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RESUMO 

Na Amazônia existem muitos produtos biotecnológicos em potencial. Entretanto, a poucos 

deles já foi investido tempo e esforço na investigação com tecnologias mais modernas que 

permitam o aumento de escala para que sejam obtidos os bioprodutos que possibilitem a 

criação de uma bio-indústria. Os breus e os óleos de copaíba são dois produtos de escolha 

para a pesquisa e o aumento de escala, pois têm grande volume de produção em toda a 

Amazônia e são extremamente bioativos. Como meio de fracionamento foi escolhido 

partições liquido-liquido com líquidos iônicos. Uma possível alternativa de uso para os 

solventes orgânicos voláteis. Os líquidos iônicos apresentam propriedade físico-quimicas 

únicas como negligente vapor de pressão e alta viscosidade alem de serem facilmente 

reciclado com perdas irrisórias. O óleo de copaíba e o breu foram fracionados em frações 

ácidas e não-ácidas com eficácia. Indicando assim a viabilidade do processo.  
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INTRODUÇÃO 

 

O surgimento de novos conhecimentos e técnicas biotecnológicas vem despertando 

cada vez mais o interesse de alguns segmentos econômicos que utilizam o conhecimento 

científico para ampliar suas atividades industriais, como por exemplo, as indústrias 

farmacêutica, cosmética e de alimentos. Isso, entre outras atividades, incentivou a inovação 

e a busca por novas matérias primas de origem natural (DA SILVA, 2010). 

Um grande potencial biotecnológico é observado no óleo-resina exsudado de árvores 

do gênero Copaifera (Fabaceae), encontrado em toda América tropical, constituído por 

sesquiterpenos e ácidos diterpênicos. Seu uso é relatado desde sociedades primitivas 

latino-americanos a grandes centros urbanos, principalmente pelas atividades cicatrizantes, 

antiinflamatórias e antibióticas. No entanto o potencial econômico do óleo ainda é pouco 

explorado. A comercialização ocorre na forma bruta e, raramente, a partir da destilação do 

óleo para obter sua fração sesquiterpênica, a qual possui alto valor de mercado. O resíduo 

deste processo é rico em diterpenos bioativos, como o ácido caurenóico com diversas 

atividades medicinais (VEIGA JUNIOR & PINTO, 2002). 

Outra matéria prima amazônica com potencial para uma agroindústria é o breu: óleo-

resina oriundo de várias espécies da família Burseraceae, abundante nas regiões tropicais e 

sub-tropicais, constituído principalmente por monoterpenos e triterpenos. Suas substâncias 

purificadas, como a amirina, possuem um alto valor comercial por motivos terapêuticos, 

além de os monoterpenos encontrados no breu serem amplamente utilizados pela indústria 

de cosméticos pelo seu aroma (RÜDIGER et al, 2007). 

Uma dificuldade atual é a purificação de produtos naturais de uma forma mais 

sustentável. Uma alternativa tecnológica é o uso de líquidos iônicos (LI’s), sais com 

temperatura de fusão abaixo de 100ºC que possuem diversas aplicações, entre elas, o uso 

como solvente, substituindo os solventes orgânicos voláteis (SOV’s) trivialmente utilizados 

na indústria e que são tóxicos, voláteis e altamente poluidores diferente dos líquido iônicos 

(POOLE & POOLE, 2010). Sendo assim este trabalho consiste na purificação das frações 

majoritárias do óleo de copaíba e do breu com o uso de líquidos iônicos em partições 

binárias. 
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1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 O GÊNERO COPAIFERA 

 
O óleo-resina do gênero Copaifera (Fabaceae), também conhecido como óleo de 

copaíba, localizado na região tropical, pode ser extraído de 72 espécies, sendo cerca de 

22%  encontrado em território brasileiro segunda  o Index Kewensis (1996). Lawrence afirma 

que as espécies mais frequentemente utilizadas na produção de óleo para fins comerciais 

são: C. reticulata (70%), C. guianensis (10%), C. multijuga (5%) e C. officinalis (5%). 

Na região amazônica ainda existem comunidades de difícil acesso que usam diversos 

fitoterápicos, como único recurso medicinal, entre eles, o óleo oriundo do gênero Copaifera. 

