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1.0 Resumo 

 

Neste trabalho são apresentadas modificações estruturais em diterpenos naturais 

em busca de compostos ativos contra Leishmania amazonensis, parasita da 

leishmaniose. Os diterpenos naturais são da classe dos labdanos e são obtidos de 

uma amostra de óleo de copaíba. Depois de isolado, o ácido copálico foi submetido a 

um conjunto de reações.  

Diante dos testes realizados contra Leishmania amazonensis foi possível 

observar que modificação estrutural pode ser considerada, sem sombra de dúvida, 

um dos métodos mais promissores para otimizar atividade. Levando-se em 

consideração que o ácido copálico, material de partida apresentou IC50 > 100 μM, e 

foi obtido para um dos derivados uma atividade de aproximadamente 3 vezes melhor, 

pode-se considerar que as modificações levaram a um resultado de sucesso. 

 

2.0 Introdução 

2.1 Produtos Naturais 

 

O Brasil, com a grandeza de seu litoral, de sua flora e, sendo o detentor da maior 

floresta equatorial e tropical úmida do planeta, não pode abdicar de sua vocação para 

os produtos naturais. A Química de Produtos Naturais (QPN) é, dentro da Química 

brasileira, a área mais antiga e a que, talvez ainda hoje, congregue o maior número 

de pesquisadores. 

Os produtos naturais são utilizados pela humanidade desde tempos imemoriais. 

A busca por alívio e cura de doenças pela ingestão de ervas e folhas talvez tenha sido 

uma das primeiras formas de utilização dos produtos naturais.  

A natureza sempre despertou no homem um fascínio encantador, não só pelos 

recursos oferecidos para sua alimentação e manutenção, mas por ser sua principal 

fonte de inspiração e aprendizado. A busca incessante pela compreensão das leis 

naturais e o desafio de transpor barreiras à sua sobrevivência, como o clima e as 

doenças, levaram o homem ao atual estágio de desenvolvimento científico, mesmo 

após o avanço tecnológico observado nos dias de hoje. 



2.2 Diterpenos 

Os diterpenóides possuem uma vasta gama de atividades biológicas e 

ecológicas. Atividades biológicas como antimicrobiana, antiparasitária (Trypanosoma 

cruzi), citotoxidade com relativa seletividade para células cancerígenas, atividade anti-

HIV, hipotensora, antiinflamatória, entre outras.1A partir destes dados, pode-se 

concluir que a obtenção de vários diterpenos com diferenças estruturais pode 

proporcionar um consistente estudo de atividade biológica, podendo resultar em uma 

descoberta de compostos bem mais ativos e promissores para uma eventual 

elaboração de um fármaco. Além disso, um estudo de várias estruturas análogas 

certamente proporciona resultados para futuras investigações sobre a relação 

estrutura-atividade, mostrando eventuais grupos farmacofóricos e abrindo um novo 

caminho para a obtenção de um potencial fármaco, através de síntese ou semi-

síntese. 

 

 

2.3 Potencial Antiparasitário contra doenças negligenciadas como 

Leishmania amazonenses 

 

A leishmaniose é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por 

protozoários do gênero Leishmania, endêmica ao redor do mundo, que afeta mais de 

12 milhões de pessoas mundialmente e apresenta alta endemicidade, morbidade e 

mortalidade em populações da África, Ásia e América Latina.2,3 

No Brasil ocorre em todo o território, tanto a Leishmaniose visceral (LV) como 

a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), as quais são endêmicas nas regiões 

Norte e Nordeste, devido principalmente às características econômicas e culturais 

dessas populações, predominando principalmente nos estados da Bahia, Ceará, Piauí 

e Maranhão.4,5 



O Estado do Maranhão apresenta grande incidência de leishmanioses em 88% 

de seus municípios, sendo o município de Buriticupu, situado na região pré-amazônica 

do Estado, o que apresenta os mais altos coeficientes de detecção da LTA.6,7,8 

O tratamento das leishmanioses é feito à base de antimoniais pentavalentes, 

anfotericina B e pentamidinas, as quais são tóxicas, de custo elevado, difícil 

administração e podem causar resistência ao parasito.5,9  Novas drogas como 

miltefosine, um hexadecil-fosfocolina, têm demonstrado ser efetivo para o tratamento 

