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Obtenção de alcaloides de Conchocarpus fontanesianus (A.St.-Hil) 

Kallunki & Pirani (Rutaceae) por método de extração não convencional 

e identificação por LC/DAD/EM/EM/ESI+. 
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Introdução 

O gênero Conchocarpus (Rutaceae) inclui 45 

espécies de arbustos ou árvores de pequeno porte 

distribuídas na Nicarágua, norte da Bolívia e no 

Brasil
1
. Destaca-se entre estas espécies, 

Conchocarpus fontanesianus, conhecida 

popularmente como pitaguará, nativa e endêmica 

dos estados de S. Paulo e Rio de Janeiro
1
. Ensaios 

de avaliação da atividade da enzima 

acetilcolinesterase (AChE) com o extrato etanólico 

de caules de C. fontanesianus , coletada na Estação 

Ecológica Juréia-Itatins, São Paulo, SP, e com a 

fração alcaloídica (FALC-RC) do extrato etanólico 

mostraram inibição da AChE
2
. Na FALC-RC, obtida 

por sucessivas partições e reação ácido-base 

(rendimento 0,060%), foram identificados os 

alcaloides (1 - 4) e marmesina (5), Figura 1 A. A 

proposta do trabalho foi extrair os alcaloides, do pó 

do caule da planta, utilizando solução iônica (sol. 

saturada de NaCl)
3
, identifica-los por 

LC/DAD/EM/EM/ESI
+ 

e comparar com os resultados 

obtidos utilizando o método clássico. 

Resultados e Discussão 

O pó (50g) do caule de C. fontanesianus foi tratado 
com 250mL de solução saturada de NaCl (Merck)  e 
submetido a refluxo durante 40min. A solução 
extrativa foi resfriada, filtrada a vácuo, em funil 
Buchner com celite (terras diatomáceas) para 
eliminar pigmentos

4
. O filtrado foi submetido às 

sucessivas partições (3x de 50mL), primeiro com 
diclorometano (FALCL, 27,6mg de massa seca) e 
depois com clorofórmio (FALCLc,  19,4mg de massa 
seca) e o rendimento total da extração foi de 
0,094%. As análises para a detecção dos alcaloides 
foram as mesmas de FALC - RC padrão e as 
análises LC/DAD/EM/EM/ESI

+
 (CAIQ-USP,SP) 

foram realizadas em sistema Shimadzu, coluna C-
18 no modo isocrático (H2O/ CH3OH/CH3CN, 
45/45/10) (MS, Esquire 3000 Plus, Bruker Daltonics. 
capillary: 4000V, nebulizer 27psi, dry gas: 7L/min. 
dry temp: 320

o
 C). Os perfis cromatográficos de 

FALCL e FALCLc (LC/DAD max = 242nm) são 
semelhantes (Figura 1 C) e os espectros de UV/VIS 
dos alcaloides furanoquinolínicos estão na Figura 

1B. Os dados de EM
1
 (m/z): Tr = 8.1min.  [M+H

+
] = 

247 (M = 246, C14H15O4, 5); Tr = 9.9 -10.6min. 
[M+H

+
] = 236 (M = 235, C16H14ON, 4); Tr = 14.8 - 

14,9min.= [M+H
+
] = 260, (M = 259, C14H13O4N 3); 

Tr= 16.8 [M+H
+
] 230 (M = 229, C13H12O3N, 2) e 1 

não foi detectado. 
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 Figura 1. A . Estruturas 1. dictamina, 2.-fraganina, 
3. esquimianina, 4 e a marmesina 5  B. Espectro 
UV/VIS dos alcaloides furanoquinolínicos e C. Perfil 

cromatográfico (LC/DAD max = 242nm) de FALCL.  

Conclusões 

A extração dos alcaloides de C. fontanesianus com 

solução iônica (NaCl) envolve um número menor de   

etapas e apresenta melhor rendimento, em relação 

ao método clássico (ácido-base). Considerando-se 

a semelhança dos perfis cromatográficos e a 

identificação dos alcaloides e coumarina já 

purificados em FALC – RC, conclui-se que a 

extração com solução iônica (NaCl) é uma boa 

alternativa para o estudo de alcaloides. 
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