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RESUMO 

 

 Os produtos naturais têm se destacado ao longo dos anos como princípios 

ativos eficazes e muitos deles são utilizados até hoje no tratamento de certas 

doenças. Considerando as informações advindas da medicina popular, o vasto 

potencial terapêutico de alcalóides e a quimiotaxonomia dos vegetais, a família 

Amaryllidaceae se candidata a celeiro de novas moléculas bioativas. Verifica-se que 

os compostos alcaloídicos isolados a partir desta família apresentam atividades 

biológicas bem reportadas, tais como, antitumoral, antiviral, antimalárica, 

antiinflamatória e anticolinesterásica. Assim, o objetivo deste trabalho foi o 

isolamento de alcalóides a partir de Hippeastrum morelianum Lem. e Hippeastrum 

santacatarina (Traub) Dutilh, além da investigação das atividades antioxidante, 

anticolinesterásica e antimicrobiana dos produtos isolados, bem como dos extratos 

obtidos. O material de ambos vegetais foi separado em bulbos, raízes e folhas e 

submetido à extração ácido-base, clássica para alcalóides. Com auxílio de métodos 

cromatográficos a partir de H. morelianum foram isolados doze produtos, com 

destaque para o alcalóide candimina (110 mg) sendo este trabalho a fonte pioneira 

dos dados espectroscópicos completos deste alcalóide, bem como das primeiras 

avaliações farmacológicas do mesmo. A partir de H. santacatarina foram isolados 

três produtos, com destaque para a licorina (100 mg). Todos os extratos avaliados, 

de ambos vegetais, mostraram potenciais efeitos antioxidante (10 mg/ml) e 

anticolinesterásico (0,1 mg/ml), porém não antimicrobiano. Quanto aos produtos 

isolados destaca-se a atividade antioxidante da licorina, verificada pelo método da 

inativação do radical 2,2-difenil-1-picrilidrazila (DPPH), com IC50: 112,4 µg/ml. 

Entretanto, no screening de atividade anticolinesterásica todos os isolados de H. 

morelianum, exceto o produto A12, apresentaram resultado positivo com 5 µg de 

amostra. Para H. santacatarina, a licorina, assim como os isolados B2 e B3, 

demonstraram atividade anticolinesterásica, também com 5 µg de amostra. 

Finalmente, não foi detectada atividade antimicrobiana para licorina e candimina, 

alcalóides majoritários em suas plantas de origem, até 0,5 mg/ml. 

 

Palavras-chave: Amaryllidaceae, H. morelianum, H. santacatarina, alcalóides. 





ABSTRACT 

 

 Natural products have been employed over the years as active compounds, 

and many of them are currently used in the treatment of certain diseases. 

Considering the information stemming from the popular medicine, the vast 

therapeutic potential of alkaloids and quimiotaxonomy of plants, the family 

Amaryllidaceae is known as the source of new bioactive molecules. The alkaloids 

isolated from this family have many biological activities, such as antitumor, antiviral, 

antiplasmodial, antiinflammatory and analgesic. Considering the potential 

pharmacological activity, the aim of this work was to isolate alkaloids from 

Hippeastrum morelianum Lem. and Hippeastrum santacatarina (Traub) Dutilh. In 

addition, we investigated the antioxidant, antimicrobial and anticolinesterasic 

activities of the isolated products and of the extracts. The material of both plants was 

separated into bulbs, roots and leaves (the last one only from H. morelianum), and it 

was extracted through the acid-basic method, classical to alkaloids. By 

chromatographic methods, twelve products were isolated from H. morelianum, with 

emphasis for the candimine alkaloid (110 mg). Importantly, this is the first report on 

the complete spectroscopic data and the former evaluations of this alkaloid. 

Sequentially, tree products were obtained from H. santacatarina, with emphasis on 

the licorine alkaloid (100 mg). All extracts evaluated, in both plants, demonstrated 

antioxidant (10 mg/ml) and anticolinesterasic (0,1 mg/ml) potentials, although not 

antimicrobial. Taking in account the isolated products, it is of interest the antioxidant 

activity of licorine, revealed by the DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) method, with 

IC50: 112,4 µg/ml. On the other hand, all isolates of H. morelianum showed 

anticolinesterasic activity, except the product A12, at 5 µg. For H. santacatarina, 

licorine, as well as isolates B2 and B2 showed anticolinesterasic activity, too at 5 µg. 

Finally, it was not detected antimicrobial activity for the alkaloids licorine and 

candimine at 0,5 mg/ml or less. 

 

Key-words: Amaryllidaceae, H. morelianum, H. santacatarina, alkaloids. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________Introdução Geral 



 

 2



 

 3

Historicamente, a partir do século XIX, foram registrados os primeiros estudos 

sobre vegetais, com base científica, que resultaram no isolamento de alguns 

princípios ativos de plantas já então conhecidas como medicinais (MONTANARI e 

BOLZANI, 2001). A partir desses estudos, foram obtidas algumas substâncias que 

se consagraram como princípios ativos eficazes e que, até hoje, são empregadas no 

tratamento de certas doenças, a exemplo de morfina, quinina e cocaína 

(BALANDRIN et al., 1993).  

Sabe-se que um dos mais importantes fatores para o sucesso na descoberta 

de um fármaco novo é a diversidade química dos compostos a serem selecionados, 

cujas fontes podem ser: compostos sintéticos, química combinatória e produtos 

naturais – os quais são considerados uma das maiores fontes de diversidade 

estrutural (STREGE, 1999). Produtos naturais e seus derivados representam mais 

de 50% de todos os medicamentos em uso na clínica e um quarto deles foram 

obtidos a partir de plantas superiores (BALANDRIN et al., 1993). 

Vale destacar que dentre a variedade de plantas existentes no planeta (cerca 

de 250 a 500 mil espécies), apenas 5% têm sua química estudada e uma 

porcentagem ainda menor é avaliada sob os aspectos biológicos (CECHINEL FILHO 

e YUNES, 1998). Quando se objetiva obter substâncias ativas a partir de plantas é 

de grande valia considerar as informações advindas da medicina popular, bem como 

os dados químico-taxonômicos e botânico-taxonômicos (CORDELL, 1985). 

Neste contexto, figura a família de monocotiledôneas Amaryllidaceae onde se 

destacam alguns representantes utilizados na ornamentação além de outros 

explorados na medicina tradicional (GHOSAL et al., 1985; PETTIT et al., 1995). As 

tribos Zulu sul africanas utilizam cerca de 13 espécies diferentes de Amaryllidaceae 

para moléstias como: doenças venéreas ou urinárias, problemas gastrintestinais e 

respiratórios, dor de cabeça, inchaços e artrites, além de afecções da pele e 

contusões em geral (HUTCHINGS et al., 1996). O valor medicinal das espécies de 

Amaryllidaceae é atribuído à presença de alcalóides derivados dos aminoácidos 

fenilalanina e tirosina, os quais são produzidos quase exclusivamente por esta 

família (IEVEN et al., 1982; BRUNETON, 2001; HOHMANN e FORGO, 2005). 
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A identificação do conteúdo alcaloídico de uma planta, bem como a 

identificação de novos núcleos químicos, os quais são freqüentemente associados a 

propriedades farmacológicas específicas, podem levar ao entendimento de uma 

relação estrutura-atividade. Isso servirá de ferramenta para o desenvolvimento de 

análogos sintéticos com o objetivo de ampliar o número de moléculas disponíveis 

para avaliação farmacológica (LEWIS, 1996). 

Assim, considerando que durante o último século, encontrou-se significante 

correlação entre os remédios tradicionais e suas ações farmacológicas 

cientificamente comprovadas (BASTIDA et al., 2005), os alcalóides de 

Amaryllidaceae se candidatam a celeiro de novas moléculas bioativas. 

Os compostos isolados a partir de espécies de Amaryllidaceae apresentam 

propriedades intrínsecas com grande potencial farmacológico, o que é bem 

reportado por diversos estudos que indicam atividades antitumoral, antiviral, 

antimalárica, analgésica, antiinflamatória e antimicrobiana (MARTIN, 1987; LEWIS, 

1990; GABRIELSEN et al., 1992; LIKHITWITAYAWUID et al., 1993; CAMPBELL et 

al., 1998; VILADOMAT et al., 1997). A partir da descoberta do alcalóide galantamina 

enquanto potente inibidor da enzima acetilcolinesterase e, conseqüentemente, 

importante no tratamento da doença de Alzheimer1, o interesse no isolamento e 

caracterização dos alcalóides de Amaryllidaceae vem aumentando 

exponencialmente (ELGORASHI et al., 2004). 

Essa família de monocotiledôneas abrange 59 gêneros e 870 espécies, 

muitas das quais presentes no Brasil. As espécies do gênero Hippeastrum são 

conhecidas popularmente como lírios, açucenas (SCHULTZ, 1990; JOLY, 2002), 

tulipas, cebola-do-mato (HEGNAUER, 1963) e, entre os floricultores, pelo nome de 

amaryllis (DAHLGREN et al., 1985). O gênero Hippeastrum apresenta poucos 

estudos na literatura sendo que algumas de suas espécies ainda não foram 

avaliadas química e farmacologicamente, como é o caso de Hippeastrum 

morelianum Lem. e Hippeastrum santacatarina (Traub) Dutilh, investigadas neste 

trabalho. 

                                                 
1 Aprovação em 2001 pelo FDA para comercialização do medicamento Reminyl (galanthamine hidrobromide). 
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Para tanto, de maneira a ordenar os assuntos abordados, esta dissertação foi 

dividida em dois capítulos. O Capítulo I apresenta uma revisão bibliográfica dos 

aspectos químicos e botânicos de H. morelianum e H. santacatarina, bem como os 

métodos utilizados para o estudo químico e os resultados assim obtidos. O Capítulo 

II contempla a revisão bibliográfica dos alcalóides de Amaryllidaceae quanto a suas 

avaliações biológicas e os resultados obtidos a partir dos ensaios previstos nos 

objetivos do trabalho, precedidos pela descrição da metodologia empregada para 

atingi-los.  
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Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo geral o estudo químico de Hippeastrum 

morelianum Lem. e Hippeastrum santacatarina (Traub) Dutilh, priorizando o 

isolamento e identificação de metabólitos secundários. Num segundo momento, 

considerando a variedade de atividades farmacológicas descritas para os alcalóides 

de Amaryllidaceae, objetivou-se a investigação da atividade antimicrobiana e dos 

potenciais antioxidante e de inibição da enzima acetilcolinesterase dos produtos 

isolados e extratos obtidos. 

 

 

Objetivos específicos 

 Isolar e elucidar a estrutura dos alcalóides de H. morelianum e H. 

santacatarina. 

 Investigar a atividade antimicrobiana dos extratos e compostos isolados. 

 Analisar os potenciais antioxidante e de inibição da enzima 

acetilcolinesterase, dos extratos e compostos isolados, através de métodos in 

vitro. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As publicações utilizadas para compor esta revisão bibliográfica foram 

localizadas através das bases de dados: SCIENCE DIRECT, SCIRUS FOR 

SCIENTIFIC INFORMATION, SCOPUS, THIEME-CONNECT, WEB OF SCIENCE, 

PUBMED, SCIFINDER e ISI WEB OF KNOWLEDGE. Não foram encontradas 

referências de estudos químicos em H. morelianum e H. santacatarina nas bases 

consultadas até o presente momento. 

 

I.1 ASPECTOS BOTÂNICOS 

I.1.1 Família Amaryllidaceae 

Alcalóides são metabólitos vegetais abundantes em angiospermas, mais 

precisamente em dicotiledôneas, sendo raramente encontrados em plantas 

monocotiledôneas, dentre as quais se destacam as famílias Liliaceae e 

Amaryllidaceae (SAMUELSSON, 1999).  

A família Amaryllidaceae compreende entre 900 e 1200 espécies distribuídas 

em 85 gêneros (PETTIT et al., 1995). RAVEN e AXELROD (1974) consideram as 

Amaryllidaceae como um grupo bastante antigo na África e América do Sul e que se 

dispersou entre esses continentes quando ainda estavam próximos geograficamente, 

há milhões de anos. Devido à ocorrência desta família na África e em alguns países 

da América do Sul, essas regiões são consideradas centros de diversificação 

primária e secundária, respectivamente (MEEROW e SNIJMAN, 1998). Encontram-

se 28 gêneros na América do Sul, 19 gêneros na África e apenas 8 gêneros no 

Mediterrâneo (DAHLGREEN et al., 1985; MEEROW et al., 1997). 

Os representantes da família Amaryllidaceae são ervas perenes, eretas e 

bulbosas, com folhas geralmente senescentes na época da floração. Apresentam 

inflorescência umbeliforme, raramente uniflora, com brácteas na região distal, na 

base da inflorescência. As flores são bissexuadas, raramente sésseis, com seis 
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tépalas petalóides, em dois verticilos, unidas na base em um tubo nectarífero muito 

curto a longo (DUTILH, 2006) 2. 

No Brasil a família é representada pelos gêneros: Hippeastrum, Crinum, 

Alstroemeria, Clivia, Zephyrantes, Haemanthus, Eucharis, Habranthus, Worsleya, 

Griffinia (MEEROW et al., 1999) e Rodophiala (CASTILHOS, 2004), com ocorrência, 

preferencialmente, em campos, caatingas e regiões úmidas montanhosas 

(SCHULTZ, 1990). 

 

I.1.2 Gênero Hippeastrum 

As plantas deste gênero são popularmente conhecidas como “amarílis”, o que 

leva a um equívoco se associarmos esse nome popular ao gênero botanicamente 

correto, que é Hippeastrum. O gênero Amaryllis é de ocorrência exclusiva na África, 

assim como o gênero Hippeastrum ocorre na América do Sul (DUTILH, 1987). 

Exemplares de “amarílis” e seus híbridos são variedades comerciais de grande 

importância econômica no mercado mundial de plantas ornamentais. Eles ocorrem 

em todos os tipos de vegetação, de matas a campos, e nos mais diferentes 

substratos, podendo ser terrestres, saxícolas, epífitas ou aquáticas.  

O gênero Hippeastrum compreende aproximadamente 50 espécies, todas 

originárias da América do Sul. Distribui-se desde o México e as Antilhas até a 

Argentina, destacando-se na região dos Andes em países como Bolívia e Peru 

(DAHLGREN et al., 1985). No Brasil existem cerca de 30 espécies, entretanto há 

uma carência de trabalhos que certifiquem e mapeiem a distribuição do gênero no 

país e, conseqüentemente, no estado do Rio Grande do Sul.  

Esse gênero apresenta as seguintes características botânicas: bulbo, folhas 

dísticas, em geral eretas e freqüentemente senescentes na estação seca. Contém 

inflorescência pseudo-umbelada, brácteas espatáceas livres, com flores declinadas, 

pediceladas, esverdeadas, avermelhadas, alaranjadas, rosadas, às vezes com 

estrias ou retículos mais escuros, raramente brancas; ovário ínfero e óvulos 

                                                 
2 Fonte: Comunicação pessoal Prof. Dr. Julie H. Dutilh - Universidade de Campinas (UNICAMP). 
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numerosos. Apresenta também fruto depresso-globoso, 3-sulcado com sementes 

numerosas (DUTILH, 2006)3. 

Hippeastrum santacatarina (Traub) Dutilh, é encontrado nos estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina. Seus bulbos apresentam aproximadamente 10 cm 

de altura, as folhas não estão totalmente desenvolvidas no período de floração; elas 

geralmente medem 41 cm de comprimento e 2 cm de largura, têm aspecto 

lanceolado cujo ápice é mais estreito. Apresenta inflorescência com seis flores, 

umbeladas, bastante inclinadas, de coloração vermelha com leves estrias mais 

escuras; o centro da tépala tem o centro amarelo-esverdeado de aspecto 

lanceolado. Os estames são pequenos, o pólen é amarelo e em grande quantidade, 

com grandes anteras. O estigma é trilobado, curvo e longo (DUTILH, 2006)2. 

Por sua vez, Hippeastrum morelianum Lem., é uma espécie nativa da região 

Sudeste do Brasil, sendo encontrada na região entre Minas Gerais e São Paulo. 

Essa espécie já foi considerada sinonímia de Hippeastrum psittacinum (Ker Gawl.) 

