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RESUMO. Neste estudo foi realizada a obtenção e a caracterização da composição química do óleo volátil
do pericarpo de C. langsdorffii (copaiba) proveniente de Alfenas - MG de acordo com hidrodestilações su-
cessivas, assim como sua atividade anti-inflamatória foi avaliada através de modelo de edema de pata de
rato. A composição química do óleo foi determinada por análise de CG-EM. Os principais componentes
foram (E)-cariofileno, germacreno B, 1,5-epoxisalvial-4(14)-eno, óxido de cariofileno e isoespatulenol. O
processo inflamatório foi inibido em 39 ± 6% (p<0,05, Tukey-Kramer) por uma amostra de óleo essencial.
O pericarpo de C. langsdorffii é uma fonte rica em óleo essencial (3,8% m/m), e devido ao potencial inte-
resse industrial de seus componentes esse ecotipo apresenta cultura viável buscando produtividade, e que
poderia constituir uma boa alternativa para a utilização sustentável desta espécie.
SUMMARY. “Isolation, Chemical Composition and Anti-inflammatory Activity of Copaifera langsdorffii Desf.
Fruit Peels Essential Oil according to Successive Hydrodistillations”. In this study, the isolation and characteriza-
tion of chemical composition of C. langsdorffii (copaiba) fruit peel volatile oil from Alfenas - MG was carried
out according to successive hydrodistillations, likewise the anti-inflammatory activity was evaluated by rat paw
edema model. The chemical composition of the oil was determined by GC-MS analysis. The major components
were (E)-caryophyllene, germacrene B, 1,5-epoxysalvial-4(14)-ene, caryophyllene oxide and isospathulenol. The
inflammatory process was inhibited in 39 ± 6 % (p<0.05, Tukey-Kramer) by one sample of essential oil. The C.
langsdorffii fruit peel is a rich source of essential oil (3.8% w/w), and due to potential industrial interest of its
components this ecotype presents feasible crop seeking productivity and it could constitutes in a good alternative
to the sustainable use of this specie.

INTRODUÇÃO
Copaifera langsdorffii Desf. é uma planta da

família Fabaceae, conhecida popularmente co-
mo copaíba e está amplamente distribuída no
Brasil, sendo encontrada desde o estado do
Amazonas até as regiões nordeste, sudeste, cen-
tro-oeste e sul 1. É uma planta arbórea, com co-
pa globosa e folhas compostas pinatífidas, po-
dendo alcançar até 15 m de altura e 80 cm de
espessura caulinar 1. Sua utilização é diversifica-
da, incluindo desde extração da madeira até iso-

lamento de óleo do caule para fins medicinais e
comerciais 2.

A fenologia de C. langsdorffii está condicio-
nada aos fatores climáticos de cada região e ain-
da ao tipo de formação vegetal em que as plan-
tas se encontram 3. A frutificação ocorre em ci-
clos supra-anuais, com anos de intensa pro-
dução seguidos de outros sem produção. Esta
variação depende não só de fatores climáticos
como também de interações com dispersores 3.

O óleo extraído do tronco de C. langsdorffii
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é utilizado como medicamento natural pela po-
pulação nativa dos locais de sua ocorrência,
com relatos sobre esta prática desde o século
XVI 4. De acordo com o uso popular, esse óleo
apresenta propriedades cicatrizantes, anti-sépti-
cas, anti-inflamatórias, antiblenorrágicas, sendo
utilizado no tratamento de doenças da pele, das
vias respiratórias e urinárias 4. Estudos recentes
demonstram novas atividades biológicas do óleo
de C. langsdorffii, tais como propriedades larvi-
cida contra Aedes aegypti 5 e genotóxica em cul-
turas de fibroblastos 6.

Devido às suas aplicações industriais e co-
merciais, a constituição do óleo fixo extraído do
tronco de C. langsdorffii vem sendo largamente
investigada. Dentre os principais constituintes
desse óleo, destacam-se vários sesquiterpenos e
diterpenos 4,7. Alguns trabalhos relatam va-
riações na constituição química do óleo volátil
entre plantas do gênero Copaifera, entre as dife-
rentes partes da planta e em indivíduos distintos
de mesma espécie 8. Em estudo realizado com
espécimes de C. langsdorffii provenientes do
nordeste brasileiro, foram identificadas 40
substâncias no óleo volátil, sendo que nove ses-
quiterpenos foram identificados no óleo volátil
extraído do pericarpo 9.

