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RESUMO 
 

A utilização de produtos naturais como medicamentos remonta a tempos 
imemoriais, entretanto com o advento do saber científico esse processo se tornou mais 
complexo, a partir do entendimento dos riscos inerentes à utilização de medicamentos ou 
cosméticos cuja composição e/ou propriedades não são conhecidas, fazendo-se necessário 
estudar as plantas e animais para tal utilizados a fim de conhecer e até potencializar sua 
ação. Mesmo nos casos onde já se conhece uma matriz vegetal e os atributos garantidos 
pelo saber popular sejam corroborados pela ciência, como o óleo de copaíba, por exemplo, 
com suas propriedades cicatrizantes e antimicrobianas se apresenta um novo desafio que é 
o de se saber se as plantas utilizadas pela população são de fato aquelas estudadas, uma 
vez que a identificação pode que ser difícil até para especialistas se torna ainda mais para 
leigos, portanto confusões são bastante comuns, como ocorre com os oleorresinas do 
gênero Eperua que são utilizados como copaíba, e, entretanto, ainda não possuem estudos, 
como é o caso da Eperua oleifera, conhecida como copaíba-jacaré e utilizada de maneira 
análoga aos oleorresinas do gênero Copaifera e que não possui nenhum estudo fitoquímico, 
portanto o presente trabalho visa conhecer a composição química e algumas propriedades 
físico-químicas do oleorresina de E. oleifera através de métodos cromatográficos de 
separação e métodos espectroscópicos para identificação dos constituintes isolados. A 
composição obtida se assemelha de fato aos óleos de copaíba tendo constituição majoritária 
de ácidos diterpênicos e seus derivados, inclusive na fração volátil, onde o componente 
majoritário é um éster de ácido diterpênico. As frações ácidas obtidas a partir de colunas de 
troca iônica ainda estão sob análise para posterior identificação de seus constituintes. Duas 
destas frações foram submetidas a ensaios avaliativos de atividade antioxidante, entretanto 
sem obter resultados expressivos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A utilização de plantas medicinais para tratamento, prevenção e cura de doenças é 

uma das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. No Brasil, as plantas 

medicinais da flora nativa são consumidas com pouca ou nenhuma comprovação de suas 

propriedades farmacológicas, propagadas por usuários ou comerciantes (MACIEL et al. 

2002). 

Um dos principais problemas apontados na comercialização popular de plantas 

medicinais é a identificação errônea da planta (pelo comerciante ou fornecedor), pois depois 

de secas, várias plantas não são facilmente reconhecíveis mesmo por especialistas, devido 

às semelhanças morfológicas (VEIGA Jr. et al. 2005). A mesma dificuldade, ou até pior, é 

enfrentada pelos oleorresinas, pois muitos deles são conhecidos e comercializados com o 

mesmo nome, causando confusão e na maioria das vezes tornando impossível a 

identificação da espécie vegetal da qual foi exsudado. (VEIGA Jr. et al. 1997) 

Um exemplo disso são os óleos das copaibeiras que são confundidos com óleos de 

árvores de outros gêneros da família Fabaceae. A confusão mais comum ocorre com os 

óleos do gênero Eperua. Apesar de mais resinosos e de coloração esverdeada os óleos de 

E. oleifera e E. purpurea são conhecidos popularmente com nomes correlatos aos da 

copaíba como copaíba-jacaré e copaibarana, respectivamente. 

No entanto apenas os oleorresinas de três das quatorze espécies do gênero (E. 

falcata, E. purpurea e E. leucantha) possuem algum estudo fitoquímico na literatura. A 

espécie E. oleifera é uma das mais comuns do gênero na Amazônia brasileira e uma das 

maiores fornecedoras de oleorresinas, sendo este utilizado de modo análogo ao de copaíba, 

apesar de não possuir nenhum estudo fitoquímico ou farmacológico que comprove sua 

ação. Diante da importância desses oleorresinas na medicina popular e a ausência de 

comprovação científica de suas propriedades se faz necessário o estudo dos mesmos para 

se conhecer primeiro sua composição química e possíveis usos farmacológicos, cosméticos 

entre outros. Portanto o presente trabalho visa estudar quimicamente o oleorresina de E. 

oleifera com foco na separação e identificação de seus constituintes químicos por meio de 

técnicas cromatográficas e espectroscópicas bem como a caracterização de algumas de 

suas propriedades físico-químicas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 – O Gênero Eperua Aublet. 

