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RESUMO 
   

A família Burseraceae possui cerca de 700 espécies distribuídas em dezoito gêneros, 

destacando-se sua abundância na região Amazônica. No gênero da espécie estudada neste 

projeto, Protium, ocorre a produção de resinas oleosas conhecidas popularmente como “breus” 

que possuem diversas aplicações e potenciais atividades biológicas. Apesar de já terem sido 

encontradas outras classes de substâncias nas plantas do gênero, a composição química 

dessas oleorresinas, especialmente da espécie Protium paniculatum var. “Nova”, é constituída 

principalmente por monoterpenos e triterpenos. O estudo da espécie visou à identificação dos 

triterpenos do extrato em acetato de etila e isolamento em grandes quantidades destes em 

misturas binárias visando atender a demanda de substâncias isoladas para realização de 

testes farmacológicos e também possibilitar o estudo fitoquímico da espécie. Para atingir os 

objetivos, foram aprimorados os parâmetros das técnicas cromatográficas realizadas em 

laboratório e estão sendo realizadas análises espectroscópicas para identificação dos 

compostos das misturas triterpênicas. As modificações realizadas ao longo dos fracionamentos 

cromatográficos permitiram fixar um método onde foram obtidos bons rendimentos nas frações 

e os perfis por Cromatografia em Camada Delgada (CCD) revelaram a separação de 

constituintes entre essas frações. O perfil por CCD das primeiras frações das colunas abertas 

indicou o isolamento das misturas binárias dos triterpenos pentacíclicos monoidroxilados α-

amirina e β- amirina, dos diidroxilados breína e maniladiol e dos triterpenos tetracíclicos 3α-

hidroxi-tirucala-7,24-dien-21-óico e 3α-hidroxitirucala-8,24-dien-21-óico. Obteve-se 401,8 mg da 

mistura de α- e β- amirinas e 164,8 mg da mistura dos diidroxilados breína e maniladiol, ambas 

purificadas por meio de recristalização. A obtenção desses triterpenos em misturas binárias é 

uma opção mais viável porque permite a identificação de compostos pelas técnicas espectrais 

citadas e o uso de processos cromatográficos mais simples já que dificuldade de isolamento 

dessas substâncias requer o uso de técnicas instrumentais mais sofisticadas. 

 
Palavras-chave: Protium paniculatum var. “Nova”, oleorresina, triterpenos, misturas binárias e 

fracionamentos cromatográficos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
A família Burseraceae é uma das noves famílias constituintes da ordem das Sapindales, 

possuindo dezenove gêneros com cerca de 700 espécies (APG III, 2009; THULIN et al., 2008). 

As espécies dessa família estão presentes nos continentes americano, africano, europeu e 

outras áreas do Hemisfério Sul, destacando-se sua abundância na região Amazônica, onde são 

popularmente denominadas de “breu”. O gênero Protium, ao qual pertence a espécie estudada 

neste projeto, se destaca pela diversidade de espécies, cerca de 135, e como produtor de 

oleorresinas aromáticas (RIBEIRO & DALY, 1999). 

Das espécies do gênero Protium podem ser extraídas seivas ricas em óleo essencial e 

outros componentes químicos. Essas resinas oleosas apresentam diversos nomes populares 

como “almécega”, “almescla”, “elemi” e “breu” com variações (breu-branco, breu-preto, breu-

vermelho e outros) (SILVA, LISBÔA & LISBÔA, 1977; PIO CORREA, 1984). Apresentam 

diversas aplicações como na indústria de vernizes, tintas e cosméticos, na calefação de barcos; 

para iluminação e como repelente de insetos através da queima da resina. O uso também se 

estende à medicina, com potencial para ser utilizado como analgésico, cicatrizante, 

estimulante, antidepressivo, gastroprotetor, antirreumático e anti-inflamatório (RÜDIGER, SIANI 

& VEIGA Jr., 2007; BARROS et al., 2011; ARAGÃO, 2006). 

Quanto à composição química, as espécies do gênero Protium apresentam 

componentes de natureza terpênica (VIEIRA Jr. et al., 2005). Pode ser obtido cerca de 30% de 

óleo essencial das resinas do gênero. Nesses óleos, destacam-se compostos voláteis diversos 

principalmente monoterpenos (RÜDIGER, 2008). Quanto às substâncias não-voláteis, 

triterpenos tetracíclicos como os ácidos elemadienólico e elemadienônico; e triterpenos 

pentacíclicos como α-amirina e β-amirina, maniladiol, breína e outros (MAIA et al., 2000). 

