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Que Amazônia queremos?

A Amazônia rica,
que sabe aproveitar seus
recursos naturais...

Ou a Amazônia que perde
oportunidades em
biotecnologia...

Amazônia
Novos e antigos desafios

Fogo
Agricultura

Novas
hidrelétricas

Rebanhos
Indústria
madeireira

Aquecimento Global:
Savanização versus Desertificação

O Que há de Conhecido na Amazônia?
- Óleos Essenciais e Oleoresinas
- Copaíba, breu, pau-rosa, casca-preciosa...
- Látex
- Uso medicinal e tradicional
- Leite-de-amapá, borracha, sucuúba, ucuúba...

- Atividades biológicas já descritas

- Composição já conhecida
- Extratos ativos
- Mercado
já existente
- Timbó,
curare, jambú,
uxí...

O Que
há de
deDESConhecido
Conhecido nanaAmazônia?
Que há
Amazônia?
- Óleos Essenciais e Oleoresinas
- Amostragens
- Copaíba, breu,
pau-rosa, pequenas
casca-preciosa...
- Não há definição de perfís químicos/cromatográficos
- Não há definição de parâmetros de qualidade
- Látex
- Variações
sazonais,
por fatores
bióticos ou abióticos
- Leite-de-amapá,
borracha,
sucuúba,
ucuúba...
não são descritas

- Extratos ativos - Quimiotipos são desconhecidos
- Timbó,- Efeitos
curare,
jambú,não
uxí...
sinérgicos
são conhecidos
- Variação do efeito biológico pela composição química

Baixo valor agregado / insustentabilidade

Dados da ANVISA em relação aos pedidos de registro de medicamentos:

Deficiências no controle de qualidade são responsáveis por cerca de
70% dos indeferimentos de pedido de registro. Faltam:

- Definição de marcadores
- Definição de perfis químicos/cromatográficos
- Parâmetros de controle

Produtos Naturais da Amazônia:
“Entre as varreduras dos nunca estudados à
quimiometria dos poucos conhecidos.”

- Obtenção de óleos de fontes sustentáveis
- Definição de perfís químicos

- Observação dos quimiotipos
- Isolamento de padrões e definição dos parâmetros de controle de qualidade
- Observação dos fatores que influenciam na composição
- Avaliação da composição que influencia na atividade biológica

A descoberta da Amazônia e a busca pela canela
Na busca por Cinnamomum zeylanicum
(rica em aldeído cinâmico), navegadores
encontraram...
...Aniba canelilla. (casca-preciosa)

Gotlieb, Mors, Interciência, 1978

Estudos da composição dos óleos essenciais
de casca-preciosa (Aniba canelilla)
• Óleos outras partes, de podas, rebrotas:
• Ramos
• Folhas
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- Três vezes maiores nos ramos

Estudos da Composição dos óleos essenciais
de casca-preciosa (Aniba canelilla)

PCA e HCA das análises
de 35 amostras

Nitro-feniletano entre 67 e 95%
Metil-eugenol < 7,5%

Nitro-feniletano < 45%
Metil-eugenol entre 8 e 20%

Estudos da composição dos óleos essenciais
de casca-preciosa (Aniba canelilla)
- Manejo ecológico e sustentável

- Possibilidade de uso de rebrotas
- Maior rendimento

- Orientação de produção e uso
- Agregação de valor

- Controle de qualidade

Estudos dos breus (Burseraceae)

O que é a oleoresina...?

Constitui-se por uma fração volátil (oleosa) e uma
fração resinosa

A fração volátil se constitui por monoterpenos,
sesquiterpenos e fenilpropanóides.
A fração resinosa se constitui por diterpenos e
triterpenos.

Oleoresina fresco
 20 a 30% de óleo essencial
Oleoresina cristalizado
 7 a 8% de óleo essencial
 a- e b-amirina

Como se produz a oleoresina?

A Oleoresina...

Usos Comuns:

Tónico e estimulante
Antiblenorrágico
Analgésico
Contraceptivo
Cicatrizante

Ação farmacológica:
Analgesia
Anti-colinesterase
Antiplasmodial
Antifúngica
Antiviral
Anti-leishmania

... Para que é utilizada?

