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Sinopse: 

Caracterizou-se a variabilidade genética em árvores de Copaifera 
multijuga Hayne de plantação e população natural com o uso 
marcadores microssatélites heterólogos, sendo observada 
diferenciação genética entre árvores produtivas e não produtivas de 
oleorresina. 

Palavras-chave: Copaíba, amplificação heteróloga, plantios, 
diversidade genética 
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RESUMO 

As árvores de Copaifera spp., comumente conhecidas como copaibeiras, 
possuem significativa importância, econômica, ecológica e social para os povos 
tradicionais da Amazônia. Em virtude de suas propriedades medicinais, o óleo de 
copaíba é um dos principais Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) 
comercializados na Amazônia. Contudo, as limitações de produção do oleorresina, 
principalmente, no que se refere a variabilidade de produção entre indivíduos da 
mesma espécie e população natural, incluindo árvores não produtivas, são ainda um 
entrave ao manejo deste PFNM. Mas, qual a razão desta variabilidade de produção 
entre indivíduos? Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo estimar a 
variabilidade genética de Copaifera multijuga Hayne, bem como verificar se há 
diferenciação genética entre árvores produtivas e não produtivas de oleorresina, com 
o uso de marcadores microssatélites heterólogos, em uma população natural e em um 
teste de progênies, plantios com 39 anos de idade, na região de Manaus, Amazonas, 
Brasil. Para o estudo genético, foram amostradas 27 árvores da população natural da 
Reserva Adolpho Ducke (2º 57’ 43” Sul e 59º 55’ 38” Oeste), com fenótipos conhecidos 
(produtiva e não produtiva), incluindo as árvores-mães do teste de progênies. No teste 
de progênies, foram selecionadas 94 árvores do Plantio I (filhas originadas de 3 mães 
produtivas) e 86 árvores do plantio II (filhas originadas de 3 mães não produtivas), 
totalizando 180 árvores-filhas. Ambos os plantios estão localizados na Estação 
Experimental de Silvicultura Tropical do INPA (2º 35’ 51,28” Sul e 60º 02’ 10,57” 
Oeste). Foi realizado, ainda, uma análise fenotípica dentro do teste de progênies. Para 
isto, dentre as 180 árvores filhas, foram selecionadas as árvores com os maiores 
diâmetros existentes (DAP ≥ 20 cm): 44 árvores (Plantio I) e 31 árvores (Plantio II). A 
análise fenotípica revelou que, em relação à produção do oleorresina no tronco das 
árvores de C. multijuga, árvores produtivas e não produtivas podem gerar 
descendentes com ambos os fenótipos. Seis locos microssatélites da C. lagsdorffii 
foram amplificados heterologamente e caracterizados com sucesso para C. multijuga. 
A análise do genótipo das árvores de C. multijuga da população natural (Reserva A. 
Ducke) apresentou níveis de variabilidade de baixo a moderado, um total de 39 alelos, 
com média de 6,5 alelos por loco e a heterozigosidade esperada média de 0,692. O 
PIC provou ser muito informativo para todos os locos utilizados (> 50%), exceto para 
o CL02 (48%). Apenas um loco (CL01) apresentou deficiência de heterozigotos (HO < 
HE), com significativo desvio do EWH (FIS < 0,000). Nos grupos de árvores de C. 
multijuga fenotipicamente diferentes, produtivas e não produtivas de oleorresina 
(Reserva A. Ducke, Plantio I e II/ESST), foram identificados ao todo 91 alelos e média 
de 7,6 alelos por loco. Em ambos os grupos, o loco mais polimórfico foi o CL32, com 
12 e 11 alelos respectivamente, dos quais os valores de heterozigosidade esperada 
média foram 0,698 (produtivas) e 0,713 (não produtivas). Apesar do baixo valor de FST 
= 0,003 (esperado para espécies arbóreas tropicais), a DAPC mostrou que existe 
distinção genética entre árvores produtivas e não produtivas, formando dois grupos 
genéticos bem estruturados e, com baixo nível de mistura para membership 
probabilities > 90%. A presença de alelos exclusivos fortalece a hipótese de serem 
geneticamente diferentes. Os resultados mostram novos marcadores heterólogos 
úteis, disponíveis para aplicação em estudos de sistema reprodutivo, genética 
populacional e a provável conservação de populações naturais de C. multijuga. 

Palavras-chave: Copaíba, amplificação heteróloga, plantios, diversidade genética 
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ABSTRACT 

 Copaifera spp. Trees, commonly known as copaibeiras, in addition to their 
economic importance, have economic, ecological and social importance for the 
traditional peoples of the Amazon. Due to its medicinal properties, copaiba oil is one 
of the main Non-Timber Forest Products (NTFPs) marketed in the Amazon. However, 
as production limitations of oleoresin, mainly, does not refer to the variability of 
production between nodes of the same species and natural population, including non-
productive trees, they are still an obstacle to the management of this NTFP. But, what 
is the reason for this variability in production between individuals? In this context, this 
research aimed to estimate the genetic variability of Copaifera multijuga Hayne, as well 
as to verify whether there is genetic differentiation between productive and non-
productive oleoresin trees, using heterologous microsatellite markers, in a natural 
population and in a progeny, plantations with 39 years of age, in the region of Manaus, 
Amazonas, Brazil. For the genetic study, 27 trees of the Ducke Reserve natural 
population (2º 57 '43 ”South and 59º 55 '38” West) were sampled, with known 
phenotypes (productive and non-productive), including as parent trees of the progeny 
test . In the progeny test, 94 trees from Planting I (daughters from 3 productive 
mothers) and 86 trees from planting II (daughters from 3 non-productive mothers) were 
selected, totaling 180 daughter trees. Both plantations are assumed at INPA's Tropical 
Silviculture Experimental Station (2º 35 ’51, 28 ”South and 60º 02 ’10, 57” West). A 
phenotypic analysis was also performed within the progeny test. For this, among the 
180 daughter trees, were selected as trees with the largest existing diameters (DAP ≥ 
20 cm): 44 trees (Planting I) and 31 trees (Planting II). A phenotypic analysis revealed 
that, in relation to the production of oleoresin in the trunk of C. multijuga trees, 
productive and non-productive trees can generate offspring with both phenotypes. Six 
microsatellite loci of C. lagsdorffii were amplified heterologously and successfully 
characterized for C. multijuga. Six microsatellite loci of C. lagsdorffii were amplified 
heterologous and successfully characterized for C. multijuga. The genotype analysis 
of C. multijuga trees in the natural population (Ducke Reserve) showed levels of 
variability from low to moderate, a total of 39 alleles, with an average of 6.5 alleles per 
locus and the expected average heterozygosity of 0.692. The PIC proved to be very 
informative for all loci used (> 50%), except for CL02 (48%). Only one locus (CL01) 
showed heterozygous deficiency (HO < HE), with significant deviation from EWH (FIS < 
0.000). In the groups of C. multijuga phenotypically different, productive and non-
productive oleoresin trees (Ducke Reserve, Planting 1 e 2 / ESST), a total of 91 alleles 
were identified and an average of 7.6 alleles per locus. In both groups, the most 
polymorphic locus was CL32, with 12 and 11 alleles respectively, of which the mean 
expected heterozygosity values were 0.698 (productive) and 0.713 (non-productive). 
Despite the low value FST = 0.003 (expected for tropical tree species), DAPC showed 
that there is a genetic distinction between productive and non-productive trees, forming 
two well-structured genetic groups and with a low level of mixture for membership 
probabilities > 90%. The presence of exclusive alleles strengthens the hypothesis that 
they are genetically different. The results show new useful heterologous markers, 
available for application in studies of the reproductive system, population genetics and 
the probable conservation of natural populations of C. multijuga. 
 
Keywords: Copaiba, heterologous amplification, plantations, genetic diversity 
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1. INTRODUÇÃO 

A Floresta Amazônica é conhecida mundialmente por apresentar uma rica 

biodiversidade vegetal, fornecendo uma variedade de produtos florestais e dentre 

estes, os Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM), com destaque para os óleos 

vegetais. O óleo de copaíba é um dos mais importantes PFNM comercializados na 

Amazônia. A utilização do óleo de copaíba pelas comunidades indígenas e 

tradicionais como cicatrizante, anti-inflamatório, dentre outras aplicações é antiga e 

remonta à época do “Brasil Colônia”, sendo amplamente utilizado na medicina popular 

até os dias atuais (Veiga Júnior e Pinto, 2002). Dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE apontam o estado do Amazonas como o maior produtor 

de óleo de copaíba no Brasil, com 133 toneladas produzidas em 2019, gerando uma 

receita de R$ 3,2 milhões de reais. 

Considerada uma espécie florestal de uso múltiplo, as árvores de copaíba 

possuem significativa importância econômica, social e ecológica para os povos 

tradicionais da região amazônica, contribuindo na valorização da floresta em pé 

(Fiedler et al., 2008). Em virtude disto, em 2005, no Amazonas, as copaibeiras 

passaram a integrar a lista de espécies protegidas no Estado, por meio do Decreto 

Estadual nº 25.044/2005. Este proíbe o seu licenciamento para corte, transporte e 

comercialização da madeira, sendo permitido apenas a atividade de extração do 

oleorresina, porém, é exigido o cadastro técnico junto ao órgão estadual licenciador, 

informando sobre o manejo de sua extração. 

Apesar das políticas governamentais de proteção ambiental e fomento ao 

manejo desse PFNM, pesa-se ainda, as limitações de um sistema de produção estável 

e contínuo da produção do óleo de copaíba. Isso se deve, ao fato, de existir nas 

florestas tropicais naturais uma complexidade em relação à densidade populacional 

(indivíduos ha-1), variação da idade e das dimensões das árvores de copaíba. Mas, 

principalmente, uma variabilidade na produção de oleorresina entre e dentre 

populações naturais, incluindo desde árvores com alta produção (denominadas de 

produtivas) a árvores com baixíssima ou nenhuma produção de oleorresina (não 

produtivas) (Medeiros e Vieira, 2008; Medeiros et al., 2018, 2020). 

Uma alternativa seria a implementação de plantios florestais da espécie, que 

além de resolver o problema da baixa densidade populacional, que ocorre nas 

populações naturais, também diminuiria a variabilidade, no que se refere à idade e 
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diâmetro das árvores. O desenvolvimento radial do tronco (diâmetro), bem como o 

percentual de cerne em relação ao diâmetro total é fator determinante, para uma 

árvore (produtiva) iniciar a produção/armazenamento de oleorresina (Medeiros et al., 

2018). Assim, a realização e a condução desses plantios, de forma a promover um 

rápido desenvolvimento radial do tronco, em um menor espaço de tempo, em 

princípio, apresenta-se como um aspecto positivo para o estabelecimento de um 

sistema produtivo eficaz e contínuo.  

Langenheim (2003) sugere que a seleção de sementes a partir de árvores com 

alta produtividade pode viabilizar plantios com máximo de rendimento na produção de 

oleorresina, todavia, somente a seleção de sementes a partir de matrizes produtivas 

não garante que estas serão árvores produtivas no futuro. Estudo realizado por 

Medeiros (2016) em um teste de progênies com C. multijuga, verificou que tanto 

árvores produtivas como não produtivas geraram descendentes com ambos os 

fenótipos, podendo este, ser um indicativo de que a espécie apresenta sistema 

reprodutivo do tipo alógamo. 

Foi verificado ainda, que tanto árvores produtivas, como não produtivas 

apresentaram vestígios de oleorresina em suas células, porém, por algum motivo, 

árvores consideradas não produtivas não conseguem produzir oleorresina em 

quantidades suficientes para o seu armazenamento (Medeiros et al., 2020). Nesse 

mesmo estudo, não foram observadas diferenças anatômicas no lenho de árvores 

produtivas e não produtivas, que justificasse umas produzirem oleorresina e outras 

não. Nesse sentido, Medeiros et al. (2020) levantaram a hipótese de que a variação 

na produção em parte, pode estar relacionada a fatores genéticos, uma vez que, é 

comum encontrarmos árvores de uma mesma espécie e classe diamétrica, nas 

mesmas condições ambientais, porém expressando fenótipos diferentes em relação 

à produção de oleorresina.  

O conhecimento sobre a diversidade e estrutura genética é primordial para se 

compreender como os alelos e genótipo da espécie se organizam no espaço e tempo. 

