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Resumo: Nos últimos 60 anos, a quimioterapia tem sido considerada uma 

das principais estratégias para o tratamento da maioria dos tumores. Dentro deste 

contexto, a multirresistência das células tumorais frente aos atuais fármacos é 

destacada, em função de ser um dos fatores preponderantes pelo não sucesso de 

grande parte deste tipo de terapia. Dentre todas as plantas com propriedades 

medicinais, as árvores do gênero Copaifera merecem destaque em função de suas 

aplicações farmacológicas historicamente comprovadas pela medicina popular, 

incluindo sua atividade antitumoral, onde observa-se a significante propriedade 

citotóxica (in vitro e in vivo), frente a diversos tipos de células tumorais, apresentada 

pela oleorresina de algumas espécies deste gênero, pretende-se com este estudo 

avaliar in vitro o potencial antitumoral da oleorresina e dos principais metabólitos 

secundários isolados de Copaifera pubiflora. 

 

Introdução: Desde os primórdios da civilização os vegetais têm sido 

utilizados na profilaxia e no tratamento de doenças que acometem os seres 

humanos. Dentre todas as plantas medicinais comumente utilizadas pela população 

brasileira, as árvores do gênero Copaifera, conhecidas popularmente como 

“copaíbas, copaibeiras ou pau d´óleo”, podem ser destacadas em função de suas 

inúmeras aplicações farmacológicas historicamente comprovadas pela medicina 

popular (Veiga Jr. et al., 1997; Veiga Jr. & Pinto, 2002).As propriedades biológicas 

relacionadas às copaibeiras estão em sua grande maioria associadas ao uso de seu 

material balsâmico que é obtido por extração do tronco das árvores (Tappin et al., 

2004). Até o presente momento já foram isolados e caracterizados 

aproximadamente 30 diferentes estruturas químicas de diterpenos e identificados 

mais de 70 hidrocarbonetos sesquiterpênicos (Veiga Jr. & Pinto, 2002; Veiga Jr. et 

al., 2007).  

 

Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar in vitro o 

potencial antitumoral do oleoressina de Copaifera pubiflora e dos seus principais 

metabólitos secundários frente a diferentes tipos de linhagens celulares.  

 

Metodologia: Os processos de isolamento e purificação dos diterpenos da 

oleorresina serão realizados utilizando-se diversas técnicas cromatográficas, tais 



como cromatografia líquida à vácuo (CLV), cromatografia em camada delgada 

preparativa (CCDP) e cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE).  As estruturas 

químicas das substâncias isoladas e purificadas estão sendo identificadas, 

utilizando-se métodos espectrométricos de ressonância magnética nuclear (RMN). 

 

        Desenvolvimento: A oleorresina de Copaifera pubiflora (OCPub; 150g) 

foi submetida á cromatografia líquida à vácuo (CLV) utilizando 600g de sílica gel 60 

como fase estacionária e um sistema de eluição por gradiente crescente de 

polaridade (hexano e acetato de etila) como fase móvel. Este fracionamento originou 

6 frações. Após este procedimento, as frações foram concentradas em evaporador 

rotativo e submetidas à análise cromatográfica por cromatografia em camada 

delgada (CCDC), e posteriormente a análise em CLAE-DAD. Através desta análise e 

considerando a massa de cada fração, optou-se por dar sequência aos trabalhos de 

isolamento fracionando OCPub 2.  A fração OCPub 2 (5g) foi submetida a nova 

cromatografia líquida a vácuo (CLV) utilizando 230g de sílica gel 60 como fase 

estacionária e eluição por gradiente crescente de polaridade (hexano e acetato de 

etila) como fase móvel, originando 11 outras frações, que foram submetidas à 

análise cromatográfica por cromatografia em camada delgada (CCDC), e 

posteriormente foi submetido a análise em CLAE-DAD. Após todo monitoramento, a 

fração 2.11 apresentou um perfil de alto grau de pureza e, portanto, será submetida 

à RMN de 1H e 13C, dando sequência ao isolamento com as frações 2.6 e 2.7. 

    As frações 2.6 e 2.7 apresentaram um perfil semelhante, as mesmas foram 

reunidas e submetidas a cromatografia líquida à vácuo (CLV), onde utilizou-se uma 

massa de 2,8g da amostra, e utilizou-se 230g de sílica gel 60, como fase 

estacionária e eluição por gradiente crescente de polaridade (hexano e acetato de 

etila) como fase móvel.  

 

Resultados preliminares: Depois de todo o processo de isolamento proposto 

e realizado, obteve-se uma fração 2.11 que foi enviada à Universidade de São Paulo 

(USP) para análise por RMN, no entanto os espectros estão sendo confeccionados.  
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