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Introdução 

Extratos de Erythrina são utilizados popularmente 

no combate a dessentirias, asma, infecções 

microbianas além de possuírem atividades 

ansiolíticas. Este gênero é conhecido pela produção 

de alcaloides de esqueleto do tipo eritrínico, 

contendo um sistema spiro único, os quais são 

marcadores de espécies de Erythrina
1
. O 

planejamento estatístico de misturas fornece uma 

base para um estudo sistemático de solventes sobre 

produtos naturais
2
. O objetivo deste trabalho foi 

identificar o alcaloide mais abundante nas flores; 

erisotrina, um possível marcador do gênero por 

espectrometria de massas e planejamento simplex 

centroide de modo a otimizar seu processo de 

extração. 

Resultados e Discussão 

Um planejamento simplex-centróide para os 

solventes: etanol (Et), diclorometano (Dm) e hexano 

(He) foi utilizado para extração de massa bruta das 

flores de Erythrina speciosa. Valendo-se desse 

planejamento, as flores coletadas de Erythrina 

speciosa (2 g para cada ponto) foram secas e 

submetidas a extração em triplicata (60 mL de cada 

solvente) aonde observou-se alto grau de 

homogeneidade do material.  

Os extratos foram submetidos a análises por  

UPLC-ESI-MS/MS, utilizando-se um gradiente linear 

(0-100% acetonitrila) em 9 minutos, em uma coluna 

BEH C18 (Waters). 

Os menores valores de intensidades encontrados 

foram para o extrato preparado em etanol e hexano 

puros, porém a mistura binária destes apresentou 

alto valor de intensidade para a m/z referente ao 

erisotrina. No gráfico de superfície de reposta 

(Figura 1), a mistura binária entre etanol e hexano 

fica visualmente identificada como a região para 

melhor extração do erisotrina. A legenda de cores, 

indica que a região em vermelho é a região 
otimizada para extração erisotrina, sendo 

observadas intensidades nos espectros de massas 

em torno de 2,5 vezes maiores em relação ao 

hexano e etanol puros. 
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Figura 1. Superfície de resposta aplicada as 
intensidades totais para os picos referentes a m/z 
314. 
 
Os valores de intensidades(I) do conjunto de dados 

obtidos a partir do planejamento simplex-centroide 

foram descritos por um modelo quadrático, por não 

apresentar falta de ajuste e a equação simplificada 

para este modelo é dada por: 

 

I=   

 

 Essa equação foi validada através da analise de 

variância (ANOVA).   

Conclusões 

A mistura binária na mesma proporção entre etanol 

e hexano poderá ser recomendada para a extração 

otimizada do alcaloide eritrinico erisotrina. 
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