Considerando a importância fitoterapêu-
tica desta espécie e o fato do pericarpo ser uma
parte do vegetal pouco estudada com vistas à
obtenção de óleo volátil, descrevemos neste tra-
balho os resultados do estudo da constituição
química do óleo volátil isolado do pericarpo de
C. langsdorffii proveniente de Alfenas, MG. Foi
feita uma avaliação da influência do processo
de extração sobre a composição do óleo obtido,
assim como ensaio do potencial anti-inflamató-
rio das amostras de óleos essenciais isoladas do
pericarpo, através do modelo de edema de pata
de rato.

MATERIAL E MÉTODOS
Preparação do material e extração do óleo

A coleta do material foi feita em agosto de
2005, em uma árvore de Copaifera langsdorffii
Desf. identificada por um dos autores (M. Polo)
e situada às margens da antiga estrada que liga
os municípios de Alfenas e Serrania, MG. Foram
selecionados frutos completamente desenvolvi-
dos, e uma amostra do material vegetal foi her-
borizada e incorporada ao acervo do Herbário
da Universidade Federal de Alfenas sob o códi-
go HUNIFAL191. Os 48 frutos coletados foram
separados em sementes, arilos e pericarpos. Os
pericarpos foram secos à temperatura ambiente

por 20 dias, na ausência de luz solar. Ao final
desse período a massa seca de 92,90 g foi tritu-
rada e homogeneizada. Esse material foi subme-
tido à hidrodestilação (1 L) por 3 h em aparelho
Clevenger e o óleo (amostra CL01) foi separado
da fase aquosa e sua massa foi determinada por
pesagem. Após o encerramento da hidrodesti-
lação, foi aguardado um intervalo de 4 h, onde
o material vegetal permaneceu em contato com
a água usada na extração inicial. Após este perí-
odo de tempo foi realizada nova hidrodestilação
por 3 h, sendo o óleo obtido separado da fase
aquosa e sua massa também determinada por
pesagem, resultando na fração codificada como
CL02. Depois da segunda extração, o resíduo foi
mantido em contato com a água por 240 h, sen-
do em seguida submetido a uma terceira desti-
lação por um período de 3 h. O óleo obtido foi
separado e sua massa determinada por pesa-
gem, sendo esta amostra codificada como CL03.
Os frascos contendo as amostras de óleos volá-
teis foram vedados hermeticamente, sob atmos-
fera de nitrogênio e conservados a -10 °C até o
momento das análises. A porcentagem de óleo
obtida em cada extração foi calculada em re-
lação à massa dos pericarpos secos ao ar e tritu-
rados. 

Análise do óleo essencial
As amostras de óleo foram analisadas por

cromatografia gasosa utilizando-se um aparelho
Shimadzu GC-17A com detector de ionização de
chama (FID), e por cromatografia gasosa aco-
plada à espectrometria de massa (CG-EM; apa-
relho Shimadzu GCMS-QP5050A). As condições
cromatográficas em ambas as análises foram: co-
luna capilar de sílica fundida (30 m x 0,22 mm)
com fase estacionária DB5 (0,25 µm de espessu-
ra do filme); N2 (ou He nas análises em CG-EM)
como gás de arraste com fluxo de 1,8 mL/min, a
temperatura do forno foi programada manten-
do-se 60 °C por 2 min e seguido de aumento de
3 °C/min até atingir 240 ºC, mantendo-se esta
temperatura por 15 minutos; temperatura do in-
jetor de 220 °C; temperatura do detector (ou in-
terface) de 240 °C; foi injetado um volume de
1,0 µL (solução de 1% de óleo essencial em di-
clorometano); foi utilizada razão de split de 1:10
e a pressão na coluna de 166 kPa. Os parâme-
tros operacionais do aparelho Shimadzu GCMS-
QP5050A foram: detector de captura iônica ope-
rando por impacto eletrônico e energia de im-
pacto de 70 eV; velocidade de varredura 1.000;
intervalo de varredura de 0,50 fragmentos/se-
gundo e fragmentos detectados de 29 a 400 Da.
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A identificação dos componentes foi feita pela
comparação de seus espectros de massas com
os disponíveis no banco de dados da espectro-
teca Willey 330.000 e com dados da literatura
7,9,10, e pelos índices de Kovats 10. Para o cálculo
dos índices de Kovats 10, foi injetada no croma-
tógrafo uma mistura de alcanos lineares (C9 a
C26). O percentual relativo de cada composto foi
calculado através da razão entre a área integral
de seus respectivos picos e a área total de todos
os constituintes da amostra, dados estes obtidos
pelas análises realizadas no cromatógrafo a gás
com detector de ionização de chama (FID) 11.

