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Resumo

O trabalho trata da extração de alcaloides a partir de duas espécies do gênero Senna: S. 

spectabilis  e S. multijulga. Estas espécies, da família Fabaceae, foram selecionadas por 

possuírem  a  habilidade  de  produzir  alcaloides  com  atividade  inibidora  da  enzima 

acetilcolinesterase (AChE). Geralmente, os alcaloides de origem vegetal são obtidos pelo 

método  de  extração  ácido-base  a  partir  do  extrato  etanólico,  seguido  de  sucessivas 

partições líquido-líquido envolvendo várias etapas para a obtenção da fração enriquecida  

em alcaloides. Neste trabalho, o objetivo foi  obter a fração alcaloídica diretamente do 

material seco e moído por meio da extração com solução aquosa saturada de cloreto de 

sódio.  O método de identificação dos metabólitos foi  a cromatografia em fase gasosa 

unidimensional por impacto de elétrons acoplada ao espectrômetro de massas (GC-MS). 

Além  do  estudo  de  possíveis  alterações  no  método  extrativo,  este  trabalho  também 

contribuiu com uma visão geral  sobre a importância destes compostos em aplicações 

farmacológicas.

Palavras  chave:  alcaloides,  compostos  orgânicos,  cromatografia,  extração, 

espectrometria, métodos.



Abstract

The work deals with the extraction of alkaloids from two species of the genus Senna: S. 

spectabilis  and S.  multijulga.  These species, from the Fabaceae family,  were selected 

because they have  the  ability  to  biosynthesize  alkaloids  with  inhibitory  activity  on  the 

enzyme acetylcholinesterase (AChE). Generally, alkaloids of vegetable origin are obtained 

by the acid-base extraction method from the ethanolic extract,  followed by successive 

liquid-liquid partitions involving several steps to obtain the alkaloid fraction. In this project,  

the objective is to obtain the alkaloid fraction directly from the dry and ground material  

through extraction with a saturated aqueous solution of sodium chloride. The method of  

identification  of  metabolites  is  one-dimensional  gas  chromatography  with  electron 

ionization  and  low-resolution  quadrupole  analyzer  (GC-MS).  In  addition  to  studying 

possible changes in the extractive method, this work also contributes with an overview of  

the importance of these compounds in pharmacological applications.

Key words: alkaloids, organic compounds, chromatography, extraction, spectrometry, 

methods.
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1. Introdução

A Química  de  Produtos  Naturais  (QPNs)  é  uma  subárea  da  Química 

Orgânica  que  utiliza  as  ferramentas  modernas  da  análise  cromatográfica  e  da 

identificação espectrométrica para conhecer  a diversidade dos Produtos  Naturais 

(PNs) em estudos metabolômicos,  bem como na área de biotecnologia.  Na área 

biotecnológica, os estudos podem fornecer o conhecimento necessário para que os 

bioprodutos  utilizados  na  indústria  farmacêutica  (fármacos),  cosmética  e  na 

agricultura  possam ser  usados com segurança e  de forma sustentável  (Gottlieb, 

1997 e 1998; Harbonne, 1993).

Os PNs são também conhecidos como metabólitos secundários, que são 

sintetizados por organismos vivos (algas, fungos, plantas, etc.) e são considerados, 

do ponto de vista estrutural e funcional, os responsáveis pela linguagem ecológica 

primária  (germinação,  polinização,  aumento  de  temperatura,  herbivoria,  proteção 

contra predadores, perda de água, alelopatia, etc.), fundamentais para a existência,  

sincronização e modulação da rede metabólica (processos de auto-organização e 

autorregulação). A diversidade  estrutural  dos  PNs  é  resultante  dos  mecanismos 

químicos evolutivos gerais que justificam seu predomínio, mas não a exclusividade 

(Gottlieb, 1997 e 1998; Harbonne, 1993).

Considerando estes aspectos,  foram selecionadas para este estudo as 

espécies Senna spectabilis e Senna multijulga, que se caracterizam pela biossíntese 

de alcaloides inibidores da enzima acetilcolinesterase (AChE). (Cabral  et al. 2012; 

Cabral, R. 2011; Viegas Junior  et al,  2005 e 2007; Serrano, 2006; Serrano  et al. 

2010).

O  gênero  Senna  pertence  à  família  Fabaceae,  subfamília 

Caesalpinoideae. A espécie S. spectabilis (DC) Irwin & Barn. (Figura 1), sinonímias 

botânicas:  Cassia  excelsa  Schrad,  C.  fastigiata  Nees e  C.  spectabilis DC.  É 

conhecida popularmente como são-joão, cássia-do-nordeste, canafístula-de-besouro 

e pau-de-ovelha. É decídua, heliófila e xerófita e característica da região semiárida 

do Nordeste brasileiro (Caatinga), mas também é comum no Cerrado do Estado de 

São Paulo. Ocorre em solos mais profundos, bem drenados e de razoável fertilidade. 
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Pode atingir de 6-9 m de altura, com tronco de 30-40 cm de diâmetro. Suas folhas 

são  compostas,  pinadas,  tendo  de  10-20  pares  de  folíolos  de  2-4  cm  de 

comprimento (Lorenzi, 1998).

Figura 1. Senna spectabilis: A- Folhas. B- Flores. C- Ramo florido. D- Aspecto geral de um 
indivíduo adulto.

Fonte: Imagens adaptada de Urban Forest Ecosystems Institute (UFEI).
Disponível em: https://selectree.calpoly.edu/tree-detail/senna-spectabilis; Flickr – Disponível em: 
https://www.flickr.com/photos/mauroguanandi/3480823929/; 
https://www.flickr.com/photos/29289211@N05/7464246908; 
https://www.flickr.com/photos/flostralia/5770838311. Acesso em 11 de maio de 2021.

Visando o maior  conhecimento sobre os alcaloides,  em específico dos 

compostos  obtidos  a  partir  de  plantas  medicinais,  devido  a  sua  importância 

farmacológica e aplicabilidade em tratamentos contra o câncer e mal de Alzheimer, 

por exemplo, foi realizada uma pesquisa em artigos científicos publicados na Web of 

Sciense sobre o tema. Como principal referência foi utilizado o artigo “Alkaloids: an 

overview  of  their  antibacterial,  antibiotic-enhancing  and  antivirulence  activities”, 

publicado em junho de 2014 pelos autores T.P. Tim Cushnie, Benjamart Cushnie e 

Andrew J. Lamb, de onde foram retiradas as definições adotadas neste trabalho e 

cujos aspectos fundamentais serão ressaltados a seguir.
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1.1 Alcaloides: origem e nomenclatura

Essa  classe  de  produtos  naturais  apresenta  grande  importância  em 

estudos  para  o  desenvolvimento  de  fármacos  que  interrompem  a  patogênese 

bacteriana,  inibindo adesinas,  autoindutores  e  outros  fatores  de virulência,  como 

estratégia alternativa para tratamentos de doenças em que o corpo que passa a ter 

resistência aos antibióticos comumente usados na medicina tradicional (por melhor 

que sejam administrados), devido ao surgimento de novas bactérias.

