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No bioma amazônico há pelo menos 9 espécies arbóreas popularmente conhecidas como 
Copaíba. De suas partes há ampla utilização na medicina popular, na alimentação e na 
indústria, recebendo ainda o título de planta medicinal mais conhecida no Brasil. 
Objetivamos neste estudo contribuir para o conhecimento  fitoquímico e histoquímico das 
folhas de Copaifera piresii Ducke, investigando a ocorrência de compostos secundários. O 
material botânico foi identificado e depositado no Herbário da Amazônia Meridional 
(HERBAM/UNEMAT) sob o número de tombo 21794. Para as análises fitoquímicas, 
folhas de C. piresii foram lavadas em água corrente, secas em estufa a 50 ºC e trituradas. 
No preparo do extrato, 20 gramas de material triturado foi acrescido de 100 ml de etanol 
92,8% e levados ao banho-maria a 60 ºC durante 15 minutos. Os testes realizados foram: 
testes de Flavonoides, Taninos, Saponinas, Terpenóides/Esteroides e Alcaloides. Os testes 
foram considerados positivos por reações de precipitação, coloração e/ou formação de 
espuma. Para as análises histoquímicas amostras de material fresco foram seccionadas 
transversalmente a mão livre com auxílio de lâmina de aço; essas secções foram 
submetidas à testes com Sudan IV, Vanilina Clorídrica, Cloreto de Ferro III, Ácido 
Tânico/Cloreto de Ferro III e Lugol para detecção de Lipídios, Taninos, Compostos 
Fenólicos, Mucilagem e Amido, respectivamente. Posteriormente, os resultados 
histoquímicos foram documentados por meio de fotomicroscópio. Nas análises 
fitoquímicas obtivemos resultados positivos para a presença de flavonoides e 
terpenoides/esteroides. Através das  análises histoquímicas identificamos a presença de 
taninos, compostos fenólicos, mucilagem e lipídios. Para plantas que possuem compostos 
como flavonoides, terpenos e esteroides são descritos na literatura efeito hepatoprotetor 
com ação anti-inflamatória, antiparasitária e antihepatotóxica. A presença de taninos se 
remete a ação antipatogênica, com efeito bactericida, fungicida e antiviral. Aos compostos 
fenólicos é atribuído efeito adstringente, já aos lipídios e mucilagem são atribuídos o 
potencial antimicrobiano, anti-inflamatório e antidiarreico.  Com a realização dos testes 
verificamos a presença de diversos compostos secundários, mostrando que a espécie é 
potencialmente terapêutica, o que exige estudos aprofundados de quantificação dos 
compostos e sobre os efeitos colaterais de uso. 
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