Atividade anti-inflamatória
Animais

Foram utilizados ratos albinos Wistar machos
(140 ± 30 g), provenientes do Biotério Central
da Universidade José do Rosário Vellano - UNI-
FENAS, Alfenas - MG, e concedidos após apro-
vação do trabalho pelo Comitê de Ética dessa
Instituição. Os animais foram subdivididos em 5
grupos (n=6/ grupo) e tratados com ração co-
mercial e água “ad libitum”, durante todo expe-
rimento, garantida sua adaptação por sete dias
em sala climatizada a 23 ± 2 ºC, com ciclo claro-
escuro de 12 h, e em caixas de polipropileno
adequadas à sua manutenção. Ao término dos
experimentos, os animais foram sacrificados por
inalação de dióxido de carbono em câmaras de
acrílico adaptadas.

Edema de pata de rato
O edema de pata baseia-se na variação do

volume das patas traseiras dos animais, após a
aplicação de algum estímulo inflamatório. Para
isso, foi aplicado 0,1 mL carragenina a 1 mg/pa-
ta (Iota-Fluta Biochemika, EUA) na pata direita
dos animais e igual volume de solução salina foi
injetado na pata esquerda. Trinta minutos antes
da aplicação do agente inflamatório os grupos
receberam por v.o. os tratamentos com as amos-
tras CL01, CL02 e CL03, nas doses de 100 mg
kg–1, sendo previamente dissolvidas em 3 % de
Tween 80. Os animais do grupo controle positi-
vo receberam indometacina a 10 mg kg–1 e o
grupo controle negativo NaCl a 0,9% m/v adi-
cionado de 3% de Tween 80. O edema produzi-
do nas patas de cada animal foi determinado
pela diferença entre as medidas das patas es-
querda e direita, utilizando um paquímetro ana-
lógico (Vernier Caliper). As patas foram aferidas
antes da aplicação da substância pró-inflamató-
ria, e de hora em hora durante 5 h após a apli-
cação do estímulo. 

Análise estatística
Os ensaios foram conduzidos por delinea-

mento inteiramente casualizado, tendo como
parcela um animal. Foi conduzida análise de va-
riância dos dados expressos por média ± erro
padrão da média, satisfeitas as premissas do mé-
todo, seguido por teste de Tukey-Kramer 12 para
comparações múltiplas. Foi aceito como signifi-
cativo o resultado que apresentou o P-valor me-
nor que 0,05 em todos os cálculos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os rendimentos dos óleos voláteis obtidos

em cada extração são apresentados na Tabela 1.
A massa total de óleo essencial obtida nas ex-
trações referentes às amostras CL01, CL02 e
CL03 (3,53 g) correspondeu a 3,80% (m/m) do
material vegetal seco ao ar (92,90 g). Esse teor é
superior aos rendimentos de óleos voláteis des-
critos para esta espécie em estudo realizado
com plantas encontradas no nordeste do Brasil
(0,70 %). O rendimento de óleo volátil obtido
no presente estudo também superou teores de
óleos essenciais relatados em várias outras espé-
cies vegetais 13-15. O mesmo material vegetal for-
neceu diferentes quantidades de óleo nas três
extrações intercaladas, sendo que na primeira
hidrodestilação foi obtida maior quantidade
(2,29 g), seguido de quantidade muito reduzida
na segunda (0,20 g) e tendo-se observado um
acréscimo na quantidade de óleo obtida na ter-
ceira hidrodestilação (1,04 g). Uma quarta desti-
lação, também com duração de 3 h foi realizada
imediatamente após a separação do óleo obtido
na terceira extração, e nesse caso praticamente
nenhum óleo foi obtido. Como a hidrodesti-
lação realizada após 240 h de contato do peri-
carpo com água (3ª hidrodestilação) rendeu
uma quantidade de óleo volátil ainda considerá-
vel (29,5% do total), fica evidente que para a
otimização do processo de extração, visando
obter o máximo de óleo desses frutos, uma úni-