A Oleoresina...
..Atividades comprovadas cientificamente

Burseraceae

Burseraceae

Van Gogh pintando os girassóis, Paul Gauguin

Óleos de copaíba
Os girassóis, Vincent van Gogh

Usos dos Óleos de Copaíba
Relatados pelos primeiros cronistas:
Afrodisíaco
Vias urinárias
Anti-tetânico
Anti-blenorrágico, Anti-inflamatório, Anti-gonorréico,
Anti-reumático

Antisséptico, Cistite
Anti-herpético

Estimulante, Gonorréia, Incontinência urinária, Sífilis
Anti-cancerígeno

Anti-tumoral
(tumores de próstata)
Vias respiratórias
Leishmaniose

Anti-asmático, Bronquite, Espectorante, Inflamações de
Leucorréia

garganta, Hemoptise, Pneumonia, Sinusite
Contra paralisia

Dores de cabeça

Males da pele: Dermatite, Ecsema, Psoríase
Picada de cobra

Cicatrizante de feridas e ulceras e intra-uterino

major constituents.
2. Biological Studies with Crude Copaiba Oleoresins
Athough many species of Copaifera have been decribed, only nine of those have some biological
study in the literature that evaluates the traditional uses. In some cases, these studies do not
discriminate among the Copaifera species being studied, sometimes using commercial copaiba
oleoresins. Table 1 shows all the biological and pharmacological activities that have been already
tested for Copaifera oleoresins.
Table 1. Biological activities tested in different species of Copaifera oleoresins.
Species
C. cearensis Huber ex Ducke

C. duckei Dwyer

C. langsdorffii Desf.

C. langsdorffii Desf.

Biological activity evaluated
Antimicrobial
Anti-inflammatory
Antileishmanial
antiproliferative
Antimutagenic
Embriotoxicity
Anti-inflammatory
Analgesic
Antimicrobial
Attenuation of ischemia/reperfusion-induced intestinal
Gastroprotective effect on experimental gastric ulcer
models in rats
Ischemia-Reperfusion of Randomized Skin Flaps
Antileishmanial
Wound Healing
Antioxidant
Insecticide
Anti-inflammatory
Antimutagenic

Ref.
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[19]
[13,2023]
[24]
[25]
[26]
[15]
[2729]
[30]
[31]
[32,33]
[34]
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Table 1. Cont.

Species
C. lucens Dwyer
C. martii Hayne

C. multijuga Hayne

C. officinalis (Jacq.) L.

C. paupera (Herzog) Dwyer

C. reticulata Ducke

Biological activity evaluated
Antimicrobial
Antileishmanial
Antimicrobial
Antileishmanial
Anti-inflammatory
Antimicrobial
Antitumor
Antinociceptive
Antileishmanial
Healing
Antimicrobial
Antischemic
Anti-inflammatory
Antileishmanial
Inhibition of human leukocyte elastase
Effect Antitumor (Walker 256 carcinoma)
Antimicrobial
Antileishmanial
Antiinflammatory
Antimicrobial
Inseticide
Antinociceptive
Teratogenicity and embriotoxicity
Toxicity
Antileishmanial
Wound Healing
Anxiolytic

Ref.
[13]
[15]
[13]
[15,35]
[14,3638]
[13,3942]
[43,44]
[36,45]
[15]
[46]
[13,22,23,47,48]
[49]
[50]
[15]
[51]
[52]
[13]
[15,53]
[14]
[13,54]
[5558]
[45]
[59]
[60]
[15,61]
[62,63]
[64]

Análise Hierárquica (HCA) da composição total
de 22 óleoresinas, coletadas na mesma região,
na mesma época, com solo semelhante, DAP
semelhante.

Três diferentes tipos de oleoresinas de C. multijuga:
- Amostras ricas em óxido de cariofileno (Cluster I)
- Amostras ricas em cariofileno (Cluster II):
- Cluster IIA; 55,5 a 62,7%
- Cluster IIB, 16,0 a 47,5%
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Chemical Composition and Platelet Aggregation Activity
of Essential Oils of Two Species of the Genus Ocotea (Lauraceae)
Klenicy Kazumy de Lima Yamaguchi 1, Joelma M oreira Alcantara 1,
Emerson Silva Lima 2, Valdir Florêncio da Veiga-Junior 1*
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diversos gêneros. 4-11 Fenilpropanóides, como safrol, metileugenol,

na literatura, em que o rendimento de 1,5% de Aniba rosaeodora é

Problemas recorrentes na obtenção de bioprodutos na Amazônia:
- Falta matéria-prima

- Variações sazonais
- Pouca homogeneidade
- Ausência de parâmetros de Controle de Qualidade

Estudos do aproveitamento dos
Subprodutos da Agroindústria Amazônica

OBJETIVO GERAL
Analisar resíduos provenientes do extrativismo vegetal madeireiro e não-

madeireiro por meio de técnicas fitoquímicas modernas, estudar suas
propriedades biológicas, químicas, enzimáticas e farmacológicas; e
planejar e realizar bioprocessos de fracionamento, isolamento e
purificação para o desenvolvimento de bioprodutos padronizados.

ATIVIDADES
- Inseticida, antimicrobiana
- Inibidora enzimática
- Antioxidante

- Citoxicidade em células tumorais
- Sistema Nervoso Central
- Sistema Cardiovascular

OBJETIVO GERAL
Analisar resíduos provenientes do extrativismo vegetal madeireiro e não-

madeireiro por meio de técnicas fitoquímicas modernas, estudar suas
propriedades biológicas, químicas, enzimáticas e farmacológicas; e
planejar e realizar bioprocessos de fracionamento, isolamento e
purificação para o desenvolvimento de bioprodutos padronizados.