Conhecidas popularmente como Muirapiranga, as espécies do gênero Eperua 

Aublet são endêmicas da Amazônia central e encontram-se distribuídas pela Venezuela, 

Guianas e norte do Brasil (COWAN, 1975; CARREIRA et al., 2004). Seu principal uso está 

relacionado com a indústria madeireira, pois as árvores possuem crescimento e 

regeneração rápidos e possuem particular resistência à deterioração em contato com a 

água. (COWAN, 1975). 

Os poucos trabalhos fitoquímicos encontrados na literatura se concentram nas 

espécies: E. purpurea, E. leucantha, E. falcata, E. bijuga, E. grandiflora. Somente os 

oleorresinas das três primeiras espécies foram estudados (MEDINA et al., 1981; DE SANTIS 

et al., 1981; MAILLO et al., 1987), as outras partes estudadas foram as sementes das 

vagens (ÁVILA et al., 1991; ÁVILA et al., 1992; ÁVILA et al., 1993), as folhas (BRAZ-FILHO 

et al., 1973) e a madeira do tronco (BLAKE et al.,1963; AMUSANT et al., 2007; ROYER et 

al., 2010). O Quadro 1 ilustra as espécies estudadas segundo as partes da planta em que se 

concentrou o estudo. 

Quadro 1: Espécies do gênero Eperua Aublet estudadas. 

            Parte estudada  

Espécie 

Oleorresina  Vagem  Folhas (OE*)  Madeira  

E. purpurea  X X   

E. Leucantha  X X   

E. falcata  X   X 

E. bijuga    X  

E. grandiflora     X 

*OE: óleo essencial. 

As classes de substâncias investigadas no gênero Eperua foram basicamente 

terpenos, especialmente diterpenos. King e Jones (1955) citam que os oleorresinas de E. 

falcata e de outras espécies de Eperua da Guiana Inglesa são constituídas por cerca de 

85% de ácidos diterpênicos, principalmente o ácido eperúico, que recebeu esse nome por 

ter sido primeiramente isolado no gênero Eperua. 

Algumas das substâncias isoladas e identificadas nos oleorresinas do gênero são 

utilizadas em cosméticos como, por exemplo, os ácidos eperúico e o catívico (figura 1) em 

mistura com um terceiro diterpeno, o ácido labda-8-eno-15-oico é usada como acelerador da 

produção de colágeno (YAMAMOTO et al., 2005), ativador do crescimento celular (TAMAI et 
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al.,1999) e inibição de melanina (TAMAI et al., 2001). Nas patentes geradas pela utilização 

dessas moléculas E. falcata é citada como matéria-prima. Portanto os oleorresinas de 

Eperua são fornecedores de substâncias bioativas para diversas finalidades. 
 

 

 

 

 
Figura 1 - ácidos diterpênicos do gênero Eperua Aublet. 

 

2.2 – Cromatografia 

A cromatografia é um método de separação que consiste na distribuição dos 

componentes da mistura a ser separada entre duas fases, uma fixa e de grande área 

superficial, denominada fase estacionária e um fluido que percola esta fase denominado 

fase móvel. A princípio a cromatografia mais praticada utilizava fase móvel líquida em 

colunas de vidro preenchidas com sólidos inorgânicos porosos ou em uma superfície planar 

com placas de vidro ou metal, ou mesmo papel, técnicas utilizadas até hoje (LANÇAS, 

2009). Entretanto, na década 1950, houve um grande avanço com o desenvolvimento da 

cromatografia em fase gasosa, graças a equipamentos que permitem trabalhar com 

elevadas pressões e alterar a temperatura de operação do processo, possuindo esta 

modalidade características muito importantes como melhor resolução e facilidade de 

acoplamento a diversos detectores (EICEMAN et al. 2002). 