Herb e algumas vezes também aparece citada com o nome inválido de Hippeastrum 

atibaya Bloss. Acredita-se que a investigação fitoquímica pode contribuir à 

quimiotaxonomia do vegetal. Desde que foi individualizada como espécie, H. 

morelianum possui a seguinte descrição botânica: bulbo superficial grande, folhas 

eretas, inflorescência com duas flores. As flores são de vermelho-alaranjadas a 

vermelhas, com reticulação fina mais escura, principalmente no terço superior, 

creme-esverdeadas na base e que se prolonga em uma banda central, 

freqüentemente margeada por estrias longitudinais vináceas mais próximo à base. 

Desenvolve-se também sobre rochas magmáticas a pleno sol e podem apresentar 

um período de floração bastante longo, geralmente de abril a outubro. 

 

 

 

 

                                                 
3 Fonte: Comunicação pessoal Prof. Dr. Julie H. Dutilh - Universidade de Campinas (UNICAMP). 
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I.2 ASPECTOS QUÍMICOS 

I.2.1 Alcalóides 

A família Amaryllidaceae apresenta uma variação ontogênica dos seus 

alcalóides e efeitos como estresse, ataque de insetos ou injúrias mecânicas causam 

quase completa hidrólise dos alcalóides conjugados, além de oxidação dos 

metabólitos (GHOSAL et al., 1990). Os alcalóides encontrados em Amaryllidaceae 

representam um amplo, e ainda em expansão, grupo de alcalóides isoquinolínicos 

sendo que a maioria deles não é encontrada em outras espécies vegetais. Como 

resultado de extensivos estudos fitoquímicos, cerca de 500 alcalóides com diversas 

estruturas e ampla gama de atividades biológicas têm sido isolados até o momento 

(UNVER, 2007). 

As espécies da família Amaryllidaceae sintetizam seus alcalóides a partir de 

um precursor universal, que é originado com a junção dos aminoácidos fenilalanina 

e tirosina, a norbeladina (WILDMAN et al., 1960; EICHHORN et al., 1998). 

BARTON e COHEN propuseram uma teoria sobre as vias que levam à 

síntese dos vários tipos de estruturas encontradas nos alcalóides de Amaryllidaceae, 

que parece ser a mais aceita atualmente. Eles sugerem a formação de três 

esqueletos básicos distintos, todos a partir do precursor norbeladina (GEISSMAN, 

1969). Apesar desta definição ser bastante antiga, é utilizada até hoje, com algumas 

adaptações. 

A norbeladina é formada durante a primeira fase da biogênese, a partir da 

adição da fenilalanina (que fornece sete carbonos) à tirosina (que fornece oito 

carbonos). Posteriormente, a norbeladina sofre uma o-metilação gerando um 

intermediário importante: a o-metil-norbeladina. Esse intermediário sofre um 

acoplamento oxidativo e produz uma segunda ciclização na molécula. O referido 

acoplamento pode ocorrer de modo orto-para (originando o Núcleo A), para-orto 

(Núcleo B) ou para-para (Núcleo C) (GEISSMAN, 1969), conforme representado na 

Figura I.1. 
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Figura I.1: Diferentes tipos de acoplamentos oxidativos do fenol em 
precursor dos alcalóides de Amaryllidaceae (Adaptado de BASTIDA et al., 2005). 

 

I.2.1.1 Núcleo A  

Os alcalóides deste grupo se originam a partir de um acoplamento orto-para 

durante a ciclização da o-metilnorbeladina, apresentando como protótipos os 

esqueletos tipo licorina e homolicorina, conforme Figura I.2. 
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Figura I.2: Rota biossintética do Núcleo A com destaque para os protótipos: 
licorina e homolicorina (Adaptado de BASTIDA et al., 2005). 
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I.2.1.2 Núcleo B  

Os alcalóides pertencentes a este grupo apresentam um esqueleto 

dibenzofurano obtido a partir de um acoplamento oxidativo para-orto fenol do 

precursor. Neste caso, o precursor imediato seria a norbeladina di-metilada (N,o-

dimetil-norbeladina) e o núcleo básico é representado pela galantamina (Figura I.3). 

 
Figura I.3: Biogênese do Núcleo B, cujo protótipo é o alcalóide galantamina 
(Adaptado de BASTIDA et al., 2005).  

 

I.2.1.3 Núcleo C 

O Núcleo C, conforme apresentado na Figura I.4, compreende todos os 

esqueletos originados a partir do acoplamento para-para do fenol do precursor o-

metilnorbeladina. Ou seja, enquanto na formação do Núcleo A ocorre uma ligação 

orto-para, na formação do Núcleo C ocorre um acoplamento para-para durante a 

segunda ciclização da molécula de o-metilnorbeladina. O Núcleo C apresenta cinco 

esqueletos como protótipo: crinina, haemantamina, tazetina, narciclasina e 

montanina. 

A Tabela I.1 apresenta os alcalóides isolados, até o momento, a partir do 

gênero Hippeastrum, demonstrando a distribuição deles entre os Núcleos A, B e C. 

Assim, observa-se que predominam as estruturas com esqueleto licorina e 

homolicorina (Núcleo A – 40%), bem como os esqueletos típicos do Núcleo C (tipo 
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haemantamina – 56%), enquanto alcalóides com Núcleo B, como a galantamina, 

são, até o presente, raramente descritos (4%). 

 

 
Figura I.4: Biogênese do Núcleo C e representação de todos os esqueletos 
compreendidos (Adaptado de BASTIDA et al., 2005). 

 
Tabela I.1: Relação de alcalóides já isolados de espécies de Hippeastrum 

 
ALCALÓIDE NÚCLEO REFERÊNCIA 

11-hidróxi-1,2-

diidromaritidina 
C MARTIN, 1987 

11-hidroxivitatina C QUIRION e HUSSON, 1991; PHAM et al., 1997, 

2-o-acetilicorina A WILDMAN, 1968 

3-epimacronina C PHAM et al., 1997 

3-o-acetilnarcissidina A QUIRION e HUSSON, 1991 

3-o-desmetiltazetina C PHAM et al., 1997 

8,9-
metilenodioxifenantridina 

A LEWIS, 1997 

9-o-desmetilhomolicorina A PHAM et al., 1997 

Ambelina C WILDMAN, 1968 

Anapovina C WILDMAN, 1968 

Breviflorina A A SEBBEN, 2005 
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ALCALÓIDE NÚCLEO REFERÊNCIA 

Breviflorina B A SEBBEN, 2005 

Candimina A DOPKE, 1962 

Cavinina C MARTIN, 1987 

Clidantina B WILDMAN, 1968 

Crinamidina C WILDMAN, 1968 

Crinina C WILDMAN, 1968 

Egonina C PHAM et al., 1999 

Epi-homolicorina A PACHECO et al.,1978 

Famina C DOPKE et al., 1995 

Galantamina B WILDMAN, 1968; MARTIN, 1987 

Galantina A WILDMAN, 1968; MARTIN, 1987 

Haemantamina C MARTIN, 1987 

Hamaína C BASTIDA et al., 1996 

Hipacina A EL MOHGAZI et al., 1975 

Hipafina C PACHECO et al.,1978 

Hipavina C WILDMAN, 1968 

Hipeastidina C PACHECO et al.,1978 

Hipeastrina A BOIT, 1956; WILDMAN, 1960; DÖPKE et al., 1995 

Homolicorina A PACHECO et al.,1978 

Ismina C PHAM et al., 1997 

Licorenina A WILDMAN, 1968 

Licorina A 
WILDMAN, 1960; WILDMAN, 1968; FUGANTI, 1975; PACHECO et 

al.,1978; MARTIN, 1987; DÖPKE et al., 1995; HOFMANN JUNIOR et 
al., 2003; SEBBEN, 2005; SILVA, 2005 

Maritidina C PACHECO et al.,1978 

Montanina C WILDMAN, 1968; CASTILHOS, 2004. SILVA, 2005 

Narcissidina A WILDMAN, 1968 

Neruscina A WILDMAN, 1968 

N-metilcrinasiadina C LEWIS, 1997 

Norpluvina A WILDMAN, 1968 

o-metilismina C YOUSSEF, 1998 

Pancracina C EL MOHGAZI et al., 1975; ALI et al., 1984; SILVA, 2005 

Pluvina A WILDMAN, 1968 

Povelina C WILDMAN, 1968 

Pratorina (hipadina) A EL MOHGAZI et al., 1975; ALI et al., 1981 

Pretazetina C PHAM et al., 1997; HOFMANN JUNIOR et al., 2003 

Pseudolicorina A WILDMAN, 1968; KRISHNA RAO et al., 1972; FUGANTI, 1975 

Rilistina C EL MOHGAZI et al., 1975; 

Tazetadiol C PHAM et al., 1999 

Tazetina C KRISHNA RAO et al., 1972; FUGANTI, 1975; DÖPKE et al., 1995; 
PHAM et al., 1999;  

Undulatina C WILDMAN, 1968 

Ungeremina A BASTIDA et al., 1996 

Vitatina C QUIRION e HUSSON, 1991; SILVA, 2005 
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I.2.2 Flavonóides 

 Por definição, flavonóides são substâncias de caráter fenólico, geralmente 

poliidroxiladas que, biossinteticamente, originam-se a partir do ácido chiquímico (via 

do chiquimato e acetato) (BRUNETON, 2001). A marcante atividade antioxidante, 

seqüestradora de radicais livres, é a mais investigada atualmente e aquela que 

confere importância farmacológica a estes compostos. 

 Embora os estudos químicos acerca da família Amaryllidaceae sejam 

prioritariamente em busca de alcalóides, alguns trabalhos demonstram o isolamento 

e identificação de flavonóides. A partir dos bulbos de Zephyranthes flava, 

Pancratium littorale, Crinum americanum, Crinum moorei e Crinum augustum foram 

isolados compostos flavonoídicos do tipo flavanas (GHOSAL et al., 1985; IOSET et 

al., 2001; TRAM et al, 2002). Outros compostos fenólicos - flavanonas e chalconas - 

foram isolados de Crinum bulbispermum e Pancratium maritimum (YOUSSEF et al., 

1998; TRAM et al., 2002). SEBBEN (2005) descreveu o isolamento de rutina, 

quercetina e etilcafeato, bem como pronunciada atividade antioxidante apresentada 

por esses compostos em avaliação in vitro. 

 

I.2.3 Lectinas 

As lectinas são proteínas (ou glicoproteínas) derivadas do metabolismo 

primário dos vegetais, capazes de se ligar de forma específica e reversível aos 

resíduos osídicos das membranas celulares sem apresentar atividade enzimática. 

Dentre suas propriedades já relatadas, destacam-se as atividades hemaglutinante, 

hemolítica, antiviral e antimicrobiana, além de algumas serem mitógenas podendo 

distinguir células tumorais de células normais (BRUNETON, 2001). Em se tratando 

da família Amaryllidaceae, poucos estudos têm sido publicados quanto ao 

isolamento e atividades biológicas de lectinas, porém, são bastante relevantes. 

Na Europa, está depositada uma patente do uso das lectinas isoladas das 

famílias Amaryllidaceae, Liliaceae, Iridaceae e Alliace para a manufatura de 

medicamentos para tratamento ou prevenção de infecções ou infestações causadas 

por agentes infecciosos humanos ou veterinários (ROWETT, 1992). 
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 As lectinas isoladas de Amaryllidaceae são proteínas tetraméricas com as 

quatro subunidades idênticas. BALZARINI e colaboradores (1991; 2004) reportaram 

que lectinas manose específicas de Galanthus nivalis, Hippeastrum hybrid e 

Narcissus pseudonarcissus inibiram a infecção de células MT-4 e CEM (linhagens 

celualares de linfócitos humanos) pelos vírus HIV I e II4, nas concentrações de 0,12-

1,2 μg/ml; 0,18-0,70 μg/ml e 10 μg/ml, respectivamente. Recentemente, LIU e 

colaboradores (2007) detectaram a mesma atividade antiretroviral para as lectinas 

de Lycoris radiata e Lycoris aurea, nas concentrações entre 0,29-0,43 μg/ml (contra 

o vírus HIV I) e 0,59-0,60 μg/ml (contra o vírus HIV II). 

O mecanismo de ação dessas moléculas consiste na prevenção da fusão do 

envelope glicoprotéico com a célula alvo do hospedeiro, ligando-se e 

desestabilizando o envelope viral (BALZARINI et al., 2004). Na mesma 

oportunidade, o estudo descreve a boa estabilidade, ausência de interação 

medicamentosa com os antivirais amplamente utilizados e o caráter não tóxico 

dessas lectinas, quando administradas intravenosamente em camundongos. 

 As lectinas fazem parte de um grupo de moléculas bastante amplo que são as 

proteínas de defesa da planta contra patógenos invasores e, nesse grupo encontra-

se também quitinases, inibidores de tripsina e proteínas inativadoras de ribossomo. 

A partir de Narcissus tazetta, TRAM e colaboradores (2002) isolaram pela primeira 

vez, de Amaryllidaceae, um peptídeo rico em glutamina com expressiva atividade 

antifúngica denominado nartazina. A nartazina inibiu o crescimento micelial de 

quatro cepas de fungos patogênicos em 87,0%. Além disso, esse composto 

apresenta seqüência N-terminal e peso molecular marcadamente diferentes 

daqueles peptídeos análogos presentes nas famílias Alliaceae e Lilliaceae, as quais 

são estreitamente relacionadas à família Amaryllidaceae, taxonomicamente. 

 

                                                 
4 HIV: Human Imunnedeficiency Virus 
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I.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

I.3.1 Solventes e reagentes 

 Os solventes empregados na realização dos procedimentos fitoquímicos 

deste trabalho foram: acetato de etila, acetona, acetonitrila, ácido clorídrico, ácido 

trifluoracético, água destilada, diclorometano, clorofórmio, etanol, éter de petróleo, 

hidróxido de amônio, n-butanol e metanol. Os solventes foram utilizados com grau 

p.a. (para análise), exceto aqueles utilizados em CLAE que se apresentavam 

adequados para esta técnica. 

 Como reagentes, foram utilizados sulfato de sódio anidro, gel de sílica GF254 

para cromatografia em camada delgada (CCD) e gel de sílica G60 para 

cromatografia em coluna (CC). 

 
I.3.2 Reativos de detecção de alcalóides 

 O monitoramento da presença de alcalóides nos extratos foi através da 

observação da formação de precipitado quando em contato com os reativos5 de 

Dragendorff (tetraiodobismutato de potássio), Mayer (tetraiodomercurato de 

potássio) e Bertrand (ácido sílico-túngstico). O reativo de Dragendorff também foi 

utilizado para nebulizar as placas cromatográficas de camada delgada. 

 
I.3.3 Equipamentos e sistemas cromatográficos 

I.3.3.1 Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

 CCD analítica: As cromatografias analíticas foram realizadas em cromatofolha 

de gel de sílica (20 x 20 cm) ou cromatoplacas de vidro com medidas de 10 x 20 cm 

e espessura de gel de sílica de 0,25 mm. 

 CCD preparativa: As cromatografias preparativas foram realizadas em 

cromatoplacas de vidro com medidas de 20 x 20 cm e espessura de gel de sílica de 

0,5 mm. 

                                                 
5 Essas reações se baseiam na capacidade dos alcalóides de precipitar ao se combinar com metais pesados 
como bismuto, tungstênio, mercúrio e iodo. A especificidade destes reativos não é absoluta: proteínas, α-pironas, 
algumas cumarinas, lignanos e hidroxiflavonas podem gerar um resultado “falso positivo”, onde se verifica 
ocorrência de precipitação mesmo sem a presença de alcalóides. 
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 Após a aplicação da amostra, as placas foram desenvolvidas em cuba 

cromatográfica, previamente saturada com vapores do sistema eluente. Para 

migração (aproximadamente 2 ⁄ 3 do comprimento total da placa) o sistema eluente 

foi empregado de acordo com as características de cada amostra analisada. Durante 

o trabalho utilizou-se os sistemas: CH2Cl2:CH3OH (90:10 – v:v), CH2Cl2:CH3OH 

(10:90 – v:v) e acetato de etila:água:metanol (77:15:8 – v:v:v). Ao final, as placas 

foram observadas sob luz ultravioleta e posteriormente aspergidas com o reativo de 

Dragendorff. 

 
I.3.3.2 Cromatografia em Coluna (CC) 

 Utilizou-se coluna de vidro, previamente empacotada com sílica gel G60, e 

sistema eluente composto pelos solventes clorofórmio: metanol, adequado ao perfil 

de cada amostra. 