(VEIGA JR. & PINTO, 2002). Ainda existem outras atividades conhecidas, porém pouco ou 

não utilizadas como expectorante (OLIVEIRA, 1905), anti-cancerígeno (RODRIGUES, 

1989), leishmaniose (GRENAND,1987), e até picada de cobra(ROSA, 1694). O óleo de 

Copaifera é constituído basicamente por sesquiterpenos e diterpenos muito deles em sua 

forma ácida. 

A disseminação da indústria de produtos naturais em todo o mundo levou a 

comercialização extensiva do óleo de copaíba pelos laboratórios farmacêuticos. No Brasil, 

as principais áreas fornecedoras do óleo é a região norte (o centro-oeste também produz, 

porém, em quantidade muito baixa) principalmente o estado do Amazonas (Rondônia e o 

Pará produzem em baixa quantidade) focando os municípios de Apuí, Lábrea e Novo 

Aripuanã. Estes óleos são exportados para a União Européia, América do Norte e Ásia ou 

mesmo para outras regiões brasileiras para serem vendidas pelas farmácias que 

comercializam produtos naturais As mais comuns são as cápsulas ou pequenos frascos de 

30 ou 10 ml. 

 

1.2 BREU 

  
O oleoresina, oriundo de várias espécies de família Burseraceae abundantes das 

regiões tropicais e subtropicais, é constituído principalmente por monotermenos e 

triterpenos apesar de apresentar outros terpenos e fenilpropanoides. Seus constituintes 

majoritários são a- e b-amirina, triterpenos(RÜDIGER et al, 2007). 

Na medicina tradicional esta resina é usada como Tônico e estimulante (COSTA, 

1975) ou como antiinflamatório (CORREA, 1984). Sua característica aromática o transforma 
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em uma matéria prima com potencial para a indústria de cosméticos. No entanto, na região 

amazônica ainda é pouco explorada. 

 

1.3 LÍQUIDOS IÔNICOS 

 

Os líquidos iônicos são sais orgânicos com uma temperatura de fusão abaixo de 100o 

Celsius primeiramente sintetizado em um estudo de eletroquímica, em 1914, por Paul 

Walden (PLETCHKOVA & SEDDON, 2008). 

A possibilidade da liquidez desses sais orgânicos é existente devido à 

deslocalização da carga que ocorre em vários cátions que originam tais substâncias 

juntamente com o maior volume de interações fracas entre as moléculas como dipolo-dipolo, 

ligação hidrogênio e van de walls. Mas como ocorrem ligações iônicas, possuem certas 

características de cristais como uma disposição parcialmente organizada altamente 

influenciada pela temperatura e sofrem empacotamento. Resumidamente, os LI’s podem ser 

chamados de redes tridimensionais organizadas em espécies iônicas que sofrem uma 

clivagem constante (CORSORTI, et al. 2001).  

Devido à união de diversas interações tanto de sólidos quanto de líquidos em uma 

mesma substância, os líquidos iônicos possuem pitorescas propriedades físico-químicas 

como elevada densidade, desprezível pressão de vapor, alta estabilidade térmica e, em sua 

maioria não é inflamável. Estudos preliminares indicam a não toxicidade, a não poluição do 

meio ambiente, além de serem facilmente recicláveis (HAN & ARMSTRONG, 2007).  

Geralmente são compostos por um ânion podendo ser orgânico ou não como 

nitratos, cloretos ou mais comumente o tretrafluorborato ou hexafluorfosfato e ainda o 

tetracloroalumínio. E o cátion orgânico é quase sempre assimétrico substituído e 

nitrogenado como imidazólio, piridínio e pirrolidínio (LIU, et al, 2009) 

São estimadas a possibilidade de síntese de cerca de 108 liquidos iônicos sendo 

suas características bem distintas como densidade e miscibilidade possibilitando assim o 

uso do LI com propriedades específicas para cada uso: os “solventes modeláveis” (POOLE 

& POOLE, 2010) 

Essa nova classe de líquidos possui diversas aplicações, muitas delas ainda pouco 

exploradas. Hoje, sua principal área de uso é como solventes e catalisadores em síntese 

orgânica (PLETCHKOVA & SEDDON, 2008). Uma aplicação promissora é como solvente 

orgânico em partições líquido-líquido, substituindo os solventes orgânicos voláteis (SOV’s), 

que são dispendiosos para a indústria já que em sua recuperação a um percentual perdido, 

enquanto o LI possui uma reciclagem sem perdas, além de os SOV’s serem altamente 

poluidores e tóxicos (SUN & AMSTRONG, 2010). 
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2. MÉTODO 

 

A oleoresina originária da espécie C. multijuga e o breu proveniente de Protium 

paniculatum foram coletados na Reserva Florestal Ducke no Estado do Amazonas e os 

liquidos iônicos (L.I.) Hexafluorfosfato de 1-butil-3-metilimidazólio ([bmim]PF6) e o 

tetrafluorborato de 1-butil-3-metilimidazólio ([bmim]BF4) foram sintetizados pelo prof. Dr. 

