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1. RESUMO 

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

identificação e a transformação estrutural de Budleína A, um produto natural 

sintetizado pela Viguiera robusta. A substância e seu derivado foram também 

avaliados quanto ao seu potencial antituberculose. 

2. INTRODUÇÃO 

2.1. Produtos Naturais 

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

representam um grande grupo de substâncias provenientes dessas fontes naturais 

[1]. Atualmente, mais de um quarto da medicina moderna possui derivados diretos ou 

indiretos de plantas e microrganismos, especialmente no tratamento do câncer 

(60%) e de doenças infecciosas (75%) [2].  

Considerando a biodiversidade existente de espécies de plantas em todo mundo, 

especialmente no Brasil, a quantidade de substâncias a serem ainda isoladas das 

espécies conhecidas e das não estudadas, além das modificações estruturais 

possíveis, revela o potencial que temos à disposição para encontrar novas 

substâncias bioativas. 

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, anti-inflamatória 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 

Budleína A, extraída de Viguiera robusta, e a avaliação do potencial anti-

micobacteriano da mesma frente à 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 em cromatografia e camada delgada comparativa (CCDC), e 

de identificação por Ressonância Magnética Nuclear (RMN). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Inicialmente, porções aérias de Viguiera robusta, 1,3 kg previamente secas em 

estufa de ar circulante, foram submetidas a um procedimento de lavagem com 

diclorometano, extraindo substâncias dos tricomas glandulares da planta. Ao final do 

processo o solvente foi evaporado, e foram obtidos 11 g de extrato bruto. 

Em seguida, os 11 g de extrato foram incorporados em 30g de sílica gel 60, e 

realizou uma Cromatografia Líquida a Vácuo (CLV) utilizando-se 220 g de Sílica Gel 

60 como fase estacionária, e as fases móveis consistiam na variação da proporção 

entre os solventes Hexano e Acetato de Etila. As proporções de cada fase móvel 

(Hex/AcOEt) fora: 8:2, 6:4, 4:6, 2:8, e ainda três outras frações contendo somente 

Hexano, outra Acetato de Etila e por fim uma de Metanol. 

Como se trata de um reisolamento direcionado a substância majoritária (Budleína 

A), o processo de purificação prosseguiu somente com a fração contendo a 

substância em estudo. Foram obtidos 4,9 g de fase Metanol, contendo-a, realizando-

se uma cromatografia em coluna clássica (CCC) com 96 g de sílica gel 60 (fase 

estacionária) e uma fase móvel de 6:4 (Hex/AcOEt). Obteve-se 3,1 g de amostra não 



pura ao final do processo, realizando-se uma partição com metanol – água na 

proporção de 7:3 (v/v), com 300 ml de Hexano como fase orgânica.  

Por fim, obteve-se 2,6 g de amostra contendo a substância alvo, na qual foi 

submetida à outra CCC com 62 g de sílica gel 60 e fase móvel de 2:8 (Hex/AcOEt), 

tendo-se como resultado duas frações contendo a Budleína A, uma contendo 480 

mg de substância isolada, e outra com 100 mg não purificada, identificadas por 

métodos de RMN de ¹H. 

Para a modificação estrutural, separou-se 35,3 mg de budleína A para a 

realização de uma acetilação seguindo um procedimento já realizado por outros do 

grupo, obtendo-se ao final 27 mg de produto. O material de partida e o produto 

foram enviados para a realização da avaliação do seu potencial antituberculose. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A budleína A foi obtido em quantidade significativa (cerca de 500 mg). As 

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

confirmaram a sua estrutura. 

As amostras enviadas para avaliação do seu potencial antituberculose, realizada 

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

demonstrou que o valor obtido de CIM (Concentração Inibitória Mínima) para tais 

substâncias foi de 125 μg/mL para a budleína A e de 25 μg/mL para seu acetato. 

Segundo Cantrell e Franzblau (2001) [5], o valor obtido após a modificação estrutural 

pode ser considerado promissor, pois está abaixo de 64 μg/mL. 
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