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Introdução 

A malária é uma importante doença parasitária das 
regiões tropicais causada por espécies do gênero 
Plasmodium e transmitida pela picada de mosquitos 
do gênero Anopheles

1
.
 
Devido à complexidade do 

parasita, tem sido difícil o desenvolvimento de 
novas opções terapêuticas e não há uma vacina 
eficaz. Desta forma é de grande relevância o estudo 
de alternativas terapêuticas para malária, sendo os 
produtos naturais uma fonte promissora para 
identificação de novos alvos para a quimioterapia 
dessa doença

2
. A família Simaroubaceae é formada 

por quase seis subfamílias, aproximadamente trinta 
e dois gêneros e por volta de duzentas espécies. 
Esta família é identificada pela presença de 
triterpenos degradados altamente oxigenados, 
conhecidos como quassinóides e alcalóides 
indólicos. Para algumas espécies dessa família 
foram descritas atividades biológicas, tais como 
antiviral, antifúgica, inseticida e antimalárica

3
. Neste 

trabalho, as cascas da espécie conhecida 
popularmente como maruparana, Simaba amara, 
foram extraídas por diferentes metodologias e os 
extratos e frações obtidos foram analisados para 
identificação dos alcalóides.  

Resultados e Discussão 

Primeiramente, o material vegetal (cascas) seco e 

moído foi submetido a técnicas rotineiras de 

extração como maceração e decocção. O baixo 

rendimento das frações alcaloídicas levou a busca 

de outras metodologias de extração. O extrato 

obtido na extração com metanol (MeOH) basificado 

à quente, seguido de agitação e ultrassom  foi o que 

apresentou melhor rendimento em massa 

alcaloídica (2,9%). Parte do extrato (300 mg) foi 

fracionado utilizando cromatografia em coluna com 

gel de sílica C-18 e como fase móvel um gradiente 

de eluentes partindo de acetonitrila (ACN) : água 

(10:90) até chegar à 100% de ACN. A presença dos 

alcalóides foi observada nas frações 15, 16 e 17, 

após revelação com reagente Dragendorff. As 

frações foram analisadas por cromatografia gasosa 

acoplada a espectrômetro de massas (CG-EM), 

sendo que a fração 15 também foi analisada por 

ressonância magnética nuclear (RMN). Os 

resultados mostraram a presença majoritária do 

alcalóide cantin-6-ona (Figura 1). Outro alcalóide 

também foi isolado, e está sendo identificado pelo 

grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Alcalóide cantin-6-one isolado de S. amara 

Conclusões 

O presente trabalho apresentou resultados 

interessantes no que tange a extração líquido-

líquido de frações enriquecidas de alcalóides. O 

isolamentodo alcalóide cantin-6-ona servirá como 

norteador para a quantificação desta classe de 

substâncias nas frações obtidas de outras espécies 

de Simaba em estudo pelo grupo. 
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