Eder João Lenardao e seus colaboradores no Laboratório de Síntese Orgânica Limpa da 

Universidade Federal de Pelotas – LASOL/UFPEL. 

Inicialmente foi feito um teste de solubilidade entre os L.I. e solventes orgânicos e a 

água. Determinando as possibilidades da metodologia de extração:  

1. Com a amostra solubilizada no [bmim]PF6 foram feitas quatro partições 

binárias concecutivas: uma com solução básica e três partições com 

solventes orgânicos hexano, éter e isopropanol. Posteriormente a solução 

básica passou por uma extração com éter com variações de pH.  

2. Com a amostra solubilizada no [bmim]BF4 foi adicionado 1ml de solução 

básica formando uma fase. Posteriormente foram seis partições. Com 

hexano, éter, acetato de etila e após tudo isso foi mudado o pH da solução do 

LI. para 8 e extraído com acetato de etila, esta ultima parte do procedimento 

foi repetido para o pH 4 e 2.   

Cada material vegetal usado (breu e óleo de copaíba) possuiu sua adaptação nesta 

metodologia generalizada apesar disso as duas metodologias dos líquidos foram utilizadas 

100mg de amostra, seja breu ou óleo de copaíba, 5ml do liquido iônico determinado e cada 

extração citada equivale a cinco extrações com o mesmo solvente. 

As frações obtidas nas duas metodologias foram analisadas por cromatografia em 

camada delgada, CG-DIC e ou métodos espectroscópicos. 
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Nas três metodologias foram feitas partições de troca iônica, isto é, com a mudança 

de pH. Através da solução básica todas as substâncias contidas no oleoresina que 

possuíam caráter ácido mudaram de fase tornando-se sais dissociados na água. A partir 

desta solução, o pH foi diminuído, fazendo com que as substâncias ácidas voltassem ao seu 

estado protonado e posteriormente foi extraído os ácidos orgânicos com éter de etila. 

Nas outras partições sem a mudança de pH foram feitas para extrair as frações não 

ácidas dos óleos-resina. 

1. Metodologia 1 com Copaíba: 

Na primeira partição dessa metodologia, tanto a fração ácida (diterpenos ácidos) 

quanto a não ácida (hidrocarbonetos sesquiterpenos e oxigenados) do óleo, presente no 

[bmim]PF6, tendeu a ir pra solução aquosa sendo que no pH 8 concentrou-se toda a fração 

não ácida e alguns ácidos. O LI não conseguiu reter a fração não ácida. Um possível motivo 

é o espaço inter-molecular do liquido iônico, responsável pela recepção de analitos, ser 

pequeno para uma molécula de 15 carbonos como os sesquiterpenos.  

2. Metodologia 2 com Copaíba: 

O óleo de copaíba concentrou-se nas duas primeiras frações dessa metodologia, 

confirmando a ineficácia do [bmim]PF6 na partição com óleo de copaíba. Nesta metodologia 

o L.I. devia reter os ácidos diterpênicos, mas não o faz.  

De forma geral, quanto maior a carga, ou seja, uma maior deslocalização da nuvem 

eletrônica, maior será a interação do L.I. com a amostra (Matsumoto et. al.,  2005;  

Meindersma et. al., 2006; Poole & Poole, 2010). Apesar da deslocalização eletrônica dos 

ácidos serem maior, a amostra não é retida pelo LI devido a questão estéreo. 

3. Metodologia 3 com Copaíba: 

Esta metodologia se mostrou eficaz na separação dos sesquiterpenos não ácidos 

dos diterpenos ácidos encontrados no óleo em questão. Os ácidos concentraram-se nas 

frações do pH 8, pH4 e pH2 , como esperado, no entanto o perfil do pH4 e pH2 

demonstraram semelhança sendo estas duas frações unidas. E as substâncias não ácidas 

dividiram-se nas frações extraídas com hexano, éter e acetao de etila sendo que as frações 

obtidas com éter e com acetato de etila demonstraram um rendimento baixo e um perfil em 

CCD semelhante ao hexano sendo desnecessárias essas partições. Esta metodologia foi 

repetida oito vezes para se obter um espaço amostral maior e foi calculada uma média do 
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rendimento de cada fração demonstrado na tabela 2 obtendo um desvio padrão de 5% e 

uma media de rendimento total de 95%. 

