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RESUMO
A espécie Platonia insignis Mart., popularmente conhecida como bacuri pode ser considerada uma fonte promissora de
compostos bioativos para o delineamento de novos fitomedicamentos. Este trabalho teve como objetivo realizar um
levantamento sobre os extratos mais estudados e compostos bioativos isolados dessa espécie. Foi realizada uma revisão
literária através do Pubmed, Science Direct, LILACS, Scielo e Google Academics, utilizando-se as seguintes palavras-chaves:
Platonia insignis Mart., fitomedicamentos, propriedades físico-químicas, farmacológicas e toxicológica. Foram selecionados
artigos, dissertações e teses publicadas no período compreendido entre 1949 e 2013. Dentre os extratos foi verificado que os
mais estudados foram o hexânico, etanólico e o metanólico. Nesses extratos foram investigadas diversas propriedades
farmacológicas: antioxidante, antiinflamatória e cicatrizante. Dentre os compostos isolados foram identificados e determinados
estruturalmente: euxantonas, ácidoascórbico, polifenóis, benzofenonas preniladas como a 7-epiclusianona e guttiferona-A.
Além desses, foi determinado o composto garcinielliptona FC (GFC), inédito no gênero, que demonstrou potencial
antioxidante. E a atividade antioxidante apontada nessa espécie pode está diretamente relacionada ao teor de fenóis totais. Os
achados encontrados na literatura indicam que a espécie P. insignis bastante consumida no Nordeste do Brasil, apresenta
extratos e compostos que podem ser melhor caracterizada para sua utilização na formulação de novas formas farmacêuticas.
Palavras-chave: Platonia insignis Mart., Fitomedicamentos, Propriedades farmacológicas
ABSTRACT
The species Platonia insignis Mart., Popularly known as bacuri can be considered a promising source of bioactive compounds
for the design of new phytomedicines. This study aimed to conduct a survey on the most studied extracts and bioactive
compounds isolated from this species. The literary review was conducted through Pubmed, Science Direct, LILACS, Scielo e
Google Academics using following keywords: Platonia insignis Mart., Phytomedicines, physico-chemical, pharmacological
and toxicological. We selected articles published between 1949 and 2013. Among the extracts was determined that the most
studied were hexane, the ethanol and methanol. In these extracts were investigated various pharmacological properties:
antioxidant, anti-inflammatory and cicatrizante. Furthermore was verified the cytotoxicity and genotoxicity of these extracts.
Among the isolated compounds were identified and structurally determined: euxantones, ascorbic acid, polyphenols,
prenylated benzophenones as 7-epiclusianone and guttiferona-A. In addition to these, was determined the compound
garcinielliptona FC (GFC), unprecedented in the genre, which showed antioxidant potential. The antioxidane activity pointed
this species may be directly related to the content of phenols totals. Os findings in the literature indicate that the species P.
insignis widely consumed in the Northeast of Brazil, presents extracts and compounds that can be best characterized for its use
in the formulation of novel dosage forms.
Keywords: Platonia insignis Mart. Phytomedicines, Pharmacological properties
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INTRODUÇÃO
As plantas têm sido utilizadas com fins medicinais desde
o inicio da civilização humana com a finalidade de
prevenção, tratamento e cura de diversas doenças (Veiga
Junior, 2005). Até o século XIX, os recursos terapêuticos
constituíam-se em sua maior parte por plantas e extratos
vegetais, estes representavam os medicamentos utilizados.
O seu emprego com fins terapêuticos era alicerçado no
conhecimento popular e científico. Nesse cenário as
plantas medicinais eram empregadas de modos
generalizados das mais diversas formas: como
fornecedoras de substâncias ativas isoladas, como extratos
totais, como extratos purificados ou selecionados, como
droga íntegra na preparação de infusos ou decoctos
(Simões et al., 2000).
Platonia insignis Mart. (Figura 1), é uma espécie
frutífera e madeireira, tem origem na Amazônia Oriental
Brasileira, no Estado do Pará e é encontrada em todos os
estados da Região Norte do Brasil e no Mato Grosso,
Maranhão e Piauí. Fora do território Nacional, é também
encontrado nas Guianas, Peru, Bolívia, Colômbia e
Equador. Assume importância econômica nos Estados do
Pará, Maranhão, Tocantins e Piauí, em áreas de vegetação
secundária (Souza et al., 2000; Moura et al., 2007;
Carvalho, 2008).

