta ao novo ambiente. 
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Figura 16. Secções paradérmicas e tranversais de folhas de Copaifera sp. A: Epiderme 

abaxial da folha; B: Epiderme adaxial da folha; C: Secção tranversal do limbo foliar; D: 

Secção tranversal do pecíolo da planta aclimatizada. 

 

As árvores tropicais são caracterizadas mais intensamente pela vulnerabilidade à 

fragmentação florestal uma vez que apresenta baixa densidade, sistema de 

autoincompatibilidade e muita procura das mesmas por apresentarem diversas aplicações. 

Esses fatores em conjunto, são capazes de diminuir o fluxo gênico e aumentar a 

endogamia, levando à baixa na biodiversidade (CASCANTE et al. 2002). Explicando a 

urgência em preservar e conhecer mais sobre as mesmas para evitar perdas irreversíveis. 

 

CONCLUSÕES 

 

  A dificuldade de germinação das sementes das espécies florestais amazônicas, 

estudadas: Bagassa guianensis, Chrysophyllum sparsiflorum e Copaifera sp., reforça a 

necessidade de pesquisas que visem o desenvolvimento de protocolos de estabelecimento 

eficiente para o cultivo in vitro dessas espécies.  

  Para a espécie Copaifera sp. concluiu-se que a escarificação mecânica do 

tegumento possibilida um aumento na porcentagem de germinação in vitro das sementes 

e, consequemente o estabelecimento in vitro da espécie. No ambiente laboratorial, a 

contaminação é um entrave nas etapas do cultivo in vitro de plantas. Para futuros trabalhos 

sugere-se que sejam estudados o processo de desinfestação das sementes e outras fontes 

de explantes para obtenção de calos. 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALENCAR, J. D. C. (1982). Estudos silviculturais de uma população natural de 

Copaifera multijuga Hayne-Leguminosae, na Amazônia Central. 2-Produção de óleo-

resina. Acta amazônica, 12, 75-89; 1982. 



33 
 

 

ALVES-ARAÚJO, A.; CARNEIRO, C.E.; FARIA, A.D.; LIMA, R.G.V.N. 

Chrysophyllumin Flora e Funga do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 

Disponível em: <https://floradobrasil.jbrj.gov.br/FB14465>. Acessoem: 27 jun. 2022 

ANDREOLI, C. V., ANDREOLI, F. D. N., PICCININI, C., & SANCHES, A. D. L. 

(2014). Biodiversidade: A importância da preservaçãoambiental para a manutenção da 

riqueza e equilíbrio dos ecossistemas. ANDREOLI, CV; TORRES, PL Complexidade: 

redes e conexões do ser sustentável. 1ed. Curitiba: SENAR/PR, 443-464.  

ARRUDA, C., MEJÍA, J. A. A., RIBEIRO, V. P., BORGES, C. H. G., MARTINS, C. H. 

G., VENEZIANI, R. C. S., & BASTOS, J. K. Occurrence, chemical composition, 

biological activities and analytical methods on Copaifera genus—A review. Biomedicine 

& Pharmacotherapy, 109, 1-20. 2019. 

BASTOS, L. P.; MOREIRA, M. J. S.; COSTA, M. A. P. de C.; ROCHA, M. C. da; 

HANSEN, D. de S.; SILVA, S. A.; DANTAS, A. C. V. L.; SOUSA, C. da S. Cultivoin 

vitro de Mangabeira (Hancorniaspeciosa). RevistaBrasileira de Biociências, v. 5, n. 2, 

p. 1122-1124. Suplemento. 2007. 

CARVALHO, J. M. F. C.; ARAÚJO, S. de S. Técnicas de cultivo in vitro aplicadas na 

mamoneira. EmbrapaAlgodão-Documentos (INFOTECA-E), 2008. ISSN: 0103-0205 

CASCANTE, A.; QUESADA, M.; LOBO, J.J. & FUCHS, E.A. Effects of dry Forest 

fragmentation on the reproductive success and genetic structure of the tree 

Samaneasaman. Conservation Biology 16:137-147. 2002. 

CASTILLO, A. Propagación de plantas por cultivoin vitro: una biotecnología que 

nosacompañahacemuchotiempo. Las Brujas, Uruguay: AR-VITRO, INIA, v. 8, 2004. 

CRUZ, E. D.; PEROTES, K. F. Germinação de sementes de espéciesamazônicas: 

copaíba-marimari (Copaifera reticulata Ducke). Embrapa Amazônia Oriental-

Comunicado Técnico (INFOTECA-E), 2021. 

ELAEOLUMA, Micropholis. 2.2. Histórico taxonômico de Chrysophyllum L. e 

Ecclinusa Mart. Taxonomia e morfoanatomia foliar de Chrysophyllum L. e 

EcclinusaMart.(SapotaceaeJuss.), p. 25, 2016. 

https://floradobrasil.jbrj.gov.br/FB14465


34 
 

 

ENGELMANN, F. Use of biotechnologies for the conservation of plant biodiversity. In 

Vitro Cell e Developmental Biology, v. 47, p. 5-16, 2011. 

GEORGE, E. F.; HALL, M. A.; DE KLERK, G-J. Plant propagation by tissue culture. 

Dordrecht: The background, v. 1., 3 ed, p.1-28, 2008. 