de LV, muito embora apresentem também alta toxicidade.10 A internação prolongada 

e os efeitos adversos como alterações cardíacas, renais, pancreáticas e hepáticas 

dificultam a adesão ao tratamento. Considerando as dificuldades de tratamento e a 

ausência de vacinas, há urgência na busca de novas drogas terapêuticas dentre as 

quais se incluem os fitoterápicos.11,12,13 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as espécies vegetais 

são a melhor e maior fonte de fármacos para humanidade. Estudos etnobotânicos têm 

demonstrado o uso popular de plantas no tratamento das leishmanioses tanto por via 

oral, como na aplicação tópica sobre as lesões cutâneas.14,15 Muitos vegetais 

apresentam em sua composição substâncias das classes dos alcalóides, diterpenos, 

terpenos, lignanas, chalconas, flavonóides e lactonas sesquiterpênicas, compostos  

descritos na literatura como eficazes na atividade leishmanicida e/ou anti-

Leishmania.16,17 

 

2.4 Modificação Estrutural   

 

A modificação molecular constitui uma das formas mais utilizadas pela indústria 

farmacêutica e por centros de pesquisa em química farmacêutica para o desenho de 

moléculas candidatas a novos fármacos. 

Uma vez obtido um composto biologicamente ativo, pode se lançar mão de 

estudos envolvendo modificação molecular, também chamada de variação molecular 

ou manipulação molecular, que constitui-se, certamente, no método mais usado e 

recompensador para otimizar essa atividade18,19. Muitas mudanças podem ser 

introduzidas numa molécula, dependendo de seus grupos reativos. Inicialmente, 

realizam-se modificações procurando introduzir grupos que conferem ao composto 

em estudo uma maior ou menor hidrofobicidade ou grupos doadores e/ou aceptores 



de elétrons, permitindo posteriormente a aplicação de algum método de correlação 

entre a estrutura química e a atividade biológica, que pode ser qualitativa como 

quantitativa. 

Neste contexto, foram desenvolvidos vários métodos de correlação estrutura 

atividade, objetivando promover um planejamento racional de novas moléculas ativas. 

A aplicação destes métodos auxilia na predição de qual novo grupo ou átomo pode 

ser introduzido em determinada molécula para torná-la mais ativa, proporcionando 

assim muitas vantagens aos químicos e farmacólogos. O método mais usado, 

principalmente por indústrias farmacêuticas, foi desenvolvido por Hansch e 

colaboradores20, que procura relacionar a atividade biológica com as propriedades 

físico-químicas das moléculas em estudo: a hidrofobicidade (π), fatores eletrônicos 

(σ) e estéricos (Es), valores estes tabelados, obtidos experimentalmente. Detalhes 

sobre estes e outros métodos de QSAR podem ser obtidos em vários livros e artigos 

relatados na literatura21. 

Outro aspecto importante que vale ressaltar é que a partir de compostos 

inativos em determinado modelo farmacológico, com pequenas modificações 

estruturais, empregando o critério da similaridade com compostos de reconhecida 

ação biológica, pode-se sintetizar compostos de relevantes efeitos biológicos22. 

 

 

3.0 Objetivos 

Os objetivos deste trabalho foram: 

 Re-isolar o ácido copálico constituinte a partir do óleo da copaíba 

(Copaifera langsdorffi), contendo quatro constituintes majoritários e a 

utilização do ácido copálico para modificações. 

 



 Realizar modificações estruturais de Redução da Cetona, Epoxidação, e 

Esterificação a partir dos diterpenos re-isolados, a fim de obter uma 

quantidade considerável de derivados semi-sintéticos. 

 Realizar a avaliação destes derivados frente à atividade biológica 

 

 

4.0 Metodologia 

As reações foram monitorizadas por cromatografia em camada fina realizada em 

Merck alumínio com placas revestidas de 0,2 milímetros Kieselgel 60 GF254 (40 mm 

x 80 mm, espessura de 0,20 mm) e misturas de hexano / acetato de etila como 

eluente. Depois da eluição, as placas de TLC foram visualizadas com vanilina sulfúrica 

e foi obtida manchas por meio de aquecimento. A cromatografia flash foi efetuada 

utilizando colunas de vidro empacotada com Merck Kieselgel 45-60 de sílica-gel com 

misturas de acetato de etila/ hexano. 

