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Introdução 

 
 A Pterodon pubescens Benth, conhecida como 
sucupira é nativa das regiões que consiste o cerrado 
brasileiro, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, 
Goiás e Mato Grosso do Sul. (Coelho et al, 2005). O 
óleo de sucupira possui atividade antiinflamatoria, 
antinociceptiva e anticancer (Spindola et al 2009, 
2010,2011). Este trabalho teve por objetivo avaliar a 
influencia de tempo e calor sobre a composição 
química e atividade antiproliferativa in vitro sobre 
células tumorais humanas.   

Resultados e Discussão 
 Foram coletadas sementes de Pterodon 

pubescens da região de São Carlos, na primeira 
semana de setembro dos anos de 2011 e 2012. As 
exsicatas das espécies estão depositadas no 
herbarium do IB/UNICAMP número 1402. Seus 
óleos foram produzidos por prensagem e analisados 
por cromatografia gasosa [HP 6890, coluna capilar 
HP5MS (30m x 0,25mm x 0,25µm)] acoplada ao 
detector seletivo de massas [HP 5975, 70 eV, injetor 
a 250ºC, detector a 300ºC, coluna a 60ºC (inicial) 
razão de aquecimento 3ºC/min até 240ºC, gás de 
arraste Hélio 1mL/min]. Foram monitorados quatro 
marcadores vouacapânicos: geranilgeraniol, 6α-
acetóxi - 7β hidróxi-vouacapano, 6α-acetóxi - 7β 
hidróxi-vouacapano - 17β – oato de metila e seu 
isômero. O teste de atividade antiploriferativa in vitro 
foi realizado com oito linhagens tumorais humanas 
[U251 (glioma), UACC-62 (melanoma), MCF-7 
(mama), NCI/ADR-RES (ovário resistente a 
múltiplas drogas), 786-0 (rim), PC-3 (próstata), 
HT29 (cólon), K562 (medula óssea, leucemia 
mielóide crônica)] e uma linhagem celular não-
tumoral (HaCat, queratinócito humano), com os 
óleos em concentrações entre 0,25 e 250 µg/mL. A 
proliferação celular foi determinada, após 48h de 
exposição, por quantificação do conteúdo proteico 
celular, pelo método colorimétrico por 
Sulforrodamina B, com avaliação em 
espectrofotômero, no comprimento de 540 nm. A 
partir das curvas de crescimento celular foi 
calculada a concentração necessária para inibição 
crescimento celular, denominado TGI (total growth 
inhibition). 

Figura 1.  Atividade antiproliferativa dos óleos de 
sucupira. A) 2011, B) 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Os gráficos acima demonstram que a atividade 

antiproliferativa do óleo das sementes coletadas em 
2012 possui uma atividade maior. Comparando as 
composições químicas dos óleos, verifica-se que o 
óleo de 2011 possui um teor de 6α-acetóxi - 7β 
hidróxi-vouacapano maior (0,94%) e um teor de 
geranilgeraniol menor (28,11%) em relação ao óleo 
das sementes de 2012 (0,35% e 35,98% 
respectivamente. Os teores dos outros compostos 
não diferiram estatisticamente. 
 
 

Conclusões 

Conclui-se que com o tempo, há formação de 6α-
acetóxi - 7β hidróxi-vouacapano e degradação de 
geranilgeraniol e este fato pode estar relacionado 
com a mudança da atividade antiproliferativa do 
óleo. 
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