 
I.3.3.3 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

 Os cromatogramas foram obtidos após análise por cromatografia líquida em 

equipamento Alliance 2695 (Waters) gerenciado por software Empower e detector 

Waters 996 (UV-diodos em série), com acumulação ente 200 a 400 nm, cada 4,8 nm 

e 1 espectro/segundo. A coluna cromatográfica empregada foi Luna (Phenomenex) 

de fase reversa C18, com dimensões de 75 x 4,6 mm, protegida por pré-coluna 

empacotada também sílica em fase reversa C18. O sistema eluente foi composto por 

acetonitrila: água sob forma de gradiente, em tempo total de 25 min. 

 
I.3.3.4 Cromatografia Líquida de Média Pressão (CLMP) 

 Os procedimentos cromatográficos em CLMP foram desenvolvidos em 

equipamento Büchi Chromatography Pump B-688 e coluna cromatográfica de fase 

reversa LiChromprep RP-18, com partículas de 40 – 60 μm. A amostra foi eluída 

com metanol: água sob a forma de gradiente, durante 8h. 
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I.3.3.5 Cromatografia Gasosa (CG) 

 As análises foram realizadas em cromatógrafo a gás Shimadzu QP5000 

acoplado a detector de massas (EM), por impacto eletrônico (70 eV). Utilizou-se 

coluna Durabond-DB5 (30 m x 0,25 mm), e metodologia adaptada de KREH e 

colaboradores (1995), onde a temperatura do injetor foi 250ºC, split 1:20 e programa 

de temperatura de 150 a 300°C, com incremento de 6°C por minuto. Utilizou-se 

Hélio como gás de arraste. 

 Os extratos DICLORO B, assim como os produtos isolados foram analisados 

em CG⁄EM de alta resolução na Universidade de Barcelona, pela equipe do Prof. 

Jaume Bastida, onde os resultados foram comparados com biblioteca digital de 

alcalóides de Amaryllidaceae. Neste estudo o equipamento utilizado foi HP 6890 N, 

com detector MSD 5975 Inert XL e coluna HP-5 MS (30m x 0,25mm). A temperatura 

do injetor foi 280ºC, split 1:20, pressão de 10,3 psi e fluxo de 1ml/min (gás Hélio). A 

escala de temperatura utilizada foi de 100 a 180°C, com aumento de 15°C/min e 

manutenção de 180°C durante 1 min, e de 180 a 300°C, com aumento de 5°C/min e 

manutenção de 300°C durante 1 min (BERKOV et al., 2007). 

 
I.3.4 Outros equipamentos 

I.3.4.1 Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN 1H) e Ressonância 
Magnética Nuclear de Carbono (RMN 13C) 

 Todos os espectros foram desenvolvidos à temperatura ambiente, em 

solventes deuterados. Para RMN 1H foi utilizado aparelho VARIAN Inova 500 MHz 

enquanto que para RMN 13C foi utilizado equipamento VARIAN Inova 125 MHz. 

 
I.3.4.2 Faixa de Fusão 

 Utilizou-se o Método de Koffler com equipamento Wagner & Murs-8 München 

2, composto por termômetro acoplado a microscópio. Assim, é possível o 

acompanhamento visual da fusão da amostra que é colocada entre lâmina e 

lamínula sobre um bloco metálico aquecido. 
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I.3.4.3 Balança de Infravermelho 

 Balança de infravermelho marca Bel Mark Top Ray Page, com temperatura 

programada para 105○C foi utilizada para determinação de teor de água nas 

amostras vegetais in natura. 

 

I.3.4.4 Liofilizador 

 O liofilizador empregado para a secagem dos extratos aquosos foi Savant 

MicroModulyo. 

 

I.3.5 Coleta do material vegetal 

 As coletas foram realizadas nos períodos de floração e pós-floração do 

vegetal, que ocorrem no verão (geralmente de novembro a março). A coleta de H. 

morelianum ocorreu no mês de março de 2005 em Atibaia, região serrana do estado 

de São Paulo. Em março de 2006 foi realizada a coleta da espécie H. santacatarina, 

em São Francisco de Paula, na serra gaúcha. As exsicatas foram depositadas no 

herbário da UNICAMP (UCE 14351), pela botânica Prof. Dr. Julie H. Dutilh, e no 

herbário da UFRGS (ICN 149429), pela Prof. Dr. Lilian Eggers, respectivamente. 

 

I.3.6 Preparação do material vegetal 

Uma alíquota (aproximadamente 2 g) de cada parte dos materiais vegetais 

estudados foi rasurada e procedeu-se a determinação do teor de umidade (em 

balança de infravermelho), onde cada amostra foi analisada em triplicata. O 

equipamento quantifica, por gravimetria, a perda de água que para efeito de cálculos 

é descontada da massa de vegetal fresco. 

O material fresco de H. santacatarina foi separado em raízes e bulbos; e de 

H. morelianum foram obtidos os bulbos, raízes e folhas. Posteriormente, cada parte 

da planta foi triturada em moinho de facas, sendo cada uma submetida à 

maceração, separadamente, em etanol comercial (96º GL), durante 24 horas. Após 

maceração, foram efetuados os processos de filtração a vácuo, utilizando-se funil de 
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Büchner acoplado a kitasato, e eliminação do álcool em evaporador rotatório de 

pressão reduzida à temperatura média de 45○C (temperatura do banho). O solvente 

residual (água) foi eliminado por liofilização. O marco vegetal foi recolocado em 

maceração, repetindo-se o processo descrito anteriormente até reação negativa 

frente aos reativos de precipitação de alcalóides, obtendo-se, assim, um extrato 

bruto (EB). 

 O extrato bruto (EB) foi submetido à extração ácido-básica de alcalóides onde 

foi acidificado com ácido clorídrico 10% e, posteriormente, lavado com éter de 

petróleo (com objetivo de remover substâncias lipofílicas e resinosas). Em seguida, 

o extrato foi particionado com diclorometano (até teste negativo para alcalóides), 

onde a fase orgânica constitui uma fração denominada DICLORO A. A fração 

aquosa ácida foi alcalinizada com hidróxido de amônio 25% e extraída com 

diclorometano até reação negativa para os mesmos reativos de alcalóides, 

originando a fração nomeada DICLORO B. Ambas as frações, DICLORO A e 

DICLORO B, foram secas em evaporador rotatório à pressão reduzida. A fração 

aquosa alcalina, por permanecer ainda com resultado positivo para os testes de 

precipitação de alcalóides, foi submetida à extração com n-butanol até reação 

negativa frente aos mesmos testes, originando a fração chamada de BUTANÓLICA. 

A fração aquosa alcalina residual foi neutralizada com ácido clorídrico 10% até pH7 

para um descarte adequado, enquanto a fração BUTANÓLICA foi seca em 

evaporador rotatório. A Figura I.5 representa um esquema dos procedimentos de 

obtenção dos extratos de ambos os materiais vegetais. 

 

I.3.7 Análise cromatográfica das frações por CCD, CLAE e CG⁄EM 

 Os extratos DICLORO A, DICLORO B e BUTANÓLICO, de ambos vegetais, 

foram analisados por cromatografia em camada delgada (CCD) utilizando-se 

sistema eluente composto por CH2Cl2:CH3OH em diferentes proporções, sendo 

observados sob luz ultravioleta (254 e 366 nm) e nebulizados com reativo de 

Dragendorff. As CCDs foram desenvolvidas em cuba cromatográfica previamente 

saturada com vapores do sistema eluente. 
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 Os mesmos extratos (DICLORO A, DICLORO B e BUTANÓLICO) foram 

analisados por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), onde as amostras 

apresentavam concentração de 1 mg⁄ml. O sistema eluente utilizado para a análise 

está ilustrado a seguir, na Tabela I.2. 

 

 

 
Figura I.5: Esquema de obtenção dos extratos de H. morelianum e H. 
santacatarina. 
 

 
 

CH2Cl2 

n-BuOH 

VEGETAL FRESCO 

Maceração em etanol 96% 
Evaporação do solvente

EXTRATO BRUTO 

Ressuspensão em HCl 10% 
Partição com éter de petróleo 

FASE ETÉREA FRAÇÃO AQUOSA ÁCIDA 

FRAÇÃO AQUOSA ÁCIDA 

FRAÇÃO AQUOSA ALCALINA 

FRAÇÃO DICLORO A 

NH4OH 
CH2Cl2 

FRAÇÃO BUTANÓLICA 

RESÍDUO AQUOSO ALCALINO 

FRAÇÃO DICLORO B 
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Tabela I.2: Sistema gradiente para análise de extratos e produtos isolados em CLAE. 
 

TEMPO 
(min) 

FASE A 
água:acetonitrila:TFA (95:5:0,05 – v:v:v) 

FASE B 
acetonitrila:TFA (100:0,05 – v:v) 

0 100,0 0,0 

20 80,0 20,0 

21 0,0 100,0 

25 0,0 100,0 

 
 
I.3.8 Isolamento dos alcalóides de H. morelianum e H. santacatarina 

Os compostos foram isolados a partir das frações DICLORO B e 

BUTANÓLICA dos bulbos de H. morelianum e da fração DICLORO B, também dos 

bulbos, de H. santacatarina conforme esquematizado nas Figuras I.6 e I.7, 

respectivamente. 

 

I.3.8.1 Alcalóides de H. morelianum 

Aproximadamente 2,5 g da fração DICLORO B dos bulbos foram 

cromatografados pelo método da CLV (Cromatografia Líquida a Vácuo), cujos 

eluentes foram selecionados com objetivo de formar um gradiente crescente de 

polaridade. Assim, um funil de vidro sinterizado (10 cm de altura) com porosidade 

G4 foi empacotado com gel de sílica para coluna cromatográfica e então depositada 

a amostra (1 g). Utilizou-se cerca de 150 ml de cada eluente: pentano, éter etílico, 

acetona, diclorometano, n-butanol, acetato de etila e metanol. Obteve-se 500 mg da 

fração butanólica que após ser cromatografada em coluna (sistema eluente sob 

forma de gradiente de 100% de CH2Cl2 até 100% de CH3OH), originou o alcalóide 

isolado A1 (110 mg). 

A partir da CLV obteve-se ainda 30 mg da fração diclorometano onde, em 

repouso, sob refrigeração, houve cristalização do alcalóide A2 (6 mg). 

As demais frações eluídas na CLV apresentaram perfil semelhante entre si à 

exceção da fração metanólica onde os constituintes alcaloídicos principais estavam 

em concentrações equivalentes. Considerando as características desta fração, 
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utilizou-se o método de CLMP em coluna de fase reversa, com sistema eluente 

apresentado na Tabela I.3. 

A partir dessa técnica obteve-se 27 mg do alcalóide isolado A3. Quanto às 

demais frações eluídas, as amostras com características semelhantes foram 

reunidas e tratadas de forma diferente: enquanto as mais hidrofílicas foram 

submetidas à CCD preparativa (sistema eluente CHCl3:CH3OH 90:10 – v:v), as mais 

lipofílicas foram analisadas por cromatografia em coluna (sistema eluente sob forma 

de gradiente de 100% de CH2Cl2 até 100% de CH3OH). A partir da cromatografia em 

coluna foram isolados os alcalóides A4 (8 mg) e A5 (50 mg), enquanto após a CCD 

preparativa obteve-se os alcalóides A6 (6,5 mg), A7 (3,5 mg), A8 (7 mg) e A9 (9,5 

mg). 

Tabela I.3: Sistema em gradiente para eluição em CLMP da fração metanólica 
(CLV dos bulbos) de H. morelianum. 

 
TEMPO 
(min) 

FASE A 
Água (%) 

FASE B 
Metanol (%) 

0 – 25 100 0 

25 – 110 100 – 75 0 – 25 

110 – 130 75 -75 25 – 25 

130 – 230 75 – 50 25 – 50 

230 – 250 50 -50 50 – 50 

250 – 350 50 – 25 50 – 75 

350 – 370 25 – 25 75 – 75 

370 – 470 25 – 0 75 – 100 

470 – 490 0 100 

 

 A partir de 200 mg da fração BUTANÓLICA, obtida na extração ácido-base, 

realizou-se uma cromatografia em coluna (sistema eluente sob forma de gradiente a 

partir de 50% CH2Cl2 até 100% de CH3OH), onde foram isolados três alcalóides: 

A10 (100 mg), A11 (8 mg) e A12 (5 mg), sendo os dois últimos purificados por CCD 

preparativa (eluente acetato de etila: metanol: água [77:15:8 – v:v:v]). 
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Figura I.6: Fluxograma do isolamento dos alcalóides de H. morelianum. 

Frações 16 a 21

Frações 1 a 15 

EXTRAÇÃO ÁCIDO-BASE 

FRAÇÃO DICLORO B FRAÇÃO BUTANÓLICA 

CROMATOGRAFIA EM COLUNA 

A10 
(100 mg) 

CLV 

A12 
(5 mg) 

A11 
 (8 mg) 

A1 
(110 mg) 

MPLC 

DICLORO A2 
(6 mg) 

BUTANOL 

METANOL 

A3 
(27 mg) 

A4 
 (8 mg) CROMATOGRAFIA 

EM COLUNA 

CCD PREPARATIVA 

A6 
(6,5 mg) 

A9 
 (9,5 mg) 

A7 
(3,5 mg) 

A8 
(7 mg) 

A5 
(50 mg) 
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I.3.8.2 Alcalóides de H. santacatarina 

Durante o procedimento de extração ácido-base, no momento da 

alcalinização do extrato, houve precipitação de um sólido amorfo que foi separado 

do extrato restante, por centrifugação, e denominado B1 (80 mg). 

O extrato DICLORO B dos bulbos de H. santacatarina foi ressuspendido em 

CH2Cl2:CH3OH (70:30 – v:v) onde houve formação de um precipitado com as 

mesmas características de B1. Após centrifugação e separação do sólido, o 

sobrenadante foi cromatografado em coluna de sílica com sistema eluente isocrático 

de mesma constituição utilizada para ressuspender a amostra. A partir desta técnica, 

obteve-se dois alcalóides isolados, designados por B2 (8 mg), B3 (9 mg). 

 

 
 

Figura I.7: Seqüência de isolamento dos alcalóides de H. santacatarina. 

Precipitação de B1

Precipitação em pH alcalino

EXTRAÇÃO ÁCIDO-BASE 

FRAÇÃO DICLORO B B1  
(80 mg) 

CROMATOGRAFIA EM COLUNA [eluente isocrático CH2Cl2:CH3OH (70:30)] 

B2  
(8 mg) 

B3 
 (9 mg) 
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I.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

I.4.1 Massa e teor de umidade do vegetal 

 O teor de umidade, tanto para H. morelianum quanto para H. santacatarina foi 

de aproximadamente 87% da massa fresca nos bulbos, esse valor é de 89% nas 

raízes e de 86% nas folhas. A Tabela I.4 relaciona a espécie vegetal com suas 

partes constituintes e rendimentos obtidos, bem como os extratos após extração 

ácido-base dos bulbos de ambos vegetais. 

 

Tabela I.4: Rendimentos (g) dos extratos de H. morelianum e H.santacatarina. 
 

 H. morelianum H. santacatarina 

Bulbos - massa fresca (g) 1986 1950 

Bulbos – massa seca (g) 258 253 

Raízes – massa seca (g) 10 88 

Folhas – massa seca (g) 59 ---------------------------- 

Fração DICLORO A 
(bulbos) 

1,4 2,5 

Fração DICLORO B 
(bulbos) 

3,2 2,7 

Fração BUTANÓLICA 
(bulbos) 

4,1 3,9 

 

 O aspecto caramelizado é comum entre todos os extratos, sendo que tanto a 

fração DICLORO A quanto a fração DICLORO B (de ambos vegetais) apresentam 

um forte odor “amargo” característico de alcalóides, enquanto a fração 

BUTANÓLICA tem odor “açucarado” e a presença de grumos esbranquiçados 

dispersos (características comuns aos dois vegetais estudados). Estes grumos de 

sólido amorfo foram separados por centrifugação e apresentaram reação negativa 

frente aos reativos de detecção para alcalóides, onde nesta oportunidade formaram 

um precipitado preto. Essas características somadas a análises por ultravioleta e 

CLAE sugerem que o sólido se trata de um sal inorgânico. 
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I.4.2 Análises cromatográficas 

 Através da análise por CCD verificou-se que a fração ETÉREA, de ambos 

vegetais, para raízes, folhas e bulbos não apresentou coloração com reativo de 

Dragendorff após aspersão, denunciando ausência de substâncias alcaloídicas 

nesta fração. Dessa maneira, não foram analisadas pelos demais métodos 

cromatográficos. 

