
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: AVALIAÇÃO ANTITUMORAL IN VITRO DA OLEORRESINA DE COPAIFERA PUBIFLORA E DE
SEUS PRINCIPAIS METABÓLITOS SECUNDÁRIOS.
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: FARMÁCIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): LARISSA COSTA OLIVEIRA, LUIZA JUNQUEIRA CARNEIROAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): SÉRGIO RICARDO AMBRÓSIOORIENTADOR(ES): 



Resumo: O reino vegetal contribui muito com o fornecimento de metabólitos 

aplicáveis a algumas patologias, no entanto são utilizados com pouco ou nenhum 

estudo fitoquímico ou farmacológico. Dentre todas as plantas medicinais, as árvores 

do gênero Copaifera merecem destaque diante de sua diversidade de metabólitos, 

associadas a diversas propriedades farmacológicas comprovadas pela medicina 

popular, incluindo a atividade antitumoral frente a várias linhagens celulares, nas 

quais apresentam significantes propriedades citotóxicas (in vitro e in vivo). 

Introdução: Dentre todas as plantas utilizadas comumente pela população 

brasileira, as árvores do gênero Copaifera conhecidas como “copaibeiras ou pau 

d’óleo”, podem ser destacadas pelas suas propriedades farmacológicas, 

historicamente comprovadas pela medicina popular (Veiga Jr. et al., 1997; Veiga Jr. 

& Pinto, 2002). A oleorresina é um produto encontrado em várias partes da árvore, 

porém esta concentrada em sua maioria no tronco da árvore. Esta oleorresina é 

produto do metabolismo secundário dessa espécie, tendo como função para a 

árvore a proteção contra microrganismos (Veiga Jr. & Pinto, 2002). As propriedades 

relacionadas as copaibeiras estão na sua maioria associados ao uso de seu material 

balsâmico (Tappin et al., 2004). 

Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo o isolamento dos metabólitos 

secundários da oleorresina de Copaifera pubiflora e a avaliação do potencial 

antitumoral (in vitro) dos mesmos. 

Metodologia: Os processos para o isolamento dos constituintes químicos da 

oleorresina foram realizados utilizando-se de várias técnicas cromatográficas tais 

como cromatografia líquida à vácuo (CLV), cromatografia em coluna clássica, 

cromatografia em camada delgada comparativa (CCDC) e cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE).  As estruturas químicas das substâncias isoladas e 

purificadas serão identificadas, utilizando-se métodos espectrométricos de 

ressonância magnética nuclear (RMN). Já o ensaio citotóxico foi realizado perante 

duas técnicas diferentes, o XTT (sal de tetrazolio) e o SRB (sulforrodamina B). 

Procedimentos: A oleorresina de Copaifera pubiflora (massa 150g) foi submetida á 

(CLV), utilizando de sílica gel como fase estacionária e um sistema de eluição por 

gradiente crescente de polaridade com uma mistura de (n-hexano e acetato de etila) 

como fase móvel. Este fracionamento originou 6 frações, que foram analisadas por 



(CCDC) e posteriormente por (CLAE). Optou-se por dar sequência aos trabalhos de 

isolamento fracionando OCPub 2 utilizando 5g de massa, sendo submetida a (CLV) 

utilizando-se sílica gel como fase estacionária e como fase móvel um sistema 

eluição por gradiente crescente de polaridade com uma mistura de (n-hexano e 

acetato de etila), originando 11 outras frações, que foram submetidas à análise 

(CCDC), e posteriormente foi submetido a análise em (CLAE). 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 para elucidação estrutural. Devido ao 

perfil e quantidade de massa, submeteu-se a fração 2.5 a uma cromatografia em 

coluna clássica utilizando 0,213g de massa, utilizando-se sílica gel como fase 

estacionária, e uma composição de solventes de (n-hexano e acetato de etila) como 

