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Introdução 

A família Selaginellaceae contempla 

aproximadamente oitenta espécies, sendo cerca de 

cinquenta delas presentes na China, onde são 

utilizadas na medicina tradicional para tratar déficit 

cognitivo, diabetes e câncer
1
. No Brasil, Selaginella 

convoluta (Arn.) é utilizada popularmente para 

prevenir e tratar doenças relacionadas com sistema 

reprodutor feminino
2
, e na região Nordeste, 

especialmente na Caatinga, para tratar icterícia
3
. 

Dentre os produtos naturais já isolados a partir 

dessas espécies destacam-se os alcaloides, 

considerados protótipos contra o Mal de Alzheimer. 

De acordo com o critério quimiotaxonômico, este 

trabalho objetiva purificar e caracterizar 

estruturalmente os alcaloides biossintetizados por 

Selaginella convoluta, espécie que ocorre no Brasil, 

nas regiões nordeste, sudeste e centro-oeste
4
.  

Resultados e Discussão 

A Selaginella convoluta (Selaginellaceae) é uma 

planta muito promissora em relação ao seu 

conteúdo alcaloídico. Testes preliminares com o 

Dragendorff (tetraiodobismutado de potássio) 

mostraram-se positivos, e este resultado foi comum 

para raízes e partes aéreas. O extrato 

hidroetanólico, obtido após maceração, foi 

submetido à extração ácido/básica para alcaloides 

com os solventes n-hexano, diclorometano e n-

butanol, obtendo-se suas respectivas frações. 

Cinco alcaloides já foram isolados através de 

técnicas cromatográficas a partir das frações n-

hexano e diclorometano das suas raízes com 

rendimentos satisfatórios: PA (7 mg), UV (8 mg), 

ALK3 (10,2 mg), ALK4 (9 mg) e R (12 mg). Os 

compostos estão sendo analisados através de 

técnicas espectroscópicas e espectrométricas para 

determinação estrutural. As partes aéreas 

demonstraram outros três alcaloides abundantes os 

quais estão sendo isolados através de métodos 

cromatográficos. 

De acordo com o critério quimiotaxonômico, os 

alcaloides isolados têm grandes chances de 

apresentarem ação contra o Mal de Alzheimer, 

assim como a huperzina, um alcaloide isolado do 

gênero Lycopodium sp.
5
 o qual está 

filogeneticamente relacionado ao gênero 

Selaginella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Processo de isolamento dos alcaloides 
presentes na Selaginella convoluta a partir das 
frações diclorometano e n-hexano. 

Conclusões 

Através dos resultados obtidos até o momento, foi 

possível isolar alcaloides de S. convoluta, uma 

importante planta de ocorrência na Caatinga do RN. 

Essa espécie é interessante porque tem relação 

quimiotaxonômica com outras plantas muito 

utilizadas na Medicina Tradicional Chinesa, o que 

indica potencial bioatividade dos seus alcaloides. 

Ao final das análises estruturais será possível 

avaliar a influência do clima semiárido na estrutura 

química dos alcaloides dessa família.  
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