Lignóides, flavonóides, sequisterpenos e fenilpropanóides também já foram isolados das 

espécies do gênero (SILVA et al., 2009; ZOGHBI et al., 1993). 

A espécie Protium paniculatum var. “Nova” possui poucos estudos sobre sua 

composição química e, portanto, deve possuir metabólitos que ainda não foram descritos na 

família. De modo geral, o objetivo deste trabalho consiste no isolamento de terpenóides da 

espécie citada. Os objetivos específicos incluem a identificação e obtenção em grandes 

quantidades de misturas binárias dos triterpenos majoritários do extrato da oleorresina em 

acetato de etila da espécie Protium paniculatum var. “Nova” que poderão ser utilizados em 

testes farmacológicos, já que as espécies do gênero Protium apresentam importantes 

atividades biológicas.  



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As resinas oleosas obtidas das espécies de Protium contêm cerca de 30% de óleo 

essencial constituído principalmente por monoterpenos como p-cimeno (uns dos principais 

componentes), limoneno, terpinoleno e felandrenos. Fenilpropanóides, hidrocarbonetos e 

sequisterpenos, como o β-cariofileno, foram identificados nas oleorresinas das espécies de 

Protium. (SILVA et al., 2009; RÜDIGER, SIANI & VEIGA Jr., 2007; RAMOS et al., 2000). 

As frações resinosas são predominantemente constituídas por misturas triterpênicas. 

Os principais componentes apresentam geralmente esqueletos do tipo oleanano e ursano, 

podendo ser encontrado esqueletos das séries lupano, tirucalano, taraxano e friedelano. 

Como constituintes majoritários dessa parte resinosa têm-se os triterpenos pentacíclicos 

α- amirina (ursa-12-eno-3β-ol) e β-amirina (oleana-12-eno-3β-ol). Esses triterpenos, assim 

como o álcool secundário lupeol, apresentam um grupo hidroxila no carbono 3 do anel A cuja 

posição mais comum é a 3β. Assim como as três substâncias citadas, suas respectivas cetonas 

(α-amirona, β-amirona e lupenona), que apresentam o grupo carbonila na posição da hidroxila, 

são constantemente mencionados em estudos de oleorresina de espécies de Protium. 

Outros constituintes citados freqüentemente são os dióis breína (oleana-12-eno-3β,16α-

diol) e maniladiol (ursa-12-eno-3β,16α-diol) que, juntamente com a hidroxila 3β, apresentam 

outro grupo hidroxila no carbono 16 do anel D na posição 16α (RÜDIGER, SIANI & VEIGA Jr., 

2007).  

Os triterpenos ácidos com esqueleto tetracíclico tirucalano 3α-hidroxitirucala-8,24-dien-

21-óico e 3α-hidroxi-tirucala-7,24-dien-21-óico, que diferem pela posição de uma das 

insaturações, foram isolados na pesquisa de Maia et al. (2000), juntamente com triterpenos α- 

e β-amirina, os dióis breína e maniladiol e os dienos 3β-hidroxi-ursa-9(11),12-dienol e 3β-

hidroxi-olea-9(11),12-dieno do extrato em clorofórmio do resíduo insolúvel em hexano da resina 

da espécie Protium heptaphyllum March.  
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Figura 1: Triterpenos pentacíclicos presentes nas espécies da Família Burseraceae: 

α-amirina (1), β-amirina (2), breína (3), maniladiol (4), α-amirona (5) e β-amirona (6). 
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Figura 2: Triterpenos tetracíclicos ácidos: 3α-hidroxi-tirucala-7,24-dien-21-óico (7) e 

3α-hidroxitirucala-8,24-dien-21-óico (8). 

 

A composição química da espécie Protium paniculatum foi inicialmente mencionada na 

pesquisa de Zoghbi et al. (1993). Nesse trabalho, a mistura de triterpenos α- e β-amirina e os 

fitoesteróides β- sitosterol e estigmasterol foram obtidos do extrato etéreo da casca da madeira 

da espécie. O ácido 3,3’-di-O-metilelágico foi isolado do extrato etanólico da casca, constituindo 

o primeiro registro na literatura no gênero, sendo também identificado o ácido 3,3’,4-tri-O-

metilelágico. 

