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Introdução 

O gênero Croton é o segundo mais numeroso da 
família Euphorbiaceae, compreendendo cerca de 
1.300 espécies distribuídas em regiões tropicais e 
subtropicais do mundo1. A presença de alcaloides 
não é comum em Euphorbiaceae, mas algumas 
espécies de Croton são notáveis pela presença 
desses compostos1. Os alcaloides, juntamente com 
os diterpenos, são os metabólitos de maior 
ocorrência no gênero, sendo isoquinolínicos, 
indólicos e quinolizidinicos as classes mais 
abundantes2. Croton regelianus é um subarbusto 
encontrado na Caatinga do Nordeste brasileiro, 
popularmente conhecido como velame de cheiro3. 
Considerando (i) a diversidade natural do bioma 
Caatinga, (ii) os alcalóides como um importante 
grupo de produtos naturais, quimicamente e 
comercialmente significativo e (iii) a ausência de 
relatos da investigação de alcaloides em C. 
regelianus, o objetivo deste trabalho é caracterizar e 
isolar os alcaloides produzidos pela espécie através 
de técnicas cromatográficas (CCD, CC, CLV, CG-
EM), assim como elucidar as estruturas dos 
compostos através de técnicas espectroscópicas 
(RMN). 

Resultados e Discussão 

As partes aéreas de C. regelianus após coleta e 
secagem foram submetidas à maceração 
hidroetanólica. Esse extrato bruto (EB) foi submetido 
a um método de extração ácido-base já descrito 
previamente4 e duas frações enriquecidas em 
alcaloides foram obtidas: fração Diclorometano e 
fração n-Butanol. Essas amostras apresentaram 
perfil alcaloídico semelhante por CCD e análises por 
CG-EM revelaram a presença de alcaloides 
minoritários cujos espectros de massas estão sendo 
investigados. Um alcaloide abundante nesta espécie 
foi isolado a partir da fração n-Butanol através de 
cromatografia líquida a vácuo com posterior 
purificação por cromatografia em camada delgada 
preparativa. Obteve-se 22,3 mg do alcaloide A, 
como um sólido cristalino, o qual apresentou massa 
molecular de 319 u.m.a. De acordo com os dados 
de 1H NMR e 13C NMR foram detectados sinais 
característicos de alcaloide isoquinolínico 
oxoaporfínico (Tabela 1). De acordo com a 
literatura5,6,7, sugere-se que o alcaloide A seja a 
cassameridina (Figura 1) previamente isolada de  

 

Cassytha americana8. Este composto ainda não foi 
descrito para o gênero Croton e análises de RMN 
bidimensionais estão sendo realizadas para a 
confirmação das atribuições.   

 
Tabela 1. Dados espectroscópicos do alcaloide A (RMN 
300MHz, CDCl3, 25°C). 
 
Posição δ

1
H δ

13
C 

1  165,7 

2  156 

3 6,98 110,0 

4 7,60 123,9 

5 7,70 149,0 

6a  162,2 

7  179,1 

7a  129,0 

8 7,60 114,6 

9  149,0 

10  155 

11 6,95 145,7 

11a  139,4 

11b  98,1 

12  121,8 

13  131,0 

14 6,35 92,3 

15 6,30 92,3 

 
 

 

Conclusões 

Croton regelianus, coletado pela primeira vez na 
Caatinga do Rio Grande do Norte, é fonte de 
alcaloides. Dados espectroscópicos sugerem que o 
alcaloide A trata-se da cassameridina, um alcaloide 
isoquinolínico oxoaporfínico. 
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Figura 1 . Estrutura 
da cassameridina 
sugerida para o 
alcaloide A. 