Os marcadores microssatélites ou Simple Sequence Repeats (SSR) são amplamente 

empregados com sucesso para auxiliar em estudos de diversidade genética de 

diversas espécies arbóreas tropicais de importância econômica, dentre elas: 

Copaifera langsdorffii (copaíba), Manilkara huberi (maçaranduba), Hymenaea 
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courbaril (jatobá), Bactris gasipaes (pupunheira) (Ciampi et al., 2000, 2008; Billote et 

al., 2004; Azevedo et al., 2008), dentre outras.  

Diante disso, os marcadores desenvolvidos para Copaifera langsdorffii Desf. 

(Ciampi et al., 2000), abriram uma nova perspectiva para o aprofundamento de 

estudos genéticos com as espécies de copaíbas existentes, tendo em vista a 

possibilidade de utilização de locos microssatélites (transferibilidade) já desenvolvidos 

para espécies filogeneticamente relacionadas.  

Nesse contexto, torna-se imprescindível gerar informações relacionadas à 

variabilidade genética dessas espécies, no intuito de investigar o porquê desta 

variabilidade na produção de oleorresina entre indivíduos de uma mesma espécie. 

Assim, a presente pesquisa visou estudar a variabilidade genética de C. multijuga, 

bem como verificar se há diferenças genéticas entre estas árvores que justifique 

algumas serem produtivas de oleorresina e outras não. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Estimar a variabilidade genética de Copaifera multijuga Hayne e verificar se há 

diferenciação genética entre árvores produtivas e não produtivas de oleorresina. 

2.2 Específicos 

 Verificar dentro do teste de progênies de C. multijuga, quais descendentes 

manifestam o mesmo fenótipo (produtiva e não produtiva de oleorresina) de 

suas respectivas árvores-mães. 

 Testar a amplificação heteróloga de primers desenvolvidos para C. langsdorffii 

e H. courbaril e caracterizar os locos polimórficos em árvores de C. multijuga 

de uma população natural. 

 Estimar a diversidade genética de árvores de C. multijuga produtivas e não 

produtivas de oleorresina. 

 Verificar se árvores produtivas e não produtivas de C. multijuga diferem 

geneticamente entre si. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Copaibeiras (Copaifera L.) 

O gênero botânico Copaifera L. apresenta distribuição pantropical, ocorrendo 

nas Américas, do Sul e Central (da Costa Rica ao Paraguai), África Ocidental, e 

possivelmente na Ásia (Ilha de Bornéo) (Dwyer, 1951; Veiga Júnior e Pinto, 2002; 

Martins-da-Silva et al., 2008). Pertence à família Fabaceae, subfamília 

Caesalpinoideae, sendo registrado, atualmente, 38 espécies e 12 variedades (Ribeiro 

et al., 1999; Lewis et al., 2005; Costa, 2007).  

No Brasil, tradicionalmente conhecidas como “copaíbas ou copaibeiras”, “pau 

d’óleo”, “árvore milagrosa” e ainda, “árvore de óleo diesel”, são registradas 28 

espécies, das quais 22 são endêmicas do país, sendo encontradas, principalmente, 

nos Biomas Amazônico e Cerrado, estendendo-se até a Mata Atlântica (Veiga Júnior 

e Pinto, 2002; Costa e Queiroz, 2007; Martins-da-Silva et al., 2008). 

Conforme Medeiros (2016), na Amazônia Brasileira podem ser encontradas 11 

espécies e duas variedades de Copaifera spp. (figura 1). A origem do nome parece 

ter vindo da língua tupi “kupa'iwa” que significa “árvore de depósito ou com jazida”, 

referindo-se ao exsudato que guardam em seu interior, um ‘óleo-resina’ denominado 

de “óleo de copaíba ou milagroso”, cujas propriedades biológicas são amplamente 

descritas na literatura (Ferreira, 1988; Veiga Júnior e Pinto, 2002). 

 
Figura 1: Distribuição de Copaifera L. na Amazônia Brasileira. 
Fonte: Medeiros (2016) 
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3.2 Copaifera multijuga Hayne 

3.2.1 Aspectos botânicos 

A espécie Copaifera multijuga Hayne com diversos nomes vernaculares, dentre 

eles, “copaíba”, “copahiba”, “copaíba-angelim”, “copaíba-branca”, “copaíba mari-

mari”, “copaíba-rósea”, “copaíba-rosca” e “copaíba-roxa” é uma essência arbórea 

emergente, de grande ou mediano porte, podendo alcançar em média 36 m de altura, 

com diâmetro à altura do peito (DAP) de aproximadamente 80 cm, sendo mais comum 

encontrar árvores em torno de 45 cm de DAP (Alencar, 1981; Martins-da-Silva, 2006). 

Possui tronco reto e circular, sendo a forma cônica mais comum. O ritidoma é 

áspero com cerca de um cm de espessura, de cor cinza a cinza-avermelhado, com 

estrias estreitas verticais superficiais, reticulares, com parte interna viva vermelha, 

aromática (cheiro de copaíba) e exsuda do cerne um óleo viscoso, cheiro forte e odor 

de cumarina, com sabor acre e amargo (Loureiro e Silva, 1968; Alencar, 1981, 1982; 

Ribeiro et al., 1999; Martins-da-Silva et al., 2008; Scudeller e Barbosa, 2009) (figura 

2). 

 
Figura 2: Características morfológicas do tronco de C. multijuga. a. Árvore 
adulta, fuste reto. b. Ritidoma com estrias verticais. c. Parte interna viva 
vermelha. 

As folhas são compostas, alternas e paripinadas de até 20 cm de comprimento, 

com 6-10 pares de folíolos alternos, subopostos, falcados, oblongo-lanceolados e 

assimétricos, base acuneada e ápice estreito-acuminado, lâmina coriácea e glabra 

nas duas faces, com pontuações translúcidas distribuídas e face adaxial com tricoma 

na nervura central. Inflorescências com 5,1-12 cm de comprimento, raque pubescente, 

a F
o
n
te

: 
R

o
lim

 (
2
0
1
9
) 

c F
o
n
te

: 
R

ib
e
ir
o
 e

t 
a
l.
 (

1
9

9
9
) 

F
o
n
te

: 
R

ib
e
ir
o
 e

t 
a
l.
 (

1
9
9
9
) 

b 



25 

 

8-12 racemos de segunda ordem, 8-13 flores por racemo, com bráctea e bractéolas 

glabras, tricomas nas margens e presença de papilas em ambas as faces. Suas flores 

são sésseis, laxas, de cor branca, de cálice vermelho-ferrugíneo, externamente glabro 

e interiormente hirsuto, com estames de 5,9-7,3 mm e gineceu 5,7-7,7 mm (Alencar, 

1981; Ribeiro et al., 1999; Martins-da-Silva et al., 2008).  

Os frutos são sub-orbiculares (grande maioria), unilocular, estipitado, base 

arredondada e ápice arredondado, contendo semente oblongo-globosa, nigrescente, 

opaca, de consistência firme e de germinação epígea e fanerocotiledonar, com um 

arilo espesso amarelado (Alencar, 1981; Ribeiro et al., 1999; Martins-da-Silva et al., 

2008) (figura 3). 

 
Figura 3: Morfologia da folha, flor, fruto e sementes de C. multijuga. a. Folhas alternas espiraladas. 
b. Face abaxial da folha evidenciando tricomas na nervura central. c. Floração. d. Fruto na árvore. 
e. Fruto maduro aberto com arilo envolvendo a semente, semente e sua germinação. 

3.2.2 Distribuição geográfica e habitat 
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A ocorrência de C. multijuga é registrada no Brasil e Bolívia. Na Amazônia 

Brasileira, ocorre nos municípios de Aveiro e Itaúba, no oeste do Pará; em Rondônia, 

desde o Nordeste em Machadinho D’Oste até o sul (município de Costa Marques), no 

noroeste de Aripuanã em Mato Grosso e no Estado do Amazonas, onde é amplamente 

distribuída, com ocorrência em Manaus, Parintins e Maués, e também nas margens 

dos rios Negro, Madeira, Solimões e Tefé (Loureiro e Silva, 1968; Martins-da-Silva, 

2006). Tem como habitat matas de terra-firme, tanto em solo argiloso quanto arenoso, 

com maior frequência em solo argiloso de platô e vertente, entretanto, possui registros 

de coleta em matas de várzea e campinarana (Alencar, 1981, Ribeiro et al., 1999; 

Martins-da-Silva et al., 2008). 

3.2.3 Fenologia 

É caracterizada como uma espécie perenifólia (com fases de folhas velhas em 

todos os meses do ano), podendo apresentar ainda, comportamento semicaducifólia, 

ocorrendo renovação parcial das folhas no fim da frutificação (Alencar et al., 1979, 

Alencar, 1988). Apresenta padrão bianual de produção de sementes, podendo ainda 

ser trianual ou anual (Alencar et al., 1979, 1988; Garcia et al., 2010).  

A fenofase de floração ocorre na estação chuvosa de dezembro a maio, com 

plena floração de fevereiro a abril, mas com variações dentro destes intervalos de 

acordo com a região e o clima. A frutificação inicia no fim da estação chuvosa (abril a 

maio), podendo se estender até setembro (final da estação seca), com maior 

incidência de frutos na estação chuvosa. A dispersão das sementes (frutos caindo) 

ocorre entre os meses de agosto a outubro (Alencar et al., 1979, Alencar, 1984, 1988; 

Garcia et al., 2010). 

3.2.4 Regeneração natural 

A espécie é tolerante à sombra e suas sementes apresentam comportamento 

variando de intermediário a ortodoxo, com percentual de germinação acima de 85% 

em solos argilosos e arenosos; um curto período de início e período total de 

germinação, em média 14 e 35 dias respectivamente, portanto, constituindo-se em 

excelentes características silviculturais para o estabelecimento de plantios dessa 

espécie (Alencar, 1981; Carvalho, 1994; Souza et al., 2008).  
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As sementes tendem a ser dispersas próxima às arvores matrizes, 

naturalmente por barocoria. Apesar da baixa densidade de árvores adultas nas 

florestas (variando de 0,22 a 2 indivíduos ha-1), apresenta alto potencial de 

regeneração natural. Durante a fase de plântulas, possui distribuição do tipo 

agregado; enquanto que os indivíduos adultos do tipo aleatório, e raramente agregado 

(Alencar, 1984; Scudeller e Barbosa, 2009; Newton et al., 2012). 

3.2.5 Características da madeira 

A madeira de C. multijuga tem densidade aparente de 0,74 g cm-3 (12% de 

umidade), sendo classificada na literatura como madeira de média densidade, muito 

difundida na construção civil pela trabalhabilidade e resistência ao ataque de xilófagos 

(Loureiro et al., 1979; IPT, 1989; Sampaio, 2000; Medeiros et al., 2018). O cerne 

apresenta coloração amarronzada, bem distinto em árvores adultas em relação ao 

alburno (levemente rosado), grã direita, textura média, sabor indistinto e de lustre um 

tanto sedoso e vivo, muito aromática quando verde e forte cheiro de cumarina. As 

camadas de crescimento são distintas a olho nu, demarcadas por parênquima 

marginal contrastado, envolvendo canais axiais ou secretores, que se ligam por 

anastomose (Loureiro et al., 1979; Yanez Inzunza, 1992; Martins-da-Silva, 2006; 

Medeiros et al., 2020). 

3.3 Manejo do óleo de copaíba 

3.3.1 Mecanismo de síntese do oleorresina 

O oleorresina de copaíba é descrito como um produto do metabolismo 

secundário, funcionando como defesa contra animais, fungos e bactérias (Alencar 

1981, 1982). Sua síntese ocorre nas células dos canais secretores, sendo 

transportado pelas células de raio até os vasos localizado na região do cerne e 

próximo à medula onde fica armazenado, razão pela qual as incisões de extração 

devem ser feitas até a medula (Veiga-Júnior e Pinto, 2002; Rodrigues et al., 2011; 

Milani et al., 2012; Medeiros et al., 2020). 