Amostra*
Massa de óleo Teor do óleo

(g) (%, m/m)

CL01 2,29 2,47
CL02 0,20 0,21
CL03 1,04 1,12

ΣCL01, CL02, CL03 3,53 3,80

Tabela 1. Rendimento do óleo volátil isolado do peri-
carpo de C. langsdorffii em função do tempo de con-
tato do material vegetal com água. *As amostras CL01,
CL02 e CL03 foram obtidas através de hidrodesti-
lações de pericarpos secos, após 0, 4 e 240 h de con-
tato com água, respectivamente. 
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ca destilação do fruto seco não é adequada. De
um modo geral, os resultados obtidos demons-
tram que o tempo de contato com água destila-
da tem influência sobre a quantidade de óleo
obtido dessa espécie.

Na Tabela 2 são listados os componentes
identificados em cada uma das amostras de óleo
obtidas. Foi possível identificar 17 compostos,
dos quais α-copaeno, β-selineno e óxido de ca-
riofileno já haviam sido descritos na literatura
como pertencentes ao óleo essencial do pericar-
po de C. langsdorffii, e α-humuleno e germa-
creno B já foram descritos em óleos voláteis ob-
tidos de outras partes da planta 9. Portanto, 12
compostos aqui identificados são inéditos no
óleo essencial de C. langsdorffii. Algumas simi-
laridades podem ser observadas entre os consti-
tuintes inéditos do óleo essencial do pericarpo
de C. langsdorffii e componentes do óleo do
tronco de outras espécies do gênero Copaifera,
como as presenças de isômeros do cariofileno e
α-gurjuneno 4. Comparando os resultados aqui
obtidos com estudo realizado no nordeste brasi-
leiro 9 (Tabela 2) foi possível identificar discre-
tas variações na composição química do óleo

essencial do pericarpo de C. langsdorffii. Estas
variações residem não apenas na presença de
determinados constituintes, mas também nas
percentagens dos compostos comuns aos dois
estudos, e podem estar relacionadas a fatores
genotípicos 16 ou ambientais 17, como diferentes
quimiotipos ou adaptação às condições ambien-
tais distintas entre as áreas de coleta. 

Nas três amostras, os constituintes, em sua
maioria, apresentaram áreas percentuais inferio-
res a 5%, sendo que alguns compostos foram
predominantes. Entre estes, vale destacar germa-
creno B (5,77% a 6,98%), (E)-cariofileno (1,70-
7,68%), 1,5-epoxisalvial-4(14)-eno (2,36-8,29%),
isoespatulenol (5,87-8,03%) e o composto majo-
ritário óxido de cariofileno, com percentagens
variando entre 33,72% e 38,98%. Alguns dos
compostos encontrados nos óleos voláteis extra-
ídos possuem importância ecológica para a
planta, como óxido de cariofileno e α-copaeno,
detentores de comprovada ação deterrente con-
tra insetos 4, além de grande valor para a indús-
tria de perfume devido ao seu aroma caracterís-
tico, principalmente os isômeros do cariofileno
e α-humuleno 4. 