O termo Platonia é uma homenagem a Platão, filósofo
grego, e insignis, significa notável, insigne, importante,
grande, aquele que chama a atenção, em alusão ao porte e
à utilidade da planta, bem como, ao tamanho, sabor e
aroma do fruto (Barroso et al., 2002; Moura et al., 2007).
“Bacuri”, palavra de origem tupi que significa “o que cai
logo que amadurece”, devido ao fato de que o fruto é
normalmente coletado, e não colhido, uma vez que as
plantas possuem porte elevado, e por ser difícil identificar
o tempo certo de maturação para a colheita (Moura et al.,
2007).
O bacuri é o fruto da espécie Platonia insignis Mart.,
pertencente à família Clusiaceae, subfamília Clusioideae e
ao gênero Platonia. A família Clusiaceae é composta por
1000 espécies e 47 gêneros, distribuídos em regiões
tropicais e subtropicais do mundo. É também um gênero
encontrado em regiões temperadas. Em nove destes, 90
espécies tem os frutos comestíveis (Aguiar et al., 2008).
Nas áreas de ocorrência natural, o bacurizeiro recebe
diferentes denominações comuns. Foram compiladas para
a espécie em estudo um total 28 sinonímias populares
(Loureiro, 1979). No Brasil seu uso popular e resultado
das suas diversas propriedades, tais como, cicatrizante,
antimicrobiana, antitumoral, citotóxica e antioxidante
(Santos Junior et al., 2010).
Nesse sentido, este estudo objetiva fazer um
levantamento sobre os aspectos físico-químicos de
P.insignis, e das propriedades farmacológicas dos extratos
estudados, bem como os compostos bioativos já isolados
de P. insignis Mart.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi realizada uma revisão de literatura através das bases
de dados Pubmed, Science Direct, LILACS, Scielo e
Google Academics, utilizando as seguintes palavraschaves: Platonia insignis Mart., fitomedicamentos,
propriedades
físico-químicas,
farmacológicas
e
toxicológica. Foram selecionados artigos, dissertações e
teses publicadas no período compreendido entre 1949 e
2013.

Figura 1. Platonia insignis: (A) Árvore, (B) Flores, (C)
Frutos.
Fonte: (Arquivo Pessoal).