Os  alcaloides  têm  origem  animal,  vegetal  ou  microbiana  e  são 

classificados de acordo com sua estrutura química, origem bioquímica ou origem 

natural.  Quanto  à  estrutura  química,  são  divididos  em  heterocíclicos,  que 

apresentam nitrogênio no anel como heteroátomo, chamados também de alcaloides 

típicos;  e  não  heterocíclicos,  apresentando  o  nitrogênio  na  cadeia  acíclica, 

chamados de alcaloides atípicos ou protoalcaloides. Normalmente os heterocíclicos 

são classificados de acordo com sua estrutura em anel,  e os não heterocíclicos 

classificam-se conforme sua origem biossintética (assim como os de origem natural),  

por resultarem de alcaloides específicos de sua matriz.

A nomenclatura geral dos alcaloides recebe o sufixo “ina” (“ine” em inglês) 

a partir do organismo que foi isolado. Diferenciam-se pelo sufixo de acordo com: i. 

sua  localização  geográfica,  por  exemplo,  tasmanina,  isolada  de  uma  planta  da 

Tasmânia;  ii.  atividade  farmacológica,  como  a  emetina  ou  emetine  que  induz  o 

vômito (“vomiting”, em Inglês); iii.  nome de seu descobridor, tal como pelletierine, 

segundo o Prof. Pelletier.

A maioria  dos  alcaloides  são  nomeados  pelo  organismo  ou  parte  do 

organismo  do  qual  eles  foram  isolados,  por  exemplo,  a  atropina  de  Atropa 

belladonna. Quando vários alcaloides são obtidos da mesma fonte, um prefixo ou 

sufixo mais complexo é usado, como em quinino, hidroquinina e quinidina, ou uma 

sequência  de  letras  é  empregada  alternativamente,  como  em  epicoccarina  A e 

epicoccarina  B,  por  exemplo.  Na  figura  2  estão  representados  os  alcaloides 

descritos. 
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Figura 2. Estrutura dos alcaloides I. Imagem elabora pelo autor em ACD/Labs.
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1.2 Alcaloides: propriedades

O nitrogênio é o átomo característico e unificador da grande diversidade 

estrutural dos alcaloides e, por apresentar um par de elétrons não compartilhados, 

os alcaloides são compostos básicos, desvendando assim a origem de seu nome: 

“semelhante a um álcali”.  Dependendo de sua estrutura molecular – presença ou 

não de átomos de oxigênio ou de outros grupos funcionais – as suas propriedades 

físico-químicas, farmacológicas e toxicológicas são as mais variadas possíveis. Os 

alcaloides são em sua maioria sólidos, e na ausência de oxigênio são líquidos (ex.: 

coniina), são solúveis em água somente na forma de sal como produto da reação 

com  um  ácido,  do  contrário,  são  insolúveis  ou  parcialmente  solúveis.  Portanto, 

solventes apolares são bons solventes para solubilizar os alcaloides (Cushnie, T.T.P.; 

Cushnie, Benjamart; Lamb, A.J. 2014.  Alkaloids: An overview of their antibacterial, 

antibiotic-enhancing and antivirulence activities).

Intrinsecamente à sua estrutura, os alcaloides podem ter um átomo de 

nitrogênio  primário  (mescalina),  secundário  (efedrina),  terciário  (atropina)  ou 

quaternário (um dos átomos de N da tubocurarina), e este fator afeta os derivados 

dos alcaloides que podem ser preparados,  e também os seus procedimentos de 

isolamento. Nas plantas, os alcaloides podem existir no estado livre, como sais ou 

como aminas ou em N-óxidos (Robbers JE, Speedie MK, Tyler VE.  Alkaloids. In: 

Robbers  JE,  Speedie  MK,  Tyler  VE,  editors.  Pharmacognosy  and 

pharmacobiotechnology. London, UK: Williams and Wilkins; 1996. p. 354–356).

Como o  nitrogênio  assume forma de  aminas primárias,  secundárias  e 

terciárias, e estas são boas aceptoras de prótons, formam-se ligações de hidrogênio 

com proteínas, enzimas e receptores, explicando a vasta atividade farmacológica 

associada  aos  alcaloides:  analgésico  (codeína),  estimulante  nervoso  central 

(brucina),  depressivo  nervoso  central  (morfina),  anti-hipotensor  (efedrina),  anti-

hipertensivo (reserpina), antipirético (quinino), anticolinérgico (atropina), antiemético 

(escopolamina), ocitócico e vasoconstritor (ergometrina), antitumoral (vimblastina) e 

antimalárica  (quinina).  Em  função  desse  amplo  espectro  de  ação,  fica  clara  a 
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necessidade de encontrarmos métodos eficientes que possam permitir a extração 

quantitativa  desses  compostos. Na  figura  3  estão  representados  os  alcaloides 

referidos.

Figura 3. Estrutura dos alcaloides II. Imagem elabora pelo autor em ACD/Labs.

As  estruturas  químicas  dos  alcaloides  citados  foram  encontradas  na 

literatura (Evans, William C. 2009., Braun, Doris E. 2016., Grollman, Arthur P. 1966., 
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multijuguinona  e  12-hidroxi-7-multijuguinona,  e  estão  representados  na  Figura  5 

(Serrano, 2010).

Figura  5.  Alcaloides  piperidínicos (-)-cassina  e  (-)-espectalina  isolados de  flores  de  Senna 
spectabilis. Elaborada pelo autor.

Além  do  método  descrito  acima,  outras  abordagens  (que  diferem  do 

convencional ácido-base) para a extração de material vegetal são vistas na literatura 

como  alternativas,  objetivando  maiores  rendimentos.  Todavia,  a  grande  maioria 

utiliza  solventes  orgânicos:  clorofórmio  (CHCl3),  diclorometano  (CH2Cl2),  hexano 

(C6H14), metanol (CH3OH), butanol (CH3CH2CH2CH2OH), além do emprego de ácidos 

e bases como ácido clorídrico (HCl), ácido sulfúrico (H2SO4) e hidróxido de sódio 

(NaOH). Alguns desses citados são perigosos ao meio ambiente e à saúde humana. 

Diante disso, existe a necessidade de investigação de novos métodos de extração 

dos alcaloides. (Huie, Carmen W. 2002). Com base nas diferentes possibilidades de 

extração  de  alcaloides,  foi  elaborado  um  levantamento  bibliográfico  para  a 

apresentação de alguns desses métodos extrativos a partir de quatro publicações 

científicas:

1º “High-performance extraction of alkaloids using aqueous two-phase systems with 

ionic liquids”, publicado em 2010 por Freire, Mara G. et. al.
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As extrações completas de alcaloides usando sistemas bifásicos aquosos 

(ABS) baseados em líquidos iônicos (IL) foram realizadas com sucesso e, portanto, 

novas  aplicações  para  fins  analíticos  são  promissoras.  O  método  também  abre 

novas perspectivas para a separação e concentração de outras drogas bioativas. 

Em comparação com as extrações líquido-líquido ou sólido-líquido convencionais, 

esta nova abordagem evita o uso de solventes orgânicos voláteis, substituindo-os 

por quantidades relativamente pequenas de líquidos iônicos (recicláveis) em uma 

segunda fase aquosa.

2º “Analysis of alkaloids in Coptis chinensis Franch by accelerated solvent extraction 

combined with  ultra  performance liquid  chromatographic analysis  with  photodiode 

array  and tandem mass spectrometry  detections”,  publicado em 2008 por  Chen, 

Junhui. et. al.