fase móvel, coletando-se então 60 frações, que foram analisadas por (CCDC) e 

posteriormente por (CLAE). Devido ao perfil de alto grau de pureza, a fração 2.5.50 

foi submetida à RMN de 1H e 13C, para elucidação estrutural. Dando continuidade ao 

fracionamento, submeteu-se a fração 3 a uma (CLV), utilizando 5g de massa, sílica 

gel como fase estacionária, e como fase móvel um gradiente de eluição com 

polaridade crescente com uma mistura de (n-hexano e acetato de etila), que resultou 

em 13 frações, dentre elas a fração OCPub 3.5 que apresentou alto grau de pureza 

e foi submetido à RMN de 1H e 13C para elucidação estrutural e a fração OCPub 3.8 

que também apresentou alto grau de pureza e foi submetido à RMN de 1H e 13C, 

para elucidação estrutural. Em seguida continuou-se o fracionamento pela fração 4 

que foi submetida a uma (CLV), utilizando-se 2,61g de massa, sílica gel como fase 

estacionária, e como fase móvel um gradiente de eluição com polaridade crescente 

com uma mistura de (n-hexano e acetato de etila), que resultou em 13 frações, 

dentre elas a fração OCPub 4.3 que apresentou alto grau de pureza e foi submetido 

à RMN de 1H e 13C para elucidação estrutural e a fração OCPub 4.11 que também 

apresentou alto grau de pureza e foi submetido à RMN de 1H e 13C, para elucidação 

estrutural. Os testes de citotoxicidade foram realizados primeiramente com a 

oleorresina bruta e com sua fração volátil perante as linhagens normais MCF 10-A e 

GM07492-A, primeiramente com a técnica do XTT onde as culturas celulares são 

lavadas com PBS (tampão salino fosfato 10 mM) e incubadas em meio DMEM sem 

fenol vermelho contendo 10% da solução de XTT. Posteriormente foi realizada a 

leitura colorimétrica a 492 nm com referência de 692 nm no espectrofotômetro, onde 

a absorbância obtida é correspondente ao número de células viáveis. Após o 



processo com XTT as placas são lavadas com PBS até a retirada do corante, as 

células então são fixadas com 25 µL de ácido tricloroacético, depois são lavadas 

com 100 µL de água destilada por 4 vezes. Posteriormente foi realizada a coloração 

das proteínas celulares adicionando em cada poço 50 µL da solução de SRB em 

solução de 1% de ácido acético, durante 15 minutos. O excesso do corante é 

retirado com 5 lavagens de ácido acético a 1%. Por fim o corante ligado as proteínas 

foi dissolvido em 150 mL de Tris-HCL 10mM sob agitação e quantificado em 

espectrofotômetro a 550 nm com referência de 650 nm. 

Resultados Preliminares: Com o processo de isolamento proposto e realizado, 

obteve-se seis frações as quais foram enviadas à Universidade de São Paulo (USP) 

para análise por RMN, os espectros foram confeccionados chegando a estrutura de 

cada composto: OCPub 2.11 (ácido caurenóico); OCPub 3.5 (ácido hardwíkiico); 

OCPub 3.8 (ácido copálico); OCPub 4.3 (ácido hardwíkiico), porém as frações 

OCPub 2.5.50 e OCPub 4.11 ainda estão em fase de elucidação estrutural. Os 

resultados obtidos pelos métodos utilizados na avaliação de citotoxicidade, pode-se 

dizer que a oleorresina e a fração volátil investigados apresentaram valores de IC50 

significativamente inferiores aos apresentados pelo método do XTT, o que indica 

que, esta droga vegetal e sua fração volátil exerce um efeito aparentemente 

citostático, sendo capazes de inibir a síntese proteica da célula em concentrações 

que não são citotóxicas. Sendo assim os valores de IC50 da fração volátil são 

menores que os da oleorresina, o que indica que a mesma seja mais citotóxica para 

as células testadas que a própria oleorresina. 
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