3.3.2 Caracterização, usos, extração e ciclo de produção do oleorresina 

O óleo de copaíba é classificado como um líquido transparente ou opaco, de 

cheiro forte, com sabor acre e amargo, e coloração variando de incolor ao castanho-
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escuro, não havendo ainda, uma norma estabelecida para a padronização de sua 

coloração (Figura 4) (Leite et al., 2001; Rigamonte-Azevedo et al., 2004; Medeiros, 

2006; Medeiros e Vieira, 2008). Sua fração sesquiterpênica existente varia de 50-90%, 

tendo como constituintes predominantemente, o ∝-copaeno, ∝-bergamoteno, ∝-

chumuleno, δ-cardineno e β-cariofileno (Langenheim, 1981; Langenheim et al., 1986; 

Cascon e Gilbert, 2000; Veiga Júnior e Pinto, 2002; Barbosa et al., 2012). 

 
Figura 4: Diferentes gradientes de cor de amostras do oleorresina de C. multijuga. 
Fonte: Medeiros (2016) 

A literatura relata que a designação correta para o óleo de copaíba é 

“oleorresina”, devido sua composição ser constituída de uma mistura de 

hidrocarbonetos sesquiterpênicos (compostos voláteis) e ácidos diterpênicos (ácidos 

resinosos). Sua composição química é descrita em diversos trabalhos (com 

metodologias e equipamentos antigos e modernos de isolamento e de identificação) 

visando, principalmente, sua aplicação na indústria farmacêutica, como também de 

perfumes e cosméticos (Veiga-Júnior e Pinto, 2002). Na medicina popular é utilizado, 

principalmente, como anti-inflamatório, bactericida, anti-helmíntico, analgésico, 

trypanossomicida, leishmaniose, infecções da derme e mucosas, reumatismo e de 

proteção gástrica (Cascon e Gilbert, 2000; Veiga Júnior e Pinto, 2002; Rigamonte-

Azevedo et al., 2004; Pieri et al., 2009; Silva, D., 2014). 

O oleorresina é extraído a partir de incisões feitas com um trado metálico no 

tronco, da casca até medula, procedimento que vem sendo gradativamente 

aperfeiçoado, visando aumentar o seu rendimento e facilitar o processo de extração 

futura (Leite et al., 2001). Apesar dos povos tradicionais adotarem um período de 

descanso de dois anos entre as extrações consecutivas em uma mesma árvore, a 

maioria dos autores recomenda o tempo mínimo de três anos entre coletas (ciclo de 

produção), visto que estudos apontam um declínio da produção de oleorresina logo 

após a primeira extração (Alencar, 1982; Plowden, 2001; 2003; Medeiros e Vieira, 
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2008; Newton et al., 2011; Klauberg et al., 2014; Martins et al., 2013; Medeiros et al., 

2018). 

3.3.3 Variabilidade de produção e fatores que podem influenciar na produção do 

oleorresina 

Diversos trabalhos com espécies de Copaifera L. vêm apresentando grandes 

variações na produção de oleorresina, variando não somente entre espécies, mas 

entre indivíduos de uma mesma espécie e população natural, desde árvores 

altamente produtivas e outras não produtivas de oleorresina (Alencar, 1982; Plowden, 

2001; Rigamonte-Azevedo et al., 2006; Medeiros e Vieira, 2008; Newton et al., 2011; 

Martins et al., 2013; Klauberg et al., 2014; Medeiros et al., 2018, 2020). 

Fatores como o diâmetro e altura das árvores, idade, ciclo de produção, 

sazonalidade (período de coleta), tipo de solo, competição e ataque de pragas, dentre 

outros, têm sido estudados no sentido de entender as variações na produção de 

oleorresina, sendo encontrada uma correlação mais significativa da produção com o 

maior diâmetro e porcentagem de cerne; DAP acima de 45 cm (Alencar, 1982; Ferreira 

e Braz, 2001; Oliveira et al., 2006; Plowden, 2001; Rigamonte-Azevedo et al., 2004; 

Medeiros e Vieira, 2008; Newton et al., 2011; Martins et al., 2013; Medeiros et al., 

2018). 

Conforme Medeiros et al. (2020), esses fatores em conjunto, somados a algum 

fator genético da espécie, podem contribuir para tais divergências de resultados 

encontrados na produção do oleorresina em árvores adultas da mesma espécie e 

população, portanto, sendo necessários estudos mais detalhados envolvendo 

genética e biologia molecular para entender o porquê de algumas árvores produzirem 

oleorresina em abundância e outras não; uma das grandes motivações de realizar a 

presente investigação. 

3.4 Uso de marcadores moleculares em estudos genéticos 

Os primeiros marcadores utilizados em meados da década de 60 na 

identificação de variações genéticas, eram marcadores morfológicos, fundamentais 

na construção de mapas genéticos e na fundamentação teórica de estudos de ligação 

de genes, entretanto, eram muito limitados e em baixo número, voltados 

especialmente para espécies modelo, o que dificultava a análise em outras espécies 
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de interesse e, além disso, por estarem sujeitos a mudanças do ambiente, não eram 

robustos o suficiente para associar um marcador a uma determinada característica 

(Ferreira e Grattapaglia, 1998).  

Nesse contexto, houve a necessidade em desenvolver ferramentas no campo 

da biologia molecular para detecção dessa variação genética com maior precisão 

(Ferreira e Grattapaglia, 1998). Com o advento e constantes aprimoramentos das 

técnicas da biologia molecular, tornou-se possível a manipulação do ácido 

desoxirribonucleico (DNA), culminando com surgimento dos marcadores moleculares 

na década de 1980, os quais, além das inúmeras vantagens sobre os marcadores 

morfológicos, não sofrem influência ambiental, conferindo maior confiabilidade nos 

resultados (Ferreira e Grattapaglia, 1998; Guimarães et al., 2009). 

Marcador molecular é definido como todo e qualquer fenótipo molecular 

procedente de um gene expresso (isoenzimas) ou de um segmento específico do 

DNA, correspondentes a regiões expressas ou não do DNA, que sejam transmitidas 

pelos pais para as progênies e que permitam a análise de similaridade e diversidade 

genética entre indivíduos (Ferreira e Grattapaglia, 1998; Milach, 1998). São utilizados 

na detecção de variabilidade genética em populações naturais, de forma rápida e 

eficiente, podendo ainda, serem empregados na evolução, mapeamento de locos de 

resistência, localização e identificação de genes e, dentre outros (Ferreira e 

Grattapaglia, 1998). 

Atualmente, vários marcadores moleculares são conhecidos, os quais 

diferenciam-se, principalmente, pela tecnologia empregada para revelar variabilidade 

em nível de DNA, habilidade de detectar diferenças entre indivíduos, consistência, 

repetibilidade, custo e facilidade de uso, tais como: o AFLP (Amplified Fragment 

Length Polymorphism); RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism); o RAPD 

(Random Amplified Polymorphic DNA); SCAR (Sequence Characterized Amplified 

Regions); o DArts (Diversity Arrays Tecnology); ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) 

e o SSR (Simple Sequence Repeat); (Ferreira e Grattapaglia, 1998; Milach, 1998; 

Borém e Caixeta, 2009; Guimarães et al., 2009). 
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Os diferentes tipos de marcadores moleculares disponíveis apresentam uma 

ampla capacidade de amostragem no genoma (de forma automatizada e a custos 

menores) de um conjunto de indivíduos e as diferenças entre eles serem identificadas 

devido às mutações que ocorrem no DNA (polimorfismos), o que possibilita os estudos 

de variabilidade e, portanto, sendo de grande potencial para a avaliação da 

diversidade genética, tanto para aplicações filogenéticas e evolutivas, quanto para fins 

práticos em programas e na manutenção de bancos de germoplasmas (Guimarães et 

al., 2009; Toppa e Jadoski, 2013). 

Os estudos genéticos em populações naturais de espécies arbóreas tropicais 

iniciaram-se na Malásia, tendo como base os marcadores moleculares, no entanto, 

esses estudos vieram a ter grande avanço, com inúmeras espécies nas florestas 

neotropicais do Panamá, da Costa Rica e do Brasil (Gan et al., 1981; Hamrick e 

Loveless, 1986; Bawa e O’Malley, 1987; De Paiva et al., 1994).  

A escolha de um marcador molecular vai depender, entre outros fatores, do 

objetivo do estudo, da infraestrutura disponível, dos recursos financeiros para o 

investimento, da disponibilidade de recursos humanos com treinamento apropriado e 

nível de conhecimento da genética da espécie a ser estudada (Ferreira e Grattapaglia, 

1998; Vidor et al., 2002; Aguiar, 2012). Todavia, quando se trata da realização de 

estudos genéticos em espécies florestais, os marcadores moleculares mais eficientes 

e viáveis são as regiões entre sequências microssatélites (ISSR) e o microssatélites 

(SSR) (Ferreira e Grattapaglia, 1998). 

3.4.1 Marcadores microssatélites (SSR) na detecção dos polimorfismos inter e 
intra populacional 

Os marcadores microssatélites ou SSR (Simple Sequence Repeat ou 

“Sequências Simples Repetidas”) constituem uma classe de DNA caracterizada por 

sequências muito curtas, 2 a 5 pares de bases, repetidas, distribuídas no genoma e 

encontradas em alta frequência. Tais sequências são encontradas em animais e 

plantas, constituindo uma classe muito polimórfica de marcadores, que por sua vez, 

utiliza iniciadores específicos (primers) que amplificam regiões com DNA repetitivo 

(figura 5) (Buso et al., 2003). 
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Figura 5: Representação esquemática de uma região contendo Microssatélites (SSR) e da variação 
de número de repetições entre indivíduos. A projeção de primers para amplificação por PCR em região 
franqueadora única permite a identificação das diferenças nos números de repetições do SSR 
encontrado em cada indivíduo. Os Indivíduos a, b e c são homozigotos, enquanto que o Indivíduo d é 
um heterozigoto.    
Fonte: Adaptado de Goetze et al. (2017) 

De acordo com Borém e Caixeta (2009), os microssatélites podem ser 

classificados, quanto ao tamanho da repetição e unidade de repetição, principalmente, 

em: a) Perfeitos: quando a sequência repetida não é interrompida por qualquer base 

que não pertença ao motivo, exemplo: TATATATATATATA; b) Imperfeitos: quando 

existe entre os motivos, pares de bases que não correspondem ao mesmo, exemplo: 

TATATATAcTATATA e c) Compostos: quando a sequência contém duas sequências 

repetidas distintas adjacentes, exemplo: TATATATAGTGTGTGTGT (tabela 1). 

Tabela 1: Classificação dos microssatélites quanto ao tamanho e a unidade de repetição. 
Fonte: Adaptado de Goetze et al. (2017) 

Tamanho da repetição Unidade de repetição 

 

• Mononucleotídeo (A)n 

• Dinucleotídeos (AC)n 

• Trinucleotídeos (ACG)n 

• Tetranucleotídeos (ACGT)n 

• Pentanucleotídeos (ACGTA)n 

• Hexanucleotídeos (ACGTAC)n 

 

• Perfeita simples (CA)n 

• Imperfeita simples (AAC)n TG (AAC)n 

• Interrompida (CCA)n TTGC (CCA)n 

• Perfeita composta (CA)n (GAA)n 

• Perfeita composta (CA)n TG (AGC)n 

 

n = número de repetições. 
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Os microssatélites, quando comparados às demais técnicas de marcadores 

genético-moleculares, são eficientes para detectar polimorfismo em espécies ou 

indivíduos de uma mesma população, tendo como vantagem a característica de serem 

codominantes. Os marcadores moleculares microssatélites são muito úteis para os 

estudos de fluxo gênico, análise de paternidade, diagnóstico de doenças, investigação 

forense, análise populacional, estudos ecológicos e biologia da conservação, além da 

construção de mapas genéticos (Chase et al., 1996). 

A utilização do PCR multiplex ou simplesmente a genotipagem multiplex têm 

sido facilitadas por equipamentos de eletroforese capilar com base em tecnologia de 

DNA fluorescente induzida por laser que permite a genotipagem de vários marcadores 

microssatélites (pares de primers que amplifica fragmentos de tamanhos 

contrastantes 100pb, 200pb, 300pb) com uma única fluorescência, reduzindo 

significativamente os custos e tempo das análises genéticas (Chamberlain et al., 1988; 

Butler et al., 2004). 