A  extração  acelerada  com  solvente  fornece  um  método  eficiente  e 

confiável  para  a  recuperação  quantitativa  de  alcaloides  de  amostras  de  origem 

vegetal.  A preparação  consiste  em  triturar  o  material  seco  usando  um  pilão  e 

almofariz,  e  passá-lo  em  uma  peneira  de  aço  inoxidável  de  0,3  mm  antes  da 

extração. As extrações podem ser feitas por refluxo,  assistidas por ultrassom ou 

automatizada com emprego do ASE (extração acelerada com solvente). 

A eficiência extrativa pelo ASE para os alcaloides berberina, palmatina e 

jatrorrizina foi comparada com a obtida por extrações de refluxo e sonicação. Os 

rendimentos  relativos  dos três  alcaloides  extraídos  de  amostras  de  C.  chinensis 

Franch foram  comparados.  A eficiência  por  ASE  foi  ligeiramente  maior  que  as 

demais, além de possuir a vantagem de menor tempo de extração.

3º “Application of ionic liquids based microwave-assisted extraction of three alkaloids 

N-nornuciferine, O-nornuciferine, and nuciferine from lotus leaf ”, publicado em 2010 

por Ma, Wenyan. et. al.

A técnica de extração assistida por micro-ondas com uso de líquido iônico 

foi realizada para a obtenção e quantificação de três alcalóides, N-nornuciferina, O-

nornuciferina e nuciferina da folha de lótus (Nelumbo nucifera). Após duas horas de 
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experimento, observou-se a extração de 43% a mais que os métodos de extração 

sem o emprego dos líquidos iônicos. O autor do mesmo artigo ainda destaca que a 

extração assistida por micro-ondas (MAE) tem atraído amplo interesse por ser uma 

técnica de extração alternativa com vantagens únicas como a rapidez, alta eficiência 

e baixo custo (Weyan, 2010). 

4º “Foliar  Storage and Extraction  Methods for  Quantitative  Analysis  of  Piperidine 

Alkaloids from Ponderosa Pine (Pinus ponderosa)”, publicado em 1999 por Elizabeth 

A. Gerson e Rick G. Kelsey.

Os autores apresentam os rendimentos extrativos de alcaloides por meio 

da comparação entre o método clássico de partição líquido-líquido (LLP) e o método 

de  partição  em  fase  sólida  (SPP).  O  primeiro  se  dá  colocando-se  em  funil  de 

separação uma solução da substância de interesse com um solvente inicial e com 

outro solvente  como  extrator.  Ocorre  então  a  separação  em  duas fases  dessa 

mistura, geralmente uma fase aquosa e outra orgânica, que são imiscíveis (a fase de 

menor densidade fica em cima e a de maior densidade em baixo). Por fim, após leve 

agitação do funil,  as partições são recolhidas em recipientes distintos, abrindo-se 

uma válvula de escoamento. 

 No segundo método temos o composto de interesse em uma mistura 

sólida e um solvente (ou uma mistura de solventes) em fase líquida que extrai o 

componente de interesse, geralmente utilizando o sistema Soxhlet, qual seja, um 

conjunto  vertical  de  um  balão  encaixado  à  base  do  extrator  sifonado  com  um 

cartucho e, ao topo deste extrator, temos um condensador de bolas. A amostra de 

interesse é colocada no cartucho do extrator e o solvente no balão, que é aquecido e 

vaporizado  até  o  topo,  onde  é  condensado  ao  entrar  em  contato  com  a  água 

corrente, encontrando a amostra no cartucho e solubilizando o material. Quando é 

alcançado um nível máximo do cartucho, a pressão faz com que o líquido escorra e 

volte para o balão, começando um novo ciclo de evaporaração apenas do solvente 

puro, concentrando a extração no balão.

O método SPP requer menos solvente (sendo este volátil  podendo ser 

recuperado) e tempo de extração, já que utiliza somente uma etapa. Portanto, pode 
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ser preferível para estudos ecológicos, por exemplo, já que o número de amostras é 

normalmente grande. Além disso, os resultados indicaram que os rendimentos de 

SPP foram 1,5 vezes mais elevados do que os rendimentos de LLP.

Todos  esses  métodos  extrativos  descritos  acima  representam  opções 

modernas  e  que se  enquadram nos  princípios  da  Química  Verde.  Dentro  desse 

contexto, a proposta deste trabalho é a investigação sobre um método diferente, 

buscando uma alternativa que também se enquadre nesses preceitos, empregando 

duas espécies vegetais pertencentes ao gênero Senna.
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2. Objetivos

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo central a extração 

de alcaloides a partir das espécies  S. spectabilis e  S. multijulga, por meio de uma 

metodologia pouco convencional, bem como a identificação desses metabólitos por 

cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro de massas.

Para  alcançar  esse  objetivo,  realizou-se  os  seguintes  objetivos 

específicos: 

1 Promoção da extração de alcaloides com solução saturada de cloreto de sódio a 

partir do material vegetal seco e moído;

2 Promoção do estudo de influência do pH no processo de extração;

3 Análises  qualitativas  dos  extratos  alcaloídicos  por  cromatografia  em camada 

delgada e revelação química com reagente de Draggendorf;

4 Análises  qualitativas  dos  extratos  alcaloídicos  por  cromatografia  gasosa 

acoplada  ao  espectrômetro  de  massas  para  a  identificação  das  substâncias 

presentes,  com  base  nos  bancos  de  dados  do  equipamento  e  perfis  de 

fragmentação;

5 Comparação entre os resultados obtidos e os dados registrados na literatura.
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3. Procedimento Experimental

As flores de S. spectabilis dos espécimes deste trabalho foram coletadas 

no período de florescimento pelo próprio autor, entre outubro de 2014 e fevereiro de 

2015, no Núcleo de Fisiologia e Bioquímica, do Instituto de Botânica de São Paulo, 

quando realizado estágio nessa mesma instituição sob a supervisão da Dra. Luce 

Maria  Brandão  Torres  (co-orientadora  dessa  monografia).  As  aplicações 

cromatográficas e análises espectrométricas foram feitas em março, abril e maio de 

2015.

As folhas de  S. Multijuga, usadas para comparação de métodos, foram 

coletadas  em  áreas  do  Instituto  de  Botânica  e  da  Secretaria  da  Agricultura  e 

Abastecimento, em São Paulo. A amostra número 196 do coletor Silva, registrada 

como Silva-196, está depositada no Herbário Maria Eneida P. K. Fidalgo (SP).  A 

planta foi identificada por Inês Cordeiro do Instituto de Botânica de São Paulo-SP, 

Brasil.  Um  exemplar  de  voucher  (SP 384103)  foi  depositado  no  herbário  deste 

instituto.

As flores, folhas e frutos verdes de  S. spectabilis foram coletados nas 

cidades  de  Araraquara  e  Ribeirão  Preto  (SP,  Brasil),  em dezembro  de  2005,  e 

identificados  pela  Dra.  Inês  Cordeiro  do  Instituto  de  Botânica  de  São  Paulo-SP, 

Brasil. Uma amostra de voucher (SP 370917) é mantida no herbário deste mesmo 

instituto.