REVISÃO DA LITERATURA
Fitomedicamentos no Brasil
No fim dos anos 50, com o desastre da talidomida, os
órgãos fiscalizadores sanitários passaram a exercer um
maior controle sobre o uso de medicamentos. Foram
estabelecidas normas para o emprego de fitoterápicos no
Brasil, representadas pelo Serviço Nacional de
Fiscalização da Medicina e da Farmácia. A normatização
dos fitoterápicos foi atrelada às exigências inerentes a
esses produtos, como: realização concomitante de estudos
toxicológicos pré-clinicos e clínicos (Portaria SVS nº116
de 08/08/1995). A portaria SVS nº1. 029/98, por sua vez
agrega procedimento de registro simplificado para
produtos fitoterápicos tradicionais aprovados pelo SVS
(Simões et al., 2000). O interesse gradativo por
medicamentos obtidos de plantas medicinais, mais
especificamente os fitoterápicos, a possibilidade de
implementação da fitoterapia no sistema público de saúde
nacional e, ainda, as resoluções RDC nº 17 de 24/02/2000
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e RDC nº 48 de 16/03/2004, regulamentadoras do registro
de fitoterápicos no Brasil, fomentaram as publicações
referentes a etnofarmacologia, apontando as espécies mais
popularmente conhecidas e utilizadas, tanto entre
populações indígenas quanto em urbanas, assim como a
utilização de fitoterápicos em farmácias comunitárias e no
sistema de saúde. As espécies nativas mais citadas como
de uso popular estão representadas nas famílias
Bignoniaceae, Anacardiaceae, Asteraceae, Leguminosae,
Annonaceae, Apocynaceae, Euphorbiaceae, Leguminosae,
Piperaceae,
Euphorbiaceae,
Rubiaceae,
Rutaceae,
Lamiaceae,
Meliaceae,
Annonaceae,
Solanaceae,
Clusiaceae, Myrtaceae, Apocinaceae e Combretaceae,
respectivamente em ordem decrescente de citações (Pupo
et al., 2007).
Uso popular do Bacuri
A polpa do fruto tem sabor e odor agradáveis, de grande
aceitação popular, tanto “in natura”, quanto no preparo de
sorvetes, compotas e geleias. A casca também pode ser
usada para fabricação de doces, cremes e sorvetes,
aumentando o rendimento do fruto. Esse processo deve
ocorrer após separação da resina existente nessa parte do
fruto (Aguiar, 2006). Seu fruto é do tamanho de uma
laranja, redondo de casca grossa, cor amarela-citrino, com
polpa viscosa e muito saborosa, quando maduro exala um
perfume suave e fragrância semelhante ao jasmim
(Fonseca, 1954).
O fruto do bacuri, rico em vitaminas, aminoácidos e
minerais é bastante apreciado do ponto de vista culinário
(sucos, sorvetes, iorgutes, pudins, doces e cremes). A
graxa de bacuri, obtida do óleo das sementes, é bastante
utilizada por sua ação antiinflamatória. E seu uso no
tratamento de queimaduras, é comumente citado. A “banha
de bacuri ״é usada na medicina popular como cicatrizante
e no tratamento de doenças dermatológicas (Agra et al.,
2007; Bezerra et al., 2005; Moura et al., 2007; Shanley &
Medina, 2005). Sob o aspecto econômico-madeireiro, tem
grande potencial na produção de madeira de lei, compacta
e resistente de alta qualidade. O beneficiamento das
sementes pode gerar o farelo, que pode ser aproveitado
como adubo, e alimentação animal (Aguiar, 2006).
O uso de plantas medicinais, seus extratos e substâncias
isoladas (princípio ativo), vêm crescendo no cuidado
primário á saúde, e como justificativa dentre vários fatores,
podemos citar a sua franca aceitabilidade, disponibilidade
e baixo custo (Koleva et al., 2002; Balunas et al., 2006;
Varanda, 2006).
Principais produtos Naturais - Fitoquimica e
Farmacologia
O gênero Platonia é muito rico em diversas substâncias
naturais como xantonas (Euxantonas) (Figura 2A), ácidos
graxos, e triglicerídeos (Roberts, 1961; Hilditch & Pathak,
1949; Bentes et al., 1986). Estudos recentes com a polpa
da fruta detectaram o ácido ascórbico (Figura 2B), e
polifenóis como principais compostos bioativos (Clerici &
Carvalho-Silva, 2011). As xantonas respondem pelas
propriedades
farmacológicas
como
antitumorais,
antiinflamatória,
antitrombótica,
antimicrobial
e
neurofarmaclógicas, por induzir a formação de neurites no
tecido nervoso (Mak et al., 2000; Ha et al., 2006).

