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1. Resumo 

Neste trabalho estão sendo apresentados o isolamento, a purificação e a 

identificação de lichnofolídeo, um produto natural isolado de Eremanthus 

matogrossensis. A substância foi também avaliada quanto ao seu potencial anti-

tuberculose. 

2. Introdução 

2.1. Produtos Naturais 

Encontrados em plantas, animais e micro-organismos, os produtos naturais (PN) 

representam um grande grupo de substâncias provenientes dessas fontes naturais, 

sendo que várias delas apresentam atividades biológicas com utilidade para os 

seres humanos [1]. Podemos citar, como exemplo de produto natural ativo, a 

morfina, extraída de papoula (Papaver somniferum), que foi o primeiro composto 

obtido puro que fosse farmacologicamente ativo. 

Com o avanço da ciência e das áreas de saúde, cada vez mais estudos sobre os 

produtos naturais são publicados, revelando e abrangência dessas substâncias. O 

Dictionary of Natural Products descreve dados químicos, estruturais e bibliográficos 

para 170.000 produtos naturais e substâncias relacionadas. [2] 

A procura por novos fármacos baseados em produtos naturais cresceu durante 

os últimos anos, como contrapartida ao surgimento de novos espécimes de agentes 

patológicos. Com isso, e considerando a grande biodiversidade de plantas em todo o 

mundo, percebe-se que ainda há muito a ser explorado. 

2.2. Lactonas sesquiterpênicas  

Dentre os produtos naturais, as lactonas sesquiterpênicas (LS) constituem uma 

classe de componentes de plantas, que apresentam atividades, entre outras, 

antibacteriana, antifúngica, citotóxica, antitumoral, alergênica, reguladora de 

crescimento de plantas, antiinflamatória e antiparasitária. São, também, 

reconhecidas como tóxicas [3] e podem ser consideradas componentes de uma das 

classes mais importantes de produtos naturais. 

 



2.3. Tuberculose 

A tuberculose é uma enfermidade infecciosa causada por Mycobacterium 

tuberculosis que afeta normalmente os pulmões e atinge cerca de 8,7 milhões de 

pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde em 2012 [4]. 

Assim sendo, a tuberculose, apesar de apresentar tratamento e ser curável, 

ainda é uma doença considerada um problema mundial de saúde pública. Além 

disso, deve ser considerada a incidência de tuberculose resistente aos fármacos 

existentes. 

3. Objetivos 

O principal objetivo neste projeto é a obtenção da lactona Sesquiterpênica 

Lichnofolídeo, extraída de Eremanthus matogrossensis, e a avaliação do potencial 

anti-micobacteriano da mesma frente a Mycobacterium tuberculosis. 

4. Metodologia 

No desenvolvimento do projeto foram usadas técnicas de preparação de extrato, 

de isolamento e purificação por cromatografia em coluna (clássica e à pressão 

reduzida), de análise (por CCDC) e de identificação por Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN). 

5. Desenvolvimento 

Inicialmente, as folhas secas de Eremanthus matogrossensis, foram lavadas com 

diclorometano (DCM) para obter o extrato de lavagem. Numa porção de 3L de 

solvente eram lavadas três porções de folha,cada uma suficiente para ocupar todo o 

volume do líquido. Na sequência, o solvente era evaporado para a obtenção do 

extrato, e recuperado, utilizando-se evaporador rotativo. Foram obtidos 57,6 g de 

extrato bruto, e utilizados, ao todo, 7,5 litros de DCM. 

O extrato (25 g) foi, então, incorporado em 50 g de Sílica gel 60 e submetido à 

separação em uma coluna de cromatografia líquida à vácuo (CLV). Foi utilizada a 

proporção de sílica de 20 vezes a massa da amostra. Foram utilizadas as fases 

móveis: hexano puro; (Hex/AcOEt): 8:2, 6:4, 4:6, 2:8; acetato de etila puro; metanol 

puro. Foram coletadas frações de 500 ml, das quais o solvente foi removido 

utilizando evaporador rotativo à pressão reduzida. Após análise das frações por 



cromatografia em camada delgada comparativa (CCDC), reuniram-se as de mesma 

composição, obtendo-se ao final do processo sete frações. A fração que continha a 

substância de interesse era a de acetato de etila puro.. 

Para uma melhor purificação da amostra fez-se uma cromatografia de coluna 

clássica (CCC) com 1,8 g da fração. Utilizou-se uma coluna de 250 ml empacotada 

com 85,5 g de Sílica Gel 60. Foram coletadas 71 frações. Estas foram reunidas em 

dois grupos: 20–26 (23,8 mg) e 27–35 (111,7 mg), que foram enviadas para análise 

por RMN ¹H. 

6. Resultados Preliminares 

O Lichnofolídeo foi obtido das frações 20 a 26, em quantidade significativa. As 

análises por RMN de 1H mostraram que se trata mesmo desta substância e 

confirmaram a sua estrutura. 

A amostra obtida foi enviada para avaliação do seu potencial anti-tuberculose, 

realizada em colaboração com o projeto de doutorado da estudante Mirela M. W. 

Cabral. O valor obtido de CIM (Concentração Inibitória Mínima) para esta substância 

foi de 62,5 g/mL. Segundo Cantrell e Franzblau (2001) [5], este valor pode ser 

considerado promissor, pois está abaixo de 64 g/mL. 
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