 

 Tabela 2: Média dos rendimentos da metodologia 3 com copaíba. 

Fração Rendimento 

Hexano 52,0% 

pH 8 26% 

pH 2 17% 

 

O cromatograma obtido da amostra esterificada in natura de copaíba demonstra um 

espaçamento entre 24 e 28 minutos característico de óleo de copaíba.  Abaixo de 24min 

encontram-se os sesquiterpenos não ácidos, sendo o principal componente o cariofileno que 

representa 26% da amostra in natura, acima dos 28min encontram-se os diterpenos ácidos. 

Sendo o pico 41, o ácido copálico, o de maior concentração (4%) seguido pelo acetóxi-

copálico representado pelo pico 46. 

Na fração em hexano pode-se observar a inexistência de picos com concentrações 

significativas após 23min demonstrando que os ácidos mantiveram-se na fração do líquido 

iônico. Esta fração concentrou os não-ácidos, um processo feito por destilação na indústria, 

no entanto, devido o aquecimento os ácidos, que não são voláteis, são degradados. Esta 

metodologia com liquido iônico conseguiu-se purificar os não ácidos sem a degradação dos 

ácidos. 

O pH 8 apresentou apenas substâncias acima de 28min sendo considerada uma 

fração de ácidos dterpênicos de copaíba, comprovando a eficácia da metodologia. Os dois 

principais ácidos desta amostra (copálico e acetóxi-copálico) apresentaram 32% e 18% de 

porcentagem de massa da fração respectivamente.  

O pH 2 apresentou o hidroxí-copálico (pico 15) como principal constituinte possuindo 

34% da massa da fração. Esta substância não apresenta uma alta concentração na fração 

in natura sendo provavelmente sintetizada no processo de separação. 

Além de a metodologia ter apresentado pouca emulsão, algo extremamente útil em 

uma partição liquido-liquido, o uso de solvente orgânico foi baixo, podendo, até, ser 

diminuído ainda mais se ao invés de usar diversos pH’s e usar o éter para extrair, 

passarmos a usar acidificar até o pH 2 e usar um liofilizador para concentrar os ácidos em 

sua forma protonada.  

Apesar da metodologia ter sido eficaz, o líquido iônico [bmim]BF4 é relatado por 

Cassol, em 2007, como um LI com baixa capacidade extrativa. O possível motivo da fase do 

LI ter absorvido os diterpenos ácidos é a adição de uma solução básica na mesma fase 

aumentando a eficácia. 
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Os resultados da aplicação das três metodologias para as amostras de breus são 

apresentadas a seguir: 

 

1. Metodologia 1 com Breu: 

Na partição do [bmim]PF6 e breu com uma solução básica, a fração ácida e algumas 

substâncias não ácidas foram para a fração aquosa.  

Ainda em pH básico foi particionada a solução aquosa com acetato de etila para 

remover os não ácidos presentes, estes por sua vez formaram cristais de α- e β- amirina 

principal substancia da resina. Após essa etapa de limpeza da solução básica a metodologia 

foi feita como previsto sendo extraído apenas no pH2 devido prévia avaliação das frações 

ácidas por cromatografia em camada delgada. O [bmim]PF6 com o restante das substâncias 

não ácidas do breu foi extraído com hexano, éter e isopropanol, sendo que a fração 

alcoólica e etérea demonstraram-se desnecessária por baixa concentração. A metodologia 

adaptada foi repetida 5 vezes obtendo-se uma média de rendimentos de cada fração com 

um desvio padrão de 6% e uma média de rendimento total de 95%. 

 

Tabela 3: Média dos rendimentos da metodologia 1 de breu.  

Fração Rendimento 

Hexano 50% 

Acetto de etila 27% 

pH 2 18% 

 

O liquido iônico [bmim]PF6 não conseguiu reter a α- e β- amirina como esperadas 

sendo estas concentradas na fração em acetato realizada com a fase aquosa. Estas são as 

substâncias majoritárias na resina, por isso, o alto rendimento desta fração. 

