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Palavras Chave: Erytroxylaceae, Erythroxylum, alcaloides tropânicos, Caatinga. 

Introdução 

O Brasil é um cenário importante para estudo de 
Erythroxylum por possuir grande notoriedade em 
relação à diversidade e ao endemismo de espécies. 
Destaca-se a ocorrência de alcaloides tropânicos 
que possuem um amplo espectro de atividades 
biológicas

1
. No Rio Grande do Norte (RN), as 

espécies de Erythroxylum tem o seu potencial ainda 
inexplorado, se tornando relevante o estudo químico 
e farmacológico dessas plantas. Considerando (i) o 
limitado conhecimento do potencial da flora potiguar, 
(ii) Erythroxylum como um gênero de interesse 
enquanto fonte de alcaloides e (iii) a pouco 
compreendida influência que o clima semiárido pode 
exercer sobre a biossíntese desses compostos, o 
objetivo deste trabalho é comparar o perfil 
alcaloídico de quatro espécies de ocorrência no RN: 
E. passerinum, E. pungens, E. simonis e E. 
rimosum. Destas, somente há estudos envolvendo 
E. pungens

3,4
. 

Resultados e Discussão 

O macerado hidroalcoólico das partes aéreas das 

espécies coletadas foi submetido a um 

fracionamento ácido-básico
2
 e duas frações 

enriquecidas em alcaloides foram obtidas: fração 

Diclorometano e fração n-Butanol. Todas as 

espécies mostraram-se promissoras para a 

avaliação do conteúdo alcaloídico (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Detecção qualitativa de alcaloides através de 
Cromatografia em Camada Delgada (CCD) revelada com 
Reagente de Dragendorff. 

 ED EB Fase móvel CCD 

E. passerinum ++ + CH2Cl2:CH3OH (9:1) 
E. pungens +++ ++ CH2Cl2:CH3OH (9:1) 
E. rimosum + - CH2Cl2:CH3OH (9:1) 
E. simonis - + CH2Cl2:CH3OH (1:9) 

*Fase Estacionária: Sílica Gel 60GF254 

 
Considerando que cromatografia gasosa acoplada a 
espectrômetro de massas (CG-EM) é uma técnica 
bem estabelecida para análise de alcaloides 
tropânicos, foram realizadas análises, de acordo 
com metodologia previamente descrita

5
, que 

corroboraram com os dados qualitativos obtidos por 
CCD. Assim, destaca-se a espécie E. pungens, 
única coletada na Caatinga, quanto à ocorrência de 
alcaloides em análise por CCD e cujo perfil  

 
cromatográfico obtido por CG-EM está descrito na 
Tabela 2.  
 

Tabela 2: Perfil cromatográfico e da fragmentação obtida após 
análise por CG-EM das frações enriquecidas em alcaloides de E. 
pungens. (TR: Tempo de retenção).  

TR (min) Fragmentação (intensidade relativa) 

 

Fração Diclorometano 

6,74 58 (20); 91 (39); 104 (100); 252 (1) 

7,45 41 (23); 43 (60); 81 (19); 95 (21); 109 (57); 110 (24); 

111(100); 152 (8) 

7,59 55 (18); 99 (19); 127 (100); 180 (1) 

9,99 51 (22); 65 (40); 77 (35); 89 (20); 91 (91); 103 (43); 119 

(54); 124 (63); 137 (100); 147 (20); 162 (20); 181 (3) 

10,58 41 (36); 43 (100); 57 (30); 67 (37); 79 (30); 81 (27); 

85(24); 91(23); 95 (38); 107 (41); 111 (91); 135 (44); 

179 (1) 

11,38 41 (31); 43 (100); 58 (79); 71 (49); 95 (34); 165 (1) 

13,21 41 (67); 43 (87); 55 (67); 57 (74); 60 (82); 73 (100); 87 

(42); 129 (40); 227 (2) 

14,01 77 (64); 91 (78); 106 (58); 121 (66); 149 (100); 211 (4) 

22,44 301 (37); 343 (100); 344 (87); 358 (1) 

 

Fração n-Butanol 

7,08 42 (35); 81 (20); 82 (99); 100 (100); 174 (1) 

9,99 51 (29); 55 (21); 63 (24); 65 (49); 77 (51); 79 (26); 91 

(100); 103 (44); 119 (48); 124 (58); 137 (86); 180 (20) 

22,09 41 (49); 43 (96); 55 (69); 57 (64); 67 (54); 79 (62); 81 

(85); 91 (79); 93 (77); 95 (87); 105 (71); 129 (71); 143 

(100); 412 (28) 

26,65 41 (51); 43 (100); 55 (79); 67 (67); 79 (62); 81 (91); 91 

(95); 93 (82); 105 (98); 131 (65); 145 (93); 281 (5) 

28,46 57 (100); 191 (16); 647 (36); 662 (5) 

28,94 43 (87); 55 (60); 81 (55); 93 (51); 105 (50); 135 (100); 

174 (62); 428 (15)  

Os resultados de todas as amostras estão sendo 
analisados e comparados com dados da literatura. 
Espera-se delinear comparações entre as espécies 
e indicar a estrutura dos alcaloides presentes nas 
amostras analisadas. 

Conclusões 

Todas as espécies estudadas apresentaram-se 
promissoras como fonte de alcaloides. Este estudo 
torna-se o ponto de partida para o isolamento e 
elucidação estrutural dos alcaloides de Erythroxylum 
coletados no RN. 

Agradecimentos 

Ao CNPq e ao PROPESQ-UFRN. 

____________________ 
1Plowman, T.; Hensold, N.  Brittonia, 2004, 56. 
2Silva, A. F. et al. Pharmacol. Biochem. Behav. 2006, 85, 148. 
3Sena-Filho, J. G. et al. Helvetica Chimica Acta, 2010,  93. 
4Oliveira, A. C.  et al. Revista Brasileira de Farmacognosia, 2012, 22, 
5Kreh, M. et al., Phytochemistry, 1995, 38. 