Atualmente a fase estacionária mais utilizada é o gel de sílica, que pode ser 

funcionalizado com grupos orgânicos para operar em fase reversa ou com bases para 

separar componentes de caráter ácido daqueles que não o possuem. Também outros 

óxidos como a alumina e mesmo polímeros, como os XAD’s são utilizados em fase líquida, 

já em cromatografia gasosa a fase estacionária é geralmente um líquido viscoso que fica 

aderido às paredes da coluna. 

Usualmente são acoplados aos cromatógrafos modernos detectores após a coluna 

que ajudam a obter informações sobre as amostras analisadas, por exemplo o 

espectrômetro de massas (EM) que obtém o espectro de cada componente eluído 

facilitando a identificação dos componentes mesmo em mistura. A utilização de EM em 

conjunto com espectros de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) é um dos melhores e 

mais rápidos meios de elucidação estrutural de compostos orgânicos disponíveis 

atualmente. 
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3. METODOLOGIA 
3.1 – Coleta do material vegetal 
O oleorresina foi coletado na região do médio Solimões, entre os municípios de Tefé e 

Coari, no estado do Amazonas. A coleta foi realizada por perfuração com trado a altura de 

1m do chão até o cerne da árvore. O espécime coletado ainda está sendo identificado pois a 

espécie ainda não foi encontrada florindo, o que impossibilita o depósito no herbário. 

3.2 – Propriedades físico-químicas 

A densidade foi determinada por meio de picnômetro calibrado com volume de 1,0 mL, 

localizado no Laboratório de Pesquisa e Ensaios de Combustíveis – LAPEC/UFAM, e a 

amostra pesada em balança analítica de quatro casas decimais. 

3.3 – Métodos Cromatográficos 

O processo cromatográfico de troca iônica da oleoresina (1,306 e 2,005 gramas em cada 

experimento) baseou-se na utilização de gel de sílica impregnado com KOH (1g 

oleoresina:50 g sílica) de acordo com modificações feitas em Pinto et al. 2000, utilizando 

como eluentes o diclorometano (700 mL) seguido de metanol (300 mL), sendo coletadas 

essas duas frações. O processo foi acompanhado por cromatografia em camada delgada 

utilizando como reveladores luz ultravioleta (!=254 e 365nm), sulfato de cério(IV) e vanilina 

sulfúrica. Também foram realizadas colunas em fase normal em sílica para auxiliar a 

purificação, eluindo-se com hexano e acetato de etila. 

3.4 – Extração direta com solvente ativo 

Realizou-se partição com o oleorresina (cerca de 1 g) suspenso em n-hexano (3 x 90 mL) e 

água alcalinizada (210 mL, pH 12), o sistema foi agitado e a fase orgânica removida, 

efetuando-se três lavagens com água (3 x 30 mL), em seguida a fase aquosa remanescente 

foi acidificada e particionada com diclorometano (3 x 70 mL) para remoção dos ácidos. 

Fases orgânicas foram concentradas em evaporador rotatório à vácuo. 

3.5 – Hidrodestilação 

A amostra (5 gramas) foi destilada em aparelho de Clevenger modificado por quatro horas 

para obtenção do óleo essencial. 

3.6 – Métodos espectrométricos* 

Os ensaios de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) e Cromatografia Gasosa Acoplada 

ao Espectrômetro de Massas (CG-EM) foram realizados na Central Analítica do Centro de 

Biotecnologia da Amazônia (CBA) 

3.7 – Ensaios avaliativos de atividade antioxidante* 

Os ensaios de captura dos radicais livres DPPH, ABTS e NO e inibição da enzima tirosinase 

foram feitos na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da UFAM. 
*o modelo de relatório tem somente 1 página de experimental, impedindo maior detalhamento. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 – Avaliação cromatográfica. 