As flores de S. spectabilis foram secas naturalmente, reduzidas a pó em 

gral de porcelana, armazenadas em tubos Falcon em câmara fria e, imediatamente, 

congeladas, para que o processo enzimático pudesse ser interrompido preservando 

o material  coletado;  sequencialmente ao congelamento foram liofilizadas por três 

dias.  Posteriormente,  o  material  liofilizado  foi  submetido  à  extração  por  partição 

líquido-líquido. Os procedimentos podem ser entendidos conforme o método descrito 

a seguir:

O pó do material vegetal (25 g) foi colocado em um balão de destilação de 

500 mL e adicionado 250 mL de solução saturada de NaCl com algumas pérolas de 

13



vidro (para evitar ebulição vigorosa). O balão foi acoplado ao condensador de refluxo 

Soxhlet e o sistema submetido a aquecimento (Quimis). Após o início do refluxo da 

extração,  monitorou-se  durante  vinte  minutos,  adicionando-se  mais  50  mL  da 

solução  saturada  de  NaCl  quente.  Esperou-se  a  mistura  decantar  para  ser 

transferida a outro béquer e obteve-se a separação da parte extrativa em solução 

com a parte residual decantada. À solução extrativa resultante foram adicionados 10 

gramas de terra diatomácea (para auxiliar na filtração) e 50 mL de água destilada, 

procedendo-se então à filtração a vácuo. Resfriou-se a mistura em banho de gelo e 

em seguida transferiu-se para um funil de separação de 500 mL, submetendo-a à 

partição líquido-líquido.

À partição líquido-líquido adicionou-se 50 mL de diclorometano (DCM), 

repetindo-se o procedimento por mais duas vezes. A fase aquosa remanescente foi 

submetida à partição com clorofórmio (CHCl3), também com três porções de 50 mL. 

As duas frações orgânicas FDCM e FCHCl3 foram secas com sulfato de sódio anidro 

e concentradas em evaporador rotatório (Büchi). As amostras secas foram pesadas 

em balança analítica para cálculos de rendimento (Helmkamp, G. K, and Johnson, 

Jr.H.W., 1983).

As  etapas  do  procedimento  experimental  estão  representadas  no 

fluxograma abaixo:
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necessários à quantificação da extração e da atividade biológica, através da análise 

em Leitora de Elisa.

Vale  ressaltar  que  o  método  convencional  inicia-se  com  a  extração 

acelerada  por  solvente  pressurizado  via  ASE  (como  mencionado  no  item  1.3) 

obtendo-se uma solução alcoólica e, posteriormente, implica na filtração com ácido 

clorídrico (HCl)  acidificando o meio antes de se proceder à extração de partição 

líquido líquido, com intuito de garantir  que a reação ácido base entre solvente e 

alcaloide resulte na formação de um sal orgânico.

O  método  não  convencional  que  utilizamos  parte  de  uma  solução 

saturada de cloreto de sódio sem acidificar o meio, verificando a acidez pela aferição 

do pH e, portanto, espera-se encontrar os alcaloides em sua forma de sal orgânico 

sem a necessidade do uso de ácido clorídrico (HCl), obtendo-os diretamente pelo 

primeiro fracionamento com diclorometano via extração líquido-líquido em funil de 

separação. Essa é a principal vantagem do método proposto.
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3.1 Método da variação do pH

A determinação do pH foi realizada com auxílio de fita indicadora de pH 

Merck com a faixa de referência entre 0 a 14. Todas as partições extraídas das flores 

de  S.  spectabilis foram medidas.  O pH da fração aquosa resultante  do material 

fresco foi verificado (pH=5) e, seguindo a metodologia de Silva (2011), o mesmo foi 

ajustado para pH 12, usando hidróxido de amônia concentrado. A concentração das 

amostras foi realizada em evaporador rotatório (Büchi) e, posteriormente, os extratos 

resultantes  foram pesados  para  estimar  o  rendimento  da  extração.  As  amostras 

foram  armazenadas  em  câmara  fria.  Todas  as  amostras  em  ambas  frações  de 

diclorometano (FDCM) e clorofórmica (FCHCl3)  foram devidamente separadas de 

acordo com a sua faixa de pH indicadora, para efeito de comparações.

3.2 Método da Cromatográfica em Camada Delgada (CCD)

As  frações  dos  extratos  vegetais  foram  solubilizadas  em  metanol  (1 

mg/mL) e analisadas por cromatografia em camada delgada em sílica gel F254.  O 

eluente  foi  elaborado  em  proporção  36:3:1  com  a  mistura  de 

clorofórmio/metanol/hidróxido de amônia e, posteriormente, reveladas com reagente 

Dragendorff (indicador da presença de alcaloides). As placas cromatográficas foram 

fotografadas e registradas pelo sistema CAMAG através de radiação ultravioleta nas 

faixas de comprimentos de onda: λ = 254nm, λ = 366nm e luz branca.
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3.4 Metodologia qualitativa da Cromatografia Gasosa acoplada ao 
Espectrômetro de Massas por Ionização de Elétrons (IE CG-EM)

Para  a  análise  qualitativa  dos  extratos  obtidos  pelo  método  não 

convencional,  utilizou-se,  segundo a metodologia de Silva (2011),  o equipamento 

GC/MSD da série Agilent  6890N Network Gas Chromatograph que possui  injetor 

automático (Agilent  7683) e detector  seletivo de massas Agilent  5973N (Network 

Mass  Seletive  Detector).  O  equipamento  foi  configurado  para  operar  com  os 

seguintes parâmetros:

-Injetor, 200 ºC; 

-Detector, 300 ºC;

-Temperatura inicial, 100 ºC 

-Elevando-se 5 ºC durante 1 minuto atingindo 300 ºC;

-Permanência de 2 minutos na temperatura final.
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4. Resultados e Discussões

4.1. Extração dos alcaloides das espécies em estudo

Os resultados do método de extração não convencional foram avaliados 

por meio dos rendimentos das frações alcaloídicas e das análises de seus perfis 

cromatográficos. 

Para  identificação  das  manchas  foi  usado  o  trabalho  de  Jadot e 

colaboradores,  que realizaram o isolamento  dos  dois  alcaloides (+)espectalina  e 

(-)iso-6-cassina das folhas de  Senna Spectabilis. E para a identificação dos perfis 

cromatográficos  foi  usado  o  trabalho  de  Viegas  Júnior  e  colaboradores,  que 

analisam o efeito dos extratos de alcaloides (-)-cassina e (-)-espectalina das flores 

dessa mesma espécie.

Figura7.  Alcaloides  piperidínicos  (-)-cassina  e  (-)-espectalina  isolados  de  flores  de  Senna 
spectabilis. Elaborada pelo autor.

A comparação entre os rendimentos do método convencional e do não 

convencional se deu somente para avaliação do método não convencional proposto 

no  experimento  do  presente  trabalho,  visando  sugerir  uma  forma  alternativa  de 

obtenção de alcaloides.

19



A partir de 100 g do material vegetal reduzido a pó de S. multijuga pelo 

método convencional (folhas e flores coletadas de espécimes do Jardim Botânico) 

obteve-se, aproximadamente, 0,01 g da fração de diclorometano e 0,02 g da fração 

clorofórmica  dos  alcaloides  extraídos.  Isso  significa  um rendimento  de  0,01% e 

0,02%, respectivamente (Silva, 2011).

Os cálculos de rendimentos foram feitos a partir da fórmula abaixo:

rendimento = [fração extrativa (g)/ material vegetal (g)] x 100

Onde,  a  fração  extrativa  corresponde  ao  resultado  final  após  o 

procedimento de concentração através da técnica rota-evaporação de cada amostra 

com seu respectivo pH ajustado. E o material vegetal é a quantidade de partida da 

espécie em interesse.