Segundo Silva et al. (2009), a extração hexânica da oleorresina da espécie Protium 

paniculatum var. “Nova”, popularmente conhecida como “breu-branco”, apresentou uma 

composição química onde se destacam monoterpenos como p-cimeno (5,0 %), α-pineno (8,4 

%), α-felandreno (2,8 %), 1,8-cineol (3,0%); diversos sesquiterpenos como β-cariofileno (5,3%), 

trans-α-bergamoteno (3,5%), α-muuroleno (3,2%), δ-cadineno (1,4%); e, principalmente, os 

triterpenos α-amirona (8,0%), α -amirina (6,5 %) e β-amirina (7,5%). Anteriormente, a avaliação 

do óleo essencial da espécie da Protium paniculatum var. “Nova” por Ramos et al. (2000) 

também mostrou a presença de α-felandreno (8,0%), α-terpineno (11,4%), p-cimeno (69,3%), 

β-felandreno (7,1%), 1,8-cineol (4,3%), sendo os rendimentos obtidos com base no material 

vegetal fresco.  

O perfil cromatográfico do extrato em hexano da espécie Protium paniculatum var. 

“Nova” avaliado por cromatografia gasosa com detector de ionização de chama (CG-DIC)  por 

Rüdiger (2008) revelou a presença de 21 substâncias. Além da presença de vários 

monoterpenos, destacam-se como compostos majoritários, os triterpenos pentacíclicos α- e β-

amirina, que corresponderam aos picos majoritários. No extrato de acetato de etila da espécie 

foram identificadas as misturas de α- amirina e β-amirina, dos diidroxilados breína e maniladiol 

e do ácido 3β-hidroxi-tirucala-8,24-dieno-21-óico (ácido α-elemólico). 

 



3 MÉTODOS UTILIZADOS 
A metodologia de trabalho teve como base uma estrutura de cristalizações e precipitações 

seletivas para concentração dos triterpenos de interesse, seguida de cromatografia em coluna 

para o isolamento, e recristalizações para purificação final. Ao todo foram realizadas 9 colunas 

cromatográficas visando a concentração, o aumento de escala e o isolamento em cinco 

diferentes procedimentos, dos quais o primeiro e o quinto foram os mais eficientes. A partir das 

frações destes fracionamentos foram realizadas colunas flash para purificação final.  

3.1 Material vegetal 

Utilizou-se o extrato em acetato de etila da oleorresina de Protium paniculatum var. “Nova” 

(Engler) Daly obtidos no projeto de pesquisa: “Estudo Fitoquímico da Família Burseraceae”, do 

Grupo de Pesquisas Q-BiomA, do Departamento de Química da UFAM. 

3.2 Fracionamento e Isolamento 

3.2.1 Cromatografia em Coluna Aberta (CCA) 

Utilizou-se gel de sílica SilicaFlash G60 (70-230 mesh) da marca Silicycle como fase 

estacionária. Padronizou-se a obtenção de 10 frações com os eluentes: diclorometano, acetato 

de etila e metanol. No primeiro procedimento, foram utilizados cerca de 1,0 g do extrato em 

acetato de etila, 200 mL de eluentes por fração e coluna de vidro com diâmetro de 2,5 cm; no 

segundo, alterou-se apenas o volume de eluentes por fração para 250 mL. No terceiro 

procedimento, a massa de extrato utilizada foi de cerca de 1,5 g; no quarto, modificou-se a 

massa do extrato pra 2,5g, o volume de eluente para 650 mL e o diâmetro da coluna de vidro 

para 4,0 cm; e no último, alterou-se apenas o volume de eluente para 800 mL. 

3.2.2 Recristalização 

As frações do extrato passaram por esse processo de purificação visando obter o componente 

majoritário da fração cristalizado e o componente minoritário (contaminante) dissolvido no 

solvente utilizado (água mãe). Cada fração foi recristalizada duas vezes e os solventes 

empregados foram etanol e mistura de acetato de etila e metanol (5:1). 

3.3 Métodos Instrumentais 

 3.3.1 Cromatografia em Fase Gasosa acoplada a Espectrômetro de Massa (CG-EM) 

Essa técnica cromatográfica foi utilizada para avaliar a pureza das substâncias isoladas e para 

a obtenção de seus espectros de massas. As análises foram obtidas em cromatógrafo em fase 

gasosa modelo QP-2010 da Shimadzu© com detector de Espectrômetro de Massas, localizado 

na Central Analítica do CBA. 