I.4.2.1 Análises cromatográficas em Hippeastrum morelianum 

 A análise por CCD de H. morelianum revela poucas informações. Ainda 

assim, confirma-se que as frações DICLORO A e B têm caráter mais apolar quando 

comparadas à fração BUTANÓLICA, além de apresentarem maior número de 

manchas reveladas com o reagente de Dragendorff. Quanto à análise por CLAE, 

percebe-se que o perfil das frações DICLORO B de raízes, bulbos e partes aéreas 

apresenta identidade qualitativa com diferenças quantitativas em seus constituintes 

(Figura I.8). Assim, por esse motivo, somado à maior quantidade de extratos obtidos 

a partir dos bulbos justifica-se sua utilização no trabalho de estudo químico dos 

alcalóides. 

 

Figura I.8: Comparação do perfil alcaloídico, em cromatograma a 290 nm, 
das frações DICLORO B de H. morelianum, onde 1: bulbos, 2: partes aéreas e 
3: raízes.  

1

3
2
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Para as frações DICLORO A, observa-se identidade no perfil cromatográfico 

entre folhas e raízes, enquanto nos bulbos se destaca a presença de um constituinte 

diferente de qualquer outra fração analisada. Ele apresenta tempo de retenção de 

aproximadamente 13 min e espectro de ultravioleta com máximos em 243 nm e 290 

nm, freqüentemente encontrados em alcalóides isoquinolínicos de Amaryllidaceae 

(GHOSAL et al., 1985) (Figura I.9). Entretanto, a pouca quantidade de extrato 

limitou o isolamento e elucidação do composto neste estudo. 

 

 
Figura I.9: Perfil da fração DICLORO A de bulbos de H. morelianum, em 
cromatograma a 290 nm destacando a substância de tempo de retenção 
próximo de 13 min. 

 
 

Finalmente, ao analisar a fração BUTANÓLICA, observa-se identidade no 

perfil dos constituintes alcaloídicos das três partes deste vegetal, os quais são 

bastante hidrofílicos, e em menor quantidade que nas frações DICLORO.  

Em colaboração com a Universidade de Barcelona, analisou-se por 

cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas as frações DICLORO A, 

DICLORO B e BUTANÓLICA, cujos resultados foram comparados a uma biblioteca 

digital com ampla variedade de alcalóides de Amaryllidaceae. Para a fração 

DICLORO A, nenhum dado relevante foi detectado. Os resultados obtidos para a 

fração DICLORO B estão descritos na Tabela I.5, enquanto para a fração 

BUTANÓLICA foi sugerida somente a presença do alcalóide trisfaeridina. Essa 

técnica gera resultados válidos, possibilitando uma satisfatória avaliação das 

características do extrato, bem como a sugestão do tipo de núcleo químico mais 

provável dos alcalóides da amostra. 
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I.4.2.2 Análises cromatográficas em H. santacatarina 

 Em H. santacatarina, a CCD evidencia a presença de um alcalóide majoritário 

em relação aos demais, com uma forte fluorescência azul quando analisado sob luz 

UV (comprimento de onda curto – 254 nm), na fração DICLORO B. As análises por 

CLAE e CCD das frações DICLORO A e BUTANÓLICA apresentam semelhança ao 

perfil cromatográfico da fração DICLORO B, com identidade qualitativa dos 

constituintes. Dessa maneira, a fração DICLORO B foi eleita amostra de trabalho. 

Os resultados obtidos por CG⁄EM corroboram essa decisão e mostram que os 

alcalóides presentes nas demais frações estão também na fração DICLORO B.  

O perfil cromatográfico da fração DICLORO B, segundo CLAE, apresenta 

predominância de uma substância, além de mostrar-se idêntico entre raízes e bulbos 

(Figura I.10). As análises por CG⁄EM, nas mesmas condições descritas 

anteriormente para H. morelianum, indicam pouca variedade alcaloídica, 

destacando-se a presença de alcalóides dos Núcleos A e C. Os resultados obtidos 

estão relacionados na Tabela I.5. 

 

 
Figura I.10: Perfil cromatográfico da fração DICLORO B dos bulbos de H. 
santacatarina, em cromatograma a 290 nm. 

 
 

Após as análises cromatográficas dos vegetais estudados, H. morelianum e 

H. santacatarina, verifica-se que embora sejam nativos de habitat e regiões distintas 

(Sudeste e Sul, respectivamente) o perfil alcaloídico é semelhante. Constata-se 

também, a predominância da ocorrência dos Núcleos A e C e a aparente ausência 

de alcalóides de Núcleo B, tipo galantamina, comuns em gêneros africanos e 

europeus. Dessa forma, as características químicas desses vegetais podem 
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contribuir para o estabelecimento de relações taxonômicas sólidas que busquem 

auxiliar na identificação e classificação botânicas deste gênero. 

 

Tabela I.5: Resultado qualitativo da análise por CG⁄EM das frações DICLORO 
B dos bulbos de H. morelianum e H. santacatarina. 

 
 H. morelianum H. santacatarina 

NUCLEO A 
Tipo Licorina e 

Tipo Homolicorina 

Hippeastrina 
Derivados tipo homolicorina 

Derivados metóxi-homolicorina 
Derivados hidróxi-homolicorina 

Licorina 
Pseudolicorina 
Anidrolicorina 

NUCLEO B 
Tipo Galantamina Não detectado Não detectado 

NUCLEO C 
Tipo Crinina 

Tipo Haemantamina 
Tipo Narciclasina 
Tipo Montanina e 
Tipo Pretazetina 

Ismina 
Vitatina ou Crinina 

Tazetina, Pretazetina ou Crivelina 
Haemantamina ou Crinamina 

11-hidróxi vitatina 
Haemantamina 

Trisfaeridina 

 

 

I.4.3 Análise dos produtos isolados 

 Os compostos isolados, conforme representação das Figuras I.6 e I.7 foram 

analisados através de métodos cromatográficos, espectroscópicos e físico-químicos 

adequados.  

 

I.4.3.1 Compostos isolados a partir de H. morelianum 

I.4.3.1.1 Isolado A1 

 Este composto foi isolado na forma de um cristal incolor solúvel em metanol, 

parcialmente solúvel em água e insolúvel em clorofórmio, com faixa de fusão entre 

209 e 211○C. Os espectros de RMN 1H, RMN 13C, COSY, NOESY, HMQC e HMBC 

referentes ao composto A1 encontram-se em Anexo. 
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 Em análise por CCD, A1 aparece puro, com forte fluorescência azul sob luz 

ultravioleta (comprimento de onda de 254 nm) e ao ser aspergido com reativo de 

Dragendorff demonstrou coloração tijolo característica de alcalóide. 

De acordo com análise em CLAE, A1 mostrou-se como um pico puro (tempo 

de retenção de aproximadamente 6 min), cujo espectro de ultravioleta apresenta os 

máximos em 238 nm e 281 nm. Esses valores representam um deslocamento 

batocrômico em relação àqueles apresentados pelo grupamento metileno-dióxi-

fenila, podendo-se inferir que a estrutura de A1 tem um substituinte desativador no 

anel aromático (Figura I.11). Ainda, verifica-se que esse composto é o alcalóide 

majoritário presente em H. morelianum, que pode vir a se tornar uma importante 

fonte desta substância. 

 

 
Figura I.11: Perfil em CLAE, cromatograma a 290 nm e espectro de ultravioleta 
para A1. 

 
  

Em análise por CG⁄EM verificou-se o pico do íon molecular em m⁄z 345 [M+]. 

Outros sinais importantes foram m⁄z 125 e 96, originados a partir de uma clivagem 

retro-Diels-Alder do anel C, característica de alcalóides de Amaryllidaceae do Núcleo 

A – tipo homolicorina, com grupamento hidroxila como substituinte na posição C2 

(BASTIDA et al., 1990). 

O espectro de RMN 1H (500 MHz – CD3Cl) de A1 apresentou 12 sinais que 

após integração indicaram a presença de 19 hidrogênios. Este espectro mostra 

sinais bastante comuns a vários alcalóides de Amaryllidaceae, tais como: um 

simpleto correspondente ao grupamento metileno-dióxi (6,03 ppm; 2H), 

freqüentemente encontrado na região de 5,90-6,10 ppm; um simpleto referente aos 
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hidrogênios do grupo metoxila (-O-CH3) (4,13 ppm; 3H) e outro simpleto atribuído 

aos hidrogênios da metila ligada ao nitrogênio (N-CH3) (2,09 ppm; 3H). Segundo 

BASTIDA e colaboradores (2005), para os alcalóides tipo homolicorina, o hidrogênio 

substituinte de C2 aparece no espectro como um simpleto a 4,37 ppm. Da mesma 

forma, os autores destacam os sinais em 4,50 ppm (1H; s; H-1) para o hidrogênio do 

C1 e 5,63 ppm (1H; m; H-3) para o hidrogênio do C3. O próton em C4a tem como 

sinal um dupleto em 2,63 ppm (1H) e o próton em C10b apresenta-se como um 

duplo dupleto em 2,85 ppm (BASTIDA et al., 1990). Elevadas constantes de 

acoplamento entre os prótons do C4a e C10b (aproximadamente 10 Hz) indicam 

uma configuração trans entre os anéis B e C (WAGNER et al., 1996; EVIDENTE et 

al., 2004). Para o alcalóide A1 o valor dessa constante de acoplamento é 9,5 Hz 

sugerindo que os anéis B e C estão na disposição trans entre si. 

Ainda, observa-se apenas um sinal correspondente ao hidrogênio para-

orientado do anel aromático - 6,68 ppm (1H; s; H-10) (BASTIDA et al., 1990). Assim, 

sugere-se a presença de um substituinte desativador de anel aromático na posição 

7, o que já havia sido indicado pelo perfil em UV da amostra. Destaca-se também 

que os hidrogênios do carbono C12 apresentam-se de maneira diferente: enquanto 

o hidrogênio em posição alfa é mais desblindado e tem sinal em 3,15 ppm, o 

hidrogênio em beta tem um sinal em 2,24 ppm. Por outro lado, os hidrogênios do 

C11 apresentam-se como um multipleto na região entre 2,42 e 2,55 ppm. 

Com a análise do espectro de RMN 13C deste composto verifica-se a 

presença de 18 carbonos cujos deslocamentos atribuídos foram os seguintes (em 

ppm): 161,7 (C-6); 152,8 (C-9); 145,7 (C-7); 145,5 (C-4); 140,4 (C-10a); 137 (C-8); 

118,4 (C-3); 111 (C-6a); 103,6 (C-10); 102,1 (O-CH2-O); 81 (C-1); 66,8 (C-2); 66,6 

(C-4a); 60,8 (OCH3); 56,2 (C-12); 43,6 (NCH3); 41,1 (C-10b); 28 (C-11). 

 Através dos dados obtidos do espectro de massas (345 u.m.a) e dos 

dados de RMN de 1H e 13C (19 hidrogênios, 18 carbonos, O-CH3 e N-CH3), além de 

comparações com dados da literatura, sugere-se a estrutura do alcalóide candimina 

para o composto A1 (Figura I.12). Os resultados obtidos com os espectros de 

correlação [ressonância magnética homonuclear 1H-1H (NOESY; COSY) e 

heteronuclear 1H-13C (HMQC, HMBC)] possibilitaram a correta atribuição dos sinais 
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relacionados com as vizinhanças. Os dados de RMN 1H, RMN 13C, COSY, NOESY, 

HMQC e HMBC da candimina estão sumarizados na Tabela I.6. 
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Figura I.12: Estrutura química do isolado A1 – candimina. 

 

A candimina pertence ao Núcleo A – tipo homolicorina e há apenas um relato 

de isolamento (DÖPKE et al., 1962). Na literatura não são encontrados os dados 

espectrais deste alcalóide, além de não constarem também ensaios farmacológicos. 

Assim, o isolamento e caracterização da candimina durante este trabalho abrem 

uma nova perspectiva de investigações a seu respeito, inéditas na literatura e que 

devem ser exploradas. 
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Tabela I.6: Síntese dos principais resultados espectroscópicos da candimina A1. 
 

δ(ppm) Multiplicidade; 
J (Hz) 

Atribuição 13C(ppm) Atribuição COSY NOESY Atribuição 
1H 

HMQC 
(13C) HMBC 

2,09 s H l 102,1 N-CH3  H-4a, H-10, H-12 α, H-12β H l N-CH3 C4a, C12, C10 

2,24 dt (9,5; 9,0) H i 56,2 12 H-11α, H-11β, H-12 α H-4a, H-11α, H-11β, H-12α, N-
CH3 

H i 12 C4, C4a, C11, N-CH3 

2,42-
2,55 m H g 28,0 11 H-2, H-3, H-12 α, H-

12β 
H-3, H-12α, H-12β H g 11 C3, C4, C4a, C12 

2,63 d (9,5) H d 66,6 4a H-2, H-3, H-10b H-10b, H-12β, N-CH3 H d 4a C3, C4, C10a, C11, N-CH3 

2,85 dd (9,5; 2,0) H f 41,2 10b H-1, H-4a H-1, H-3, H-4a H f 10b C2, C4, C6a, C10, C10a, 
C4a 

3,15 ddd (9,5; 8,0; 
3,0) H h 56,2 12 H-11α, H-11β, H-12β H-11α, H-11β, H-12β, N-CH3 H h 12 C4, C4a, C11 

4,13 s H k 60,8 7-O-CH3   H k 7-O-CH3 C7 

4,37 s H b 66,9 2 H-1, H-3, H-4a, H-
11β H-1, H-3 H b 2 

C1, C3, C4 

4,50 s H a 81,0 1 H-2, H-10b H-2, H-10b H a 1 C3, C4a, C10a 

5,63 m H c 118,4 3 H-2, H-4a, H-11β H-2, H-11β H c 3 C1, C4a, C11 

6,03 s H j 102,1 O-CH2-O   H j O-CH2-
O 

C8, C9 

6,68 s H e 103,6 10  H-10b, N-CH3 H e 10 C6, C6a, C7, C8, C9, 
C10b 

   145,5 4      

   161,7 6      

   111,0 6a      

   145,7 7      

   137,1 8      

   152,8 9      

   140,4 10a      



   

 42

I.4.3.1.2 Isolado A2 

 O composto A2 apresentou-se como cristais amarelados, solúveis em 

metanol e clorofórmio. A faixa de fusão encontrada foi de 219 a 221°C e A2 
demonstrou reação positiva para os reagentes de precipitação de alcalóides. O 

espectro na região do ultravioleta revelou bandas em 243 e 290 nm (Figura I.13), 

indicando a existência do grupamento metileno-dióxi associado a um anel aromático 

(GHOSAL et al., 1985). Ao ser analisado por CCD, CLAE e CG paralelamente à 

amostra do alcalóide pretazetina, previamente isolada e identificada por HOFMANN 

JÚNIOR (2002), A2 mostrou perfil idêntico ao deste composto e ao encontrado na 

literatura. 

 

 
 

Figura I.13: Perfil cromatográfico em CLAE, cromatograma a 290 nm e espectro 
ultravioleta do composto A2. 

  

 Como esta substância foi isolada em pouca quantidade (6 mg), o número de 

ferramentas utilizáveis para sua elucidação estrutural tornou-se reduzido, sendo, 

contudo, possível a obtenção de espectro de RMN 1H o qual foi idêntico àquele do 

alcalóide pretazetina. Assim, a partir das análises realizadas e da comparação com 

informações disponíveis na literatura, propõe-se para o produto A2 a estrutura da 

pretazetina (Figura I.14). Esse alcalóide é amplamente distribuído na família 

Amaryllidaceae, apresenta propriedades farmacológicas relevantes, descritas no 

Capítulo II, bem como derivados alcaloídicos importantes, mencionados 

posteriormente. 
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Figura I.14: Estrutura proposta para A2 (pretazetina). 

 

I.4.3.1.3 Isolado A3 

 O composto A3 apresentou-se na forma de um sólido amorfo branco, solúvel 

em clorofórmio e metanol, à temperatura ambiente, com reação positiva ao reativo 

de Dragendorff. De acordo com análise em CLAE A3 mostrou-se puro frente à 

varredura realizada pelo detector PDA, entre os comprimentos de onda 200 e 400 

nm (Figura I.15). Além disso, seu espectro UV também apresenta bandas a 243 e 

290 nm, o que caracteriza a existência do grupamento cromóforo metileno-dióxi-

fenila (GHOSAL et al., 1985). 

