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MÓDULO 1 - INFORMAÇÕES DO PROPONENTE 

Titulação: Doutor 

Ano de obtenção: 2016 

Endereço do Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/2210604741826579 

Local de realização das Atividades do bolsista: Laboratório 406 ANEXO III – DQ-ICEx  

Departamento: Química 

 

MÓDULO 2 - PROJETO 

Título:  ESTUDO FITOQUÍMICO DE PLANTAS DA FAMÍLIA CELASTRACEAE, SÍNTESE E AVALIAÇÃO 

DE ATIVIDADES BIOLÓGICAS DE DERIVADOS DE SEUS METABÓLITOS SECUNDÁRIOS 

Palavra-chave 1: Produtos Naturais 

Palavra-chave 2: Substâncias Bioativas 

Palavra-chave 3: Propriedades Medicinais 

 

RESUMO: 

O estudo fitoquímico está relacionado essencialmente com o isolamento de constituintes 

originados das plantas e a caracterização das suas estruturas químicas, avaliação de 

propriedades físicas e químicas e de suas bioatividades. Esta linha de pesquisa possui grande 

relevância para a descoberta de fármacos, uma vez que vários medicamentos utilizados pela 

nossa sociedade são derivados de plantas (ORMANO et al., 2018). 

O Brasil dispõe de uma grande diversidade da flora e, por consequência, favorece o uso e o 

estudo de plantas medicinais (BRAZ FILHO, 2010). Múltiplas famílias de vegetais são analisadas 

com o objetivo fitoterápico, como, por exemplo, a família Celastraceae que está presente nas 

regiões tropicais e subtropicais do planeta (SPIVEY et al., 2001). Tal família é composta por cerca 

de 98 gêneros e 1210 espécies de plantas, as quais são estudadas por muitos anos devido às 

propriedades medicinais encontradas, como sedativa, antitumoral, antileucêmica, 

antibacteriana, entre outras (DUARTE et al., 2010).    

Nas plantas da família Celastraceae são isolados encontrado frequentemente triterpenoides 

como  lupeol, friedelinol e friedelina em quantidades significativas. Estes compostos apresentam 

potencial para serem aplicados como anti-inflamatórios, antioxidantes e anticancerígenos, entre 

outros (SILVA et al., 2017).  Em função da gama de atividades farmacológicas apresentadas por 

http://lattes.cnpq.br/2210604741826579


estes triterpenóides e tendo em vista a disponibilidade de quantidade considerável destas 

substâncias em nosso grupo de pesquisa é proposta, neste projeto, a sínteses de derivados 

destes triterpenóides.  

Estudos envolvendo sínteses de derivados de um protótipo promissor são de grande relevância, 

pois podem levar à obtenção de novos compostos que, além de bioativos, apresentem 

estruturas favoráveis considerando a absorção, distribuição, metabolismo e excreção de um 

candidato a fármaco (BUTLER, 2004). 

Nesse contexto, estas estruturas podem ser modificadas na tentativa de encontrar fármacos 

mais eficazes. Uma das modificações propostas inicialmente envolve a esterificação das 

hidroxilas presentes no lupeol e friedelinol, por exemplo, ou ainda funcionalização de ligações 

duplas presentes em estruturas como a do lupeol.  

Assim um dos objetivos dos bolsistas voluntários envolvidos neste projeto é o de inicial e/ou dar 

continuidade aos estudos fitoquímicos de espécies de Celastrecea, investigando seus principais 

contituíntes. Conjuntamente, realizar o estudo da síntese de derivados de terpenóides 

abundantes, buscando um aumento na potencialidade de aplicação das respectivas atividades 

biológicas com relação aos respectivos precursores.   

 

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Grande Área: Ciências Exatas e da Terra 

Área: Química 

Subárea: Química Orgânica 

Especialidade: Química de Produtos Naturais 

O projeto já possui financiamento? Sim 

Informe a agência financiadora, se houver: CNPq (Bolsa de Doutorado – PPGQ UFMG) 

Qual o tipo de Projeto? Iniciação Científica 

Número de Voluntários de Iniciação Científica - Atenção esse quantidade não poderá ser 

alterada posteriormente: 5 

 

 