 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O material vegetal da Protium paniculatum var. “Nova” (Engler) Daly obtido em projeto 

anterior foi coletado na Reserva Florestal Ducke (INPA) localizada na Rodovia AM 010 

(Manaus – Itacoatiara), Km 26, Manaus, Amazonas. Após a preparação da amostra coletada, 

foi realizada inicialmente a solubilização em hexano, onde foram solubilizados triterpenos 

apolares e principalmente substâncias voláteis como os monoterpenos. O material insolúvel no 

primeiro solvente foi submetido à extração com acetato de etila, e nessa nova fração foram 

obtidos os triterpenos de média polaridade, que são de interesse para este projeto. No gênero 

Protium, os triterpenos α- e β-amirinas são descritos como metabólitos majoritários, sendo 

também frequentemente citados os triterpenos breína e maniladiol e todos esses compostos 

são substâncias de baixa polaridade, o que possibilita serem extraídos em hexano e acetato de 

etila (RÜDIGER, 2008). 

No primeiro fracionamento realizado, utilizou-se por volta de 1,0 g do extrato em acetato 

de etila em coluna de vidro com diâmetro interno de 2,5 cm. Foram obtidas as 10 frações, 

recolhidas nos sistemas de solventes descritos na Tabela 1, com 200 mL cada.  
Tabela 1: Proporção de eluentes utilizados nas colunas abertas  

Fração A B C D E F G H I J 

%Diclorometano 100 98 95 90 85 80 75 50 - - 

% Acetato de etila - 2 5 10 15 20 25 50 100 - 

% Metanol - - - - - - - - - 100 

 

O perfil de CCD obtido está ilustrado na Figura 3, onde se destacam as frações B e C 

por apresentarem bandas isoladas; a fração E gerou duas manchas com valores de Rf 

próximos aos das manchas das frações D e F; e essa última, também apresentou manchas 

com Rf e características semelhantes aos da fração mais polar G. 

 

 

 

Figura 3: Cromatogramas do extrato em acetato de etila (EC) da espécie 

Protium panicilatum var. “Nova” e das frações de A à G da coluna 1, 

utilizando hexano, acetato de etila e diclorometano (3:3:4) como fase 

móvel e sulfato cérico como revelador.   

 



Nas eluições cromatográficas por coluna aberta do extrato em acetato de etila da 

espécie Protium panicilatum var. “Nova” padronizou-se essa obtenção de 10 frações com 

gradiente crescente de polaridade dos eluentes diclorometano, misturas de diclorometano e 

acetato de etila, acetato de etila e metanol conforme a Tabela 1. A modificação dos outros 

parâmetros desses fracionamentos visou a ampliação da escala de obtenção das misturas 

binárias e a busca por uma melhor separação dos constituintes das frações.  

No total, foram realizadas 9 (A a I) análises cromatográficas em coluna aberta, divididas 

em 5 procedimentos, em que foram modificados a quantidade de extrato em acetato de etila 

utilizado e volume de eluentes empregados (Tabela 2). As colunas A a C foram realizadas com 

o procedimento 1, repetindo a separação observada no CCD da figura 3. 
Tabela 2: Rendimentos das frações de B à F dos cinco procedimentos de colunas abertas 

Procedimento 
Rendimento 
da Fração B 

Rendimento 
da Fração C 

Rendimento 
da Fração D 

Rendimento 
da Fração E 

Rendimento 
da Fração F 

1 43,14% 22,44% 19,08% 12,63% 7,05% 

2 51,53% 20,38% 18,40% 12,26% 4,62% 

3 20,92% 15,26% 21,14% 6,19% 2,24% 

4 44,985 9,11% 25,01% 7,28% 2,34% 

5 47,14% 16,55% 14,45% 6,67% 2,42% 
No procedimento 2 foram realizadas as colunas D e E, que apresentaram a separação 

observada nos experimentos de CCD da figura 4 (P2-I e P2- II). No terceiro, foi efetuada a 

sexta coluna cujo cromatograma está presente na figura 6 (P3) e o quarto método onde foi 

realizada a sétima coluna cujo cromatograma também pode ser visto na figura 6 (P4). Por 

último, o quinto procedimento que corresponde às duas últimas colunas abertas representadas 

pelo perfil de CCD da coluna 09 na figura 5 (P5).  