 

 
Figura I.15: Perfil cromatográfico a 290 nm obtido por CLAE e respectivo espectro 
UV de A3. 

 
 

O composto A3 em CLAE foi comparado a alcalóides de referência e 

apresentou mesmo tempo de retenção e espectro de UV do alcalóide tazetina. 

Entretanto, as análises por CCD não apresentavam mesmo perfil nem coincidência 
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de Rf ao comparar os dois alcalóides. O mesmo fato ocorreu por CG⁄EM onde não 

se obteve cromatograma elucidativo, com baixa resolução e sem semelhança 

alguma entre o perfil de A3 e tazetina, nas mesmas condições. Após análise por 

RMN 1H e comparação destes dados com a literatura, sugere-se que esse composto 

é o alcalóide pretazetina sob forma de sal (Figura I.16), cujo isolamento já foi 

descrito na literatura por WILDMAN (1968). O espectro de RMN 1H do composto A3 
encontra-se em Anexo, onde se destaca a presença do sinal do hidrogênio, 

correspondente à metila ligada ao nitrogênio, na região cerca de 3 ppm, indicando a 

ocorrência de um sal (BASTIDA et al., 2005).  

 
 

Figura I.16: Estrutura proposta para A3 – alcalóide pretazetina com 
nitrogênio quaternário sugerindo a ocorrência sob forma de sal. 

 

Para confirmação deste resultado, o composto A3 foi alcalinizado até pH 10 e 

particionado com clorofórmio. Assim, sendo A3 um alcalóide na forma de sal espera-

se que, nestas condições, o composto então se apresente sob forma de base livre. 

Em análise por CLAE do sal de pretazetina e da fração orgânica da micro extração 

verificou-se a presença de dois picos e, após co-injeção com substâncias de 

referência sugere-se que um deles é a pretazetina como base livre e o outro um 

resquício do sal de pretazetina ou a tazetina enquanto artefato. A distinção das 

substâncias por CLAE não foi possível uma vez que sal de pretazetina e tazetina 

apresentam o mesmo tempo de retenção. 

 

I.4.3.1.4 Isolado A4 

 O isolado A4 apresentou-se como cristal incolor e com faixa de fusão de 218 

a 220°C; é solúvel em metanol e insolúvel em diclorometano. Quando analisado por 
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CLAE, apresenta tempo de retenção próximo a 12 min e espectro de ultravioleta que 

caracteriza a existência do grupamento cromóforo metileno-dióxi-fenila (GHOSAL et 

al., 1985), como pode ser verificado na Figura I.17. 

 

 
Figura I.17: Perfil de A4 após análise em CLAE, cromatograma a 290 nm com 
detector UV. 

 

O composto A4 apresentou mesmo perfil cromatográfico em CCD e CG/EM 

que o alcalóide tazetina (substância de referência). Após realização de RMN 1H e 

comparação das análises com a literatura, sugere-se que A4 trata-se do alcalóide 

tazetina (Figura I.18).  

 
Figura I.18: Estrutura do alcalóide tazetina, sugerida para A4. 

 
  

Os estudos estruturais com a tazetina iniciaram em 1934 e culminaram com o 

estabelecimento da sua estrutura química em 1966 (HIGHET e HIGHET, 1966). Em 

1967, WILDMAN descreveu pela primeira vez que a tazetina não é um alcalóide de 

ocorrência natural e sim um artefato derivado a partir da labilidade química da 

pretazetina. Essa conversão ocorre em meio alcalino à temperatura ambiente, 

durante métodos cromatográficos desenvolvidos em alumina ou, ainda, em soluções 

aquosas de pretazetina aquecidas a 70°C em menos de 1h. É descrita a ocorrência 
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de um rearranjo químico intramolecular da pretazetina que origina a tazetina, 

conhecido como Reação de Canizzarro (Figura I.19).  
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Figura I.19: Mecanismo da Reação de Cannizzaro na formação do artefato 
tazetina a partir da pretazetina (GEISSMAN, 1969). 

 

I.4.3.1.5 Isolado A5 

 Essa substância foi isolada como cristais amarelados solúveis em metanol, 

sem faixa de fusão determinada. Pelo perfil observado em CLAE (com detector UV) 

A5 apresenta dois picos com absorção de alcalóide de Amaryllidaceae (Figura I.20) 
indicando a pureza parcial da amostra. 

 

 
Figura I.20: Perfil em CLAE em cromatograma a 290 nm e espectro UV para o 
isolado A5. 
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Após realização de RMN 1H verificou-se um perfil de sinais muito semelhante 

àqueles apresentados pelos alcalóides vitatina, crinina e hamaína (todos contendo o 

Núcleo C) (VILADOMAT et al.,1994; SILVA, 2005). Desses, os dois primeiros são 

enantiômeros e o terceiro apresenta a mesma estrutura da crinina acrescida de um 

grupamento hidroxila. Dessa forma, essas substâncias não são diferenciáveis 

apenas por RMN 1H e a reduzida quantidade isolada prejudica a realização de 

técnicas adicionais. Isso leva à sugestão de três possíveis estruturas para o 

alcalóide A5 (Figura 1.21). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1.21: Estruturas sugeridas para A5. 
 

 

I.4.3.1.6 Isolados A6 e A9 

 Essas duas substâncias apresentaram-se como sólidos brancos amorfos 

solúveis em água e muito pouco solúveis em metanol. Embora apresentem 

características semelhantes, de acordo com análise em CCD são substâncias 

diferentes (segundo valores do Rf) que revelam com o reagente de Dragendorff. 

Esses dados indicam que A6 e A9 são alcalóides que podem estar complexados ou 

sob a forma de sal. Nenhum resultado foi verificado utilizando-se o detector PDA, 

após análise por CLAE e a análise em CG⁄EM foi comprometida pela solubilidade 

dos compostos. Estudos adicionais objetivando a elucidação estrutural devem ser 

realizados, uma vez que alcalóides solúveis em água são bons candidatos a 

avaliações farmacológicas. 
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I.4.3.1.7 Isolado A7 

 Ainda que obtido em quantidade reduzida (3,5 mg) a pureza deste composto 

permitiu análises por RMN 1H e CG⁄EM, as quais sugerem dois alcalóides 

candidatos a assumir a identidade do composto A7: haemantamina ou crinamina 

(Figura I.22). Ambos os alcalóides são isômeros e seus dados espectroscópicos são 

muito semelhantes (BASTIDA et al., 2005), o que aliado à reduzida quantidade 

isolada prejudica a elucidação estrutural definitiva. Sabe-se que tanto a 

haemantamina quanto a crinamina sofrem degradação ao serem analisadas por 

CG⁄EM sem prévia derivatização. Entretanto, já estão estabelecidos na literatura os 

fragmentos característicos dos seus produtos de degradação no espectro de massas 

(KREH et al., 1995), os quais foram observados durante as análises realizadas 

(Figura I.23). 

 

 

 

 

Figura I.22: Estrutura química da haemantamina e crinamina: possíveis 
estruturas do isolado A7. 

 

 

 
Figura I.23: Fragmentação apresentada pelo produto de degradação da 
haemantamina ou crinamina após análise em CG/EM. 
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I.4.3.1.8 Isolado A8 

 Esse composto se apresentou sob forma de um semi-sólido amarelado, 

solúvel em metanol e em água, com reação positiva para o reagente de Dragendorff. 

Em análise por CLAE – UV, verifica-se a presença de dois picos majoritários, ambos 

com absorções no comprimento de onda usualmente investigado para alcalóides de 

Amaryllidaceae (Figura I.24). Após CG⁄EM detectou-se a presença de dois 

alcalóides nesta amostra: ismina e 3-epimacronina, sendo o primeiro em maior 

quantidade. A pureza parcial da amostra juntamente com a reduzida quantidade 

obtida dificultou a realização de técnicas espectroscópias para elucidação completa 

da estrutura desses alcalóides. A Figura I.25 aponta as estruturas sugeridas para os 

dois alcalóides presentes em A8. 

 

 
Figura I.24: Perfil em UV do isolado A8 em cromatograma a 290 nm. 

 
 
 
 
 
 

 
Figura I.25: Estrutura química da ismina e da 3-epimacronina, ambos 
alcalóides presentes no isolado A8. 
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I.4.3.1.9 Isolado A10 

O composto A10 apresentou-se como um sólido cristalino de elevada 

solubilidade em água, metanol e clorofórmio com reação positiva frente aos 

reagentes de precipitação de alcalóides. A análise por CLAE acoplada a detector de 

UV indica presença de metileno-dióxi-fenila (GHOSAL et al., 1985) (Figura I.26). 

 

 
 

Figura I.26: Espectro de UV para o alcalóide A10 e seu perfil em CLAE, em 
cromatograma a 290 nm. 

 

Para esse composto, verificou-se que após solubilização em meio ácido seu 

perfil em CLAE é alterado e o tempo de retenção passa de 12 min para cerca de 20 

min. Adicionalmente, o espectro de RMN 1H denuncia que esse composto está 

ligado a um resíduo de açúcar, com sinais característicos na região de 3,5 a 4,5 

ppm. Os sinais do alcalóide encontram-se sobrepostos com aqueles do açúcar 

dificultando a interpretação. A análise por CG⁄EM não foi possível sem antes 

solubilizar a amostra em meio ácido e particionar com clorofórmio (fração analisada 

por CG/EM). O espectro de massas permitiu a verificação do pico do íon molecular a 

223 m/z, além de outras fragmentações características à m/z (%): 223 (100), 222 

(30), 164 (23), 138 (43), 139 (15). Esse conjunto de informações associado à 

comparação dos dados disponíveis na literatura permite sugerir que o alcalóide A10 
é a trisfaeridina sob forma de heterosídeo (Figura I.27). 
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Figura I.27: Estrutura do alcalóide trisfaeridina proposta para o isolado A10, sob forma 
de aglicona. 

  

 Considerando a possibilidade do alcalóide A10 ser a trisfaeridina e, ainda, 

estar sob forma de heterosídeo sugere-se a ocorrência de uma N-glicosilação. A 

ligação de açúcares ao nitrogênio é um evento bastante comum em nosso 

organismo, a exemplo dos nucleosídeos formados a partir das bases púricas e 

pirimídicas. Além disso, verifica-se que as ligações N-glicosídicas são lábeis na 

presença de água com pH ácido ou neutro, hidrolisando rapidamente ao açúcar 

reduzido e à substância nitrogenada livre (STADLER et al., 2002). Assim, a hidrólise 

em pH ácido realizada para o alcalóide A10 reforça a possibilidade de que ele esteja 

sob a forma N-glicosilada. 

  

I.4.3.1.10 Isolado A11 

 Esse composto foi obtido na forma de um semi-sólido amarelo, sendo 

totalmente solúvel em metanol. O isolado A11 apresentou reação positiva para os 

reagentes de precipitação de alcalóides, mas verificou-se impurezas em análise por 

CLAE. O espectro UV desse composto está representado na (Figura I.28). Análises 

por CG/EM não foram elucidativas e nem o núcleo básico da molécula pode ser 

sugerido. A aparente impureza da amostra aliada a pouca quantidade isolada não 

permitiram a elucidação deste composto. 

 
Figura I.28: Perfil do espectro de UV obtido para A11 (tr = 14 min). 
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I.4.3.1.11 Isolado A12 

 Substância cristalina pouco solúvel em metanol e solúvel em água, com perfil 

em UV também indicando presença do metileno-dióxi-fenila (Figura I.29). Apresenta 

reação positiva ao reativo de Dragendorff e sua faixa de fusão não é observada 

devido à decomposição. Apesar da reduzida quantidade de amostra realizou-se 

análise por RMN 1H, onde se verificou perfil semelhante a A10: indicativo de açúcar 

ligado ao alcalóide. Embora submetido ao mesmo procedimento bem sucedido para 

A10 o alcalóide A12 permaneceu não demonstrando sinais em análise por CG/EM. 

 

 

Figura I.29: Perfil em CLAE, em cromatograma a 290 nm e espectro UV para 
o isolado A12. 

 

 

I.4.3.2 Isolados a partir de H. santacatarina 

I.4.3.2.1 Isolado B1 

 O composto B1 apresentou-se na forma de um sólido amorfo, amarelado, 

muito pouco solúvel em metanol (melhora após aquecimento), insolúvel em 

diclorometano e água. Ao ser analisado por CCD, CLAE (Figura I.30) e CG/EM, 

concomitantemente à substância de referência, B1 demonstrou mesmo perfil que o 

alcalóide licorina. 
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Figura I.30: Perfil cromatográfico obtido por CLAE em cromatograma a 290 nm 
para o isolado B1 e respectivo espectro UV. 

 

A licorina (Figura I.31) é bastante distribuída na família Amaryllidaceae e 

constantemente encontrada em exemplares do gênero Hippeastrum (Tabela I.2). 

Figura I.31: Estrutura sugerida para B1 – alcalóide licorina. 

 

I.4.2.3.2 Isolado B2 

 Esse composto foi isolado como um sólido branco amorfo, solúvel em água e 

muito pouco solúvel em metanol. Após análise por CCD, onde reage positivamente 

com o reagente de Dragendorff, e por CLAE, com absorção UV sugestiva da 

presença de metileno-dióxi-fenila (Figura I.32), acredita-se que B2 se trata de um 

alcalóide de Amaryllidaceae. 
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Figura I.32: Análise em CLAE em cromatograma a 290 nm e espectro UV para 
o isolado B2. 

 

 As características deste composto destacam a possibilidade dele ser um 

alcalóide sob forma de sal. Dessa forma, procedeu-se uma micro-extração (análoga 

àquela descrita anteriormente para o sal de pretazetina) e posterior análise por 

CG/EM. Assim, verificou-se fragmentação característica do alcalóide anidrolicorina 

m/z: 251 (45), 250 (100), 220 (4), 204 (13), 192 (14), 191 (12). Análises 

espectroscópicas objetivando a definitiva elucidação estrutural também estão 

contempladas nas perspectivas deste trabalho. A partir destes dados, sugere-se a 

estrutura do alcalóide anidrolicorina (Figura I.33) para o alcalóide B2. 

 

Figura I.33: Estrutura do alcalóide anidrolicorina para o isolado B2. 

 

 

I.4.2.2.3 Isolado B3 

 Essa substância apresenta características semelhantes à B2, entretanto de 

acordo com os resultados da CCD e CLAE (Figura I.34) comparado, verifica-se que 

não se trata do mesmo composto. 
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Figura I.34: Análise em CLAE em cromatograma a 290 nm e espectro UV para 
o isolado B3. 

 

 Da mesma forma, o alcalóide B3 foi tratado como sendo um alcalóide sob a 

forma de sal e submetido à micro extração assim como B2. Verificou-se, após 

análise por CG/EM da fração orgânica da extração, fragmentação característica de 

alcalóide contendo Núcleo C – tipo haemantamina onde se destacam m/z: 258, 240, 

227, 225, 211 e 181.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As publicações utilizadas para compor esta revisão bibliográfica foram 

localizadas através das bases de dados: SCIENCE DIRECT, SCIRUS FOR 

SCIENTIFIC INFORMATION, SCOPUS, THIEME-CONNECT, WEB OF SCIENCE, 

PUBMED e SCIFINDER. Não foram encontradas referências de estudos biológicos 

em H. morelianum e H. santacatarina nas bases consultadas, até o presente 

momento. 

 

II.1 Uso popular da família Amaryllidaceae 

Muitos membros da família Amaryllidaceae são tóxicos e podem causar 

salivação excessiva, náusea, arritmias cardíacas, vertigens e distúrbios visuais 

(LOUW et al., 2002). No Brasil, a utilização de espécies de Amaryllidaceae para fins 

medicinais é bastante restrita. Entretanto, há relatos de utilização do suco obtido dos 

bulbos de algumas espécies de Hippeastrum como excitante, purgativo, emético e 

contra doenças respiratórias (CORRÊA, 1984; LORENZI e MATOS, 2002). 

 Por outro lado, algumas tribos nativas da África utilizam amplamente os 

extratos de diversas espécies de Amaryllidaceae no combate a moléstias. Como 

exemplo, cita-se as tribos Zulu, Xhosa e Sotho que utilizam 13 espécies distintas 

contra doenças urinárias e venéreas, problemas gastrintestinais e respiratórios, além 

de enxaqueca e erupções cutâneas (LOUW et al., 2002). Na sua maioria, os extratos 

são obtidos após extração aquosa dos bulbos, os quais podem ser armazenados por 

longos períodos e são considerados de alto valor entre os nativos 

(LIKHITWITAYAWUID et al., 1993; ZSCHOCKE et al., 2000). Muitas espécies são 

administradas por via oral a crianças ou são ingeridas sob aspecto pastoso 

(CROUCH et al., 1999). 