A amostra foi avaliada por cromatografia em camada delgada (Figura 2) testando 

vários sistemas de eluição utilizando n-hexano, éter etílico, acetato de etila, diclorometano, 

clorofórmio, metanol entre outros solventes para se ter um indicativo de seu perfil 

cromatográfico e dos eluentes mais eficazes em fracionamentos posteriores. 

 
Figura 2: Perfil cromatográfico do oleorresina de E. oleifera. 

4.2 – Propriedades Físico-Químicas. 

Dentre as propriedades físico-químicas foram propostas as análises de densidade e 

viscosidade, entretanto esta última não foi realizada devido à viscosidade do óleo estar além 

da capacidade de mensuração do equipamento disponível. A análise de densidade (Tabela 

1) foi realizada à temperatura de 25,7ºC e os valores obtidos encontram-se na tabela abaixo. 

Resultando num valor de 1,0727±0,0005g.cm-3 na temperatura medida e de 

1,0765±0,0006g.cm-3 a 20ºC. 

Tabela 1: Resultados da análise de densidade. 

Leitura 1 1,0732 
Leitura 2 1,0721 
Leitura 3 1,0727 
Média 1,0727 
Desvio-padrão 0,0005 

 

4.3 – Extração direta com solvente ativo. 

A oleorresina suspensa em hexano só foi solubilizada com auxílio de aparelho 

emissor de ultrassom, após a qual foi adicionada a um funil de separação com água 

destilada alcalinizada com solução de KOH e agitada, processo que faz que os ácidos 

contidos na amostra fossem transferidos para a fase aquosa, ficando na fase orgânica as 

substâncias menos polares e de caráter neutro ou básico, a agitação gerou uma emulsão 
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que foi quebrada utilizando-se solução saturada de NaCl, após a separação a fase orgânica 

foi removida e lavada com diclorometano por 3 vezes. 

Em seguida a fase aquosa foi acidificada até pH 4, o que devolve o próton aos 

ácidos que retomam seu caráter menos polar e são transferidos para a fase orgânica, a 

solução foi extraída quatro vezes com diclorometano. A fração obtida em hexano, dita não-

ácida (NA) e a fração em diclorometano fração ácida tiveram as eluições em CCD 

apresentadas na figura 3, abaixo. 

 

Figura 3 - Resultados da extração direta: !) fração não-ácida, ") óleo bruto e #) fração ácida. 
Eluente: n-hexano:acetato de etila 20%. Revelador: vanilina sulfúrica e sulfato cérico. 

Pode-se observar que a fração ácida aparenta ser composta majoritariamente pelas 

substâncias que se apresentam na mancha “1”, e que o processo foi consideravelmente 

eficaz na separação destas substâncias das demais presentes no óleo, o que facilita o 

aumento de escala, por se tratar de um procedimento simples, rápido e eficiente. 

É importante observar a diferença entre os reveladores, principalmente na fração 

não-ácida, em que a placa com sulfato só demonstra uma mancha mais próxima à base, 

enquanto na vanilina é possível observar mais três, pelo menos, e mais o ponto de 

aplicação. Na mancha “1” também é notável a diferença onde na vanilina aparece somente 

uma mancha, o que denotaria uma única substância, entretanto no sulfato cérico é possível 

ver que na verdade há pelo menos duas. Os rendimentos são apresentados na tabela 2. 

 

4.4 – Cromatografia de Troca Iônica 

Foram realizadas duas colunas de troca iônica. A primeira com caminho 

cromatográfico de aproximadamente 19,5cm em uma coluna com 2,5cm de diâmetro. Na 

segunda coluna manteve-se as proporções, mas desta vez com uma coluna de 3,5cm de 

diâmetro, obtendo-se 14,9cm de caminho cromatográfico. Na acidificação, foram coletadas 

frações com os valores de pH 12, 9 e 3 nas partições com a fração em metanol. Os 

rendimentos de ambas as colunas são apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2: Rendimento percentual aproximado dos métodos de fracionamento. 