                              

P2-C- Revelador: Sulfato cérico Eluentes: 
Hexano, diclorometano e acetato de etila 

(3:4:3). Coluna 04 

P2-D- Revelador: Vanilina Sulfúrica 
Eluentes: Clorofórmio e acetato de 

etila (7:3). Coluna 04 

P5 - Revelador: Vanilina Sulfúrica 
Eluentes: Clorofórmio e acetato de 

etila (7:3). Coluna 09 

 
Figura 4: Cromatogramas do extrato em acetato de etila (EC) de Protium panicilatum var. “Nova” e das 

frações das colunas abertas dos procedimentos 2 e 5 
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Comparando os cinco métodos, destaca-se o segundo e o quinto por terem 

apresentado bons rendimentos para as frações de B à F. Além disso, os cronogramas desses 

procedimentos (fig. 4) apresentaram um melhor isolamento das substâncias majoritárias nas 

frações. Para os procedimentos citados e o procedimento 1 (figura 3), as frações B e C 

apresentaram manchas majoritárias isoladas. Nos cromatogramas P2-II e P5 da figura 4, as 

frações D também apresentaram uma banda mais destacada. As frações E da figura 4 

(cromatogramas P2- II e P5) e figura 5 (cromatograma P4) demonstraram duas bandas com 

características e valores de Rf próximos aos das respectivas frações D e F, indicando a 

presença dos constituintes dessas frações nas frações E. Portanto, foi utilizado o método da 

Cromatografia por Coluna Flash com essas frações E recristalizadas para permitir o isolamento 

dessas bandas. As frações F de todos os procedimentos (fig. 4 e 5), além de uma mancha 

majoritária superior, apresentaram uma segunda banda que no cromagrama P2- II da figura 4 

possui com valor de Rf próximo a dos componentes das frações mais polares (fração G4).  

 Os procedimentos 3 e 4 apresentaram rendimentos menores e, ao observar seus 

cronogramas (fig. 5), algumas frações apresentam destacadamente a presença de compostos 

de outras frações. Na fração D6 da figura 5 também se revelou uma mancha verde com Rf 

próximo à mancha da fração C6 indicando uma transferência significativa dos componentes 

desta para a D. A fração C7 da imagem 5, além da banda majoritária característica, apresentou 

uma segunda banda com valor de Rf similar ao da substância característica da fração B7. Nos 

dois casos, a realização e uma coluna flash possibilitará o isolamento dos metabólitos das 

frações C e D. 

 

      
P3 - Revelador: Sulfato cérico 

Eluentes: Hexano, diclorometano e acetato de etila (6:2:2) 
Coluna 06 

P4 - Revelador: Vanilina Sulfúrica 
Eluentes: Clorofórmio e acetato de etila (7:3) 

Coluna 07 
 

Figura 5: Cromatogramas do extrato em acetato de etila (EC) de Protium panicilatum var. “Nova” e das 

frações de A ou B à F dos procedimentos 3 e 4  
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A avaliação do desempenho por CCD das colunas realizadas demonstrou substâncias 

majoritárias isoladas nas primeiras frações e a comparação com padrões de misturas 

triterpênicas (figura 6) evidenciou a possível presença da mistura de α- e β-amirinas; da mistura 

de breína e maniladiol; da mistura de ácidos 3-α-hidroxi-tirucala-7,24-dien-21-óico e 3α-

hidroxitirucala-8,24-dien-21-óico; o isolamento de um desses triterpenos tetracíclicos em uma 

das frações; e a presença do outro ácido da mistura em outra fração. 

No cromatograma I da figura 6, a fração B(1-5) corresponde à reunião das frações B 

das colunas abertas de A a E realizadas e que recristalizadas com etanol apresentando uma 

mancha predominante com valor de retenção (Rf) próximo ao do padrão da mistura de α- e β-

amirina (1) indicando um provável isolamento dessa mistura. Obteve-se 401,8 mg da fração B 

recristalizada, cujos cristais apresentaram coloração branca e formato de agulha, a partir de 2,0 

g da fração (rendimento de 19,52%). 