Rev. Bras. Farm. 94 (2): 161-168, 2013
O estudo fitoquímico dos extratos hexânico do pericarpo
e metanólico das sementes do bacupari, Garcinia
brasiliensis, revelou a presença das benzofenonas
preniladas, 7-epiclusianona (Figura 2C) e guttiferona-A
(Figura 2D), respectivamente. Esta espécie é da mesma
família do bacuri. Tanto os extratos, quanto os compostos,
foram apontados como possibilidades terapêuticas para
doenças causadas por microorgnismos gram negativos
(Naldoni et al, 2009). O composto acilfloroglucinol, um
policíclico poliprenilado (APPs), isolado da família
clusiaceae, tem despertado interesse dos pesquisadores por
suas propriedades antimicrobianas (Oliveira et al., 1999),
leishmanicida (Pereira et al., 2010), antidepressiva
(Cuesta-Rubio et al., 2002), antioxidante (Ciochina &
Grossman, 2006; Chen et al., 2010), citotóxia (Baggett et
al., 2005), antiretroviral (Piccinelli et al., 2005),
antiinflamatória (Weng et al., 2004), antitumoral (ZeisserLabouèbe et al., 2006; Henry et al., 2009) e efeitos próoxidantes ao DNA (Wu et al., 2008).
Em compostos voláteis da polpa de bacuri as análises
revelaram a presença de alcoóis terpênicos, sendo o mais
abundante o linalol (Figura 2E) (Alves & Jennings, 1979;
Boulanger et al., 1999; Rogez et al., 2004; Franco &
Janzantti, 2005). As cascas de P. insignis apresentam alto
teor de euxantona (1,3%), substância cristalina de cor
amarela, em forma de agulhas ou lâminas, com ponto de
fusão de 240 ºC e facilmente sublimável (Roberts, 1961).
O estudo fitoquímico das frações lipídicas das sementes
de bacuri revelou a presença de ácidos graxos, como os
ácidos: palmítico (44,2%), palmitoléico (13,2%), esteárico
(2,3%), oléico (37,8%) e linoléico (2,5%), além de 10% de
tripalmitina, indicando-o como uma boa alternativa para a
indústria de óleo (Bentes et al., 1986; Santos, 2012). A
substância Garcinielliptona FC (GFC) (Figura 2F) é uma
benzofenona poliprenilada, isolada do extrato hexânico das
sementes do bacuri, essa é um composto inédito no gênero
Platônia. O composto -1,3-diestearil-2-oleil-glicerol (TG1)
(Figura 2G), um triacilglicerídeo também isolado do
mesmo extrato dessa espécie. Porém, não há relato na
literatura de testes farmacológicos descritos para este
composto (Costa Júnior, 2011). O fruto desta espécie
também é rico em β-caroteno (Rodriguez-Amaya et al.,
2008).
Na Tabela 1, relacionamos os principais compostos e
substâncias bioativas extraídas de P. insignis Mart.,
presentes na polpa, casca do fruto ou nas sementes, e suas
propriedades farmacológicas identificadas.
Aspectos físico-químicos da polpa de P. insignis Mart.
São apontadas como características físico-químicas da
polpa do fruto avaliada em estudos recentes: teores de
sólidos solúveis totais, pH, acidez total titulável, umidade
e lipídios (Tabela 2).
O teor de sólidos solúveis totais apresenta correlação
com teores de açúcares e ácidos orgânicos (Silva et al.,
2002). Em seu trabalho, (Canuto et al., 2010), mediu o teor
de compostos bioativos; ácido ascórbico, compostos
fenólicos totais (Tabela 3) da polpa do bacuri, e
correlacionou o último, com a atividade para remoção de
radicais livres, ao afirmar que esta atividade, pode ser
justificada pela presença de fenóis totais.
Em outro estudo, foi realizada uma caracterização físico-
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Figura 2. Principais compostos isolados de Platonia insignis e Família Clusiaceae

Tabela 1. Propriedades farmacológicas dos principais compostos e substâncias bioativas da Platonia insignis Mart.
Composto/ Substância bioativa
Xantonas

Propriedades Farmacológicas
Antitumoral
Antiinflamatória
Antitrombótico
Antimicrobiana
Neurofarmacológicas
(indutoras de neurites)

Referências
(Roberts, 1961)
(Mak et al., 2000)
(Ha et al., 2006)