Os reagentes comercialmente disponíveis foram utilizados como fornecido, 

sem qualquer purificação adicional, a menos que indicado de outra maneira e 

armazenada de acordo com as recomendações do fabricante. Os solventes utilizados 

foram de grau analítico P.A. e cromatográfico, da marca Merck®. Para a obtenção dos 

espectros de RMN de 1H e de 13C, foram utilizados solventes deuterados da marca 

Aldrich®. 

Foram utilizados no teste de Leishmania, Cepas de formas promastigotas de 

Leishmania amazonenses (MHOM/BR175/M2904), Meio RPMI 1640 (GIBCO®), Soro 

fetal bovino (GIBCO®), MTT (Aldrich®), Anfotericina B (Aldrich®), DMSO 

(Chemicals®). 

 

5.0 Desenvolvimento 

O óleo-resina de Copaifera langsdorffii Desf. foi adquirido da empresa de 

fitotérapicos Apis Flora, localizada na cidade de Ribeirão Preto. (Lote 0790310 

Fabricação 09/2010). 

A extração foi feita pelo método ácido-base conforme o esquema abaixo. 



  

As modificações estruturais foram realizadas com o ácido copálico conforme o 

esquema abaixo. 

 

 

 

 

 

Óleo de Cópaiba 30 g

- Solubilizou com 60 ml de Éter
- 5x 15 ml de KOH a 5%

Fase Aquosa
(sais de acidos de oleo de copaiba)

Fase Orgânica 

Desprezar

- HCl concentrar até pH= 2,0
- 5x de 35 ml de Éter

Fase Orgânica Fase Aquosa

Desprezar

Concentrou em rotaevaporador

- Fase Organica concentrada 5,5 g



6.0 Resultados 

Todas as modificações propostas para o ácido copálico foram realizadas com 

sucesso. A tabela abaixo contém informações tais como: Reagentes, Solventes, 

Duração e Rendimento. 

 

Resultados da avaliação da atividade leishmanicida 

Todos os produtos obtidos através das modificações estruturais foram submetidos ao 

teste de Leishmania.  

 

Resultados em µM para substâncias puras/ Controle Positivo: Anfotericina B: 

(IC50: 12,5 µM) 

Nome da Reação Condição Tempo Rendimento (%) 

Redução da Cetona 

(R1) 

Produto da Ozonólise 

, NaH (1 equiv.), THF, 

temperature ambiente 

6 h 75 

Esterificação (R2) 

MeOH, H2SO4 (4 

gotas), temperatura 

ambiente 

18 h 92 

Epoxidação (R3) 
m-CPBA (1.5 equiv.), 

CHCl3, 0 °C 
24 h 87 

Porcentagem de Lise ± Desvio Padrão 

Concentração 

(µM) 

Ácido 

Copálico 
R1 R2 R3 

12,5 0 1,8 ±1,4 8,66 ± 3,4 0 

25 0 2,12 ± 0,82 29,67 ± 1,00 9,25 ± 8,925 

50 0 14,64 ± 6,91 68,51 ± 2,59 20,21 ± 2,14 

100 0 15,77 ± 1,54 95,65 ± 1,46 22,19 ± 2,44 

IC50 >100 >100 35,71 >100 



As amostras foram testadas nas concentrações de 100, 50, 25 e 12,5 µM. O 

controle positivo usado foi a Anfotericina B. De acordo com a tabela, o ácido copálico, 

e os seus semissintéticos, epoxidação e a redução da cetona obtiveram um IC50 

>100, sendo considerado não promissor. Enquanto, o produto obtido pela reação de 

esterificação foi possível observar uma porcentagem de lise de 95,65 na concentração 

de 100 µM e IC50 igual a 35,71 podendo considerar que as modificações levaram a 

um resultado de sucesso.  

Seguem se abaixo os resultados ilustrados por gráficos de cada substância 

utilizada no teste. 

 

 

 

 

6.0 Considerações Finais 

A preparação de todos os materiais de partida foi realizada com sucesso através 

do isolamento do diterpeno labdanos. As modificações estruturais realizadas com o 

ácido copálico foram realizadas e resultaram nos derivados esperados e com um bom 

rendimento. Os derivados encaminhados para os testes de atividade biológica 

obteram bons resultados contra leishmania.  
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