Conforme Buso et al. (2003), a técnica de microssatélite vem sendo aplicada 

de forma vantajosa para várias espécies arbóreas tropicais de importância econômica, 

dentre elas: Copaifera langsdorffii (copaíba), Manilkara huberi (maçaranduba), 

Hymenaea courbaril (jatobá), Bactris gasipaes (pupunheira) (Ciampi et al., 2000, 2008; 

Billote et al., 2004; Azevedo et al., 2008), dentre outras. Além disso, foi utilizado com 

sucesso em Cariniana estrellensis e Cariniana legalis, fato que permitiu maior 

entendimento sobre o fluxo gênico, estrutura, sistema de fecundação e dinâmica 

populacional destas espécies, sendo fundamental nos programas de conservação 

(Guidugli et al., 2009, 2010). 

No entanto, apesar de todas as vantagens e aplicabilidades que os 

marcadores microssatélites (SSR) apresentam, a grande limitação reside na 

necessidade do isolamento e desenvolvimento de primers específicos para cada 

espécie, ou ter disponível primers de espécies relacionadas para testar 

transferabilidade. 

3.4.1.1 Transferibilidade de locos SSR entre espécies relacionadas 

filogeneticamente 

Para se obter os marcadores microssatélites é necessário a amplificação das 

regiões microssatélites, via PCR, através de iniciadores específicos, geralmente de 
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tamanho entre 20 a 25 pb, o que requer a construção de bibliotecas genômicas, 

seleção e sequenciamento dos clones positivos e posterior desenho destes 

iniciadores; porém, em alguns casos, pode-se utilizar iniciadores já desenvolvidos 

para espécies geneticamente relacionadas, o que chamamos de transferibilidade 

(Tautz, 1989). A transferibilidade de microssatélites em plantas é bem sucedida, 

principalmente dentro de um gênero, com frequência de sucesso de quase 60% em 

dicotiledôneas e perto de 40% em monocotiledôneas (Barbará et al., 2007). 

Marcadores microssatélites foram desenvolvidos para Copaifera langsdorffii 

Desf. a partir de bibliotecas enriquecidas para as sequências simples repetidas (SSR) 

(Ciampi et al., 2000). Seu estudo caracterizou oito locos microssatélites, em 96 

indivíduos adultos provenientes de quatro matas da galeria do Distrito Federal. Todos 

os locos apresentaram-se altamente multialélicos. Esses marcadores propostos por 

Ciampi et al., (2000), tem se apresentado como uma ferramenta robusta para a 

geração de dados genéticos populacionais, fundamentais e substancial na condução 

do programa de coletas, conservação ex situ e in situ desta espécie.  

Muitos marcadores microssatélites já foram desenvolvidos para diversas 

espécies florestais, tais como Pinus radiata (Smith e Devey, 1994), Quercus 

macrocarpa (Dow et al. 1995), Pinus strobus (Echt et al., 1996), Eucalyptus spp. 

(Byrne et al., 1996; Brondani et al., 1998) e, dentre outras. Atualmente, para um estudo 

heterólogo da copaíba existem oito locos microssatélites já desenvolvidos e 

específicos para a Copaifera langsdorffii Desf.  (Ciampi et al., 2000).  

Tendo em vista a homologia genômica de transferência de locos microssatélites 

entre espécies do mesmo gênero, o presente estudo permitirá a comparação da 

diversidade para outra espécie do mesmo gênero da C. langsdorffii; a Copaifera 

multijuga Hayne, sendo provável que siga o mesmo padrão encontrado em estudos 

com C. langsdorffii e C. reticulata (Ciampi et al., 2000, Silva et al., 2012).  

Por fim, ressalta-se que testes de transferência de microssatélites entre 

espécies e até entre gêneros podem diminuir muito o custo dos trabalhos 

(sequenciamento genômico e várias técnicas adicionais necessárias para o 

desenvolvimento de novos marcadores microssatélites) e elevar a qualidade da 

pesquisa, gerando dados efetivos para a conservação de espécies naturais e, 

especialmente, da C. multijuga. 

3.5 Variabilidade e diferenciação genética em plantas 
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A variabilidade ou diversidade genética, isto é, os diferentes alelos e genótipos 

presentes em populações ou espécies são considerados a base da biologia evolutiva 

no planeta (Frankham et al., 2002). Essa variação genética é essencial para o 

potencial de sobrevivência das espécies e de adaptação em resposta às mudanças 

ocasionadas pelas estocasticidades ambientais (mudanças climáticas, poluição e 

doenças), visto que a seleção natural favorece alelos que são superiores em um 

determinado ambiente, caso contrário, sem a variação genética, indivíduos melhor 

adaptados nunca poderão ser criados (Geburek, 2000). 

De modo geral, a diversidade alélica é referida como variabilidade 

intraespecífica e representa a diversidade biológica dentro de uma única espécie, ao 

passo, que essa variação pode ser intrapopulacional; distribuída dentro de uma 

população e expressa como diferentes combinações alélicas entre os indivíduos 

(genótipos) e interpopulacional; distribuída entre as populações, na forma de 

diferenças na ocorrência e frequência dos alelos (Geburek, 2000). 

A grande diversidade genética dentro de populações está relacionada com a 

ampla distribuição geográfica, alta densidade populacional, ciclos de vida longos e 

sistema de reprodução com predominância de cruzamentos (Hamrick et al.,  1992; 

Leimu et al., 2006). De maneira geral, Loveless e Hamrick (1984) destacam que 

quanto maior o tamanho populacional, maior a diversidade genética dentro da 

população e, consequentemente, menor a diferenciação entre populações. 

As principais formas de mensurar essa diversidade genética, visando 

caracterizar os níveis de variação genética em populações, é por meio do nível de 

heterozigosidade observada (HO), obtida por meio das frequências genotípicas e de 

heterozigosidade esperada (HE), obtida a partir das frequências alélicas de uma 

população. A HE permite aferir o nível de variação genética em uma população de uma 

determinada espécie, independentemente, do sistema de reprodução (Nei, 1973). 

Neste sentido, são empregados ainda, a porcentagem de locos polimórficos (P), 

Conteúdo Informativo de Polimorfismo (PIC, da sigla em inglês) número de alelos por 

loco (A) e o número efetivo de alelos por loco (Ae) (Goetze et al., 2017). 

Além disso, na caracterização da dinâmica e da forma como essa diversidade  

genética é estruturada, utiliza-se a análise das frequências alélicas e genotípicas sob 

as pressuposições do Princípio de Hardy-Weinberg (Frankham et al., 2002). Segundo 

este princípio, em uma população grande, isto é, de tamanho infinito, com 
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cruzamentos aleatórios (panmíticas) e sem sobreposição de geração, as frequências 

alélicas e genotípicas permanecem constantes de geração para geração, na ausência 

da mutação, migração, e da seleção natural (Frankham et al., 2002).  

O Princípio de Hardy-Weinberg permite o cálculo teórico da frequência de um 

determinado genótipo, independentemente do número de alelos existentes (Futuyma, 

1992). Seguindo esse princípio, a caracterização e diferenciação da variabilidade 

genética, bem como a sua distribuição entre e dentro de populações pode ser efetuada 

a partir de dados de marcadores moleculares, especialmente, os microssatélites 

(Moura, 2005). 

Apesar dos avanços da técnica dos marcadores moleculares, a biologia 

molecular das espécies do gênero Copaifera L. ainda é pouco estudada e a maioria 

dos trabalhos com marcadores microssatélites existentes são voltados para C. 

langsdorffii (Freitas e Oliveira, 2002; Oliveira et al., 2002; Martins et al., 2008; Sebbenn 

et al., 2011; Carvalho et al., 2010; Tarazi, et al., 2010, 2013).  

Estudos realizados na região do Cerrado com a espécie C. langsdorffii, 

demonstrarem uma fraca estrutura genética espacial dos indivíduos dessa espécie, 

por outro lado, verificaram que a espécie apresentou uma maior heterozigose e menor 

endogamia (Tarazi et al., 2010). No que tange ao fluxo gênico (por onde as trocas 

genéticas ocorrem), estudos detectaram uma alta taxa de imigração de sementes e 

pólen, sugerindo intenso movimento de genes na população, evidenciando, portanto, 

altos níveis de diversidade genética, sugerindo que essa espécie C. langsdorffii é 

favorável à conservação in situ (Pinto et al., 2004; Carvalho et al., 2010). Estudos 

realizados por Silva et al. (2012) na área da Flona do Tapajós mostraram que a 

espécie Copaifera reticulata apresenta alta variabilidade genética, porém com 

moderado a alto processo de endogamia, indicando que não há, em médio prazo, 

ameaças a conservação genética dessa espécie. 

Para a espécie C. multijuga, a literatura aponta apenas o trabalho de Vastano 

Júnior (1984), que ao estudar experimento de progênies com quatro e seis meses de 

idade na região de Manaus, encontrou altos coeficientes de herdabilidade para as 

características estudadas (diâmetro do colo e altura das mudas) entre as progênies e 

suas respectivas árvores-mães, classificando a espécie como autógama. Porém, seus 

estudos foram baseados apenas na análise de modelos estatísticos, utilizando a 

distância espacial entre árvores matrizes, o qual sofre influência direta do tamanho da 
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amostragem e das interações do genótipo com ambiente, não realizando nenhuma 

técnica com amostragem de material genético (extração, amplificação e genotipagem 

de DNA). 

Por fim, ressalta-se que estudos genéticos com a espécie C. multijuga e 

tampouco estudos de diferenciação genética, comparando árvores produtivas com as 

não produtivas de oleorresina, até o presente momento, não são encontrados na 

literatura científica, em que urge a necessidade de realização desta pesquisa. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Localização e caracterização das áreas de estudo 

As coletas foram realizadas em uma população natural de Copaifera multijuga 

Hayne na Reserva Florestal Adolpho Ducke e em um teste de progênies de C. 

multjuga, disposto em dois plantios com 39 anos de idade na Estação Experimental 

de Silvicultura Tropical do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (EEST/INPA) 

e, apesar dos plantios e população natural estarem em condições ambientais muito 

semelhantes (aproximadamente 36 km, em linha reta), estão sujeitos a variações de 

microclima e composição do solo. 

A Reserva A. Ducke está localizada no km 26 da rodovia AM-010, município de 

Manaus, Amazonas, Brasil (2º 57’ 43” Sul e 59º 55’ 38” Oeste), compreendendo uma 

área de 10.000 ha de floresta de terra-firme, de vegetação primária com quatro 

habitats definidos, conforme o relevo e tipo de solo (floresta de platô, de vertente, de 

baixio e de campinarana). O clima é do tipo Afi (Koppen). Possui relevo ondulado com 

variação latitudinal de 100 m entre as topossequências platô (parte mais alta) e baixio 

(parte mais baixa). O solo é argiloso (latossolo amarelo-álico) nos platôs (habitat 

preferencial de C. multijuga) e arenoso (podzóis e areias quatziosas) no baixio (figura 

6) (Ribeiro et al., 1999). 

 
Figura 6: Floresta de terra-firme nas três topossequências (platô, encosta e baixio) 
na área da Reserva A. Ducke em Manaus, Amazonas, Brasil. a. Platô. b. Encosta. 
c. Baixio.  
Fonte: Rolim (2019) 

b 

c a 
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A EEST pertence à área do Distrito Agropecuário da Suframa, km 926 (ant. km 

43) da rodovia BR-174, em Manaus-AM, Brasil (2º 35’ 51,28” Sul e 60º 02’ 10,57” 

Oeste) (figura 7). O clima é do tipo Afi (Koppen), com temperatura média anual de 

26,6ºC, umidade relativa de 75 - 86 % e precipitação anual variando de 1.750 - 2.500 

mm (Ribeiro e Adis, 1984). A vegetação é constituída por campina, campinarana 

(sobre solo arenoso) e floresta de terra-firme (sobre solo argiloso) e solos variando de 

Argissolo Vermelho a Latossolo Amarelo (Ranzani, 1980). 