 Para as plantas do gênero Ammocharis, os bulbos são fervidos e o extrato é 

utilizado como enema para “purificar o sangue” ou aplicado topicamente sobre 

feridas e bolhas (KOORBANALLY et al., 2000). Boophane disticha (L.f.) Herb. é 

conhecida pela toxicidade e potencial ação alucinógena. Seus bulbos são utilizados 

topicamente contra o reumatismo ou sob forma de decocção para o tratamento de 

enxaquecas, ansiedade, câimbras e espasmos musculares (HUTCHINGS et al., 
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1996). Por sua vez, os bulbos do gênero Brunsvigia são utilizados em preparados de 

uso tópico como anti-sépticos e seu decocto é administrado para tratamento da 

tosse, resfriado e doenças renais e hepáticas (WATT e BREYER-BRANDWIJK, 

1962). As folhas e raízes de exemplares do gênero Clivia são ingeridas durante a 

gravidez, até o parto, por mulheres sul africanas; o extrato aquoso das folhas 

mostrou ser estimulante, enquanto o extrato de bulbos é utilizado no combate à 

infertilidade e em doenças urinárias (VEALE et al., 1989). 

 Ainda, destaca-se o gênero Crinum que abrange diversas espécies de uso 

tradicional utilizadas para as seguintes moléstias: tratamento de doenças 

sexualmente transmissíveis e urinárias, doenças de pele, como estimulante, antídoto 

contra venenos de flechas, emético e expectorante (LOUW et al., 2002). 

Recentemente, foi demonstrado que extratos foliares de Crinum bulbispermum 

apresentam atividade nocioceptiva (em camundongos) (RATNASOORIVA et al., 

2005). 

 De modo geral, para Amaryllidaceae, existem inúmeros trabalhos científicos 

que investigam essas atividades farmacológicas relatadas pelos nativos, as quais 

parecem estar intimamente relacionadas ao conteúdo alcaloídico presente nos 

representantes dessa família (ELGORASHI et al., 1999). 

 

II.2 Atividades farmacológicas dos alcalóides de Amaryllidaceae 

 A família Amaryllidaceae produz uma ampla variedade de alcalóides com 

distintas atividades farmacológicas incluindo antitumoral, antiviral, inibição da 

acetilcolinesterase, imunoestimulante e antimalárica (JIN, 2003). Alguns desses 

alcalóides são de particular interesse devido ao seu potencial uso na terapia clínica. 

Para melhor entendimento, as propriedades farmacológicas dessas substâncias são 

apresentadas seguindo a classificação química dos núcleos básicos desses 

alcalóides: Núcleo A, Núcleo B e Núcleo C, conforme apresentado no Capítulo I 

deste trabalho. Sabendo-se que centenas de alcalóides de cada núcleo foram 

isolados, apenas alguns representantes de cada classe são detalhados neste 

trabalho; todavia, é importante ressaltar que o espectro de ação destes compostos 

não se restringe às atividades descritas a seguir. 
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II.2.1 Núcleo A 

 Este núcleo comporta alcalóides com esqueletos químicos tipo licorina e tipo 

homolicorina, ambos com destacadas atividades biológicas. Considerando os 

estudos já realizados, pode-se verificar que o maior número de alcalóides bioativos 

de Amaryllidaceae apresenta o Núcleo A. 

 

II.2.1.1 Tipo Homolicorina 

 Alguns alcalóides desta série, como hippeastrina, licorenina e O-metil 

licorenina, apresentam importantes atividades farmacológicas, tais como 

citotoxicidade em células fibroblásticas não-tumorais (WENIGER et al., 1995) e 

moderada ação inibitória do crescimento (in vitro e in vivo) de diversas células 

tumorais, como células de linfoma (Molt4), hepatoma humano (HepG2) e câncer de 

próstata (LNCaP) (FENNELL e VAN STADEN, 2001; ANTOUN et al., 1993). 

Licorenina apresentou também atividades hipotensiva, vasodepressora e analgésica 

(SCHEMEDA-HIRSHMANN et al., 1980). Por sua vez, o alcalóide homolicorina 

merece destaque por apresentar atividade antiretroviral na ordem de micromolar, 

porém acompanhada de baixos índices terapêuticos (SZLÁVIK et al., 2004). 

 

II.2.1.2 Licorina 

 A licorina é um dos alcalóides mais abundantes e amplamente distribuídos 

entre as Amaryllidaceae e, conseqüentemente, aquele que apresenta maior número 

de estudos descritos na literatura (HOSHINO, 1998). O primeiro relato de isolamento 

e atividade farmacológica da licorina foi em 1899, destacando que a substância pode 

causar êmese, diarréia e paralisia do trato gastrintestinal (MORISHIMA, 1899). A 

partir daí, as investigações evoluíram muito e as principais atividades farmacológicas 

descritas, até então, para esse alcalóide, estão relacionadas na Tabela II.1. 
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Tabela II.1: Relação das atividades farmacológicas atribuídas ao alcalóide 
licorina. 

 
ATIVIDADE RELATADA REFERÊNCIA 

Antifúngica EVIDENTE et al., 2004 

Antiinflamatória CITOGLU et al., 1998 

Antimalárica LIKHITWITAYAWUID et al.,1993; CAMPBEL et al., 
1998; SENER et al., 2003 

Antiparasitária (1,2-di-acetillicorina) MACHOCHO et al., 2004 

Antitumoral HUA et al., 1997; LI et al., 2007; LI et al., 2005; LIU 
et al., 2007; HOHMANN et al., 2002 

Antiviral SZLAVIK et al., 2004; VRIJSEN et al., 1986; IEVEN 
et al., 1982; KUKHANOVA et al., 1983 

Aumento do tempo de sono induzido por etanol em 
camundongos, enquanto apresenta forte efeito 

sedativo quando administrada em camundongos 
sadios 

GHISALBERTI et al., 1998 

Ausência de atividade inibitória do fator 1 de 
hipóxia induzida HO, et al., 2006 

Citotóxica 

SEIKI e KOIDA, 1962; JIMENEZ et al., 1976; LISO 
et al., 1984; DE GARA e TOMMASI, 1990; 

ARRIGONI, 1996; DEL GIUDICE et al., 1997; 
GARUCCIO et al., 1989; MASSARDO et al., 1994; 
DEL GIUDICE et al., 2005; LIKHITWITAYAWUID et 

al.,1993; LIN et al., 1995; CAMPBEL et al., 1998 

Cloridrato de licorina demonstrou aumentar a 
contração uterina de camundongos (DL50 foi 

42mg⁄kg, subcutanea) e a morte foi precedida por 
salivação, convulsão e dispnéia. 

HO et al., 1964 

Colinérgica SEIKI, 1962 

Diidrolicorina e Diidro-acetil licorina apresentaram 
efeito hipotensivo em camundongos e gatos, 

possivelmente devido ao bloqueio dos 
adrenoreceptores α-1 

CHEN et al., 1993; ZAKIROV e ALIEV, 1971 

Diminuição do potencial de repouso de fibras 
musculares sem afetar a bomba sódio potássio 

ATPase, sugerindo que alteração eletrofisiológica 
podem ser atribuídas a canais de potássio 

QUEVEDO et al., 1984 

Emética MORISHIMA 1899; KIRO et al., 1957; EDZUKA, 
1921; SEIKO et al., 1935 

Estimulação da secreção de bile em camundongos 
(1mg/ml i.v.) CORTESE et al., 1983 

Imunossupressora YUI et al., 1998; YUI et al., 2001; MIKAMI et al., 
1999 

Inibição da produção de óxido nítrico por possível 
indução da enzima Óxido Nítrico Sintase BASHIR et al., 2004 
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II.2.1.2.a Atividade Colinérgica 

Segundo relatos da década de 20, Licoris radiata é uma planta consumida há 

mais de 2000 anos na medicina tradicional chinesa como emético. Hoje se sabe que 

o seu componente majoritário é o alcalóide licorina, o qual parece ter um potencial 

emético superior ao da emetina (EDZUKA, 1921; SEIKO et al., 1935). As respostas 

eméticas e salivações apresentadas pelos animais após administração de licorina 

parecem estar relacionadas com ativação do centro emético, potencializando os 

efeitos da acetilcolina (DL50 123mg⁄kg i.p., 117mg⁄kg i.v. e 230mg⁄kg v.o.) (KIRO e 

TAKAESHI, 1957). Outra evidência da ação colinérgica da licorina é sua atividade 

antipirética cujo mecanismo de ação parece estar envolvido com os gânglios 

colinérgicos, uma vez que bloqueadores ganglionares colinérgicos reverteram a 

ação observada (SEIKI, 1962). Além disso, licorina demonstrou inibição da enzima 

acetilcolinesterase e depressão no sistema nervoso central (SEIKI et al., 1962).  

Um trabalho de LOPEZ e colaboradores (2002) aponta que no screening da 

atividade acetilcolinesterásica de 23 alcalóides isolados de Amaryllidaceae, apenas 

aqueles com núcleo galantamina ou licorina apresentaram atividade positiva. Num 

semelhante screening posterior, os alcalóides do núcleo licorina apresentaram o 

melhor perfil de inibição da acetilcolinesterase, merecendo destaque para 1-o-

acetillicorina (IC50: 0,96 μM) que se mostrou duas vezes mais potente que a 

galantamina (IC50: 1,9 μM), in vitro (ELGORASHI et al., 2004).  

A partir desses estudos e após a aprovação, pelo FDA, do medicamento 

Razadyne6, intensificaram-se as investigações desta atividade.  

A atividade anticolinesterásica parece estar associada a duas hidroxilas livres 

na estrutura desse tipo de núcleo alcaloídico. Mesmo assim, em comparação à 

fisostigmina (molécula referência assim como a galantamina), a licorina mostrou-se 

ativa numa concentração 20 vezes maior, ainda que na ordem de micromolar 

(HOUGHTON et al., 2004). Derivados sintéticos da licorina (5,6-secolicorinas) 

apresentaram atividade anticolinesterásica na ordem de micromolar sugerindo maior 

potência que a galantamina (SHOEI-SHENG et al., 2007).  

                                                 
6 Em 2001 o FDA (Food and Drug Administration) aprovou a comercialização do bromidrato de galantamina para 
tratamento contra o Mal de Alzheimer, sob nome comercial de Reminyl, hoje Razadyne. A galantamina é um 
alcalóide pertencente ao Núcleo B com expressiva e seletiva ação inibidora da acetilcolinesterase. 
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II.2.1.2.b Atividade Citotóxica 

A atividade citotóxica dos alcalóides de Amaryllidaceae, especialmente aquela 

apresentada pelo núcleo licorina, é bastante significativa, no entanto, o mecanismo 

de ação permanece indefinido, ou melhor, parece não ser único. Ao investigar a 

influência da licorina no metabolismo de carboidratos (in vitro), SEIKI e KOIDA 

(1962) não detectaram influência nas enzimas glicolíticas. Entretanto, observaram 

que a licorina inibe desidrogenases que sintetizam intermediários do ciclo de Krebs 

e, conseqüentemente, bloqueiam todo o ciclo. 

Posteriormente, os alcalóides diidrolicorina, licorina e narciclasina 

demonstraram inibir o crescimento celular (células de tumor uterino - HeLa) 

provavelmente por inibição da síntese protéica em eucariotos (JIMENEZ et al., 

1976). Além disso, a licorina se mostrou um inibidor de ribossomos seletivo entre 

célula procarióticas e eucarióticas (KUKHANOVA et al., 1983). 

Paralelamente, a licorina mostrou-se inibidora da biossíntese de ácido 

ascórbico, que é o responsável pela síntese de proteínas contendo hidroxiprolina, as 

quais seriam essenciais para o desenvolvimento das fases G1 e G2 do ciclo celular 

(LISO et al., 1984). Essa inibição ocorreria através de uma ligação estável da licorina 

com uma enzima mitocondrial que catalisa o último passo da biossíntese deste ácido 

(galactonolactona desidrogenase) (DE GARA e TOMMASI, 1990; ARRIGONI, 1996). 

Na tentativa de esclarecer as vias de citotoxicidade desse alcalóide, 31 cepas 

de leveduras tiveram seu crescimento avaliado frente a três doses de licorina (10, 50 

e 100 μM). Algumas cepas mostraram-se insensíveis à presença do alcalóide, outras 

tiveram seu crescimento inibido significativamente, enquanto as demais tiveram seu 

crescimento estimulado. Nenhum dos mecanismos de ação propostos explica este 

resultado (GARUCCIO et al., 1989). Algumas leveduras que se mostraram 

resistentes à licorina demonstraram que foram incapazes de produzir ácido 

ascórbico, o que reforça a teoria anterior de que a licorina age na síntese do ácido 

ascórbico. Existe, ainda, uma correlação da resistência à licorina com o grau de 

supressão do DNA mitocondrial nos mutantes (DEL GIUDICE et al., 1997). 

Posteriormente, foi verificado que leveduras com DNA mitocondrial normal ou com 

algum defeito (mit-) são igualmente sensíveis enquanto células completamente 
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desprovidas de DNA mitocondrial (Rho0) são resistentes ao alcalóide, o que 

demonstra a capacidade da licorina diferenciar entre células mit- e Rho0 

(MASSARDO et al., 1994). Nas células Rho0 há estímulo de superexpressão de 

genes nucleares que buscam auxiliar na replicação de um novo DNA mitocondrial 

(GTR). A partir disso, pode-se sugerir que a resistência à licorina está relacionada 

com a deleção dos genes GTR (DEL GIUDICE et al., 2005). Esses resultados 

obtidos até então levam a sugerir que a citotoxicidade da licorina não ocorre através 

de um único mecanismo de ação: quer seja por inibição enzimática e ausência de 

proteínas chave, quer seja como um inibidor de terminação em eucariotos, ou ainda, 

agindo no próprio DNA.  

II.2.1.2.c Atividades Imunossupressora e Antiinflamatória 

BEHRINGWERKE & AKTIENGESSELLSCHAFT (1987) depositaram uma 

patente da utilização da licorina como imunossupressora. Os reclamantes 

patentearam a utilização parenteral do alcalóide, bem como seus sais, contra 

doenças auto-imunes de mamíferos. Posteriormente, com o avanço das pesquisas e 

a maior disponibilidade de metodologias para teste, a pesquisa acerca desta 

atividade farmacológica vem sendo aprofundada. 

Calprotectina é uma proteína ligadora de cálcio e zinco, produzida nos 

leucócitos polimorfonucleares, que tem a capacidade de induzir a inibição do 

crescimento e morte celular por apoptose em diversas células tumorais e normais, 

como os fibroblastos, podendo causar destruição tecidual em inflamações severas 

(MIKAMI et al., 1999). Na busca por substâncias que suprimam os efeitos citotóxicos 

da calprotectina, YUI e colaboradores (1998) destacam a licorina, que inibiu a 

citotoxicidade da calprotectina, in vitro, sobre células MM46 (células cancerosas 

mamárias de camundongos), além de suprimir o efeito dessa proteína sobre a 

síntese do DNA, com IC50 na ordem de micromolar. Esses resultados podem ser 

atribuídos ao efeito inibitório da licorina sobre a síntese protéica, já relatado, porém 

não somente a isso. Ainda, a licorina não inibe a síntese normal da rede protéica 

estimulada pela calprotectina, mas, quando estão presentes a calprotectina e 

licorina, o alcalóide inibe a síntese protéica estimulada pela calprotectina a níveis 

basais. Esses efeitos sugerem que deve haver outro mecanismo de ação da licorina 

além da inibição da síntese de proteínas (YUI et al., 1998). Os resultados indicam 



   

 66

que esse alcalóide apresenta uma atividade antiinflamatória e, principalmente, 

imunossupressora. Para contribuir com a elucidação da real atividade 

antiinflamatória, foi investigado o efeito da licorina no fator de necrose tumoral dos 

macrófagos (TNF-α), que é reconhecido como uma citocina pivô na regulação da 

inflamação. A licorina inibiu também a produção de TNF-α por macrófagos com IC50 

entre 0,1 e 0,5 μg⁄ml (YUI et al., 2001). 