Ácidos graxos

Acelera cicatrização

Acilfloroglucinol
policíclico
poliprenilado

Antimicrobiana
Leishimanicida
Antidepressiva
Antioxidante
Citotóxica

Euxantona

Antiretroviral
Antiinflamatória
Antitumoral
Efeito pró-oxidante ao DNA

Garcinielliptona FC

Antiinflamatória
Vasodilatadora
Promotor de neurite
Antioxidante

(Calder, 2003)
(Cardoso et al., 2004)
(Hatanaka & Curi, 2007)
(Costa Júnior et al., 2011)
(Oliveira et al., 1999)
(Pereira et al., 2010)
(Cuesta-Rubio et al., 2002)
(Ciochina & Grossma, 2006)
(Chen et al., 2010)
(Baggett et al., 2005)
(Piccinelli et al., 2005)
(Weng et al., 2004)
(Zeisser-Labouebe et al., 2006)
(Henry et al., 2009)
(Wu et al., 2008)
(Harborne et al., 1999)
(Fang et al., 2006)
(Ha et al., 2006)
(Naidu et al., 2007)
(Costa Júnior et al., 2011)
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química das cascas e sementes do bacuri visando apontar
aplicações na indústria química e de alimentos (Soares,
2010). Os resultados mostraram que as sementes ou
caroços contêm em média 31,88 ± 0,60% de lipídeos,
habilitando-os para sofrer processo de prensagem. Os
teores de proteína presente na casca (2,78 ± 0,28g/100g) e
semente (3,43 ± 0,87g/100g) são elevados se comparados a
outros resíduos de frutas já estudados, como cupuaçu
(Theobroma grandiflorum Schum) com 1,2%; pequi
(Caryocar brasiliense Camb) que apresenta 2,3%. O teor
de fibra insolúvel nivela-se ao da linhaça (Linum
usitatissimum L.), mamona (Ricinus communis L.) e
amendoim (Arachis hypogaea L.) (Soares, 2010).
Tabela 2. Caracterização físico-química da polpa de
Platonia insignis Mart
Propriedades

Valores

Umidade1

84,8 ± 0,8

Lipídios1

1,1 ± 0,6

sólidos solúveis totais2

13,0 ± 1,8

pH

3,4 ± 0,2
3

acidez total titulável
2,9 ± 0,1
(1) expresso como g/100 g de polpa; (2) expresso em °
Brix; (3) expresso em mg ácido cítrico/100 g de polpa.
Dados expressos como média de duplicata ± desviopadrão. Fonte: (Canuto et al.,2010)
Tabela 3. Percentual dos componentes bioativos presentes
na polpa de Platonia insignis Mart
Amostra

Ácido
ascórbico1

Fenóis totais2

TEAC3

Polpa

0,2 ± 0,0

0,4 ± 0,0

0,6 ± 0,3

(1) Ácido Ascórbico, expresso em mg/100g de polpa; (2)
Fenóis Totais, expresso como mmol.L-1 de ácido gálico;
(3) Atividade Antirradical livre Equivalente ao Trolox,
expresso como µmol.L-1 de Trolox. Dados expressos
como média de duplicata ± desvio-padrão.
Fonte: (Canuto et al.,2010).
Os resultados de pectina, importante fibra solúvel, foram
bons quando comparados a outros resíduos cítricos,
mostrando bom potencial de exploração na indústria de
alimentos, como espessante e geleificante em uma grande
variedade de produtos. Os resultados para minerais foram
heterogêneos, mas mostraram elevados teores de Mg+2,
Mn+2, Na+, K+ e Ca+2. Dentre os ácidos graxos saturados e
insaturados, podem ser destacados, os ácidos palmítico
(40,6%), oléico (28%) e palmitoléico (22,1%). Os valores
de umidade encontrados foram altos, o que recomenda a
utilização rápida em processos de extração de insumos
(Soares, 2010).
P. insignis Mart. Avaliação farmacológica e toxicoló-