 
Figura 7: Localização da EEST/INPA em Manaus, Amazonas, Brasil, com 
os dois plantios de C. multijuga (Plantio I - mudas de árvores produtivas e 
Plantio II - mudas de árvores não produtivas) 
Fonte: Medeiros (2016) 

Histórico dos plantios da EEST/INPA: Estes plantios são oriundos de um 

teste de progênies realizados pelo Pesquisador Jurandir da Cruz Alencar no Ano de 

1980, o qual visava estudar a produção de oleorresina, analisando a variação 

genética, a idade ideal das árvores para sua coleta, a sua composição química, a 

produção anual/árvore, a seleção de árvores porta-sementes e  melhoramento 

genético para a produção de oleorresina (Higuchi, 1981). Esses dois plantios foram 

realizados a partir de sementes de 14 árvores matrizes selecionadas na Reserva A. 

Ducke (7 matrizes com produção de oleorresina e 7 sem produção de oleorresina), 

foram produzidas um total de 840 mudas (60 mudas/árvore matriz), sendo 420 mudas 

provenientes de árvores produtivas e 420 mudas provenientes de árvores não 

produtivas. As mudas foram plantadas em duas parcelas distintas (Plantios), em 
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espaçamento 3 m x 4 m. Plantio I – Mudas provenientes de arvores produtivas e 

Plantio II - Mudas provenientes de árvores não produtivas (figura 8). 

  
Figura 8: Plantações de Copaifera multijuga Hayne (39 anos de idade). a. Plantio II e 
b. Plantio II na EEST/INPA, Manaus. 
Fonte: Rolim (2019) 

4.2 Amostragem das árvores matrizes e das progênies 

Na Reserva A. Ducke, foram coletadas 27 matrizes de C. multijuga (21 

produtivas e 6 não produtivas), sendo três produtivas com árvores-filhas no Plantio I 

e três não produtivas com árvores-filhas no Plantio II (árvores que ainda se 

encontravam vivas na Reserva A. Ducke). Todas as matrizes selecionadas estão 

botanicamente identificadas, georreferenciadas e apresentam fenótipos (produtiva e 

não produtiva) conhecidos, conforme monitoramento feito por Medeiros e Vieira 

(2008) e Medeiros et al. (2018) (figura 9). 

 
Figura 9: Localização Reserva Adolpho Ducke em Manaus, Amazonas, 
Brasil e distribuição espacial das árvores de Copaifera mulijuga Hayne 
selecionadas para o estudo. 
Fonte: Teles e Medeiros (2021) 

a b 
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Na EEST (Plantio I e Plantio II), dentre as progênies resultantes das seis 

árvores matrizes (árvores-mãe) da Reserva A. Ducke, foram selecionadas um total de 

180 árvores-filhas (tabela 2). Dentro de cada progênie (conjunto de árvores originadas 

da mesma árvore-mãe), foram selecionadas as árvores com os maiores DAP e, 

preferencialmente, árvores sem bifurcação em seu tronco. 

Tabela 2: Matrizes de C. multijuga na Reserva A. Ducke e progênies no Plantio I e Plantio II na 
EEST/INPA avaliadas. 
Fonte: Rolim (2020) 

Reserva A. Ducke Plantio I/ESST Reserva A. Ducke Plantio II/ESST 

Árvores-mãe 

produtivas 

Nº de Árvores-

filhas 

Árvores-mãe 

não produtivas 

Nº de Árvores-

filhas 

M05 29 M20 27 

M22 29 M23 26 

M77 36 M65 33 

Total 94 Total 86 

Análise fenotípica em árvores de C. multijuga nos plantios: Dentre as 180 

árvores-filhas selecionadas, foi verificado quais delas manifestavam o mesmo fenótipo 

de suas árvores-mãe quanto a produção de oleorresina. Contudo, em virtude de 

muitas destas árvores ter o diâmetro do tronco ainda pouco desenvolvido (fator crucial 

para iniciar a produção de oleorresina), para esta análise, foram selecionadas apenas 

as árvores com diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 20 cm, sem bifurcação no tronco 

ou com bifurcação o mais alto possível da base (mínimo de 50 cm de distância da 

base), totalizando 44 árvores no Plantio I e 31 árvores no Plantio II. Com a utilização 

de sonda de Pressler, foi feita uma incisão no tronco das árvores, a 30 cm de altura 

do solo, até atingir a medula. As árvores foram classificadas como: i) produtivas – 

quando houve escoamento de oleorresina pelo orifício aberto com a sonda de Pressler 

e/ou quando a sonda ou amostra de lenho, retirada com a sonda, estavam 

umedecidas pela presença de oleorresina e ii) não produtivas – quando não houve 

escoamento de oleorresina e as amostras de lenho estavam secas e sem vestígio de 

óleo e cheiro de cumarina (figura 10). Foi realizada estatística descritiva para verificar 

o percentual de árvores produtivas e não produtivas dentro de cada progênie e em 

relação as respectivas matrizes. 
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Figura 10: Análise fenotípica em árvores de C. multijuga nos plantios da 
EEST/INPA, Manaus, Amazonas, Brasil. a. Escoamento de oleorresina 
após perfuração com sonda de Pressler, característica evidente de uma 
árvore com potencial produtivo. b e c. Verificação da não existência de 
oleorresina no lenho (seca), característica comum de uma árvore não 
produtiva.  
Fonte: Rolim (2020) 

4.3 Estudo de variabilidade genética de C. multijuga 

4.3.1 Coleta de material vegetal, extração, amplificação heteróloga e 

genotipagem de DNA 

Coleta de material vegetal para extração de DNA: Foram retiradas amostras 

de folhas (em bom estado fitossanitário), colhidas da parte inferior da copa das árvores 

(população natural Reserva A. Ducke e dos plantios ESST). As amostras foram 

acondicionadas em sacos com fecho Zip Lock, contendo sílica gel, e posteriormente 

armazenadas em freezer. 

Extração de DNA do material vegetal: o DNA genômico total foi extraído de 

aproximadamente 120 mg de material vegetal (folhas) de 102 amostras (total de 

árvores da população natural Reserva A. Ducke e nos plantios ESST). Submetidos a 

maceração em disruptor celular Bead Beater (Biospec Products), com o auxílio de 2 

esferas (beads) de 5 mm, conforme o método de extração de tecidos vegetais CTAB 

(Brometo de Cetiltrimetilamônio) de Doyle e Doyle (1987), com adição de Acetado de 

Sódio e Proteinase K (modificado por Oliveira et al., 2017). Depois de extraído, a 

integridade e concentração do DNA do material vegetal foi analisado em gel de 

agarose (1% p/v), por comparação visual de cada amostra com o DNA do bacteriófago 

lambda, de peso molecular conhecido (λ 50, 100, 150 e 200 ng), corados com 

DiamondTM Nucleid Acid Dye (Promega) e, fotografado em fotodocumentador Alpha 

Mini, sob luz ultravioleta (UV). Após a quantificação do DNA estoque, as amostras 

a b c 
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foram diluídas em água ultra pura Milli-Q® e padronizadas a uma concentração de 20 

ng/μL para posterior utilização na realização das PCR (reações da polimerase em 

cadeia) dos locos (primers). 

Amplificação heteróloga e genotipagem de DNA: Foram testados 8 locos 

SSR (8 pares de primers) desenvolvidos para Copaifera langsdorffii Desf., por Ciampi 

et al. (2000) (tabela 3). Foram testados também 7 locos SSR desenvolvidos para 

Hymeneae Courbaril L., conforme Ciampi et al. (2008) (tabela 4). Em todos os primers 

Forwards (F) foi adicionada a sequência M13 (5’TGTAAAACGACGGCCAGT 3’), que 

juntamente com um primer M13 marcado com fluorocromo específico (6-Fam, Ned e 

Hex) permite a marcação dos produtos amplificados na PCR para identificação na 

genotipagem, conforme Schuelke (2000) (figura 11). 

Tabela 3: Sequência de oito pares de iniciadores de locos microssatélites desenvolvidos para 
C. langsdorffii com as respectivas amplitudes alélicas em pares de bases, temperaturas de 
anelamento e número total de alelos por loco. 
Fonte: Ciampi (1999) 

Locos SSR Sequência do iniciador (5’-3’) 
Amplitude 

Alélica (pb) 
Ta (ºC) 

Nº de alelos 

por loco (A) 

CL01 (AG)24 
F: AGACTCCATTCTTCCACAGC 

R: CTGTCTTCTCTCTGCAACCA 
174-226 56 23 

CL02 (TC)25 
F: CCTCGATCCTCCTTGTGTTC 

R: TCAGTTCGGATAGCGATGC 
183-331 56 32 

CL06 (TC)14 
F: GAGCGTTGCAAGGAATTTCT 

R: CGAAACTTGCATGCGGATA 
130-174 54 19 

CL20 (AG)21 
F: ACCAATCTCAATCATCGAGC 

R: GTGCGGGTGAATGTAGAGTT 
85-65 56 24 

CL27 (TC)25 
F: GAATATACAATGCACCGCAA 

R: CTCCAAAAGCCATGCAAG 
182-240 54 26 

CL32 (AG)24 
F: GTGAGAGTATGGAATGTAAC 

R: TAGTCATGAAAATAGGAGTG 
150-222 50 24 

CL34 (AG)33 
F: TGTTGACATGACACTAATTC 

R: ACAACCGACTTATTGGA 
183-259 50 27 

CL39 (TC)24 
F: GCAGCTGTTCTCTTGTGACT 

R: CAAGAATCCGTGACTTCATC 
102-156 56 21 

Nota: F (foward), R (reverse); pb (tamanho dos alelos em pares de bases) 
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Tabela 4: Sequência de sete pares de iniciadores de locos microssatélites desenvolvidos para H. 
courbaril com as respectivas amplitudes alélicas em pares de bases, temperaturas de anelamento 
e número total de alelos por loco. 
Fonte: Ciampi et al. (2008) 

Locos SSR Sequência do iniciador (5’-3’) 
Amplitude 

Alélica (pb) 
Ta (ºC) 

Nº de alelos 

por loco (A) 

Hc06 (CT)28 
F: AACCGAGTCTCCCTCCATCT 

R: TGTCACAAGAATAGCAAGGGAG 
54-124 60 12 

Hc12 (TC)21 
F: TGTTCCAATTTATGTCCATGGTT 

R: TGGATGGTTGTGAAGAAAAGG 
146–214 60 10 

Hc14 (TC)17 
F: CATTCTGCCATCGGTAGGTT 

R: TCACCCAAACAGGAGTGAA 
121–153 58 8 

Hc33 (AG)16 
F: GAACAAATCAACTTTCTTTGAAC 

R: TTGACGCTTATTTTGCACCA 
108–160 58 8 

Hc34 
(TG)9 

(AG)12 

F: CCAGCCCATGACGAAGT 

R: GGTGTCGTGTTGTGTATGGC 
186–220 58 13 

Hc40 (AG)26 
F: CCTCTCTCCCAAATTCACGA 

R: TGCAATAGAATTTCCGAGGC 
155–209 60 13 

Hc42 
(CA)5 

T(AG)19 

F: TGGCTAAAAGTTGGGAGGGT 

R: TTCCCCCTTTTCATGTTGTC 
115–171 60 13 

Nota: F (foward), R (reverse); pb (tamanho dos alelos em pares de bases) 

 
Figura 11: Esquema ilustrativo dos oligonucleotídeos iniciadores e da amplificação de um marcador 
microssatélite pelo método da cauda M13 fluorescente. a. Iniciador forward (F) contendo a cauda M13 
na extremidade 5’. b. Iniciador reverse (R) não alterado. c. Iniciador M13 marcado com fluorocromo 
específico (6-Fam, Ned ou Hex). d. Primeira etapa da PCR: o iniciador forward com a cauda M13 é 
pareado ao DNA a ser amplificado. e. Segunda etapa da PCR: o iniciador M13 marcado com 
fluorocromo específico anela-se à cauda M13 dos fragmentos. f. Os fragmentos finais contêm o 
fluoróforo específico e podem ser analisados em eletroforese capilar automatizada. 
Fonte: Goulart et al. (2011)  

A concentração dos reagentes e as ciclagens das amplificações por PCR foram 

realizadas de acordo com Sebbenn et al. (2011). Todas as reações de PCR ocorreram 

em um volume final de 10 µL, com 1 µL de DNA genômico (20 ng/uL), 5,0 µL do mix 

preparado para PCR (1,0 µL de buffer 10x e 0,6 µL de MgCl2 a 25 mM, ambas as 

soluções da Thermo Scientific, 2,1 µL de dNTP a 1 mM, 0,21 µL de Taq polimerase 5 

U/µL e 1,09 de água ultra pura Milli-Q®), 0,8 µL do primer R (reverse) a 4 µM, 0,4 do 

primer F (forward) a 4 µM, 0,4 µL do M13 marcado (6-FAM, NED e/ou HEX) a 4 µM e 

2,4 µL de água ultra pura Milli-Q®. As amplificações foram realizadas em 

termociclador Veriti® Thermal Cycler (Applied Biosystems), seguindo as ciclagens: 
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Etapa 1 [1 ciclo] – 68.0º 2 min; Etapa 2 [29 ciclos] – 92.0º 30 s, a temperatura de 

anelamento (Ta) otimizada para cada loco CL e/ou HC (50.0º a 60.0º) 35.0 s, 68.0º 35 

s; Etapa 3 [15 ciclos] – 92.0º 30 s, 53.0º 35 s, 72º 35 s; Etapa 4 [1 ciclo] – 68.0º 20 

min, 72.0º 35 min, 20.0º ∞.  