                                                                              
I - Revelador: Sulfato cérico 

Eluentes: Hexano, diclorometano 
e acetato de etila (6:2:2) 

Fração das colunas de 01 a 05 

II - Revelador: Sulfato cérico 
Eluentes: Hexano, diclorometano 

e acetato de etila (6:2:2) 
Frações da coluna 09 

III - Revelador: Vanilina sulfúrica 
Eluentes: Hexano, diclorometano 

e acetato de etila (6:2:2) 
Frações da coluna 01 

Figura 6: Cromatogramas do extrato em acetato de etila (EC) da espécie Protium panicilatum var. 

“Nova”, das frações das colunas abertas dos padrões das misturas dos ácidos 3-α-hidroxi-tirucala-7,24-

dien-21-óico e 3α-hidroxitirucala-8,24-dien-21-óico (2) e dos dióis breína e maniladiol (3) 

 

No cromatograma II da figura 6, a terceira fração (C9) da coluna aberta 09 realizada foi 

recristalizada também com etanol e apresentou uma banda isolada de coloração verde na 

figura 4-A característica da mistura de breína e maniladiol quando empregado sulfato cérico 

como revelador  conforme descrito por Vieira Jr. et al. (2007). Do processo de recristalização 

foram obtidos 164,8 mg da substância purificada, cujo cristais também apresentaram coloração 

branca e formato de agulhas, a partir de 0,532 g da fração (rendimento de 30,9%). 

No cromatograma III da figura 6, os padrões 2 e 3 apresentaram valores de Rf similares à 

mancha majoritária da fração C e às manchas das frações D, E e F, o que seria um indicativo 

   1  B(1-5)  C9 D9 E9 F9    2  3 Ec  B1 C1 D1 E1 F1 



 
 

da presença dessas substâncias nestas frações. Porém, conforme o cromatograma II, as 

frações D, E e F não revelaram a mesma coloração verde da fração C, indicando que a mistura 

dos diidroxilados não está presente entre seus constituintes. As frações D, E e F mostraram 

duas bandas com valores de Rf próximos aos do padrão 2 no cromatograma III da fig. 6, 

indicando a presença da mistura de ácidos de esqueleto tirucalano nestas. Contudo, 

observando novamente os cromatogramas P2- II e P5 da figura 4 e o cromatograma P4 da 

figura 5 : as frações D apresentam apenas uma mancha majoritária com valor de Rf maior e 

que corresponderia a um dos ácidos; as frações E apresentam duas bandas majoritárias como 

no perfil do padrão de ácidos 2 indicando a mistura dos ácidos; e as F apresentaram uma 

banda mais destacada com valor de Rf próximo ao da mancha de menor Rf das E, levando à 

conclusão de que se trata do outro ácido da mistura. Como a recristalização das frações D, E e 

F ainda está em andamento, não foi possível quantificar os desempenhos nesse processo de 

purificação. Para elucidar e confirmar a composição química das frações de B à F, estão em 

andamento as análises espectrais de RMN 1H, 13C, DEPT 135 e CG-EM. 

 

5 CONCLUSÃO 

Os procedimentos cromatográficos utilizando somente o acompanhamento por CCD 

permitiram o isolamento de misturas binárias de triterpenos majoritários: α-amirina e β-amirina; 

breína e maniladiol; e os ácidos 3-α-hidroxi-tirucala-7,24-dien-21-óico e 3α-hidroxitirucala-8,24-

dien-21-óico. As análises de RMN 1H, 13C e os espectros de massas das frações recristalizadas 

permitirão a identificação dos componentes presentes nas frações por meio da comparação 

dos dados obtidos com a literatura. Como o isolamento desses compostos é um processo mais 

difícil, é possível isolá-los em mistura binária e identificá-los por técnicas espectrocóspicas. 

Os parâmetros que influenciaram o desempenho dos métodos cromatográficos foram a 

quantidade em massa do extrato em acetato de etila e o volume da mistura de eluentes 

utilizados nas frações que, consequentemente, levaram a variação de outros fatores como a 

quantidade de gel de sílica empregado como fase estacionária e o diâmetro da coluna de vidro.  

Portanto, a ampliação da escala da técnica de fracionamento cromatográfico no 

laboratório para atender a uma maior demanda de substâncias isoladas também permitirá a 

continuação de diversos testes farmacológicos, possibilitando a busca por novas drogas 

medicinais assim como o desenvolvimento de novos fármacos, uma vez que os triterpenos 

mencionados destacam-se por suas atividades biológicas.  
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