Em 1999, foi depositada outra patente onde uma indústria química japonesa 

reivindica a utilização da licorina e seus sais, baseada nas atividades 

imunossupressora e inibidora de apoptose, objetivando tratamento de doenças do 

fígado e degeneração nervosa (incluindo Mal de Alzheimer) (KANEGAFUCHI 

CHEMICAL INDUSTRY, 1999). 

II.2.1.2.c Atividade Antitumoral 

A eleição da licorina como candidata a fármaco esbarra na elevada 

citotoxicidade não seletiva desta molécula entre células tumorais e normais. As 

pesquisas revelam diversas vias de citotoxicidade da licorina, onde o alcalóide pode 

inibir a síntese protéica em células eucarióticas, a enzima acetilcolinesterase, além 

de inibir a síntese protéica e a apoptose celular em presença de calprotectina. 

Entretanto, o exato mecanismo da licorina em células tumorais permanece 

desconhecido. 

De acordo com estudo recente, dois derivados sintéticos da licorina 

mostraram atividade antitumoral contra linhagens de células multidroga-resistentes, 

porém menos potentes que a licorina (DL50 dos derivados foi 20 vezes maior do que 

a DL50 da licorina) (HUA et al., 1997). A licorina (EC50: 5 a 10 mg⁄kg) diminuiu, de 

maneira dose dependente, a sobrevivência de células HL-60 (linhagem humana de 

células leucêmicas), o que pode estar relacionado com paralisação do ciclo celular 

entre as fases G2 e M; além do potencial de regeneração estar inibido. 

Adicionalmente, a caspase mostrou-se um mediador chave no processo apoptótico 

induzido por licorina (LIU et al., 2007). Esse mecanismo é similar àquele relatado 

frente a células KM3 (linhagem celular de mieloma) onde a licorina pôde suprimir a 

proliferação e reduzir a sobrevivência celular através de um atraso na progressão do 

ciclo celular, bem como a indução de apoptose na concentração de 1 μM (LI et al., 
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2007). A licorina, assim como outros alcalóides de Amaryllidaceae, mostrou 

pronunciada atividade inibitória do crescimento de células de linfoma de rato (tanto 

droga-resistentes quanto droga-sensíveis). Verificou-se que esse efeito pode ser 

devido à formação de um complexo entre os alcalóides e o RNA (HOHMANN et al., 

2002). Já foi demonstrado também que a licorina é capaz de se ligar às bases 

adenina e guanina do DNA, provavelmente em seus grupamentos passíveis de 

oxidação (KARADENIZ et al., 2003). 

II.2.1.2.d Atividade Antiviral 

A licorina é considerada um candidato para desenvolvimento de um novo 

medicamento contra a Sindrome Respiratória Aguda Severa (doença pulmonar de 

origem viral). Isso devido ao reduzido valor de EC50 (15,7 nM) juntamente com os 

resultados do ensaio de citotoxicidade (em células normais), onde a licorina 

mostrou-se tóxica em concentração 900 vezes maior (14 μM) em relação à EC50 (LI 

et al., 2005). 

Após estudo in vitro para atividade de inibição da replicação viral HIV-1 em 

células MT4 (linhagem celular de linfócitos extremamente suscetível ao vírus HIV-1), 

atividade antiretroviral significativa foi apresentada pela licorina, homolicorina e 

trisfaeridina (IC50= 0,4 – 7,3 μg⁄ml). Entretanto, esses alcalóides apresentaram 

baixos índices terapêuticos (TI50= 1,3 – 1,9) frente a células MT4 (SZLAVIK et al., 

2004). O efeito da licorina foi avaliado também na síntese de proteínas virais em 

poliovírus infectando células HeLa. Observou-se que nenhuma proteína derivada da 

região 3’ terminal (da unidade de translação do poliovírus) foi sintetizada sugerindo, 

novamente, que a licorina pode atuar em nível de terminação das células 

eucarióticas (VRIJSEN et al., 1986). O alcalóide demonstrou atividade também 

contra o vírus da poliomielite com menos de 1 μg⁄ml enquanto apenas 

concentrações acima de 25 μg⁄ml demonstraram citotoxicidade (IEVEN et al., 1982).  

 

II.2.2 Núcleo B 

 Ao se tratar de alcalóides de Amaryllidaceae são inevitáveis algumas 

considerações sobre a galantamina e sua utilização na terapia contra o Mal de 



   

 68

Alzheimer. A seguir, está disposta uma demonstração do potencial farmacológico 

desse alcalóide. 

II.2.2.1 Galantamina 

Este alcalóide foi, inicialmente, isolado de Galanthus woronowii, mas 

atualmente é obtido a partir de Narcissus spp e Leucojum aestivum, assim como 

sinteticamente (HEINRICH e TEOH, 2004). Homero, em seu poema épico Odisséia, 

descreve “moly” como um antídoto contra drogas venenosas e pequisadores 

acreditam que esse é o registro mais antigo do uso de Galanthus, embora as 

evidências sejam escassas (PLAITAKIS e DUVOISIN 1983). 

A galantamina tem ação seletiva, reversível e competitiva inibidora da 

acetilcolinesterase, bem como moduladora alostérica dos receptores nicotínicos 

neuronais para acetilcolina. Essas propriedades levaram à sua utilização na terapia 

do Mal de Alzheimer7 - atualmente rivastigmina, donepezil e galantamina são os 

inibidores de acetilcolinesterase aprovados, e em uso, para o tratamento do Mal de 

Alzheimer (MARCO-CONTELLES et al., 2006). 

A Tabela II.2, adaptada de HEINRICH e TEOH (2004), mostra 

resumidamente a trajetória da galantamina a partir de seu uso popular até a 

importante utilização na terapia contra o Mal de Alzheimer. 

A galantamina apresenta um duplo mecanismo de ação no sistema 

colinérgico: alostericamente modula os receptores nicotínicos da acetilcolina e 

também inibe a enzima acetilcolinesterase (PARYS, 1998). Apresenta maior 

seletividade (53 vezes maior) pela acetilcolinesterase (colinesterase dos eritrócitos) 

em relação à butirilcolinesterase (colinesterase plasmática), além de demonstrar 

potência anticolinesterásica 10 vezes menor no cérebro em relação ao sangue 

(HARVEY, 1995). A ligação da galantamina à acetilcolinesterase diminui o 

catabolismo da acetilcolina, conseqüentemente, os níveis do neurotransmissor na 

fenda sináptica aumentam (BORES et al., 1996). 

                                                 
7 O Mal de Alzheimer foi descrito pela primeira vez pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer, em 1907 e é 
caracterizado por uma desordem neurodegenerativa que afeta áreas cerebrais como córtex e sistema límbico, 
com progressiva perda de memória e grande impacto nas funções cognitivas (WHITEHOUSE et al., 1981). Essa 
doença é mais freqüente após os 65 anos. Suas causas não estão totalmente estabelecidas, mas com grande 
importância foi desenvolvida a hipótese colinérgica que afirma que as disfunções associadas à doença estariam 
associadas com a inabilidade de transmissão de impulsos nervosos através de sinapses colinérgicas devido à 
depleção deste neurotransmissor (TEOH e HEINRICH, 2004). 
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A sanguinina, outro alcalóide de Núcleo B, demonstrou ser 10 vezes mais 

potente que galantamina in vitro (BORES et al., 1996). Os derivados 11-

hidroxigalantamina e epinorgalantamina apresentaram também atividade 

anticolinesterásica, mesmo que em menor proporção (LOPEZ et al., 2002). 

Ainda que o enfoque principal das atividades biológicas da galantamina seja a 

acetilcolina, um trabalho demonstrou que esse alcalóide tem discreta atividade 

antimalárica contra P. falciparum, quando comparadas aos outros núcleos (SENER 

et al., 2003).  

Tabela II.2: Evolução cronológica da utilização clínica da galantamina. 
(Adaptado de HENRICH e TEOH, 2004). 

ANO DESENVOLVIMENTO DA GALANTAMINA 

Início dos 
anos 50 

Um farmacologista russo descobre a utilização de Galanthus woronowii, por 
nativos das montanhas Ural, para tratamento da poliomielite infantil 

1950 Galantamina foi isolada pela primeira vez de Galanthus woronowii 

1952 
MASKOVISKY e KRUGLIKOVA-LVOVA demonstraram a propriedade inibidora da 
acetilcolinesterase e antagonista dos efeitos do curare, do alcalóide galantamina 
(primeiro relato farmacológico deste alcalóide) 

1956-1957 Sugestão de fontes alternativas de galantamina (folhas de Narcissus spp e 
Galanthus nivalis, bem como Leucojum aestivum) 

Fim dos 
anos 50 

Vários estudos pré-clínicos da farmacologia da galantamina foram realizados. Por 
exemplo: (i) galantamina demonstrou efeito antagonista a bloqueadores 
neuromusculares; (ii) experimentos in vivo e in vitro (em camundongos) para 
determinação dos efeitos da galantamina no cérebro. Galantamina foi registrada 
sob o nome comercial de NIVALIN e é comercializada na Bulgária para tratamento 
da poliomielite 

Início dos 
anos 60 

Primeiros dados da atividade anticolinesterásica da galantamina foram descritos 
após estudo in vivo em gatos anestesiados 

Anos 80 Estudos pré-clínicos: pesquisadores buscando novo tratamento para Mal de 
Alzheimer iniciam a investigação dos efeitos terapêuticos da galantamina 

Anos 90 Desenvolvimento de estudos clínicos da galantamina como medicamento contra 
Mal de Alzheimer 

1996 A indústria Sanochemia Pharmazeutika obtém a primeira patente do processo 
sintético da galantamina 

2000 Galantamina é licenciada para utilização no tratamento do Mal de Alzheimer nos 
primeiros países (Suíça, Irlanda, Reino Unido e Islândia) 

2001 Aprovação do uso e comercialização da galantamina pelo FDA, sob nome 
comercial de Reminyl, para tratamento do Mal de Alzheimer 

2003-2007 
Reminyl, agora comercializado como Razadyne, tem aprovação em muitos países 
da Europa e alguns da Ásia. Atualmente a galantamina é um dos medicamentos 
mais utilizados no tratamento do Mal de Alzheimer 
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II.2.3 Núcleo C  

 O Núcleo C comporta diversos esqueletos químicos (tipo haemantamina, tipo 

crinina, tipo tazetina, tipo narciclasina e tipo montanina), cada um com atividades 

farmacológicas relevantes. A seguir estão relacionados alguns alcalóides 

importantes, seguidos de uma breve revisão de suas atividades biológicas. 

 

II.2.3.1 Haemantamina e Crinamina 

 Crinamina e haemantamina (a 25 μM, em 48h) induziram apoptose 

seletivamente em hepatoma de ratos (5123c), mas não em linhagens celulares não 

cancerosas (HEK-293t) (McNULTY et al., 2007). No mesmo estudo é sugerido que 

embora a crinamina e haemantamina sejam menos potentes, estas apresentaram 

seletividade e indução de apoptose similares à pancratistatina (item II.2.3.2).  

A inibição do fator 1 indutor de hipóxia (HIF-1) tem demonstrado atenuar ou 

suprimir o crescimento do tumor em modelos experimentais, onde HIF-1 se constitui 

num alvo para novas terapias antitumorais. Neste contexto, o alcalóide crinamina 

apresentou inibição do HIF-1 (subunidade α) nas células tumorais, (IC50 2,7 μM) de 

maneira dose-dependente in vitro enquanto não provocou alteração nas células 

normais (KIM et al., 2006). Esses resultados podem estar estreitamente 

relacionados com a atividade inibidora de óxido nítrico e indução da óxido nítrico 

sintase induzível em lipopolisacarídeos ativados por macrófagos. Sabendo que iNOS 

é um dos numerosos genes hipóxia-induzidos e a ação da crinamina em HIF-1 não 

está relacionada com inibição da síntese protéica, estudos complementares são 

necessários para confirmar a suspeita de que a ação da crinamina seja em nível de 

DNA (KIM et al., 2006). 

Haemantamina demonstrou inibir o crescimento celular (HeLa) provavelmente 

por inibição da síntese protéica em eucariotos (JIMENEZ et al., 1976; LIN et al., 

1995), apresentando também propriedades antiretrovirais (SZLAVIK et al., 2004) e 

antiproliferativas, as quais foram atribuídas à formação de um complexo do alcalóide 

com o RNA (HOHMAN et al., 2002). Haemantamina e 6-hidróxi-haemantamina 

foram os mais potentes alcalóides testados contra Plasmodium falciparum (T9.96) 

(SENER et al., 2003). Finalmente, CITOGLU e colaboradores (1998) descreveram 
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que o potencial antiinflamatório da haemantamina é maior que a indometacina, no 

modelo de edema induzido por carragenina. 

 

II.2.3.2 Narciclasina e Pancratistatina 

 Os alcalóides licoricidina, narciclasina, pancratistatina e 7-deoxipancratistatina 

foram avaliados quanto à atividade antitumoral, sendo, desde então, sintetizados por 

diversos grupos de pesquisa (PETTIT et al., 2005). A pancratistatina tem 

demonstrado ser seletiva às células cancerosas em relação às células normais, 

enquanto os medicamentos antitumorais correntemente utilizados, como taxol e 

etoposídeo, são igualmente tóxicos a ambos os tipos de células (McLACHLAN et al., 

2005).  

 O desenvolvimento clínico da pancratistatina tem sido dificultado em parte 

pela escassez de matéria-prima, uma vez que esse alcalóide é pouco abundante na 

família Amaryllidaceae – fonte natural exclusiva deste alcalóide (MOSER et al., 

2005). Assim, esse problema está pouco a pouco sendo resolvido à medida que são 

publicadas rotas sintéticas completas da pancratistatina, as quais ainda são 

trabalhosas e com baixo rendimento. Por isso, uma estratégia alternativa seguida 

por muitos grupos de pesquisa é elucidar o farmacóforo da pancratistatina e 

sintetizar análogos estruturalmente simplificados. Isso não vem apresentando bons 

resultados, pois aparentemente é a molécula no seu conjunto que tem essa 

expressiva atividade antitumoral (KIREEV et al., 2006).  

Como segunda alternativa apresenta-se o isômero da pancratistatina, a 

narciclasina (licoridicinol) que também mostra expressivas atividades antitumoral e 

indutora de apoptose (a partir de 0,5 μM) e é bem mais abundante chegando a 170 

mg de alcalóide a partir de 1 kg de bulbos secos de Narcissus pseudonarcissus King 

Alfred (EVIDENTE 1991). Paralelamente, muitos esforços estão sendo feitos para 

obter análogos sintéticos com melhor biodisponibilidade, uma vez que esses 

compostos originalmente são pouco solúveis em água (PETTIT et al., 1995). 

 O preciso modo de ação do mais potente alcalóide do grupo, a 

pancratistatina, ainda está sendo investigado e poucas informações estão 

disponíveis quanto à interação da narciclasina com o RNA (CARRASCO et al., 
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1975). A busca pelo farmacóforo mínimo e o modo de ação resultou na síntese e 

screening biológico de muitos derivados sintéticos, angariando informações sobre os 

grupos funcionais responsáveis pela atividade. MOSER e colaboradores (2005) 

descrevem a relação estrutura-atividade, delineada até então, para a pancratistatina 

e seus análogos. 

 Em concentrações inferiores a 500 nM, a pancratistatina se mostrou um 

potente indutor de apoptose, frente a células Jurkat (células de linfoma humano), 

enquanto células nucleadas normais (linfócitos normais) não são afetadas. Além 

disso, a pancratistatina provoca ativação (indireta) da caspase-38 em células Jurkat, 

mas não em linfócitos normais, demonstrando, mais uma vez, a seletividade deste 

alcalóide frente a células tumorais (PANDEY et al., 2005). O mesmo estudo conclui 

que a pancratistatina é um indutor de apoptose não-genotóxico, quando comparado 

ao etoposídeo, e a degradação do DNA das células tumorais tratadas com ela não é 

um evento inicial do mecanismo de ação da pancratistatina, o que leva a sugerir que 

sua ação seja em alvos não genômicos. 

Pró-fármacos fosfatados de pancratistatina vêm sendo sintetizados e 

avaliados quanto à atividade antitumoral, onde in vitro observa-se uma piora da 

atividade. Entretanto, devemos considerar que no organismo a ação das fosfatases 

é muito efetiva e esses estudos contribuem muito para o desenvolvimento pré-clínico 

desses candidatos a novos fármacos antitumorais (PETTIT e MELODY, 2005). 