A fração em pH 2 obteve 5 substâncias majoritárias sendo a soma das porcentagens 

em massa delas serem 92% da amostra. Estas substâncias apresentam o mesmo esqueleto 

característico de fitoesterol sendo o pico 19 definido como acetóxi-stigmasterol e o pico 20 o 

sitoesterol. A purificação inesperada de fitoesteróis sugere a ineficácia desta metodologia 

como alternativa de extração de ácidos terpenicos de breu. 

2. Metodologia 2 com Breu: 

A amostra do breu concentrou-se na fração em hexano e em éter. Não ocorrendo a 

separação entre os não ácidos e ácidos da amostra. 

3. Metodologia 3 com Breu:  

Assim com o oleoresina de copaíba, a metodologia com [bmim]BF4 foi eficaz na 

separação da fração ácida da não- ácida de breu. A fração em hexano e em éter 

concentraram as substancias não ácidas, o acetato de etila obteve um perfil cromatográfico 
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semelhante ao pH 8, logo pode-se descartar esta fração. A fração em éter, quando 

analisada em CCD, obteve spots tanto de ácidos quanto dos não ácidos, no entanto, no pH 

8, pH4 e pH2 apresentaram somente ácidos sendo que os dois últimos apresentaram um 

perfil cromatográfico semelhante podendo estes serem unidos apenas no pH 2.    

A metodologia foi repetida 5 vezes obtendo-se uma média dos rendimentos de cada 

fração com um desvio padrão de 6% e uma média de rendimento total de 94%. 

 

Tabela 4: Média dos rendimentos da metodologia 3 de breu. 

Fração Rendimento 

Hexano 73% 

Éter 5,9% 

pH 7 6% 

pH 2 8% 

 

O fato do [bmim]PF6 ser imiscível com água possibilitou uma maior variabilidade da 

metodologia sendo que este por sua vez demonstrou um poder extrativo menor quando 

comparado com Cassol, em 2007, que avaliou a capacidade extrativa em frações de 

petróleo. O [bmim]PF6, de uma forma geral, entre todas as classes de terpenos avaliadas só 

conseguiu reter a fração monoterpênica do breu. Apesar dos maiores terpenos avaliados 

(diterpenos e triterpenos) encontravam-se na sua forma ácida, que teoricamente deveria 

possibilitar uma maior interação entre o LI e a amostra. Um motivo plausível para esta 

explicação é o fator estéreo, ou seja, o espaço intermolecular do liquido iônico é pequeno 

para terpenos acima de 15 cabonos, sendo este eficaz para terpenos de 10 carbonos. 

O volume de Van de Waals esta relacionado com os espaços (canais) 

intermoleculares e este é maior no [bmim]PF6 do que no [bmim]BF4 sendo que o [bmim]PF6 

só conseguiu reter estruturas terpênicas pequenas (monoterpenos), sendo assim, 

teoricamente e de uma forma geral o [bmim]BF4 não conseguirá reter nenhuma classe de 

terpenos. 

A metodologia usada com [bmim]BF4 apesar de ter sido eficaz para as duas 

amostras, não permite a avaliação da capacidade extrativa de terpenos neste LI. devido a 

presença da solução básica, que foi responsável pela retenção dos ácidos. Sendo assim, 

não tem como comparar a capacidade extrativa dos dois LI usados, apesar de que se tornou 

claro a maior facilidade de modelação de uma possível metodologia para o [bmim]PF6. 
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia empregada para a separação dos ácidos e não ácidos foi 

relativamente simples e, como fora utilizado apenas partições líquido-líquido, há certa 

facilidade em aumentar a escala comparada aos métodos cromatográficos usuais. 

Apesar de terem sido utilizados solventes orgânicos voláteis na metodologia, o 

volume usado foi muito menor do que se usássemos na primeira partição. Além do que, 

nesta metodologia, obtêm-se tanto a fração ácida quanto a não ácida. Na indústria utiliza-se 

a destilação degradando a fração ácida.  

Devido à alta viscosidade do líquido iônico, as emulsões formadas desfizeram-se, 

facilitando, assim, o seu manuseio. O desenvolvimento dessa fase do projeto confirma a 

possibilidade do uso do liquido iônico como alternativa eficaz para solventes em extrações. 

Com maior estudo pode-se selecionar um liquido iônico mais seletivo nas extrações 

demonstrando a necessidade de um estudo de maior abrangência. 
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