GRATTAPAGLIA, D.; MACHADO, M.A. Micropropagação. In: TORRES, A.C.; 

CALDAS, L.S. Técnicas e aplicações da cultura de tecidos de plantas. Brasília: 

ABCTP/Embrapa CNPH, 1990. p.99-169. 

LLOYD, G.; Mc COWN, B. Use of microculture for production and improvement of 

Rhododendrospp. HortScience, v. 15, n. 3, p. 416, 1980. 

LORENZI, H. Árvoresbrasileiras: manual de identificação e cultivo de 

plantasarbóreasnativas do Brasil. Nova Odessa (SP): Instituto Plantarum, v. 1, 4a ed., 368 

p. 2002. 

LOUREIRO, A. A.; SILVA, M. F. da. Catálogo das madeiras da Amazônia. Belém: 

SUDAM, 1968 a. v. 1. 433 p. 

MANTOVANI, N. C.; FRANCO, E. T. H. Cultura de tecidos de plantaslenhosas. 

UFSM, CEPEF, FATEC, 132p., 1998. 

MAUÉS, M. M. Sistemas De Polinização No Dossel De Uma Floresta OmbrófilaDensa 

Na Amazônia, Sociedade de Ecologia do Brasil, Embrapa Amazônia Oriental, p. 1-2, 

2007. 

MAUÉS, M. M.; OLIVEIRA, P. E. A. M.; KANASHIRO, M.; 

PolinizaçãoAnemófilaemBagassaGuianensisAubl. Moraceae (tatajuba), Sociedade de 

Ecologia do Brasil, p.1, 2007. 

MITTERMEIER RA, MITTERMEIER CG, BROOKS TM, PILGRIM JD, KONSTANT 

WR, DA FONSECA GAB, KORMOS C. Wilderness and biodiversity conservation. 

Proceedings of the National Academy of Sciences 100: 10309–10313. 2003. 



35 
 

 

MOREIRA, M. A.; CARVALHO, J. G.; PASQUAL, M.; FRAGUAS, C. B.; SILVA, A. 

B. Efeito de substratosnaaclimatização de mudasmicropropagadas de abacaxizeiro cv. 

‘Perola’. Ciência e Agrotecnologia, v. 30, n. 5, p. 875-879. ISSN 1981-1829. 2006. 

MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bioassays with 

tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum, v. 15, n. 3, p. 473-497,1962.  

PINHAL, H. F.; ANASTACIO, M. R.; CARNEIRO, P. A. P.; SILVA, V. J.; MORAIS, 

T. P.; LUZ, J. M. Q. Aplicações da cultura de tecidos de tecidosemfruteiras do Cerrado. 

Ciência Rural, v. 41, n. 7, p. 1136-1142, 2011. 

PUTZ, F.E.; DYKSTRA, D.P.; HEIRINCH, R. 2000. Why poor logging pratices persist 

in the tropics. Conservation Biology, 14(4): 951-956. 

REIS, L., RUSCHEL, A., dos REIS, P. C. M., SOARES, M., & CRUZ, E. Sapotaceae 

em uma floresta de terra firme no município de Moju, Pará. Embrapa Amazônia Oriental-

Documentos (INFOTECA-E). 2015. 

RIBEIRO, J. E. L. S.; HOPKINS, M. J. G.; VICENTINE, A.; SOTHERS, C. A.; COSTA, 

M. A. S.; BRITO, J. M.; SOUZA, M. A. D.; MARTINS, L. H. P.; LOHMANN, L. G.; 

ASSUNÇÃO, P. A. C. L.; PEREIRA, E. C.; SILVA, C. F.; MESQUITA, M. R.; 

PROCÓPIO, L. C. Flora da ReservaDucke: Guia de identificação das plantasvasculares 

de umafloresta de terra firmena Amazônia Central. Manaus: INPA, 1999. 816 p. 

REITZ, P. P. Sapotáceas. Itajaí: Herbário Barbosa Rodrigues (Flora Ilustrada 

Catarinense), 72 p, 1968. 

ROBERTS, E.H. Predicting the storage life of seeds. Seed Science and Technology, v.1, 

p.499-514, 1973. 

ROSA, Júlio Cardoso; DA SILVA GOMES, Angela Maria. Osaspectosetnobotânicos da 

copaíba. RevistaGeografar, v. 4, n. 1, 2009. 

SANTOS, N.; Rodriguesia 1979, 31, 223 p., apud VEIGA Jr., Valdir F.; PINTO, Angelo 

C.; Química Nova, Vol 25, No 02, Instituto de Química, UFRJ, Ilha do Fundão – RJ, 

Figura 01, 2002, 274 p. 



36 
 

 

Tropicos. Disponível em: <https://www.tropicos.org/name/50086767>. Acesso em: 18 

jul. 2022. 

VEIGA Jr., Valdir F.; PINTO, Angelo C.; Química Nova, Vol 25, No 02, Instituto de 

Química, UFRJ, Ilha do Fundão – RJ, 2002. 

VINSON, C. C. Isolamento de Microssatélites de EspéciesMadeireiras no Contexto da 

SustentabilidadeGenética no Manejo Florestal. 2004. Dissertação 

(MestradoemCiênciasBiológicas) - Universidade Federal do Pará, 2004. 