Fração Partição Coluna 1 Coluna 2 
Fração não ácida 68,06% 67,77% 68,17% 

Fração obtida em pH 12 - - 3,51% 
Fração obtida em pH 11 - 3,76% - 
Fração obtida em pH 9 - - 4,88% 
Fração obtida em pH 8 - 19,88% - 
Fração obtida em pH 5 - 8,41% - 
Fração obtida em pH 4 31,94% - - 
Fração obtida em pH 3 - 0,18% 1,95% 

 

Na coluna 1, a fração em diclorometano, não ácida (NA1) foi concentrada à secura. 

A fração em metanol foi concentrada até aproximadamente um terço do volume inicial e 

adicionada ao um funil de separação com 100mL de água destilada, o pH dessa solução 

inicial foi 11. A solução foi particionada com diclorometano adicionando-se 50mL e agitando-

se, em seguida removendo a fração orgânica, o procedimento foi repetido mais duas vezes. 

Em seguida o pH da solução foi reduzido a 8 e novamente procedeu-se a partição com 

diclorometano da mesma maneira anteriormente descrita, o procedimento foi repetido para 

os valores de pH de 5 e 3. A figura 3, abaixo, demonstra o resultado das colunas. 

 
    

 (a)                                                (b)                                (c) 
Figura 4 - Resultados das colunas de troca iônica. Eluente: Eluente n-hexano: acetato de etila 20% 

a) Resultados da coluna de troca iônica 1 revelado em vanilina sulfúrica: !) óleo bruto, ") fração não 
ácida, #) fração extraída em pH 11, $) fração extraída em pH 8, %) fração extraída em pH 5, &) fração 
extraída em pH 3. 
b) Frações ácidas da coluna de troca iônica 1 reveladas em sulfato cérico: #) fração extraída em pH 
11, $) fração extraída em pH 8, %) fração extraída em pH 5. 
c)  Resultados da coluna de troca iônica 2  revelados em sulfato cérico: ') fração não-ácida 2 (NA2), 
() fração extraída em pH 12, )) fração em pH 9 e *) fração em pH 3. 

 

O comportamento da fração ácida na coluna foi bem parecido com o da partição, 

apresentando duas substâncias com fatores de retenção bem semelhantes como pode ser 

observado nos pH 11, 8 e 5 na figura 4. 

:(;,<,;(" =><?(4."

"" #" $" %" &" '" $" %" &"
(" )" *" !"



!!"

"

Na segunda coluna (Figura 4c) se pôde observar que as duas substâncias co-

eluindo em fatores de retenção bem próximos se apresentam em praticamente todas as 

frações ácidas, vários sistemas de eluição foram testados para separá-las, entretanto sem 

sucesso, portanto o caminho escolhido foi realizar uma coluna para obtê-las em mistura 

binária e a partir daí proceder à identificação por meio da cromatografia a gás acoplada ao 

espectrômetro de massas, mas para tal foi necessário que as amostras sofressem uma 

reação de esterificação, uma vez que seu caráter ácido danificaria uma coluna, as 

esterificações estão em andamento devendo todo o processo, incluindo a obtenção dos 

espectros estar concluído ainda em junho. 

As frações não ácidas obtidas apresentaram perfis cromatográficos em camada 

delgada semelhantes, apesar dos métodos diferentes, portanto a amostra com maior 

quantidade (NA2) foi enviada para análise de CG-EM e para obtenção do espectro RMN 1H, 

vistos abaixo, obtendo-se o resultado (Figura 5) que a amostra é constituída por 96% de 

uma única substância, cujo espectro de massas sugere que seja o hardwickiato de metila. A 

amostra foi re-fracionada visando à purificação da substância majoritária e nova análise de 

CG-EM foi requisitada juntamente com análise de RMN 1H para confirmação da estrutura. 

