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1. Resumo  

No presente trabalho foram preparados e analisados alguns derivados 

semi-sintéticos do ácido caurenóico (1), isolado de Mikania glomerata, para 

serem submetidos a ensaios de atividade antiparasitária e moluscicida. Foram 

planejadas as reações de metoxilação e hidrogenação catalítica partindo-se já 

do éster metílico do ácido caurenóico (2), com o intuito de combinar as 

modificações para chegar a maiores informações sobre a relação entre a 

estrutura e a atividade. Os materiais foram caracterizados por técnicas de 

RMN, confirmando as estruturas das substâncias esperadas.  

 

2. Introdução 

Existe grande interesse na busca e descoberta de novos compostos 

naturais com atividade biológica de interesse, o que incentiva a busca de novas 

estruturas. Os produtos naturais representam um grande grupo de substâncias 

provenientes de várias fontes naturais, das quais o reino vegetal envolve 

algumas fontes principais. Grande variedade de espécies fornecem 

substâncias utilizadas como medicamentos para várias enfermidades em 

muitas partes do mundo. (Brusotti et al, 2013).  

A extensa procura por novos fármacos baseados no princípio ativo de 

produtos naturais cresceu durante os últimos anos, em contrapartida ao 

surgimento de novas espécies de agentes patológicos multirresistentes, 

principalmente bacterianos, que tem sido uma das principais causas de mortes 

em todo o mundo (Georgiev, 2014). 

A classe dos diterpenos apresenta ampla gama de atividades biológicas, 

como antimicrobiana, antiparasitária, anti-HIV, hipotensiva e antiinflamatória, 

entre outras. Além disso, vários estudos demonstraram que pequenas 

alterações estruturais são capazes de influenciar significativamente as 

atividades biológicas (Tirapelli et al., 2005; Ambrosio et al., 2006).   

 

3. Objetivo 

O objetivo foi combinar as transformações realizadas com 1 

(esterificação, metoxilação e hidrogenação catalítica) para, em seguida, 

verificar a variação das atividades antiparasitária (contra Leishmania 



amazonensis) e moluscicida (contra Biomphalaria glabrata) com a variação da 

estrutura. 

 

4. Metodologia  

O éster metílico do ácido caurenóico (2), obtido em etapa anterior, foi 

submetido a reações de metoxilação e hidrogenação catalítica para obtenção 

de dois novos derivados, conforme esquema abaixo.              
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Esquema 1: Reações realizadas no presente trabalho. 

 

5. Desenvolvimento 

5.1.1. Metoxilação 

Preparou-se, em um balão de 15 mL, uma solução de 100mg do éster 

metílico em 4 mL de metanol. Em seguida, foram adicionadas quatro gotas de 

ácido sulfúrico e a solução foi mantida sob agitação à temperatura ambiente 

durante 18 horas. Após o término do tempo de reação, adicionou-se 40 mL de 

água destilada à mistura reacional e a fase aquosa foi extraída com acetato de 

etila (3 x 20 mL). A fase orgânica foi seca com sulfato de magnésio e o 

solvente foi retirado por evaporação rotativa.  

 

5.1.2. Hidrogenação catalítica 

No reator de hidrogenação, foram solubilizados 100 mg do éster metílico (2) 

em 10 mL de etanol absoluto. Em seguida, adicionou-se 10 mg de Paládio em 

carvão ativo e o reator teve seu compartimento fechado. Em seguida, a 

atmosfera de ar do reator foi trocada por hidrogênio gasoso e a pressão foi 

regulada em 4 atm. A mistura foi mantida sob agitação por 2 horas à 

temperatura ambiente. Após a reação, a mistura foi filtrada em Celite ® e o 

solvente foi retirado por evaporação rotativa. 

 

 



6. Resultados Preliminares 

O espectro de RMN de 1H do éster metílico do ácido caurenóico (2) foi 

utilizado para fins comparativos com os espectros de RMN de 1H dos novos 

derivados obtidos. 

Foi possível fazer a identificação do éster metílico do ácido caurenóico 

metoxilado (3) ao verificar que os sinais de RMN de 1H estavam de acordo com 

a estrutura. A comparação do espectro de RMN de 1H de 2 com o de 3, nota-se 

que este último apresenta dois sinais de grupo –OCH3, ao contrário do primeiro 

que só apresenta um. Além disso, os sinais característicos de hidrogênios 

olefínicos observados no espectro de 2, não aparecem no espectro de 3. Isso 

confirma a transformação mostrada no esquema 1. Observa-se, ainda, um sinal 

a mais na região das metilas para o composto 3, em comparação com 2, 

corroborando a determinação da estrutura. 

Ao analisar o espectro de RMN de 4 pode-se verificar que a dupla 

ligação foi hidrogenada, pois não existem sinais de hidrogênios olefínicos (em 

4,80 e 4,74 ppm), além de se notar dois novos sinais, na região de 2,12 ppm e 

1,01 ppm, referentes, respectivamente, ao hidrogênio do CH na posição 16 e à 

nova metila na posição 17. Com isto, conclui-se a obtenção do produto 

esperado para esta reação.  
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