Área %
Nº IK Constituinte

CL01** CL02 CL03 Gramosa et al. 9

01 1334 δ-elemeno* - - - 4,10
02 1370 α-copaeno* 0,91 0,87 0,52 1,80
03 1387 β-elemeno* - - - 6,00
04 1391 1-gurjuneno 2,90 3,01 2,77 -
05 1398 (Z)-cariofileno 1,41 1,36 0,92 -
06 1412 (E)-cariofileno 7,68 4,73 1,70 -
07 1436 aromadendreno 0,67 0,64 1,04 -
08 1446 α-humuleno 1,38 0,96 - -
09 1478 (E)-9-epi-cariofileno 2,63 - - -
10 1486 B-selineno* 1,37 2,79 2,53 1,70
11 1504 nerolidol 2,20 - - -
12 1508 γ-cadineno* - - - 1,80
13 1550 germacreno B 5,77 6,98 6,55 -
14 1558 1,5-epoxisalvial-4(14)-eno 8,29 3,47 2,36 -
15 1580 óxido de cariofileno* 33,72 38,70 38,98 47,30
16 1590 cis-β-elemenona 1,26 1,40 1,80 -
17 1604 óxido de humuleno 5,52 5,72 4,98 -
18 1629 Isoespatulenol 6,00 5,87 8,03 -
19 1700 Farnesol 1,54 1,72 2,39 -
20 2023 acetato de sandaracopimar-15-en-8-β-ila 4,33 4,81 0,69 -

Total identificado 87,58 83,03 75,26 62,70

Tabela 2. Composição química do óleo essencial extraído de pericarpos de C. langsdorffii mantidos em contato
com água de 0 a 240 h. *Compostos já descritos no óleo volátil do pericarpo de C. langsdorffii 9. **As amostras
CL01, CL02 e CL03 foram obtidas através de hidrodestilações de pericarpos secos, após 0, 4 e 240 h de contato
com água, respectivamente. Valores das áreas percentuais dos compostos anteriormente descritos para o óleo
volátil do pericarpo de C. langsdorffii no Nordeste Brasileiro 9.
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As porcentagens dos constituintes identifica-
dos no óleo essencial do pericarpo de C. langs-
dorffii variaram entre as amostras analisadas.
Basicamente, nas amostras CL01, CL02 e CL03
foram observados três tipos de variações nas
percentagens dos constituintes: aumento das
áreas percentuais relativas, como nos casos de
β-selineno (de 1,37% em CL01 para 2,53% em
CL03), óxido de cariofileno (de 33,72% em CL01
para 38,98% em CL03) e isoespatulenol (de
6,00% em CL01 para 8,03% em CL03); dimi-
nuição das áreas relativas, como verificado em
1,5-epoxisalvial-4(14)-eno (de 8,29% em CL01
para 2,36% em CL03), acetato de sandaracopi-
mar-15-eno-8-β-ila (de 4,32% em CL01 para
0,68% em CL03), (E)-cariofileno (de 7,68% em
CL01 para 1,70 % em CL03), (E)-9-epi-cariofileno
(identificado apenas em CL01 com 2,63% da
área total de todos constituintes da amostra) e
α-humuleno (de 1,38 % em CL01 para 0,96% em
CL02, seguido de ausência em CL03); e por fim,
ligeiras oscilações nas áreas percentuais, como
em α-gurjuneno (variando entre 2,77 e 3,01 %
nas amostras) e α-copaeno (variando entre
0,52% e 0,91% nas amostras). Estas variações
entre as percentagens relativas podem refletir
diferentes comportamentos extrativos dos cons-
tituintes, mas, principalmente apontam uma va-
riação constitucional claramente dependente do
processo extrativo. Tal fato é de suma importân-
cia para qualificação do óleo essencial obtido e
deve ser observado durante o seu isolamento
do pericarpo de C. langsdorffii, uma vez que a
aplicabilidade dos óleos essenciais está intima-
mente ligada às suas constituições químicas 18. 

