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O

estudo

“Germinação de Enterolobium
contor•siliquum (Vell.) Morong
sob Diferentes Tratamentos Prégermina•vos em Ambientes Dis•ntos” foi realizado no Centro de
Estudos e Conservação da Flora
– CECFLORA.
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câncer de mama. Em testes com sementes de tamboril, pesquisadores

ex¬traíram uma proteína denominada Enterolobium contor•siliquum inibidor
de tripsina (EcTI, na sigla em inglês), que se mostrou capaz de inibir a invasão,
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vitro (em células) e de melanoma in vitro e in vivo (em animais). Além da ação
an•tumoral, a proteína EcTI, também demonstrou ser capaz de inibir a trombose arterial e a venosa (FAPESP, 2018).”
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