Partindo de aproximadamente 25 g de material vegetal das folhas de S. 

multijuga pelo  método  não  convencional  foram  obtidos  0,0213  g  da  fração  de 

diclorometano (FDCM) e 0,0174 g da fração de clorofórmio (FCHCl3). Os resultados 

são mostrados na tabela 1, abaixo.

Tabela  1.  Dados  de  pesos  (g)  e  rendimentos  (%)  dos  extratos  das  frações  diclorometano 
(FDCM) e clorofórmio (FCHCl3) obtidos das folhas da espécie Senna multijuga.

Extrato das
Folhas de

Senna multijuga

Etapas

Pó seco FDCM
FDCM 

(emulsão)
FCHCl3

FCHCl3
(emulsão)

Peso (g) 25,26 0,0213 0,0640 0,0174 0,0485
Rendimento (%) 100 0,08 0,25 0,07 0,19

O resultado para as flores de S. spectabilis, partindo de aproximadamente 

27  g  de  material  vegetal,  foram  obtidos  0,0116  g  e  0,0135  g  das  frações 

diclorometano  e  clorofórmio,  respectivamente.  Dessa  forma,  foram  observados 

rendimentos  superiores  a  0,13% dos  alcançados  pelo  método  convencional.  Os 

resultados estão expostos abaixo, na tabela 2. 
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Tabela 2.  Dados de pesos(g)  e  rendimentos (%)  dos extratos e das frações diclorometano 
(FDCM) e clorofórmio (FCHCl3) obtidos das flores da espécie Senna spectabilis.

Extrato das
Flores de

Senna spectabilis

Etapas

Pó seco FDCM
FDCM 

(emulsão)
FCHCl3

FCHCl3
(emulsão)

Peso (g) 27,04 0,0116 0,5314 0,0135 0,0778
Rendimento (%) 100 0,04 1,97 0,05 0,29

O valor real de material vegetal e o de extratos concentrados obtidos no 

método não convencional são comparáveis com o método convencional. Como a 

proporcionalidade do rendimento se mantém, ao aumentarmos hipoteticamente para 

100  g  a  quantidade  de  material  vegetal  no  início  da  extração,  verificamos  seu 

rendimento superior partindo de qualquer quantidade de material vegetal.

Os alcaloides obtidos dos extratos aquosos das flores pelo método não 

convencional de  S. Multijuga,  com pH ajustado em 5 e 12 utilizando hidróxido de 

amônia, resultaram em valores ainda mais significativos, conforme tabela abaixo.

Tabela 3. Dados de pesos (g) e rendimentos (%) dos extratos e das frações diclorometano 
(FDCM) e clorofórmio (FCHCl3) obtidos das flores da espécie Senna multijuga.

Extrato das
Flores de

Senna multijuga

Etapas

Pó seco
FDCM
(pH 5)

FCHCl3
(pH 5)

FDCM
(pH 12)

FCHCl3
(pH 12)

Peso (g) 22,41 0,1148 0,1970 0,0347 0,0886
Rendimento (%) 100% 0,51 0,87 0,15 0,39

Os valores exibidos acima na tabela 3, para as flores de S. multijuga das 

frações em diclorometano (FDCM) e clorofórmio (FCHCl3) com o pH 5, foram de 

0,1148 g e 0,1970 g, respectivamente. Por outro lado, a partir de 22,41 g de material  

vegetal sob pH 12 foram obtidos 0,0347 (FDCM) e 0,0886 (FCHCl3) g. Observa-se 

que para todas as frações nos diferentes pH os rendimentos mostraram expressiva 

superioridade, se comparados ao método convencional (cuja extração parte de 100 

g do material vegetal).
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Tabela 4. Dados de pesos (g) e rendimentos (%) dos extratos e das frações diclorometano 
(FDCM) e clorofórmio (FCHCl3) obtidos das flores da espécie Senna spectabilis.

Extrato das
Flores de

Senna spectabilis

Etapas

Pó seco
FDCM
(pH 5)

FCHCl3
(pH 5)

FDCM
(pH 12)

FCHCl3
(pH 12)

Peso (g) 25q2 0,0808 0,0154 0,0095 0,0208
Rendimento (%) 100% 0,3232 0,0616 0,038 0,0832

Na tabela 4, acima, verifica-se que partindo de 25 g do material vegetal, 

os rendimentos da extração com ajuste do pH 5 para as flores de S. spectabilis de 

FDCM e FCHCl3, foram de 0,0808 g e 0,0154 g; e para pH 12 de FDCM e FCHCl3 

foram de 0,0095 g 0,0208 g. Nota-se um rendimento de 1,19% a mais para a fração 

de diclorometano em pH 5, em relação ao método convencional. 

Tabela 5.  Dados de pesos(g)  e  rendimentos (%)  dos extratos e das frações diclorometano 
(FDCM) e clorofórmio (FCHCl3) obtidos das folhas da espécie Senna spectabilis.

Extrato das
Folhas de

Senna spectabilis

Etapas

Pó seco
FDCM
(pH 5)

FCHCl3
(pH 5)

FDCM
(pH 12)

FCHCl3
(pH 12)

Peso (g) 25 0,0301 0,0752 0,0045 0,0371
Rendimento (%) 100% 0,12 0,30 0,018 0,1484

Os rendimentos para extração de alcaloides das folhas da espécie Senna 

spectabilis com pH 5 para FDCM e FCHCl3 foram de 0,0301 g 0,0752 g, com pH 12 

foram de 0,0045 g e 0,0371 g, respectivamente. Destaca-se o valor de 0,30% no 

rendimento para a fração clorofórmica de pH 5.

Diante desses resultados, pode-se observar que o procedimento para o 

método  não  convencional  evidencia  uma  quantidade  significativa  em  seu 

rendimento, considerando o método teste de múltipla comparação utilizado por Silva, 

2011.  É  possível  constatar  que  o  método  proposto  neste  trabalho  se  mostrou 

eficiente  para  obtenção de alcaloides de ambas espécies,  pois  a  quantidade do 

material vegetal de partida é, no mínimo, quatro vezes menor do que para o método 

convencional.  Contudo,  é  importante  estudos  aprofundados  para  precisar  o 

rendimento das frações dos alcaloides obtidos pelo método proposto.
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Figura 9. Perfil cromatográfico para λmax366nm. Imagem do autor em sistema CAMAG.

Quando  os  extratos  são  analisados  por  CCD,  os  diferentes  spots 

resultantes ocorrem devido às moléculas possuírem um maior número de transições 

vibracionais  e  rotacionais  do  que  para  átomos  e,  portanto,  há  possibilidade  de 

ocorrerem absorções da radiação ultravioleta em distintas regiões do espectro da 

substância investigada (Pavia, Donald, L. et. al., 2016).

Graças a esse efeito ocorrer de forma simultânea, as moléculas possuem 

níveis  de  energia  pouco  espaçados,  com  linhas  muito  próximas  de  transição 

eletrônica, gerando assim muitas possibilidades de vibrações com diferenças muito 

sutis que o espectrofotômetro não consegue defini-las. Por isso, a importância dos 

testes serem repetidos e replicados em diferentes comprimentos de onda (Pavia, 

Donald, L. et. al., 2016).

