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onsiderado um dos paises de
maior biodiversidade do plane-
ta, o Brasil guarda em sua flora
e fauna alguns tesouros – mui-

tos deles ainda desconhecidos dos cientis-
tas – dos reinos animal e vegetal. Calcula-
se que cerca de 20% das espécies da Terra
estão aqui, sendo que grande parte delas
são exclusivas deste vasto território tropi-
cal. Patrimônio da população brasileira, este
diversificado manancial de vida é um dos
trunfos com que o país conta para, entre
outras possibilidades, desenvolver novos
medicamentos nos próximos anos e déca-
das. Para avaliar este potencial, o Labora-
tório de Química de Produtos Naturais do
Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR),
unidade da Fiocruz em Belo Horizonte,
montou o projeto Bioprospecção da Biodi-
versidade Mineira, coordenado pelo quími-
co Carlos Zani.

Projeto pesquisa drogas
que possam ser usadas

contra o câncer

O projeto, aprovado pela Fundação
de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais
(Fapemig), tem a colaboração de instituições
como a Universidade Federal do estado
(UFMG). O objetivo é coletar três mil espéci-
es vegetais nativas das áreas de Cerrado e
Mata Atlântica de Minas, além de 100 fungos
basidiomicetos. Deste material serão obtidos
extratos e realizados ensaios biológicos. A
pesquisadora Tânia Alves, do CPqRR, dou-
tora em química de produtos naturais, afir-
ma que o grande impulso do projeto de bio-
prospecção reside na esperança de se en-
contrar drogas que possam ser utilizadas con-
tra doenças como o câncer, a leishmaniose e
a doença de Chagas. No momento ela se pre-
para para voltar a campo para novas coletas
de plantas, desta vez no Parque do Rio Doce,
no município de Timóteo (a 196 quilôme-
tros de Belo Horizonte).

“Só estamos aguardando a autorização
do Instituto Estadual de Florestas (IEF) de
Minas pra retomarmos a prospecção, que foi
momentaneamente interrompida”, diz Tânia,
que em 11 anos de Fiocruz já coletou espéci-
es na Serra da Piedade, na Reserva do San-
tuário do Caraça e na Estação Ecológica do
campus da UFMG, entre outras áreas.

Unidade da Fiocruz em
Belo Horizonte estuda

plantas e fungos do Cerrado
e da Mata Atlântica

Riqueza
vegetal

A quaresmeira (foto
maior) é uma das espécies
nativas do Cerrado que
estão sendo estudadas,
assim como alguns tipos

de fungos (ao lado)
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O projeto também visa aprimo-
rar produtos que se mostraram pro-
missores e ainda formar recursos hu-
manos capacitados. A importância
da bioprospecção para a medicina
moderna pode ser medida pelos
números: cerca de 50% dos medica-
mentos prescritos nos Estados Uni-
dos, em 1993, eram produtos natu-
rais, seus derivados ou foram desen-
volvidos a partir deles. A Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) esti-
ma que 80% da população dos paí-
ses do Terceiro Mundo dependam
de sistemas médicos tradicionais, em
especial da utilização de plantas, em
suas demandas por saúde.

No Brasil, cerca de quatro mil
a cinco mil espécies de plantas são
usadas pela população para o trata-
mento dos mais diversos males, mas
o banco de dados da Fundação Bra-
sileira de Plantas Medicinais indica
que, entre 1949 e 1989, ape-
nas 400 vegetais foram ava-
liados do ponto de vista far-
macológico. Deste total, ape-
nas 10% foram estudados
com o objetivo de isolar o
princípio ativo. Menos de
duas mil espécies brasileiras
devem ter sido investigadas
do ponto de vista químico
e/ou farmacológico – uma
quantidade mínima, tendo
em vista a monumental
biodiversidade nacional.

De acordo com dados
do Ministério do Meio Ambiente, o
Brasil conta com a mais diversa flo-
ra do planeta, com mais de 55 mil
espécies descritas, o que correspon-
de a 22% do total mundial. O país
tem ainda o maior número de es-
pécies de palmeiras (390) e de or-
quídeas (2.300) do mundo.
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Depois de coletadas, as espé-
cies são analisadas por equipes do
Laboratório de Química do CPqRR
e dos departamentos de botânica e

microbiologia da UFMG. O material
é então levado a laboratório, a plan-
ta é prensada, colada em cartolina e
anexadas as informações a respeito
daquele vegetal, em um processo
chamado de herborização. Os extra-
tos são feitos em etanol e depois di-
luídos e testados em modelos bio-
lógicos, onde se faz a triagem.

“Agora estamos
fazendo um trabalho
com a enzima tripa-
notioma redutase,
que é um alvo muito
interessante a ser
combatido, já que ela é encontrada
exclusivamente no Trypanosoma
cruzi. Outro modelo que temos es-
tudado é um ensaio com três linha-
gens de células tumorais, que nos
foram enviadas pelo Instituto Naci-
onal do Câncer dos Estados Uni-
dos. São os seguintes tumores: re-

nal, melanoma e de mama. Estas
linhagens respondem bem a drogas
bioativas”, comenta Tânia.

Em colaboração com o Labo-
ratório de Química, o de Parasito-
logia Molecular e Celular tem feito
testes com o tripomastigota sangü-
íneo, em uma tentativa de se en-
contrar um combate ainda mais efi-
caz à doença de Chagas, e o Labo-
ratório de Pesquisas Clínicas vem
trabalhando com o amastigota da
leishmaniose. Também o Laborató-
rio de Imunologia Celular e Mole-
cular participa deste projeto, em

que realizam um ensaio para se de-
tectar substâncias que possam ser
úteis na modulação do sistema
imunológico. A triagem é feita com
células mononucleares de sangue
periférico humano.

A coleta de fungos (cogume-
los e orelhas-de-pau, entre outras
espécies) tem sido desenvolvida, no

CPqRR, pelo dou-
torando Luiz Hen-
rique Rosa na Esta-
ção Ecológica da
UFMG. Ele isola a
cultura e a põe

para crescer em laboratório. O pes-
quisador não vê a hora de chegar
o verão, já que os melhores meses
para a coleta de fungos são os da
estação mais quente do ano.

“O que nos preocupa agora é
que não contávamos com a alta do
dólar nas últimas semanas. Isso

porque precisamos de alguns equi-
pamentos para dar continuidade ao
projeto e essas máquinas foram
cotadas quando a moeda america-
na estava no patamar de R$ 2,73,
bem abaixo dos quase R$ 4 atuais.
Espero que consigamos resolver
esse problema, sem prejuízo para
a bioprospecção”, diz Tânia.

Ao lado, três das plantas
pesquisadas pelo projeto

de bioprospecção da
flora mineira
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www.mma.gov/biodiversidade

www.cpqrr.fiocruz.br
(Centro de Pesquisas René Rachou)

Linhagens de células
tumorais respondem bem

a drogas bioativas


