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Alcalóide de Bauhinia pentandra e atividade antioxidante 
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Introdução 

O gênero Bauhinia (Fabaceae, Leguminosae) 
consiste de aproximadamente 300 espécies, as 
quais são vulgarmente conhecidas como "pata de 
vaca" por causa da forma de suas folhas. Elas são 
largamente distribuídas na maioria dos países 
tropicais, incluindo África, Ásia e América.1 No Brasil 
várias espécies de Bauhinia são usadas pela 
população como hipoglicemiante. As folhas são 
consideradas antidiabéticas, diuréticas e 
hipocolesteremiantes, sendo empregadas na 
medicina popular também contra cistites, 
parasitoses intestinais e elefantíase. Outras 
espécies são utilizadas como ornamentais e/ou 
alimento.2 O objetivo deste trabalho é relatar o 
isolamento de constituintes da espécie Bauhinia 

pentandra, bem como reportar a atividade 
antioxidante do extrato e das substâncias isoladas 
pelo processo de inibição do radical DPPH.3  

Resultados e Discussão 

Cerca de 60,0 g de folhas de B. pentandra foram 
submetidas à extração com etanol a temperatura 
ambiente. O extrato etanólico das folhas, EEBP 
(12,7 g) foi adsorvido em gel de sílica e submetido a 
fracionamento cromatográfico utilizando como 
eluentes hexano, CH2Cl2, AcOEt e MeOH puros em 
ordem crescente de polaridade, fornecendo as 
respectivas frações após evaporação do solvente. 
Parte da fração AcOEt (72,4 mg) foi submetida a 
uma coluna cromatográfica em gel de sílica, 
resultando no isolamento de 13,4 mg do alcalóide 
quinolínico 2,3,4,9-tetrahidro-6-hidroxi-3-oxo-1H-
pirrolo[3,4-b]quinolina-1-carboxilato de etilo (Figura 
1). A elucidação estrutural do alcalóide isolado foi 
realizada através de métodos espectrométricos, tais 
como IV, EM e, principalmente RMN 1H e 13C (1D e 
2D). Este é o primeiro relato deste alcalóide na 
literatura. O extrato etanólico e o alcalóide foram 
submetidos ao teste de atividade antioxidante frente 
ao radical livre DPPH (1,1-difenil-2-picril-hidrazila), 
os quais apresentaram significativa atividade de 
inibição. Como padrões foram utilizados Trolox e 
Vitamina C. Os resultados encontram-se na Tabela 
1.  

 
Figura 1. Alcalóide isolado de B. pentandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1. Determinação da atividade antioxidante 
usando radical livre DPPH. 
 

Amostras IC50 (mg/mL) 

EEBP 3,55.10-2 

Alcalóide 4,84.10-2 

Trolox 2,6x10-3 

Vitamina C 4,3x10-2 

 

Conclusões 

O estudo fitoquímico das folhas da espécie 
Bauhinia pentandra levou ao isolamento e 
identificação do alcalóide quinolínico 2,3,4,9-
tetrahidro-6-hidroxi-3-oxo-1H-pirrolo[3,4-b]quinolina-
1-carboxilato de etilo, inédito na literatura. O extrato 
etanólico das folhas e o alcalóide isolado 
apresentaram significativa atividade antioxidante, 
com valores semelhantes ao padrão Vitamina C. O 
extrato apresentou um valor de IC50 menor que o da 
Vitamina C, o que pode justificar em parte o uso de 
Bauhinia na medicina popular. 
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