Após a etapa de revelação das placas sob luz UV, ocorre a revelação por 

métodos  químicos,  utilizando-se  o  reagente  de  Dragendorff,  chamado  potassium 

iodide-bismuth  nitrate,  específico  para  a  detecção  de  alcaloides.  O  mecanismo 

proposto para a reação básica que o designa como revelador é dado por Katavic, 

Peter L como:

“O  mecanismo  de  reação  ocorre  via  acoplamento  do  átomo  metálico 

pesado do reagente com o nitrogênio do alcaloide para formar pares iônicos, os 
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Na tabela 6, abaixo, são exibidos os valores do fator de retenção de todos 

os spots das amostras que foram revelados com Dragendorff.

Tabela  6.  Valores  de  Rf  das  frações  dos  extratos  da  espécie  Senna  spectabilis  e  Senna 
Multijuga revelados com reagente Dragendorrf.

Número Espécie Fração pH Rf

1 spectabilis Diclorometano Ácido 0,60

2 spectabilis Clorofórmio Ácido
0,94
0,60

4
cassina 
(padrão)

- -

0,94
0,77
0,60
0,40
0,20

6 spectabilis Diclorometano Ácido 0,60

7 spectabilis Clorofórmio Ácido 0,60

9 spectabilis Clorofórmio Básico

0,77
0,60
0,40
0,20

10 spectabilis Clorofórmio Básico

0,94
0,77
0,60
0,40
0,20

12 spectabilis Diclorometano Ácido 0,60

15 multijuga Diclorometano Ácido

0,94
0,77
0,60
0,40
0,20

Foram realizadas, no mínimo, cinco análises cromatográficas em camada 

delgada,  porém  foram selecionadas  somente  aquelas  com alto  nível  qualitativo. 

Estas  estão  legendadas  com  um  algarismo  arábico  à  frente  da  sigla  CCD, 

correspondendo ao número da placa tentativa usada no método. Uma das tentativas 

dos experimentos por CCD para as flores de Senna spp. pode ser vista na tabela 7, 

e sua cromatografia, identificada como “Placa 2”, está representada nas figuras 11, 

12 e 13, onde a fração de diclorometano (FDCM) e a fração clorofórmica (FCHCl 3) 
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4.4 Análise qualitativa da Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de 
Massas por Ionização de Elétrons (IE CG-EM)

A cassina foi detectada no tempo de retenção 33.644 minutos, conforme 

observado na figura  14,  e  seu pico base com m/z  =  156 (relação massa sobre 

carga).  Na figura  15  são reapresentadas  as  estruturas  dos  alcaloides  cassina  e 

espectalina e, sequencialmente, na figura 16 são apresentadas as estruturas dos 

fragmentos propostos neste trabalho.

Figura 14. Espectro de massas para o pico base do padrão de (-)-cassina. Imagem do autor.

Figura 15.  Alcaloides piperidínicos (-)-cassina e (-)-espectalina isolados de flores de  Senna 
spectabilis. Elaborada pelo autor.
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5 Triacetil  iso-6-cassina:  m/z=  381(0.7);  338(0.8);  324(4);  321(2.9), 

264(1.7); 198(100); 156(52); 138(20): 96(34 rel.%).

6 Pentadeutério iso-6-cassina: m/z= 302 (0.95) (M’); 284 (0.7) (M+-CD3); 

256 (0.6) (M+-COCD3); 240 (2.6) (M’- CD2COCD3); 114 (100): 96 (10.5 rel.%).

Figura 17. Espectro de massas para (-)-Spectaline PubChem DOI 101002rcm8172.

Usando as unidades de massas atômicas (Da) 297Da e 325Da para os 

pares  homólogos  de  (-)-cassina  e  (-)-espectalina,  respectivamente,  levando  em 

consideração os dois bioativos de interesse pela análise de Veigas Júnior e também 

da imagem do espectro de massas da espectalina fornecido pelo PubChem na figura 

17  acima,  torna-se  relevante  a  assertividade  e  eficiência  dos  resultados  para  o 

método não convencional. E através da relação massa carga para o fragmento de 

m/z  =  114,  pode-se  observar  na  figura  18,  abaixo,  que  a  fragmentação  para  a 

amostra da fração em diclorometano das flores de Senna spp (pH=12) com tempo 

de  retenção  de  32.166  minutos  possivelmente  corresponde  ao  pico  base  do 

alcaloide (-)-espectalina.
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Figura 19. Via de fragmentação para alcaloides piperidínicos proposto por Thamires R. Freitas. 
Imagem adaptada pelo autor em ACD/Labs.

O procedimento de análise se dá com a mesma técnica de cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas por impacto de elétrons (EI), o que 

possibilitou a comparação entre os fragmentos propostos no presente trabalho. Os 

perfis cromatográficos TIC’s (Cromatograma de Íons Totais, TIC) das amostras de S. 

spectabilis são exibidos nas figuras 20, 21, 23 e 24 a seguir.

34





A fração clorofórmica com pH=5 mostrou-se com o tempo de retenção em 

33.6919 minutos, bem próximo ao perfil do padrão de cassina com o Tr=33.664 já 

exibida anteriormente na figura 14, o que pode indicar a presença do íon molecular 

para a (-)-cassina em m/z= 296 e também da (-)-espectalina em m/z= 324. Estes 

valores  resultam  da  possível  perda  de  um  próton  de  hidrogênio  da  estrutura 

molecular de ambos alcaloides pelo impacto de elétrons na amostra. O espectro é 

exibido abaixo, na figura 21:

Figura 21. Espectro de massas para o íon molecular da (-)-cassina em m/z= 296 e da (-)-
espectalina em m/z = 324. Amostra da fração clorofórmica com pH=5. Imagem do autor.
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 Uma última análise para a amostra de fração clorofórmica em meio ácido, 

a  partir  da  consulta  da  biblioteca do software  NIST Search,  traz  o  indicativo  da 

estrutura molecular 3,5-dimetilpiperidina, o que sugere que o método de extração 

empregado  foi  capaz  de  obter  outros  alcaloides  e  confirma  a  possibilidade  de 

obtenção dos alcaloides investigados.

Figura 25. Proposta de estrutura molecular da biblioteca NIST Search do software AMDIS. 
Amostra da fração clorofórmica com pH=5. Imagem do autor.
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5. Considerações finais

Esse  trabalho  teve  como  objetivo  principal  realizar  a  extração  de 

alcaloides a partir de duas espécies vegetais pertencentes ao gênero Senna e por 

meio de uma metodologia não convencional de extração ácido base.

 Comparativamente  ao  método  convencional,  a  principal  diferença  da 

metodologia proposta está no uso de uma solução aquosa saturada de cloreto de 

sódio (NaCl) no material vegetal, em detrimento de uma solução alcoólica obtida via 

ASE, e também a inutilização de ácido clorídrico (HCl) para acidificação da solução. 

Trata-se de uma vantagem considerável, verificando após a aferição do pH a acidez 

do  meio  gerada  de  forma  natural.  Portanto,  contamos  que  os  alcaloides  sejam 

obtidos em sua forma de sal  orgânico já  na  primeira  etapa da extração líquido-

líquido em funil de separação com uso de solvente orgânico.