O resultado da reação foi visualizado em gel de agarose 1,5% e o tamanho do 

fragmento amplificado estimado por comparação com o marcador Ladder 1kb Plus 

(Invitrogen®). A avaliação da transferibilidade foi realizada, primeiramente, de forma 

visual com base em dois critérios: amplificação dos locos e nitidez das bandas. Na 

análise dos géis, observou-se a ocorrência da amplificação de bandas com cada loco 

e se elas possuíam tamanho esperado, observando a ausência de bandas e/ou 

amplificações inespecíficas, conforme descrito em Ciampi et al. (2000, 2008). 

Para análise dos géis observou-se a ocorrência da amplificação de bandas em 

cada loco e se elas possuíam tamanho esperado, conforme descrito em Ciampi et al. 

(2000, 2008). Para as genotipagens, os produtos amplificados da PCR de cada loco 

e amostras foram diluídos na proporção 1:1, sendo acrescentado 7,8 µL de formamida 

HI-DI e 0,2 µL do GeneScanTM - 500 ROXTM Size Standard da Applied Biosystems por 

amostra. O GeneScan - 500 ROX é utilizado como marcador de pares de bases (pb) 

dos alelos e, os multiplex (com a combinação das fluorescências: 6-FAM, NED e HEX) 

foram montados de acordo com o protocolo econômico descrito por Schuelke (2000) 

(tabela 5), genotipados em analisador automático de fragmentos de DNA por 

eletroforese capilar ABI 3500xl Genetic Analyzer (Applied Biosystems). 

Tabela 5: Sistema multiplex de genotipagem de 6 locos 
microssatélites para as árvores de C. multijuga da população 
natural e dos plantios. 
Fonte: Rolim (2020) 

Multiplex Locos 
Tamanho do 

fragmento (pb) 
Fluorescência 

1 

CL01 193-211 6-FAM 

CL02 305-333 NED 

CL32 172-254 HEX 

2 

CL20 111-127 6-FAM 

CL39 130-148 NED 

CL06 156-186 HEX 

pb (tamanho dos alelos em pares de bases) 

4.3.2 Análise dos dados microssatélites 
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Avaliação da transferibilidade dos microssatélites para C. multijuga: O 

tamanho dos alelos dos microssatélites foi verificado e estimados em pares de bases 

no programa GENEMAPPER (Applied Biosystems), versão 4.1. Foi construída uma 

matriz com os tamanhos dos alelos em pares de bases encontrados para todos os 

indivíduos. Após a formação da matriz de dados com os tamanhos dos alelos, esta foi 

submetida ao programa MICRO-CHECKER 2.2.3 (Van Oosterhout et al., 2004) para 

verificar a ocorrência de erros de genotipagem (alelos nulos, stutters e large dropout) 

(Callen et al., 1993; Banks et al., 1999). 

Caracterização da  variabilidade genética de C. multijuga em população 

natural: Para a caracterização variabilidade genética, utilizou-se 27 amostras de 

árvores C. multijuga da  população natural Reserva A. Ducke.   

A estimativa da variabilidade genética foi caracterizada usando a matriz de 

dados com os tamanhos dos alelos, com o auxílio do programa GENALEX 6.41 

(Peakall e Smouse, 2006). Foram estimados o número total de alelos (A), a 

heterozigosidade observada (HO) e esperada (HE), o coeficiente de endogamia (FIS)  

e o teste de desvio do Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW). O teste de desequilíbrio 

de ligação (DL) entre os pares de locos (quando dois locos estão ligados 

completamente, não ocorre segregação Mendeliana) foi realizado no programa 

FSTAT 2.9.3 (Goudet, 2002). Os níveis de significância para o teste de EHW e para o 

DL foram corrigidos pelo método de Bonferroni (Rice, 1989). 

Estimativa da variabilidade e diferenciação genética de árvores de C. 

multijuga produtivas e não produtivas de oleorresina: Considerou-se nas análises 

de variabilidade de diferenciação genética, o genótipo das 51 árvores de C. multijuga 

produtivas e 51 não produtivas de oleorresina (Reserva A. Ducke, Plantio I e Plantio 

II da ESST), como dois grupos fenotipicamente diferentes.  

A fim de avaliar o nível de diferenciação genética entre plantas produtivas e não 

produtivas, foram utilizadas as estimativas de FST (Weir e Cockerham, 1984) na 

AMOVA (Excoffier et al., 1992) com o auxílio do programa Arlequin 3.1 (Excoffier et 

al., 2005). Estas análises foram realizadas com base nas frequências alélicas, sob o 

modelo de mutação por alelos infinitos (IAM, infinite allele model). Utilizando o 

programa GENALEX 6.41, foram estimados ainda, os alelos exclusivos para cada 

grupo. 
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Para explorar ainda mais a diferenciação genética, realizamos também a 

Análise Discriminante de Componentes Principais (DAPC) usando o pacote 

ADEGENET no programa R 3.6.2 (Jombart, 2008; Jombart et al., 2010; R Core Team, 

2019). O DAPC submete os dados genéticos a uma análise de componente principal 

(PCA), conduzindo uma análise discriminante (DA) sobre os componentes principais 

(Jombart et al., 2010). As funções discriminantes são baseadas em combinações 

lineares de alelos que possuem a maior variação entre os grupos e a menor variação 

dentro do grupo (Jombart et al., 2010). Para explorar como a variação genética foi 

dividida entre as árvores produtivas e não produtivas (que foram separadas em dois 

grupos a priori), usamos a função dapc. O número ideal de componentes principais 

(PCs) retidos e usados na DAPC foi calculado usando o método de validação cruzada 

usando a função xvalDapc do pacote ADEGENET. 

Afim de avaliar o quão bem definidos foram os clusters genéticos identificados, 

estimamos também os valores de Membership Probabilities (probabilidades de 

associação), a nível total de cada cluster e individual. As Membership Probabilities 

fornecem indicações de como os clusters genéticos são bem definidos. Selecionamos 

os indivíduos que apresentaram probability of membership (probabilidade de 

associação) > 90% para um único cluster, e usamos novamente a função dapc. 

Todas as análises e estudos genéticos, aqui apresentados, foram realizadas 

no Laboratório Temático de Biologia Molecular, pertencente ao Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (LTBM/INPA) e no Laboratório de Biologia Molecular do 

Centro de Biotecnologia da Amazônia (LBM/CBA), ambos em Manaus-AM, Brasil. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização fenotípica da produtividade de oleorresina de árvores de C. 
multijuga nos plantios 

No Plantio I (árvores provenientes de matrizes produtivas), das 44 árvores 

selecionadas para esta análise, 25 (57%) apresentaram indícios de produção de 

oleorresina, expressando o mesmo fenótipo da árvore-mãe. Enquanto, no Plantio II, 

das 31 árvores fenotipadas (árvores provenientes de matrizes não produtivas), apenas 

5 árvores (16%) apresentaram escoamento de oleorresina ou amostras do lenho com 

vestígios de óleo, sendo assim, consideradas como árvores produtivas. Logo, 84% 

manifestaram o mesmo fenótipo de suas respectivas árvores-mãe (não produtivas) 

(tabela 6). 

Tabela 6: Análise fenotípica em árvores produtivas e não produtivas da Reserva A. Ducke e progênies 
nos plantios da EEST/INPA. 

População 
N° árvores 

existentes 

Árvores com fenótipos conhecidos 

Nº árv. produtivas 
Nº árv. não 

produtivas 
Total 

Reserva A. 

Ducke 
27 21 6 27* 

Plantio I 94 25 19 44 

Plantio II 86 5 26 31 

Total 207 51 51 102 

*Monitoramento feito por Medeiros e Vieira (2008). 

Esses resultados corroboram com os encontrados por Medeiros (2016), o qual 

evidencia que tanto árvores produtivas, quanto não produtivas de oleorresina são 

capazes de gerar descendentes com ambos os fenótipos, sugerindo a ocorrência de 

troca e material genético entre matrizes durante a polinização. Contudo, ressalta-se 

que essa variação fenotípica resulta ainda, da ação conjunta do genótipo, do ambiente 

e, da interação entre esses fatores em conjunto (Ramalho et al., 2012). 

Foi observado grande flutuação quanto ao percentual de progênies produtivas 

e não produtivas entre as matrizes (progenitoras) em ambos os plantios. No Plantio I, 

a M05 e M22 foram as que mais apresentaram descendentes produtivos, mais de 60% 

das árvores apresentaram escoamento de oleorresina ou amostras do lenho com 

vestígios de óleo (progênies produtivas), enquanto a matriz M77 originou o menor 

número de descendentes produtivos (29%). No Plantio II, a matriz M23 foi a que mais 

apresentou progênies produtivas (27%) (figura 12). 
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Figura 12: Percentual de árvores produtivas e não produtivas de C. multijuga por matriz de origem. 
N>30. Plantio I – árvores originadas de mães produtivas e. Plantio II – árvores originadas de mães 
não produtivas (Reserva A. Ducke, Manaus, Amazonas, Brasil). 

Tal comportamento, também foi observado por Medeiros (2016), em análise 

fenotípica nesses mesmos plantios, onde a porcentagem de descendentes produtivos 

para as matrizes M05 e M22 foram altos (acima de 40%) e como o menor valor para 

a matriz M77 (10%) no Plantio I. Em contrapartida, no Plantio II, a M20 e M65 foram 

as matrizes que apresentaram os maiores números de descendentes produtivos, 90% 

e 80% respectivamente, divergindo dos resultados encontrados neste trabalho.  

Contudo, deve-se considerar que o número de árvores-filhas avaliadas da 

matriz M20 do presente estudo, foi inferior em 70% em relação ao número de árvores 

avaliadas por Medeiros (2016), exceto em relação a matriz M65, em que o número de 

indivíduos amostrados foi maior (70%). Além disso, o período de sazonalidade pode 

ter influenciado para que tais resultados divergissem de Medeiros (2016), uma vez 

que as coletas ocorreram em meses distintos.  

No caso do Plantio II (presente trabalho), em decorrência da Pandemia do 

Covid-19, as coletas só puderam ser realizadas na segunda quinzena do mês de 

agosto (período da estação seca, com menor precipitação pluviométrica), período não 

recomendando para extração e oleorresina, conforme relato de extrativistas de 

algumas localidades do Estado do Amazonas (Medeiros, 2016). Assim sendo, 

conforme Medeiros e Vieira (2008), o fator sazonalidade (precipitação) pode contribuir 

direta (havendo maior disponibilidade de água no solo, maior a produção de 

oleorresina) e indiretamente a este aumento na produção de oleorresina, e não 

apenas pelo simples aumento da disponibilidade de água, mas como uma resposta 
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de defesa contra agentes externos (fungos e bactérias) em maior atividade, devido a 

maior umidade na estação chuvosa.  

Todos esses fatores, aliados ao diâmetro do tronco (ainda pouco desenvolvido 

para iniciar o processo de biossíntese e/ou armazenamento do oleorresina, uma vez 

que a porcentagem de cerne é determinante para a produção e armazenamento), 

juntamente com a fisiologia de cada indivíduo e a variação fenotípica, podem ter 

contribuído para essas divergências de resultados (Medeiros e Vieira, 2008; Medeiros 

et al., 2018, 2020). 

