
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Prospecção de Alcaloides Bioativos da família Fabaceae 

Ana Eloiza de Souza
1
* (IC), Danielly O. D. Trajano

1 
(IC), Raquel Brandt Giordani

1
(PQ) -

*anaelo@bol.com.br. 

 

1
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de Farmácia, Rua Gal Gustavo Cordeiro de Farias s/n, 

59010-180, Natal, RN. 

Palavras Chave: Fabaceae, Alcaloides,  Erythrina velutina. 

 

Introdução 

Dentre o cenário da biodiversidade, os produtos 
naturais com atividade farmacológica como os 
alcaloides ocupam lugar de destaque. A família 
Fabaceae (Leguminoseae) é uma das maiores 
dentre as dicotiledôneas com cerca de 650 gêneros 
e 18.000 espécies

1 
na qual 141 espécies e 50 

gêneros situam-se no Estado do Rio Grande do 
Norte

2
. Os alcaloides biossintetizados por essa 

família foram pouco investigados até hoje, 
constituindo um relevante nicho de pesquisa. Neste 
trabalho o objetivo é extrair e purificar alcaloides 
bioativos de espécies da família Fabaceae de 
ocorrência no Rio Grande do Norte. 

Resultados e Discussão 

As plantas foram coletadas no bioma da Mata 
Atlântica e da Caatinga e suas exsicatas encontram-
se depositadas no herbário da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte.  A obtenção dos extratos 
foi padronizada através de extração ácido/base 
gerando três frações sendo elas, n-hexano, 
diclorometano e n-butanol as quais foram 
submetidas a um processo de triagem através de 
análises por cromatografia em camada delgada 
reveladas com Dragendoff. Foi verificada a presença 
de conteúdo alcaloídico nas frações n-butanol e 
diclorometano, sendo esta última mais significativa 
(Tabela 1). Dentre as plantas coletadas a Erythrina 
velutina mostrou-se uma das mais promissoras já 
com cinco alcaloides semi-purificados até o 
momento. Embora já existam estudos químicos da 
E. velutina (mulungu) nativas do Sudeste estes 
ainda são escassos com espécies nativas do 
Nordeste podendo haver diferenças entre o perfil 
dos alcaloides em virtude das diferenças climáticas. 
Os perfis químicos dessas amostras estão sendo 
investigados por CG-EM para viabilizar 
comparações entre os alcaloides biossintetizados. 
Isso se torna relevante ao observarmos que dentre 
as espécies de Fabaceae investigadas neste 
estudo, aquelas coletadas na região da Caatinga 
nordestina se mostraram com maior repertório de 
alcaloides em comparação às amostras coletadas 
na região de Mata Atlântica. 
 
 
 

 
Tabela 1: Espécies da família Fabaceae e seu perfil 
alcaloídico. 

 

Conclusões 

As plantas medicinais, durante muitos anos, têm 
sido utilizadas com finalidades terapêuticas, e 
consistentemente como protótipo para novos 
fármacos, estas se destacam pela sua diversidade 
de importantes compostos bioativos como os 
alcaloides. Nossos resultados corroboram com essa 
afirmativa e indicam importantes espécies para a 
bioprospecção de alcaloides em Fabaceae: a E. 
velutina, cuja purificação dos alcaloides e análise 
estrutural estão em andamento e possibilitará 
comparações dos compostos produzidos após 
exposição ao clima semiárido, e a T. purpurea, 
espécie sem relatos de investigação química e com 
abundante produção de alcaloides. 

Agradecimentos 

Ao CNPq e PROPESQ-UFRN. 

____________________ 
 

 

1 R.C.V, Pietrobom; D.M.T., Oliveira. Morfoanatomia e ontogênese do 
pericarpo de Schizolobium parahyba (Vell.) Blake (Fabaceae, 

Caesalpinioideae). Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, v. 27, n.4, 

p.767-779  out. 2004;   
2 Lima, H.C. de 2012. Erythrina in Lista de Espécies da Flora do Brasil. 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro.  
 

PLANTAS 
(Fabaceae) 

Aminas 
secundárias 

(Diclorometano) 

Aminas 
terciárias 
(Butanol) 

Região da 
Coleta 

Partes 
analisadas 

Crotalaria 
spectabilis 

+++ _ 
Mata 

Atlântica 
Folhas 

Leucaena 
leucocephala 

+ + 
Mata 

Atlântica 
Folhas 

Chamaecrista 
ensiformis 

+ + 
Mata 

Atlântica 
Folhas 

Erythrina 
velutina 

++++ + 
Caatinga 

 
Folhas 

Tephrosia 
purpurea 

+ _ Caatinga Folhas 

Tephrosia 
purpurea 

+++ _ Caatinga Frutos 

Senna 
obtusifolia 

+ + Caatinga Folhas 