A análise qualitativa das amostras dos extratos das plantas em placas de 

CCD,  após aplicação do revelador  Dragendorff,  apresentou como resultado uma 

nítida  concordância  comparando-se  algumas  das  substâncias  empregadas  como 

padrão  e  ao  Fator  de  Retenção  (Rf),  obtidos  na  literatura.  Diante  disso,  essa 

observação indicou a presença de alcaloides em ambas as frações, diclorometano 

(FDCM) e clorofórmio (FCHCl3). Verificamos ainda que a variação do pH durante o 

processo de extração foi importante para a obtenção dos alcaloides (-)-cassina e (-)-

espectalina.

Os resultados mostrados em tabelas referentes aos pesos dos extratos 

obtidos  das  frações  de  diclorometano  e  clorofórmio  são  de  grande  variação  no 

rendimento,  sendo,  portanto,  interessante  considerar  fatores  que  influenciam  no 

desenvolvimento do metabólito  secundário  da planta em questão.  A investigação 

deste aspecto  não foi  foco do presente trabalho,  todavia,  foi  verificada tese que 

aponta que  “a produção de metabólitos secundários pode variar,  aumentando ou 

diminuindo dependendo da composição do meio de cultura, principalmente quando 

se  modifica  a  concentração  e  natureza  de  compostos  com  nitrogênio,  fósforo, 

potássio, cálcio, magnésio, reguladores de crescimento e fonte de carbono ou ainda 
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quando é adicionado ao meio  substâncias  que interferem na rota  metabólica  do 

composto de interesse” segundo Pereira, 2003 (Silva, M. R. 2011).

O  uso  da  análise  por  cromatografia  em  camada  delgada  sugeriu  a 

natureza apolar  e  hidrofóbica dos constituintes  das misturas,  justificando-se pela 

interação  entre  os  alcaloides  com  a  fase  estacionária.  Com  isso,  o  tempo  de 

retenção se prolonga, sendo a fase móvel polar, os componentes surgem depois da 

metade da eluição cromatográfica.

A análise das amostras extraídas por cromatografia gasosa acoplada ao 

espectrômetro  de  massas  foi  determinante  para  a  identificação  estrutural  dos 

alcaloides  investigados.  De  acordo  a  literatura  especializada  e  com o  banco  de 

dados  da  biblioteca  do  software  NIST do  equipamento,  foi  possível  confirmar  a 

presença  dos  alcaloides  de  tipo  piperidínico.  Desta  forma,  averiguamos  que  o 

método não convencional foi eficiente para a extração e obtenção dos alcaloides 

majoritários –  cassina e espectalina –  do gênero Senna.

42



6. Referências Bibliográficas

B. Buchanan, W.; Gruissem, R. Jones.; And Croteau, R.; Kutchan,Toni M.; Lewis, 

Norman G. 2000.  Biochemistry & Molecular Biology of Plants, American Society of 

Plant Physiologists, chapter 24.

Braun, Doris E.; Griesser, Ulrich J. 2016. Why do Hydrates (Solvates) Form in Small 

Neutral Organic Molecules? Exploring the Crystal Form Landscapes of the Alkaloids 

Brucine and Strychnine.

Cabral, R. S.; Sartori, M. C.; Cordeiro, I.;Quiroga C. L.; Eberlin, Marcos N.; Lago, 

João  H.  G.;  Moreno,  P.  R.H.;  Young,  M.C.M.  2012.  Anticholinesterase  activity 

evaluation  of  alkaloids  and  coumarin  from stems of  Conchocarpusfontanesianus. 

Rev. Bras. Farmacogn. Braz. J. Pharmacogn. 22 (2): Mar./Apr. Acesso em maio de 

2021.

Cabral,  R.S.,  2011.  Dissertação  de  Mestrado.  Programa  de  Pós-Graduação  em 

Biodiversidade e  Meio  Ambiente  IBt,  SMA,SP.  Estudo fitoquímico e avaliação da 

atividade anticolinesterásica de Conchocarpus fontanesianus (A. St.-Hil.) Kallunki & 

Pirani (Rutaceae). Acesso em maio de 2021.

Chen,  Junhui.  et.  al.  2008.  Analysis  of  alkaloids  in  Coptis  chinensis  Franch by 

accelerated  solvent  extraction  combined  with  ultra  performance  liquid 

chromatographic  analysis  with  photodiode  array  and  tandem  mass  spectrometry 

detections.

Christordis, A. Welter et J. Jadot.  1976. Spectaline and iso-6 cassine, two new 

piperidin 3-ol alkaloids from the leaves of cassia spectabilis.

Cushnie, T.T.P.; Cushnie, Benjamart; Lamb, A.J. 2014. Alkaloids: An overview of 

their antibacterial, antibiotic-enhancing and antivirulence activities.

Dewick, Paul M. 2009. Medicinal  Natural  Products:  A Biosynthetic Approach,  3rd 

Edition. John Wiley & Sons.

Evans, William C. 2009. Chapter 26: Alkaloids. Trease and Evans’spharmacognosy. 

16th ed. Edinburgh, UK. Elsevier, p. 353–415.

Freire, Mara G. et. al. 2010. High-performance extraction of alkaloids using aqueous 

two-phase systems with ionic liquids.

43



Freitas,  Thamires  Rodrigues. 1994.  Obtenção  de  derivados  semissintéticos  do 

alcaloide  (–)-cassina  na  busca  por  compostos  com  potencial  antimalárico. 

Dissertação  (mestrado).  Universidade  Federal  de  Uberlândia,  Programa  de  Pós-

Graduação em Química.

Gerson, Elizabeth A.; Kelsey, Rick G. 1999. Foliar Storage and Extraction Methods 

for  Quantitative  Analysis  of  Piperidine  Alkaloids  from  Ponderosa  Pine  (Pinus 

ponderosa).

Gottlieb,  Otto Richard;  Borin,  Maria Renata de Mello  Bonfanti. 1997.  Natural 

products research in Brazil. Ciência e Cultura, São Paulo, v. 49, n. 5-6, p. 315-320.

Gottlieb, O. R.; Borin, Maria Renata de Mello Bonfanti. 1998. Natural products 

and evolutionary ecology. Pure and Applied Chemistry, v. 70, n.2, p. 299-302.

Grollman,  Arthur  P. 1966.  Structural  basis  for  inhibition  of  protein  synthesis  by 

emetine  and  cycloheximide  based  on  an  analogy  between  ipecac  alkaloids  and 

glutarimide antibiotics.

Hai,  Mohammad  A.  et.  al. 1984.  aristoserratenine  and  tasmine:  structures  and 

absolute configurations.

Harbonne, J. B. 1993. Introduction to ecological and biochemistry 4a. Ed. Academic 

Press, London.

Helmkamp, G. K, and Johnson, Jr.H. W. 1983. Selected Experiments in Organic 

Chemistry.W.H.Freeman and Company New York/San Francisco 3Edition.

Herav, Majid M. et. al. 2017. Fischer indole synthesis applied to the total synthesis of 

natural products.

Huie, Carmen W. 2002. A review of modern sample-preparation techniques for the 

extraction and analysis of medicinal plants.

Katavic, Peter L. 2006. Chemical Investigations of the Alkaloids from the Plants of 

the Family Elaeocarpaceae.

Lorenzi, H. 1998. Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas 

arbóreas do Brasil. 2 ed. Nova Odessa: Plantarum,. V.1.p. 151-167.