5.2 Amplificação heteróloga e caracterização de locos microssatélites em C. 
multijuga da população natural da Reserva A. Ducke 

Dos oito locos microssatélites específicos para Copaifera langsdorffii Desf., 

testados em Copaifera multijuga Hayne, sete foram efetivamente analisados e 

transferidos (tabela 7), dos quais seis foram escolhidos para o desenvolvimento desse 

trabalho, visto que o loco CL27 foi monomórfico. 

Tabela 7: Seis locos microssatélites transferidos para C. multijuga (n = 27 indivíduos) (Reserva A. Ducke, 
Manaus, Amazonas, Brasil). Temperatura de anelamento em graus Celsius (Ta); pb (tamanho dos alelos em 
pares de bases). 

Locos SSR Fluoróforo Sequência de primers (5’-3’)* Ta (ºC) 
Amp. Alélica 

(pb) 

CL01 (AG)24 6-Fam 
F: AGACTCCATTCTTCCACAGC 
R: CTGTCTTCTCTCTGCAACCA 

60 193-211 

CL02 (TC)25 Ned 
F: CCTCGATCCTCCTTGTGTTC 
R: TCAGTTCGGATAGCGATGC 

60 305-333 

CL06 (TC)14 Hex 
F: GAGCGTTGCAAGGAATTTCT 
R: CGAAACTTGCATGCGGATA 

58 156-186 

CL20 (AG)21 6-Fam 
F: ACCAATCTCAATCATCGAGC 
R: GTGCGGGTGAATGTAGAGTT 

58 111-127 

CL27 (TC)25 Hex 
F: GAATATACAATGCACCGCAA 

R: CTCCAAAAGCCATGCAAG 
50 - 

CL32 (AG)24 Hex 
F: GTGAGAGTATGGAATGTAAC 
R: TAGTCATGAAAATAGGAGTG 

60 172-254 

CL39 (TC)24 Ned 
F: GCAGCTGTTCTCTTGTGACT 
R: CAAGAATCCGTGACTTCATC 

60 130-148 

*Sequência de sete pares de primers desenvolvidos por Ciampi et al. (2000). 

Os resultados da análise do MICRO-CHECKER sugeriram não haver evidência 

de alelos nulos. A análise de desequilíbrio de ligação (DL) foi realizada para confirmar 

se os desvios de EHW dentro das amostras foram devido ao efeito Wahlund, 

endogamia, seleção ou a presença de alelos nulos. Após a correção de Bonferroni, 

apenas um dos 15 testes pareados para os 6 locos (CL06 e CL39) para DL foi 
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considerado significativo (P < 0,008) (tabela 8), indicando que qualquer ligação 

genética física entre os locos é improvável. 

Tabela 8: Testes pareados (desequilíbrio de ligação) para os seis 
locos transferidos para C. multijuga, com base em 15 
combinações. 

Combinação de locos P-valor 

CL01 X CL02 0,30373 

CL01 X CL32 0,05907 

CL01 X CL20 0,81653 

CL01 X CL39 0,80487 

CL01 X CL06 0,92020 

CL02 X CL32 0,34447 

CL02 X CL20 0,98267 

CL02 X CL39 0,53680 

CL02 X CL06 0,15900 

CL32 X CL20 0,50133 

CL32 X CL39 0,67000 

CL32 X CL06 0,47900 

CL20 X CL39 0,12967 

CL20 X CL06 0,27053 

CL39 X CL06 0,00120* 

*Valores significativos após a correção de Bonferroni (P<0,008). 

O conteúdo informativo de polimorfismo (PIC) provou ser muito informativo (> 

50%) para todos os locos menos o loco CL02 (PIC – 48%) que foi moderadamente 

informativo. Os seis locos mostraram polimorfismo e amplificaram 39 alelos, com 

média de 6,5 alelos por loco, em 27 árvores de C. multijuga da população natural da 

Reserva A. Ducke (tabela 9). O número total de alelos por loco (A) variou de 5 (CL02 

e CL39) a 10 (CL32) enquanto o maior valor de HE foi observado para loco CL32 

(0,855). 

Tabela 9: Estimativa da variabilidade genética de 27 árvores de C. multijuga da população natural da 
Reserva A. Ducke, Manaus, Brasil. 

C. 

multijuga 
Caract. 

Locos microssatélites 

CL01 CL02 CL06 CL20 CL32 CL39 Média 

P
o
p
u
la

ç
ã

o
 

n
a
tu

ra
l 

PIC 0,749 0,483 0,561 0,652 0,839 0,615  

A 6 5 7 6 10 5 6,5 

Ae 4,542 2,196 2,488 3,359 6,910 3,031 3,754 

HO 0,778 0,593 0,519 0,778 0,926 0,778 0,728 

HE 0,780 0,545 0,598 0,702 0,855 0,670 0,692 

FIS 0,003 -0,088 0,133 -0,107 -0,083 -0,161 -0,051 
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EHW 0,000* 0,951 0,418 0,578 0,380 0,440  

Conteúdo Informativo de Polimorfismo (PIC), número total de alelos por loco (A), número efetivo de 
alelos por loco (Ae), heterozigosidade esperada observada (HO), heterozigosidade esperada (HE), índice 
de fixação intrapopulacional (FIS) e Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW). 
*Valores significativos após a correção de Bonferroni (P<0,008). 

O número efetivo de alelos por locos foi menor do que o número médio de 

alelos por locos, variando de 2,1 (CL02) a 4,5 (CL01), exceto para o CL 32; 6,9, com 

média de 3,8 alelos efetivos por locos. Isto sugere que muitos alelos são raros (p < 

0,05) ou têm baixa frequência (0,05 > p < 0,25). Comparando-se a frequência dos 

alelos comuns, o padrão de distribuição das frequências alélicas variou entre os 

marcadores polimórficos (figura 13). 
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Figura 13: Distribuição das frequências alélicas dos seis locos (CL01, CL02, CL06, CL20, CL32, CL39) 
analisados na população natural de C. multijuga (Reserva A. Ducke, Manaus, Amazonas, Brasil). 

 
Ao nível da população natural, apenas um loco (CL01) apresentou desvios 

significativos para EHW, após a correção de Bonferroni, sugerindo uma moderada 

deficiência de heterozigotos (FIS = 0,003). Como nenhum alelo nulo foi encontrado, o 

número relativamente baixo de indivíduos incluídos no estudo pode explicar o desvio. 

As estimativas de heterozigosidade observada foram significativas e ficaram 

acima dos valores esperados, exceto para os locos CL01 e CL06, mesmo 

apresentando um bom número de alelos. Consequentemente, as populações aderem 

às frequências esperadas para o Equilíbrio de Hardy-Weinberg. Os valores de 

heterozigosidade observada variou de 0,519 (CL06) a 0,926 (CL32), enquanto a 

heterozigosidade esperada variou de 0,545 (CL02) a 0,855 (CL32).  

O maior coeficiente de endogamia (FIS = 0,133) foi observado para CL06, 

seguida de CL01 (FIS = 0,003). Os quatro locos restantes (CL02, CL20, CL32 e CL 39) 

apresentaram valores negativos de FIS, indicando excesso de heterozigotos. Estes 

resultados diferem do estudo do jatobá (Ciampi et al., 2008), onde a heterozigosidade 

média observada foi menor do que a heterozigosidade média esperada. Os autores 

também acharam seis locos em desvios significativos para EHW, que foi explicado 

pela presença de alelos nulos. 

Dentre os sete locos microssatélites testados de Hymeneae courbaril L., 

apenas dois (Hc14 e Hc33) amplificaram quando foram transferidos para  C. mutijuga, 

mas, ainda assim, essa amplificação foi considerada baixa, sendo necessário uma 

maior otimização, não garantindo que seriam polimórficos. A transferência de 

microssatélite é afetada por vários fatores como: tamanho, presença de alelos nulos, 

possibilidade de subestimativa da variabilidade genética, complexidade do genoma e 
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se estes pertencerem ou não a regiões codificantes. Além disso, uma transferência 

bem sucedida também não depende somente da proximidade filogenética entre as 

espécies (Barbará et al., 2007; Oliveira et al., 2006).  

Rossetto (2001) revisou transferibilidade em várias espécies de plantas, 

concluindo que a transferibilidade média entre as espécies do mesmo gênero foi de 

76,4% e entre gêneros relacionados foi de 35,2%. Sendo assim, a amplificação de 

locos heterólogos são comuns quando realizados para espécies do mesmo gênero ou 

gêneros taxonomicamente relacionados, como observado neste estudo e para outras 

espécies (Ciampi et al., 2008; Ramos et al., 2011; Silva et al., 2012; Kumar et al., 

2014). Considerando os custos envolvidos no isolamento de marcadores 

microssatélites, os dados obtidos neste estudo representam uma possibilidade de 

aplicação dos microssatélites heterólogos para Copaifera multijuga Hayne. 

5.3 Estimativa da variabilidade e diferenciação genética de árvores de C. 
multijuga produtivas e não produtivas de oleorresina 

As estimativas de variabilidade genética, conteúdo de informação polimórfica e 

heterozigosidades observadas e esperadas em cada grupo (árvores produtivas e 

árvores não produtivas), estão representadas na tabela 10. Os resultados da análise 

do MICRO-CHECKER sugeriram não haver evidência de alelos nulos e nenhum 

desequilíbrio entre as combinações de locos foi detectado. 

Nas 102 árvores de C. multijuga, com fenótipos produtivo e não produtivos de 

oleorresina, avaliados com os seis locos microssatélites, foram identificados 91 alelos, 

com média de 7,6 alelos por loco (tabela 10). O loco mais polimórfico foi o CL32, com 

12 e 11 alelos para os dois grupos, respectivamente. Dois locos (CL01 e CL02) no 

grupo das árvores produtivas e dois locos (CL02 e CL20) no grupo das árvores não 

produtivas mostraram desvios significativos para EHW, após a correção de Bonferroni. 

Além disso, os dois grupos apresentaram valores negativos médios e FIS, indicando 

excesso de heterozigotos. 
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Tabela 10: Estimativa da variabilidade genética de 102 árvores de C. multijuga produtivas e não 
produtivas de oleorresina. 

C. 

multijuga 
Caract. 

Locos Microssatélites 

CL01 CL02 CL06 CL20 CL32 CL39 Média 

Á
rv

o
re

s
 

p
ro

d
u
ti
v
a
s
 

PIC 0,738 0,584 0,439 0,664 0,843 0,684  

A 6 8 7 7 12 6 7,7 

Ae 4,344 2,768 1,925 3,468 7,042 3,734 3,880 

HO 0,840 0,569 0,440 0,706 0,940 0,863 0,726 

HE 0,770 0,639 0,480 0,712 0,858 0,732 0,698 

FIS -0,091 0,110 0,084 0,008 -0,096 -0,178 -0.027 

EHW 0,003* 0,000* 0,747 0,534 0,682 0,340  

Á
rv

o
re

s
 n

ã
o
 

p
ro

d
u
ti
v
a
s
 

PIC 0,725 0,531 0,598 0,703 0,844 0,667  

A 5 8 8 7 11 6 7,5 

Ae 4,184 2,316 2,750 3,814 7,104 3,536 3,951 

HO 0,900 0,460 0,640 0,800 0,939 0,840 0,763 

HE 0,761 0,568 0,636 0,738 0,859 0,717 0,713 

FIS -0,183 0,190 -0,006 -0,084 -0,093 -0,171 -0,058 

EHW 0,569 0,000* 0,149 0,000* 0,954 0,641  

Conteúdo Informativo de Polimorfismo (PIC), número total de alelos por loco (A), número efetivo de 
alelos por loco (Ae), heterozigosidade esperada observada (HO), heterozigosidade esperada (HE), índice 
de fixação intrapopulacional (FIS) e Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW). 
*Valores significativos após a correção de Bonferroni (P<0,008). 

As estimativas de heterozigosidade observada para os dois grupos 

considerados foram significativas e ficaram acima dos valores esperados, exceto para 

três locos no grupo de árvores produtivas (CL02, CL06 e CL20) e apenas um loco no 

de árvores não produtivas (CL02). Entretanto, ainda assim, os dois grupos aderem às 

frequências esperadas para o Equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

Os resultados encontrados no presente trabalho para número total de alelos 

por loco (A), número médio de alelos por loco (Â) e das estimativas de diversidade 

genética (HO, HE e FIS) são próximos do valores relatados na literatura científicas em 

estudos genéticos realizados até o momento com espécies de copaíba e de espécies 

filogeneticamente relacionadas (jatobá e cumaru) (tabela 11). 