Após a aplicação de carragenina, o edema
de pata de ratos se mostrou tempo-dependente
conforme esperado 19. Nos animais tratados com
as amostras CL01 e CL02 foi observado uma re-
dução de aproximadamente de 20% nos ede-
mas, embora esses resultados não tenham apre-
sentado diferença estatística significativa (p >
0,005, Tukey-Kramer) quando comparado ao
controle negativo (Fig. 1). Entretanto, para o
grupo tratado com a amostra CL03 observou-se
na terceira hora uma redução de 39 ± 6% (p <
0,05, Tukey-Kramer) de inibição do edema, en-
quanto que para o grupo tratado com indometa-
cina (controle positivo) foi observada inibição
no processo edematogênico em 44 ± 2%, (p <
0,001, Tukey-Kramer). Esses resultados são con-
sistentes com dados da literatura que confirmam
o potencial anti-inflamatório do óleo-resina de
espécies brasileiras de Copaifera 20, inclusive de

C. langsdorffii. Esta espécie também produz áci-
do caurenóico, um diterpeno, ao qual é atribuí-
do efeito anti-inflamatório sobre colite induzida
em ratos 21. Contudo, não existem relatos acerca
do potencial biológico dos óleos essenciais de
C. langsdorffii isolados por hidrodestilação de
seus frutos. Aqui relatamos a atividade anti-ede-
matogênica de óleos essenciais extraídos do pe-
ricarpo, a qual depende da composição terpe-
noídica das amostras. Acredita-se que os sesqui-
terpenos presentes nos óleos resinosos de Co-
paifera sejam responsáveis pela inibição do pro-
cesso inflamatório 22, sendo estes extraídos tam-
bém por hidrodestilação. Todas as amostras fo-
ram ricas em sesquiterpenos, contudo apenas
CL03 apresentou atividade anti-inflamatória sig-
nificativa, nas condições testadas. Isto se deve,
provavelmente, à presença de determinados ses-
quiterpenos bioativos em quantidades suficien-
tes para a manifestação da atividade anti-infla-
matória, como, por exemplo, o isoespatulenol
(8,03% na referida amostra contra 6,00% e 5,87%
em CL01 e CL02, respectivamente). É conhecido
que um isômero do isoespatulenol, o espatule-
nol, é ativo contra processos inflamatórios por
regular a resposta imune celular 23, reforçando a
hipótese que o isoespatulenol em maior pro-
porção possa estar diretamente ligado com o re-
alçado potencial inibitório sobre o edema de
pata de rato induzido por carragenina da amos-
tra CL03. Levando em consideração a que indo-
metacina é um clássico bloqueador da atividade
da ciclooxigenase (COX) e que tanto este fárma-
co quanto a amostra CL03 inibem o processo
anti-inflamatório após 3 h da administração, um
provável mecanismo anti-inflamatório pelo qual
o óleo essencial do pericarpo de C. langsdorffii
(amostra CL03) atua poderia estar baseado na

Figura 1. Efeito da administração (v.o.) de CL01, CL02
e CL03 (100 mg.Kg–1) em edema de pata de rato, in-
duzido por injeção intraplantar de carragenina (1
mg/pata). Cada valor representa a média ± EPM de 6
animais. * p < 0,05, ** p < 0,01 (teste de Tukey-Kra-
mer).



374

PEREIRA F.J., MARTINS F.T., CORRÊA R.S., MOREIRA M.E.C., COSTA A.M.D.D., DOS SANTOS M.H., POLO M. & BARBOSA L.C.A.

inibição de isoformas desta enzima fundamental
para a biossíntese de mediadores químicos
prostanóides, COX-1 e/ou COX-2 24. 

CONCLUSÃO
Do total de compostos identificados no óleo

essencial do pericarpo de C. langsdorffii encon-
trada na região de Alfenas, 12 não haviam sido
relatados anteriormente em óleos voláteis dessa
espécie. Os resultados das constituições e quan-
tidades de óleo obtidas nas hidrodestilações rea-
lizadas, após as amostras terem sido mantidas
em contato com água por tempos variados,
apontam para necessidade de padronização de
métodos de extração visando à obtenção de óle-
os voláteis com fins comerciais, exigência esta
que é reforçada pela dependência da consti-

tuição química do óleo essencial para manifes-
tação de sua propriedade anti-inflamatória aqui
relatada. Uma vez otimizadas as etapas extrati-
vas, o pericarpo de C. langsdorffii pode se
constituir em uma fonte rica de óleo volátil,
apresentando potencial para extração comercial
e alternativa à exploração sustentável de óleo
desta espécie.
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