Ma, Wenyan.  et.  al.  2010.  Application  of  ionic  liquids  based microwave-assisted 

extraction  of  three alkaloids  N-nornuciferine,  O-nornuciferine,  and  nuciferine  from 

lotus leaf.

Marchais,  Sandrine.  et  al. 2000.  Ion-pair  formation  of  hydroquinine  by 

chromatography.

44



MENDHAM.  2002. Análise Química Quantitativa. Disponível em: Minha Biblioteca, 

(6th edição). Grupo GEN.

Parhi,  Ajit.  et.  al.  2012.  Antibacterial  activity  of  substituted  5-

methylbenzo[c]phenanthridinum derivatives.

Pavia, Donald, L. et al. 2016. Introdução à espectroscopia. Disponível em: Minha 

Biblioteca, (2nd edição). Cengage Learning Brasil.

Passos Helena; Freire Mara, G.; Coutinho João, A. P. 2014. Ionic liquid solutions as 

extractive solvents for value-added compounds from biomass.

Pereira, R.M. et. al.  2016. Alkaloids derived from flowers of Senna spectabilis, (−)-

cassine and (−)-spectaline, have antiproliferative activity on HepG2 cells for inducing 

cell cycle arrest in G1/S transition through ERK inactivation and downregulation of 

cyclin D1 expression.

Pivatto Marcos et. al.  2005. Electrospray Ionization Mass Spectrometry Screening 

of  Piperidine  Alkaloids  from  Senna  spectabilis  (Fabaceae)  Extracts:  Fast 

Identification of New Constituents and Co-metabolites.

Sasidharan  et  al.  2011.  Extraction,  isolation  and  characterization  of  bioactive 

compounds from plants’ extracts.

Soares, N. P.; Santos, P. L.; Vieira, Vanessa de Souza.; Pimenta, Vanessa de Souza 

Cruz.;  de  Araújo,  E.  G.2016.  Phitochemical  prospecting  techniques  and  their 

importance  to  the  study  of  diomoleculas  derived  from  plants.  DOI: 

10.18677/EnciBio_2016B_094. Acessado em maio de 2021.

Silva,  M. R.  2011.  Análise da distribuição de alcaloides piridínicos em diferentes 

fases  fenológicas  de  Senna  multijuga  (Rich.)  Irwin  &  Barn.  Tese  de  Doutorado 

Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, em Biodiversidade Vegetal e 

Meio Ambiente.

Serrano,  M.  A.  R.2006.  Estudo  da  composição  química  de  Senna  multijuga 

(Leguminosae).  Tese  de  mestrado.  Unesp  -  Universidade  Estadual  Paulista. 

Araraquara, São Paulo, Brasil.

Serrano, M. A. R.; Pivatto, M.; Francisco, W.;Danuello, A.; Regasini, L.O.; Lopes, 

E.M.C.;  Lopes,  M.N.;  Young,  M.C.M.;  Bolzani,  V.S.2010.  Acetylcholinesterase 

inhibitory pyridine alkaloids of the leaves of Senna multijuga.J. Nat. Prod. 73(3): 482-

84.

45



Sriphong, L.; Sotanaphun, U.; Limsirichaikul, S.; Wetwitayaklung, P.; Pummangura, 

S. 2003.Cytotoxic alkaloids from the flowers of Senna spectabilis. Planta Medica.69: 

1051-1054.

Traynham,  James  G.;  Knesel,  George  A.  1965.  Synthetic  Routes  to  Emetine. 

Revised Structure of a Lactonic Intermediate.

Viegas  Junior,  C.;  Bolzani,  V.  S.;  Furlan,  N.;  Barreiro,  E.J.;  Young,  M.C.M.; 

Tomazela,  D.;  Eberlin,  M.  N.2004.  Further  bioactive  piperidine  alkaloids  from the 

flowers and green fruits of Cassia spectabilis. J. Nat. Prod. 67: 908. Acesso em maio 

de 2021

Viegas  Junior, C.,Bolzani,  V.S.,  Furlan,  M.,  Fraga  C.  A.  M.;  Barreiro,  E.J.2004. 

Produtos  Naturais  como  candidatos a  fármacos  úteis  no  tratamento  do  Mal  de 

Alzheimer bioactivo. Química Nova 27: 4 14p. Acesso em maio de 2021.

Viegas Júnior et al. 2005.  New selective acetylcholinesterase inhibitors designed 

from natural piperidine alkaloids.

Viegas Júnior et al. 2007. CNS-selective noncompetitive cholinesterase inhibitors 

derived from the natural piperidine alkaloid (−)-spectaline.

Young,  M.C.M.  et  al.  2012.  Pyridine  Alkaloids  from  Senna  multijuga  As 

Acetylcholinesterase Inhibitors.

Viegas  Júnior  et  al.  2013.  (–)-7-Hydroxycassine:  a  New 2,6-Dialkylpiperidin-3-ol 

Alkaloid and other Constituents Isolated from Flowers and Fruits of Senna spectabilis 

(Fabaceae).

Viegas Júnior et al.  2016. In vitro evaluation of the schistosomicidal effect of the 

extracts,  fractions  and  major  3-hydroxy-2,6-dialkyl-substituted  piperidine  alkaloids 

from the flowers of Senna spectabilis (Fabaceae).

Wanguna, Hilaire V. Kemami.; Hertweck, Christian. 2007. Epicoccarines A, B and 

epipyridone: tetramic acids and pyridone alkaloids from an Epicoccum sp. associated 

with the tree fungus Pholiota squarrosa.

Yan, Lok-Hang. et al. 2012. Synthesis and reactivity of pelletierine-derived building 

blocks and pelletierine analogs.

Young, M.C.M. et al. 2017. Lactone Derivatives Produced by a Phaeoacremonium 

sp., an Endophytic Fungus from Senna spectabilis.

46



Sites

https://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/genus.php?genus_id=693

Acesso em maio de 2021.

http://mgonline.com/articles/cassiafistula.aspx

Acesso em maio de 2021.

https://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.specimen.e00386749?searchUri=filter

%3Dname%26so%3Dps_group_by_genus_species%2Basc%26Query%3Dsenna

%2Bspectabilis

Acesso em maio de 2021.

http://www.stenutz.eu/chem/solv1.html

Acesso em junho de 2021.

https://www.yumpu.com/pt/document/read/14592093/purificacao-e-caracterizacao-

dos-alcaloides-homologos-cassina-

Acesso em Julho de 2021.

47

http://www.stenutz.eu/chem/solv1.html
https://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/genus.php?genus_id=693

	1. Introdução
	1.1 Alcaloides: origem e nomenclatura
	1.2 Alcaloides: propriedades
	1.3 Metodologias de extração de alcaloides do gênero Senna
	2. Objetivos
	3. Procedimento Experimental
	3.1 Método da variação do pH
	3.2 Método da Cromatográfica em Camada Delgada (CCD)
	3.4 Metodologia qualitativa da Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massas por Ionização de Elétrons (IE CG-EM)
	4. Resultados e Discussões
	4.1. Extração dos alcaloides das espécies em estudo
	4.2 Análises por Cromatografia em Camada Delgada (CCD)
	4.4 Análise qualitativa da Cromatografia Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massas por Ionização de Elétrons (IE CG-EM)
	4.5 Perfis cromatográficos das amostras de Senna spectabilis
	5. Considerações finais
	6. Referências Bibliográficas

