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Resumo:  

          A demanda por novos medicamentos com base no princípio ativo dos 

produtos naturais tem crescido nos últimos anos. Essas substâncias poderiam ser 

usadas como droga ou como protótipo para guiar a busca semi-sintética por novos 

medicamentos. A classe de diterpenos possui uma ampla gama de atividades 

biológicas, como antimicrobiana, antiparasitária, anti-HIV, hipotensora e 

antiinflamatória, entre outras.  

          No presente trabalho, o ácido caurenóico (KA), um diterpeno natural de 

conhecido potencial biológico, foi submetido a transformações químicas gerando 

produtos de semi-síntese na busca por compostos ativos contra o parasito da 

leishmaniose, Leishmania amazonenses. 

 

Introdução: 

          Proveniente de plantas, animais, organismos marinhos e micro-organismos, os 

produtos naturais (PN) são substancias que geralmente apresentam atividades 

biológicas ou farmacológicas, que podem ser utilizadas na descoberta ou concepção 

de novos produtos farmacêuticos. 

          As plantas apresentam interessantes substâncias em seu metabolismo, 

particularmente no metabolismo secundário (especial), sendo responsáveis por seu 

desenvolvimento e proteção respectivamente. Em geral, os compostos bioativos 

geralmente pertencem às classes de terpenos, compostos fenólicos e alcaloides. 

          Os diterpenos são pertencentes a classe dos terpenos, com diversos tipos de 

esqueletos diferentes. Para este trabalho, utilizou-se o ácido caurenoico (KA), 

diterpeno da classe de cauranos, extraído da planta Mikania glomerata, que 

popularmente é conhecida como Guaco. 

 

Objetivos: 

         Neste trabalho pretende-se obter derivados semi-sintéticos de KA e submetê-

los a ensaios biológicos, buscando compostos potencialmente mais ativos contra o 

parasito da leishmaniose. 

 

Metodologia: 

Foram realizadas três reações de esterificação partindo do ácido caunenoico, sendo: 

 



1. Esterificação com Bromo Butano 

 

2. Esterificação com Brometo de 4- bromobenzila 

                                           

3. Esterificação com Iodo Metano 

 

         Em um balão de 15 mL, preparou-se uma solução de 50 mg de ácido 

caurenóico em 2 mL de acetona anidra. Em seguida adicionou-se uma pastilha de 

hidróxido de potássio (KOH) e 1 equivalente do respectivo haleto, mantendo a 

solução a temperatura ambiente e agitação constante durante a formação do 

produto que foi acompanhada por CCD. Afim de finalizar a reação, foi adicionado 20 

mL de água destilada e realizou-se a extração com acetato de etila (3x 10 mL na 

fase aquosa) e água destilada (3x de 10 mL na fase orgânica). Secou-se a fase 

orgânica com sulfato de magnésio (MgSO4) e evaporou-se o solvente. 

          Para ensaios biológicos contra leishmaniose, as amostras foram enviadas ao 

Laboratório de Pesquisa em Parasitologia da Universidade de Franca. 

 

Resultados Preliminares: 

          Todas os produtos tiveram suas estruturas confirmadas por ressonância 

magnética nuclear de 1H. Essas análises comprovaram o sucesso na obtenção dos 

derivados pretendidos. 

          Os testes biológicos levaram à melhora de atividade em dois dos três casos 



do trabalho. Dois dos derivados tiveram melhora e um deles entrou na faixa dos 

compostos promissores. 
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