Bioprocessos
- Concentrações
- Extrações seletivas
- Resinas poliméricas

- ELP – Líquido Pressurizado
- EFS – Fluido Supercrítico
- Planejamento robusto:
- Tempo, Temperatura, método, etc.

Subprodutos da Agroindústria Amazônica
Plantas Estudadas

1

Portuguese Name

Scientific Name

Part Analyzed

Açaí
Açaí
Abiu
Acerola
Bacuri
Bacurizinho
Biribá
Buriti
Cará
Carambola
Castanha
Cupuaçu
Graviola
Guaraná
Ingá
Piquiá
Tucumã
Uxi

Euterpe oleracea
Euterpe precatoria
Pouteria caimito
Malpighia punicifolia
Platonia insignis
Rheedia gardneriana
Rollinia mucosa
Mauritia flexuosa
Dioscorea trifida
Averrhoa carambola
Bertholletia excelsa
Theobroma grandiflorum
Annona muricata
Paullinia cupana
Inga edulis
Caryocar villosum
Astrocaryum aculeatum
Endopleura uchi

Seed
Seed
Shell
Seed
Shell and Seed
Shell and Seed
Shell
Shell and Seed
Shell and Pulp
Seed
Shell
Shell
Shell
Shell
Shell and Seed
Shell, pulp and Seed
Shell
Shell

Subprodutos da Agroindústria Amazônica
Plantas Estudadas

Subprodutos da Agroindústria Amazônica

Atividades
antimicrobianas

- Efeito pronunciado para
Salmonella

Subprodutos da Agroindústria Amazônica
Açaí
Euterpe precatoria
Euterpe oleraceae
Resíduos correspondem a 60% da massa
Extratos etanólicos tem rendimento de 1-10%

Subprodutos da Agroindústria Amazônica
Açaí
Euterpe precatoria
Euterpe oleraceae
Variando-se a temperatura e o método de extração foi
possível otimizar a extração de antioxidantes

Subprodutos da Agroindústria Amazônica
Açaí
Euterpe precatoria
Euterpe oleraceae

Variando-se a temperatura e o

método de extração foi possível
otimizar a extração de antioxidantes
Extratos bioativos
Padronizados
=
BIOPRODUTO !!

Subprodutos da Agroindústria Amazônica
Açaí
Euterpe precatoria
Euterpe oleraceae

Variando-se a técnica,
pode-se produzir extratos
ainda mais ativos

Extração em Líquido
Pressurizado

Subprodutos da Agroindústria Amazônica
Açaí
Euterpe precatoria
Euterpe oleraceae

Variando-se a técnica, pode-se
produzir extratos ainda mais ativos
Atividade
potencializada pela
extração em Líquido
Pressurizado

Extratos bioativos
Padronizados

=
BIOPRODUTO !!

Subprodutos da Agroindústria Amazônica
Cupuaçú
Theobroma grandiflorum
Influência do solvente e método de extração
no rendimento

Methods
CM
HM
SON
SOX
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Mean percentage of yields (%)
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Interaction plot between the solvent and extraction method in the percentage of yields
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Methods
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SOX
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Mean percentage of yields (%)

Interaction plot between the solvent and extraction method in the percentage of yields
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Ethanol 100%
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Solvents

Ethanol 100%

Ethanol 70%
Solvents

Resultados para Epicarpo e Endocarpo

Subprodutos da Agroindústria Amazônica
Cupuaçú
Theobroma grandiflorum
Influência do solvente e método de extração
no percentual de fenólicos

Mean percentage of phenolics (%)

13

Methods
CM
HM
SON
SOX

12

11

10

9

Interaction plot between the solvent and extraction method in the percentage of phenolics
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Mean percentage of phenolics (%)

Interaction plot between the solvent and extraction method in the percentage of phenolics

Methods
CM
HM
SON
SOX
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Ethanol 100%

Ethanol 70%
Solvents

Ethanol 100%

Ethanol 70%
Solvents

Resultados para Epicarpo e Endocarpo

Subprodutos da Agroindústria Amazônica
Piquiá
Caryocar villosum

Atividades antioxidantes do Piquia (A) Semente; (B) Polpa;
(C) Cascas; (D) Quercetin

Transcriptoma das folhas jovens de Copaifera multijuga.
Sequencia enzimática responsável pela biossíntese
de diterpenos nos óleos de copaíba.

Produção de metabólitos
bioativos por bioengenharia
Sequencia
enzimática
responsável
pela
biossíntese de sesquiterpenos nos óleos de
copaíba.
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