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Introdução 

A busca por substâncias naturais que apresentem 

atividade biológica de interesse é uma das 

principais atividades em química de produtos 

naturais.
1,2

 Uma das necessidades desta busca é 

conseguir diversidade de estruturas, aumentando a 

probabilidade de encontrar substâncias ativas. Em 

nosso grupo de pesquisa, um dos principais 

objetivos tem sido obter diversidade estrutural a 

partir de modificação estrutural de substâncias 

naturais abundantes.
3,4

 Desta forma, isolando-se 

produtos naturais majoritários de fontes botânicas e 

submetendo os mesmos a modificação estrutural, 

consegue-se obter uma considerável variedade de 

estruturas. Como parte desses nossos interesses 

em modificação estrutural, foram estudadas 

reações de hidrogenação e de esterificação com 

diferentes haletos de alquila, de ácido 

pimaradienóico (1). 

Resultados e Discussão 

O ácido pimaradienóico foi isolado anteriormente de 

Viguiera arenaria.
3
 Inicialmente foi realizada a 

reação de hidrogenação catalítica com Pd/C de 1, a 

4 atm., que resultou na estrutura 4 (ácido 

pimaradienóico hidrogenado). Ambos os compostos 

(1 e 4) foram submetidos às reações de formação 

de ésteres por reação com haletos de alquila 

variados em presença de base (KOH) em acetona 

anidra, conforme descrito na literatura.
5
 Cinco 

haletos diferentes foram utilizados (CH3I; C4H9Br; 

PhCH2Br; 4-Cl-PhCh2Br; 4-Br-PhCH2Br) e, contando 

a hidrogenação, foram obtidos 9 produtos ao todo: 

compostos 2, 3, 5-10 (figura 1). Os compostos 

obtidos foram devidamente identificados por 

técnicas de RMN de 
1
H, RMN de 

13
C {

1
H }, gCOSY, 

gHSQC e gHMBC. Em pesquisa realizada pelos 

sistemas de busca confiáveis, constata-se que as 

substâncias de 5 a 10 são inéditas. Várias 

estruturas semelhantes já apresentaram atividades 

biológicas interessantes e, além disso, pode-se 

notar nos artigos de atividade biológica, que 

pequenas variações estruturais podem proporcionar 

diferenças consideráveis na atividade de um 

composto. Isso mostra como é importante a 

obtenção de estruturas diferentes de diterpenos de 

um mesmo esqueleto.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estruturas de ácido pimaradienóico e dos 

derivados obtidos. 

 

Deve-se, ainda, levar em consideração que foram 

obtidas seis estruturas inéditas. Numa próxima 

etapa do projeto, estas estruturas obtidas serão 

avaliadas quanto ao seu potencial biológico frente a 

atividades antimicrobiana e antiparasitária. 

Conclusões 

Os resultados obtidos mostram sucesso no método 

aplicado ao ácido pimaradienóico, possibilitando 

obter estruturas análogas inéditas. Além disso, o 

trabalho pode proporcionar resultados interessantes 

quanto às atividades biológicas, principalmente 

devido ao fato de termos agora uma variedade de 

estruturas análogas. 
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