Tabela 11: Comparação de índices de variabilidade genética obtidos de marcadores microssatélites entre espécies de 
Copaifera L. e de espécies relacionadas filogeneticamente. 

Espécie n 
Nº de locos 

polimórficos 

Nº de 

Alelos 
Â HO HE FIS Referência 

D. odorata 76 8 133 16 - - - Vinson et al. (2008) 

H. courbaril 41 9 97 10,8 0,687 0,836 0,180 
Ciampi et al. (2008) 

H. estinocarpa 40 7 45 6,4 0,389 0,601 0,355 

H. courbaril var. 

stilbocarpa 
79 6 65 13,2 0,607 0,813 0,259 Feres et al. (2009) 
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C. langsdorffii 96 8 196 24,5 0,89 0,88 - Ciampi et al. (2000) 

C. langsdorffii 

28 

6 108 

10,3 - - 0,278 

Martins et al. (2008) 25 10,0 - - 0,387 

28 10,8 - - 0,361 

C. langsdorffii 112 8 186 9,8 0,757 0,893 0,154 Sebbenn et al. (2011) 

C. langsdorffii 

30 

6 140 

15,8 0.881 0.743 - 

Gonela et al. (2013) 22 15,0 0.882 0.908 - 

28 17,3 0.879 0.706 - 

C. langsdorffii 

100 

8 

113 14,1 0,659 0,861 0,236 

Antiqueira et al. (2014) 
100 126 15,7 0,699 0,881 0,198 

100 106 15,5 0,610 0,852 0,283 

53 125 13 0,732 0,901 0,189 

C. reticulata 
72 

6 
62 10,3 0,476 0,761 0,375 

Silva et al. (2012) 
64 67 11,2 0,452 0,777 0,419 

C. multijuga 102 6 99 8,25 0,745 0,706 -0,085 Presente trabalho 

Número de indivíduos avaliados (n), número médio de alelos por loco (Â) heterozigosidade observada (HO), 
heterozigosidade esperada (HE), índice de fixação intrapopulacional (FIS). 

 

Foram encontrados 15 alelos exclusivos (8 alelos para o grupo das árvores 

produtivas e 7 alelos para o grupo das árvores não produtivas), com frequências acima 

de 0,1 (10%). O que também pode estar contribuindo para formação dos grupos 

genéticos (produtivas e não produtivas), reforçando que existe diferenciação genética 

entre árvores produtivas e árvores não produtivas de oleorresina (tabela 12). 

Tabela 12: Alelos exclusivos e suas frequências de árvores de C. 
multijuga produtivas e não produtivas de oleorresina. 

Locos 
Árv. produtivas Árv. não produtivas 

A (pb) Freq. A (pb) Freq. 

CL 01 203 0,030   

CL 02 319 0,010 331 0,010 

CL 06 
176 

186 

0,010 

0,010 

160 

166 

182 

0,040 

0,010 

0,010 

CL 20 107 0,010 113 0,020 

CL 32 
236 

254 

0,030 

0,020 
238 0.010 

CL 39 148 0,020 140 0.010 

Total 8 7 

A (pb) diz respeito ao alelo em tamanho de pares de base. 

Martins et al. (2008) estudando fragmentos florestais do Portal de 

Paranapanema – São Paulo, encontrou 108 alelos em seis locos para a espécie C. 
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langsdorffii, dos quais 18 eram alelos exclusivos. Ciampi et al. (2000), em estudo com 

C. langsdorffii encontraram 196 alelos, com oito locos, e detectaram alelos privados 

em apenas poucos indivíduos. 

A análise de variância molecular (Amova) mostrou que a maior parte da 

variação genética foi encontrada dentro dos grupos de árvores produtivas e árvores 

não produtivas (97%) e, em princípio, sem nenhuma estrutura genética entre esses 

grupos (FST = 0,003, não significativa) (tabela 13). 

Tabela 13: Estrutura de variabilidade genética de C. mutijuga pela análise de variância molecular 
com base em seis locos microssatélites, considerando-se dois grupos: árvores produtivas e árvores 
não produtivas. 

A baixa diferenciação genética observada entre os grupos analisados 

(produtivas e não produtivas) indicam a falta de isolamento e intenso fluxo gênico entre 

os grupos, que homogeneíza sua diversidade genética, sugerindo que estão dentro 

na mesma zona genética (Graudal et al., 2007). Isso se deve ao fato das árvores de 

C. multijuga estarem relativamente próximas umas das outras na Reserva A. Ducke e 

as árvores dos plantios serem oriundas de mudas de sementes dessas árvores 

matrizes.  

Além disso, esse padrão de distribuição genética é esperado para espécies de 

árvores com mecanismos eficientes de fluxo gênico, como as espécies arbóreas 

tropicais que são polinizadas por animais e possuem dispersão de sementes. Estudos 

anteriores com C. langsdorffii observaram um padrão semelhante com baixa 

diferenciação genética entre as populações (Carvalho e Oliveira, 2004; Martins et al., 

2008; Gonela et al., 2013). 

Pinto et al. (2004) encontraram divergência alta (17,5%) entre populações de 

C. langsdorffii em Lavras, Minas Gerais, por meio de isoenzimas. Por outro lado, ao 

usar tanto AFLP como microssatélites, Ciampi et al. (2000) observaram que 90% da 

variabilidade genética em C. langsdorffii ocorre dentro das populações, e 10% entre 

populações.  Vieira e Carvalho (2009) em estudos com a espécie Protium spruceanum 

(Benth.) Engl., encontraram variabilidade de 97% ocorrendo dentro das populações. 

Fonte de Variação GL Variância 
Variação 

(%) 
FST P 

Árvores Produtivas e Não produtivas 

Entre (grupos) 1  0,32 0,003 0,105 

Dentro (de grupos) 100  99,68   



58 

 

Silva et al. (2012), estudando a variabilidade genética de C. reticulata na Floresta 

Nacional do Tapajós, com o uso de marcadores microssatélites heterólogos, 

encontrou maior variabilidade  dentro de grupos e de áreas de coleta, 93% e 97% 

respectivamente. 

A Análises Discriminantes de Componentes Principais (DAPC) (Jombart et al., 

2010) mostrou ter um desempenho tão bom ou melhor do que o programa 

STRUCTURE (Pritchard et al., 2000) para modelos simples e complexos de estrutura 

populacional (Jombart et al., 2010). Além disso, ao contrário do STRUCTURE, a 

DAPC é livre de suposições subjacentes de Equilíbrio de Hardy-Weinberg, que podem 

ser violadas quando o tamanho efetivo da população não é grande, como no caso do 

presente estudo com C. multijuga. Na função DAPC, considerou-se também como 

grupos genéticos, os quais foram separados em dois clusters: o primeiro, constituído 

de árvores não produtivas e o segundo de árvores produtivas. 

A análise do DAPC identificou dois clusters genéticos com Membership 

Probabilities total de 0,803 para o grupo das árvores não produtivas (Cluster 1) e 0,765 

para o grupo das árvores produtivas (Cluster 2) (figura 14) e evidencia uma estrutura 

genética entre os dois grupos, entretanto, com um nível de mistura entre os clusters. 

Mistura que ficou evidentes em alguns indivíduos que apresentam Membership 

Probabilities para os dois clusters.  

 
Figura 14: Barplot DAPC das 102 árvores de C. multijuga não produtivas e produtivas de oleorresina, 
cluster 1 e clusters 2 respectivamente.  

Esse nível de mistura também foi observado na Análise Discriminante (figura 

15). Para ambas as análises foram usados os 35 primeiros PCs, conforme a figura 15 
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e uma função discriminante, valores obtidos pós análise de validação cruzada (função 

xvalDapc) (intervalo de confiança 97,5% = 0,58). 

 
Figura 15: Função discriminante DAPC de árvores de C. multijuga não produtivas e produtivas de 
oleorresina, cluster 1 e clusters 2 respectivamente. 

Entre esses dois clusters genéticos na figura 15, foram identificados indivíduos 

com Membership Probabilities > 90% para cada cluster. Sendo, 20 indivíduos para o 

cluster 1 (árvores não produtivas) e 22 indivíduos para o cluster 2 (árvores não 

produtivas). Esses indivíduos foram separados e analisados novamente com a função 

dapc. Dessa forma foi possível visualizar somente os indivíduos com Membership 

Probabilities > 90% para cada cluster (figura 16), com diferenças visíveis  e um baixo 

nível de mistura após Análise Discriminante (figura 17). Para ambas as análises foram 

usados os 20 primeiros PCs e uma função discriminante, valores obtidos pós análise 

de validação cruzada (função xvalDapc) (intervalo de confiança 97,5% = 0,66). 
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Figura 16: Barplot DAPC das árvores de C. multijuga não produtivas e produtivas de oleorresina 
(Membership Probabilities > 90%), cluster 1 e clusters 2 respectivamente.  

 

 

Figura 17: Função discriminante DAPC de árvores de C. multijuga não produtivas e produtivas de 
oleorresina (Membership Probabilities > 90%), cluster 1 e clusters 2 respectivamente. 

O carregamento das frequências alélicas (> 0,028) dos marcadores CL02, CL6, 

CL20 e CL32 que mais contribuíram para a tendência observada na função 

discriminante DAPC de árvores de C. multijuga não produtivas e produtivas de 

oleorresina (Membership Probabilities > 90%), encontra-se na figura 18.  
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Figura 18: Gráfico de carregamento das frequências alélicas (> 0,028) dos marcadores CL02, CL6, 
CL20 e CL32 que mais contribuíram para a tendência observada na função discriminante DAPC de 
árvores de C. multijuga não produtivas e produtivas de oleorresina (Membership Probabilities > 90%). 

As análises DAPC distingue de forma clara os dois agrupamentos genéticos 

(produtivas e não produtivas) separados a  priori, com base no traço fenotípico. Apesar 

do fato de que algum grau de mistura genética ter sido observado entre os grupos  

(sobreposição), este estudo mostrou alta correspondência com a existência de alelos 

exclusivos, sugerindo que esses grupos formam entidades biológicas distintas. 

Seu reconhecimento é relevante, pois abri uma nova perspectiva para o 

aprofundamento de outros estudos genéticos com a C. multjuga e outras espécies de 

copaíba, assim como a possibilidade de seleção de mudas em campo (regeneração 

natural) ou em viveiro florestal, com características desejáveis (potencial produtora de 

oleorresina). Portanto, constitui-se de atividades de pré-melhoramento genético 

visando o fortalecimento da produção de oleorresina no Estado do Amazonas. Este é 

o primeiro trabalho em que se estuda grupos fenotipicamente diferentes da mesma 

espécie (árvores produtivas e árvores não produtivas de oleorresina). 
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6 CONCLUSÃO 

A análise fenotípica nos plantios da Estação Experimental e Silvicultura Tropical 

(EEST/INPA) confirma que, em relação à produção do oleorresina no tronco das 

árvores de Copaifera multijuga Hayne, árvores produtivas e não produtivas podem 

gerar descendentes com ambos os fenótipos. 

Seis locos microssatélites (SSR) foram amplificados heterologamente com 

sucesso para C. multijuga com as seguintes propriedades: (i) são facilmente utilizáveis 

em condições de rotina, (ii) são polimórficos no nível individual e (iii) poucas reações 

de PCR multiplex são necessárias para genotipar cada indivíduo.  

Com base no traço fenotípico de produção de oleorresina, conseguiu-se 

diferenciar geneticamente, a partir da Análise Discriminante de Componentes 

Principais (DAPC), árvores de C. multijuga em dois grupos bem estruturados: 

produtivas e não produtivas. A presença de alelos exclusivos fortalece a existência de 

diferença genética entre os grupos. 

No geral, os resultados do presente estudo revelam novos marcadores 

heterólogos úteis, disponíveis para aplicação em estudos de sistema reprodutivo, 

genética populacional e a provável conservação de populações naturais de C. 

multijuga. 
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ANEXO A 

 
ANEXO A1: Distribuição do gênero Copaifera L. na Amazônia Legal Brasileira, de acordo com a literatura disponível. 
Fonte: Medeiros (2016) 