gica
A literatura registra diversos estudos farmacológicos e
toxicológicos da casca, da polpa e da semente do bacuri
(Rufino et al., 2010; Santos et al., 2010; Costa Júnior et al.
2010, 2011, 2012, 2013; Lustosa, 2012). De acordo com
Costa Júnior e colaboradores (2011), o estudo fitoquímico
da das sementes realizado por meio da análise do extrato
hexânico (EH) revelou potencial atividade leishmanicida
frente às formas promastigotas de L. amazonenses,
resultado semelhante foi reportado nesse mesmo estudo
para as frações acetato de etila (ACE) e diclorometano
(DCM), extraídas do extrato etanólico (EE), sendo a
última, de desempenho superior as identificadas.
Lustosa (2012) avaliou duas manteigas da semente de
bacuri, uma representando o extrato hexânico das sementes
extraída na UFPI (BBU) e outra manteiga industrializada
(BBI). Na atividade anti-inflamatória das manteigas, por
via oral, no modelo de edema de pata, induzido por
carregenina, foi relatado que BBI apresentou resultados
superiores à BBU. Ainda nesse mesmo trabalho, a autora
relatou que nos ensaios in vitro da atividade leishmanicida
as manteigas estudadas inibiram significativamente formas
promastigotas de Leishmania amazonenses. O composto
garcinielliptona FC (GFC) foi encontrado nas duas
manteigas, porém em concentração maior na BBU
(Lustosa, 2012).
Costa Júnior e colaboradores (2011) apresentaram
resultados referente ao composto GFC, isolado do extrato
hexânico das sementes, esse apresentou atividade
antioxidante in vitro pelos métodos TBARS (espécies
reativas ao ácido tiobarbitúrico) e através do sequestro de
radicais hidroxilas (OH) e óxido nítrico (NO). Em outro
estudo foi avaliado atividade em vivo do GFC como
antioxidante natural, o referido composto apresentou
potencial significativo para ser usado como um agente
antioxidante natural provavelmente devido à modulação da
atividade enzimática de Superóxido Dismutase (SOD) do
hipocampo (Costa Júnior, 2012).
No estudo realizado por Rufino e colaboradores (2009),
o extrato metanólico da polpa do bacuri revelou
considerável efeito antioxidante, e a presença de
compostos bioativos como vitamina C, flavonóides,
antocianinas e polifenóis.
Costa Júnior e colaboradores (2011) afirmam que o EH e
as frações ACE e DCM extraídas da casca das sementes da
P.insignis Mart. apresentaram potencial antioxidante, pelos
métodos DPPH•, ABTS•+ e Saccharomyces cerevisiae. O
EE de P. insignis exibiu um efeito protetor, por sua ação
antioxidante e anticonvulsivante, e um efeito estimulador
no SNC em camundongos. A fração DCM também
apresentou atividade anticonvulsivante (Costa Júnior et al.,
2010).
O óleo das sementes de P. insignis Mart. revelou
potencial cicatrizante, ao acelerar o processo de
cicatrização de feridas cutâneas em ratos. (Costa júnior et
al., 2011). Santos Júnior e colaboradores (2010),
analisaram a cicatrização com o uso da banha do bacuri em
feridas cutâneas no dorso de ratos. Os resultados
apresentaram que a banha foi eficiente no sétimo dia de
tratamento e que os animais tratados demonstraram
reepitelização considerável.
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Do EH da semente de P.insignis Mart foi isolado o
composto 1,3-diestearil-2-oleil-glicerol (TG1). Nesse
contexto e de acordo com o estudo realizado por Santos
(2012), animais tratados com TG1 não apresentaram
comprometimento das áreas cerebrais: corpo estriado e
hipocampo e não produziram alterações hematológicas,
bioquímicas e histopatológicas cerebrais e hepáticas em
ratos caracterizando uma baixa toxicidade.
A toxicidade frente à Artemia salina leach realizado por
Costa Júnior e colaboradores (2013), demonstrou que o
EH e a fração ACE, foram moderadamente citotóxicos, ao
passo que a fração DCM foi fortemente citotóxica. Os
extratos e as frações de P. insignis apresentaram-se
genotóxicos em fibroblastos de pulmão de hamster chinês
(céls.V79). As manteigas da semente de bacuri também
foram analisadas quanto à atividade citotóxica em MTT
(brometo de 3-[4,5-dimetiltiazo-2-il]-2,5-difeniltetrazolio),
revelando baixa citotoxicidade e em estudos de toxicidade
aguda em ratos não apresentaram resultados significativos
(Lustosa, 2012).
CONCLUSÃO
Os estudos fitoquímicos e farmacológicos já realizados
com extratos e compostos isolados da espécie P. insiginis
Mart. (bacuri) e citados neste levantamento, indicam que
os compostos isolados ou extratos são fontes promissoras
para a elaboração de possíveis fitomedicamentos a partir
dessa planta, bastante consumida no Nordeste do Brasil.
As propriedades apresentadas por extratos e alguns
compostos
como
antiinflamatória,
antioxidante,
anticonvulsiva e citotóxica, são importantes para a
elaboração de um possível medicamento que possua uma
das propriedades farmacológicas já identificadas, com ação
na terapêutica de diversas doenças, como câncer, Mal de
Alzheimer e Parkinson.
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