Os resultados das análises de RMN não foram obtidos até o final deste projeto de PIBIC. 

 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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(a)                                                                            (b) 

Figura 5: a) Cromatograma em fase gasosa da fração NA2; b) Estrutura do hardwickiato de metila. 
 

4.4 – Extração de óleo essencial. 

O óleo essencial foi obtido por hidrodestilação obtendo-se um rendimento de 

0,29%, o óleo foi analisado em CG-EM com a mesma programação descrita acima e 

havendo o mesmo indicativo do componente majoritário como o hardwickiato de metila 

(Figura 6), o óleo será submetido a nova análise de CG-EM e também de CG-DIC para 

cálculo de índices de retenção, utilizando-se a programação descrita por ADAMS, 2007 para 

confirmação deste indicativo e identificação dos componentes minoritários. 
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Figura 6: Cromatograma em fase gasosa do óleo essencial. 

 

4.5 – Ensaios avaliativos de atividades antioxidantes. 

As frações ácidas obtidas em pH 11 e 5 foram enviadas à FCF/UFAM para serem 

realizados testes de capacidade de seqüestro de radicais livres frente aos radicais 2,2-

difenil-1-picril-hidrazila (DPPH); ácido 2,2’-azino-bis-(3-etilbenzotiazolino-6-sulfonico) 

(ABTS); NO e Tirosinase, os resultados são apresentados na Tabela 3. 
 

Tabela 3. Atividade de sequestro de radical livre (% de inibição em 100 +g/mL) 
Amostra DPPH ABTS NO• TIROSINASE 

pH11 -9.99±1.44 8.25±0.01 20.45 23.3±2.33 
pH5 -5.94±0.10 2.94±0.56 12,75 9.68±0.57 

Padrão: Ácido kójico  95.92±0.07  77.60±2.26 
Obs: Para cada ensaio de NO é necessário 500 uL de amostra, por isso esse ensaio foi feito somente 
uma vez 
 

Percebe-se pelos baixos valores de porcentagem de inibição que as amostras não 

apresentaram atividades significativas em nenhum dos ensaios, sendo o mais expressivo 

23,3% de inibição da fração de pH11 frente a enzima tirosinase.  
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5. CONCLUSÃO 

A pesquisa de produtos naturais é um trabalho constante, pois ainda há uma 

enorme quantidade de espécies inexploradas, onde reside, sem dúvida, o potencial para a 

cura de várias doenças e a fonte de vários benefícios seja à saúde ou à economia na forma 

de medicamentos, cosméticos, ou mesmo melhores materiais para construção ou 

artesanato e neste cenário a Amazônia ocupa uma posição singular com sua imensa 

biodiversidade em grande parte desconhecida mesmo botanicamente e quimicamente muito 

mais, por isso qualquer contribuição que se faça no sentido de expandir os conhecimentos 

sobre este fascinante bioma é muito válida. 

O presente trabalho estudou a composição de um oleorresina utilizado 

tradicionalmente na medicina popular e até então temos indicativos de uma composição rica 

em ácidos diterpênicos e seus derivados, como o hardwickiato de metila, que foi isolado nas 

frações não-ácidas e cuja elucidação estrutural ainda deve ser confirmada em análises 

posteriores. Os resultados dos ensaios avaliativos de atividade antioxidante não foram 

promissores, entretanto outros ensaios devem ser realizados para avaliar todo o potencial 

deste recurso natural. 

A composição terpênica encontrada é característica dos oleorresinas da família 

Fabaceae, corroborando seu uso de modo análogo ao do óleo de copaíba, entretanto 

estudos mais aprofundados se fazem necessários para investigar as propriedades 

farmacêuticas inerentes às substâncias presentes bem como seus mecanismos de ação 

para a possível elaboração de produtos biotecnológicos baseados nesta matéria-prima que 

é abundante na região amazônica e que, graças a uma indústria madeireira desenvolvida 

em torno de E. oleifera, possui facilidade para aumento de escala de produção. 
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