O alcalóide narciclasina foi testado nas mesmas condições descritas 

anteriormente (II.2.1.1) e apresentou inibição da citotoxicidade induzida por 

calprotectina em concentrações 10 vezes menor que a licorina, além de suprimir a 

inflamação em modelo de artrite adjuvante-induzido em camundongos (MIKAMI et 

al., 1999). 

De acordo com busca realizada na base de dados da USPTO (United States 

Patent & Trademark Office), diversas patentes estão depositadas envolvendo as 

propriedades da pancratistatina e narciclasina, entre as quais se destaca: síntese e 

avaliação de pró-fármacos da narciclasina com objetivos de aumentar a solubilidade 

(PETTIT e MELODY, 2006a), pró-fármacos fosfatados da pancratistatina (PETTIT e 
                                                 
8 Proteína necessária para o funcionamento do processo apoptótico sendo ativada especificamente quando a 
célula está entrando em apoptose (PANDEY et al., 2005). 
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MELODY, 2006b), métodos para tratamento de doenças inflamatórias e auto-imunes 

com pancratistatina (THE ARIZONA BOARD OF REAGENTS, 2005), síntese da 

narciclasina e seus derivados (PETTIT e MELODY, 2004), preparações 

antiproliferativas baseadas em pancratistatina e narciclasina (ISRAELI 

BIOTECHNOLOGY RESEARCH, 2002) e métodos de isolamento e síntese de 

novos compostos inibidores de leucemia e sarcomas (pancratistatina e narciclasina) 

(THE ARIZONA BOARD OF REAGENTS, 1991). 

Atividades antiviral e antiparasitária também têm sido descritas para 

pancratistatina (GABRIELSEN et al., 1992; QUARZANE-ARNARA et al., 2001). 

Pancratistatina e 7-desoxinarciclasina, demonstraram bloquear a divisão celular e 

alterar a morfologia do parasita Encephalitozoon intestinalis,  um microsporídeo, de 

maneira dose-dependente com IC50 de 0,18 e 0,20 μM respectivamente 

(QUARZANE-AMARA et al., 2001). Neste mesmo estudo, foi verificada a IC50 para 

as células RK13, de hospedeiro, a qual foi 8 vezes maior que a IC50 para o parasita, 

demonstrando seletividade. 

 

II.2.3.3 Outros 

A pancracina demonstrou atividade contra Trypanosoma brucei rhodesiense 

com IC50 de 2,4 μM enquanto não apresentou citotoxicidade para células L6 (células 

epiteliais de rato) em concentrações acima de 300 μM (haemantidina foi ativa com 

IC50 de 3,5 μM) (LABRAÑA et al., 2002).  

A tazetina, outro importante alcalóide com Núcleo C, demonstra afinidade 

pela proteína recaptadora de serotonina, em cérebro de camundongo, ao mesmo 

tempo em que não apresenta afinidade ao receptor benzodiazepínico GABAA 

(ELGORASHI et al., 2006). Verifica-se, em distintos trabalhos, expressiva atividade 

antiviral (GABRIELSEN et al., 2002; RASTOGI e DHAWAN, 2004; HUSSON et al., 

2006), significativa atividade antitumoral (ANTOUN, et al., 1993; WENIGER et al., 

1995), além de moderada ação antimalárica (SENER et al., 2003). Mesmo com essa 

ampla gama de atividades farmacológicas detectadas, o mecanismo de ação da 

tazetina permanece indefinido. Devido aos resultados até então obtidos, esse 

alcalóide está sendo alvo de estudos pelo Instituto Nacional de Saúde (NIH) e 
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Instituto Nacional do Câncer (NCI), ambos dos Estados Unidos, quanto ao potencial 

de se tornar uma alternativa terapêutica antiviral e antitumoral. 

A pretazetina também apresenta relatos de importantes atividades 

farmacológicas: a 10-1 mM mostrou potencial de inibição da síntese protéica em 

células eucarióticas inibindo a formação da ligação peptídica, assim como 

demonstrou o alcalóide licorina (JIMENEZ et al., 1976). Este alcalóide também 

apresentou ação contra diversos vírus oncogênicos como o da leucemia Rauscher 

murina, denunciando prolongamento do tempo de vida de camundongos infectados 

(FURUSAWA et al., 1976; SZLAVIK et al., 2004). No mesmo estudo foi avaliado o 

alcalóide tazetina (isômero e artefato da pretazetina) que não demonstrou atividade 

em camundongos, além de ser antiviral em doses muito mais elevadas que a 

pretazetina. Isso sugere que o rearranjo estrutural da tazetina pode inativar algumas 

propriedades do seu alcalóide precursor.  

Percebe-se grande número de investigações com a pretazetina até o final dos 

anos 90 as quais são referentes, principalmente, às atividades antitumoral e 

citotóxica (ANTOUN, et al., 1993; WENIGER et al., 1995). A partir desse período as 

publicações disponíveis são relacionadas à síntese deste alcalóide e não à 

farmacologia. Isso leva a inferir que estudos sigilosos estejam sendo realizados uma 

vez que é de destaque o potencial farmacológico deste alcalóide. 
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II.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

II.3.1 Atividade Antimicrobiana 

 A investigação de atividade antimicrobiana em extratos de Amaryllidaceae é 

bem relatada e demonstra uma variabilidade de resultados dependente do gênero 

ou espécie testada. Considerando que grande parte dos usos populares de 

Amaryllidaceae é relacionada com a atividade anti-séptica de seus extratos, torna-se 

relevante a realização deste ensaio. Ainda não há relatos de avaliações 

microbiológicas do gênero Hippeastrum. Sabendo que os extratos utilizados na 

medicina tradicional, na maioria dos casos, são preparados por infusão aquosa o 

extrato bruto (etanólico) das plantas investigadas foi eleito como amostra de trabalho 

juntamente com o alcalóide majoritário em cada vegetal. Dessa maneira, objetivou-

se uma maior aproximação das características químicas dos extratos testados em 

relação àqueles utilizados popularmente uma vez que a água e o etanol podem ser 

considerados solventes não seletivos.  

 

II.3.1.1 Preparação das amostras 

A partir de H. morelianum foram testados o extrato bruto (etanólico) dos 

bulbos (HMEB) e o alcalóide candimina, componente alcaloídico majoritário deste 

vegetal. Em H. santacatarina também foi avaliado o extrato bruto etanólico dos 

bulbos (HSEB) e seu alcalóide majoritário, licorina. As amostras HMEB e HSEB 

foram solubilizadas em água e apresentavam concentração inicial de 100 mg/ml, de 

acordo com ensaios microbiológicos já descritos para extratos de Amaryllidaceae. 

Para licorina, são encontrados poucos ensaios antibacterianos, contudo, a 

partir deles, a concentração foi adaptada de modo que a menor diluição apresentou 

0,5 mg de alcalóide por ml de água. Por ser insolúvel em água, a licorina foi testada 

na forma de cloridrato para manter as mesmas condições de incubação das demais 

amostras (pH final da solução = 7,0) e se adequar ao protocolo da metodologia. 

A candimina não apresenta nenhum ensaio biológico disponível na literatura, 

o que dificulta a escolha de concentração para o teste. Sendo assim, foi utilizada a 
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mesma concentração testada para a licorina: 0,5 mg de alcalóide por ml de água, 

seguindo as mesmas condições de preparo. 

Antes da incubação, todas as amostras analisadas foram preparadas e 

filtradas em condições assépticas, para minimizar a contaminação durante o ensaio. 

Cada amostra, seja extrato bruto ou alcalóide isolado, foi testada em sete 

concentrações diferentes versus quatro bactérias versus quatro tempos de contato. 

 

II.3.1.2 Inóculos 

 Neste ensaio foram utilizadas duas cepas de bactérias Gram positivas: 

Staphylococcus aureus ATCC 6.538 (cultura-teste com 2,1x109 UFC/ml) e 

Rhodococcus equi ATCC 6.939 (cultura-teste com 2,8x109 UFC/ml), e duas cepas 

de Gram negativas: Salmonella chollereasuis ATCC 10.708 (cultura-teste com 

3,3x109 UFC/ml) e Escherichia coli ATCC 11.229 (cultura-teste com 4,0x109 

UFC/ml). 

 

II.3.1.3 Descrição da técnica 

 O procedimento empregado e a análise dos resultados estão de acordo com o 

método de diluição, utilizando teste com técnica de suspensão bacteriana (RIOS et 

al., 1988; adaptado de BRASIL, 1993). 

As amostras foram diluídas em linha geométrica sucessiva: em um tubo de 

ensaio foi adicionado 0,5 ml de amostra, indicado como diluição 1:1, enquanto em 

outros seis tubos de ensaio foram adicionados 0,5 ml de água destilada estéril. Ao 

primeiro tubo com 0,5 ml de água foi adicionado 0,5 ml de amostra, constituindo a 

diluição 1:2. A partir dela, foi retirada uma alíquota de 0,5 ml que foi adicionada ao 

tubo seguinte caracterizando a diluição 1:3 e assim sucessivamente até diluição 1:7. 

Ao final de cada linha de diluição foi utilizado um tubo de ensaio com meio de 

cultura, para controlar a contaminação do ambiente. 

 Para cada uma das quatro bactérias confrontadas foi suspenso 0,01 ml (10 

µL) do inóculo bacteriano em cada tubo da série de diluição. Nos tempos de contato 
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5, 30 e 60 min e 24h, através de alça bacteriológica de platina, calibrada também em 

10 µL, uma alíquota foi transferida para tubos de ensaio contendo 1 ml de caldo 

infusão de cérebro e coração (caldo BHI). Esses tubos foram colocados em estufa 

aeróbia a 37oC, e observada a ocorrência de turvação. Deste modo, os resultados 

são expressos como sensível (S) quando não houve crescimento (sem turvação), e 

resistente (R) quando houve crescimento bacteriano após 24h. 

 Procedeu-se também a investigação do efeito das amostras enquanto 

bactericidas ou bacteriostáticas, através da contagem das unidades formadoras de 

colônia por linha de redução logarítmica, após 24 h de contato, da menor diluição da 

série (1:1). Uma alíquota de 0,1 ml foi transferida para um tubo de ensaio contendo 

10 ml de água peptonada e diluída logaritmicamente 5 vezes. Na quinta diluição, 

uma alíquota de 0,1 ml foi semeada em agar nutriente, em placa de Petri. Após 24 h 

de incubação realiza-se a contagem das UFC e considera-se bactericida a amostra 

que não apresenta crescimento microbiano, enquanto é bacteriostática aquela que 

não permitiu turvação no caldo BHI, mas permitiu crescimento microbiano em placa. 

 

II.3.2 Atividade Antioxidante 

 Ensaios demonstrando a atividade antioxidante de alcalóides de 

Amaryllidaceae são raros na literatura. Entretanto, sabe-se que uma substância 

anticolinesterásica que apresenta também atividades antioxidante e antiinflamatória 

cresce em importância na avaliação frente a doenças neurodegenerativas, como o 

Mal de Alzheimer (TRAYKOVA et al., 2003). Dessa maneira, os compostos isolados, 

bem como o extrato bruto, fração DICLORO A, fração DICLORO B e fração 

BUTANÓLICA de ambos os materiais vegetais contemplados neste estudo, foram 

avaliados quanto ao potencial antioxidante frente ao DPPH (2,2-difenil-1-

picrilidazila). 

 

II.3.2.1 Preparação das amostras 

 As amostras de extrato bruto, fração DICLORO A, fração DICLORO B e 

fração BUTANÓLICA, das duas espécies trabalhadas, foram analisadas em três 
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concentrações diferentes cada uma. Inicialmente, foram solubilizadas em etanol e 

posteriormente diluídas, caracterizando as seguintes concentrações: 10 mg/ml, 1 

mg/ml e 0,1 mg/ml. A partir de cada diluição, alíquotas de 10 μl foram aplicadas 

sobre a cromatoplaca do teste. 

 Já para as substâncias isoladas, foi preparada uma solução estoque de 1 

mg/ml (em metanol) da qual foram retiradas alíquotas de 5, 10 e 15 μl para 

realização do teste. Como padrão positivo utilizou-se o 5 μl de solução estoque (1 

mg/ml) do flavonóide rutina. 

 

II.3.2.2 Descrição da técnica 

 Conforme prevê o método, os compostos antioxidantes têm a propriedade de 

doar hidrogênios, os quais provocariam a redução do radical DPPH (coloração 

púrpura) no meio reacional visualmente originando uma coloração amarelada 

(Figura II.1). Em outras palavras, o método avalia a capacidade da amostra em 

seqüestrar o radical livre DPPH (BLOIS, 1958). 

Erro! 
 

 
 
 
Figura II.1: Representação esquemática do radical 2,2-difenil-1-picrilidrazila e 
do 2,2-difenil-1-picrilidrazina.  

  

 Inicialmente, utilizou-se uma cromatoplaca de sílica gel, sobre a qual foram 

aplicadas as amostras testadas. Aguardou-se a total evaporação do veículo de 

solubilização de amostra e então a placa foi nebulizada com solução metanólica de 

DPPH a 0,2 mM. A atividade antioxidante foi evidenciada pela presença de manchas 
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2,2-difenil-1-picrilidazina 
(ausência de coloração) 

NO2

NO2

O2N N N

NO2

NO2

O2N NH N
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brancas ou amarelas decorrentes da redução do DPPH, contra a coloração púrpura 

de fundo, após 30 min à temperatura ambiente. 

 Os compostos isolados que demonstraram resultado positivo nesta 

autobiografia foram avaliados, também frente ao DPPH, pelo método adaptado de 

SHIRWAIKAR e colaboradores (2006) utilizando-se espectrofotômetro. Nessa 

oportunidade o equipamento foi zerado com metanol e mediu-se a absorção da 

solução metanólica de DPPH (0,2 mM) e das amostras em concentrações de 20 

μg/ml, 40 μg/ml, 80 μg/ml, 100 μg/ml, 110 μg/ml e 120 μg/ml. Para tanto, preparou-

se uma solução metanólica de amostra com concentração final de 1 mg/ml da qual 

alíquotas foram retiradas para obtenção da concentração final desejada. O alcalóide 

boldina foi utilizado como padrão positivo na concentração de 5 μg/ml. Conforme 

prevê o método, 1 ml da amostra foi adicionado de 1 ml da solução metanólica de 

DPPH, à temperatura ambiente, e após 30 min procedeu-se a leitura em 

espectrofotômetro (517 nm). Com objetivo de melhor acompanhar o perfil de 

atividade das amostras as leituras em espectrofotômetro foram realizadas a cada 5 

min a partir da mistura da amostra com o DPPH. O resultado é expresso pela 

capacidade da amostra em reduzir a absorvância do DPPH, segundo a expressão: 

100 – (Absorção da amostra X 100 / Absorção do DPPH). 

 

II.3.3 Atividade Anticolinesterásica 

 A exemplo da galantamina e considerando o potencial da família 

Amaryllidaceae no descobrimento de novas substâncias com atividade colinérgica 

este trabalho se propôs a avaliar o potencial anticolinesterásico dos vegetais 

estudados. Os produtos isolados, bem como os extratos bruto, DICLORO A, 

DICLORO B e BUTANÓLICO de H. morelianum e H. santacatarina foram avaliados, 

segundo o método de MARSTON e colaboradores (2002), quanto à capacidade de 

inibição da enzima acetilcolinesterase in vitro. 
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II.3.3.1 Preparação das amostras 

 As amostras de extrato bruto, fração DICLORO A, fração DICLORO B, fração 

BUTANÓLICA e alcalóides isolados de ambas as espécies trabalhadas, foram 

analisadas em três concentrações diferentes, conforme protocolo descrito para o 

ensaio antioxidante autobiográfico (II.3.2.1). O alcalóide fisostigmina foi utilizado 

como padrão positivo nas mesmas condições das amostras de alcalóides isolados (a 

partir de uma solução mãe de 1 mg/ml tomou-se alíquota de 5 μl). 

 

II.3.3.2 Descrição da técnica 

Este método consiste numa autobiografia desenvolvida sobre uma 

cromatoplaca de sílica gel, onde são aplicadas as amostras. A enzima 

acetilcolinesterase (1000 U) é dissolvida em 150 ml de tampão Tris - ácido clorídrico 

0,05M a pH 7,8, seguida da adição de albumina de soro bovino (150 mg) para 

estabilização da enzima. Esta solução é mantida à temperatura de 4°C e nebulizada 

sobre a cromatoplaca com as amostras. A placa é incubada a 37°C, durante 20 min, 

em atmosfera úmida. 

Para detecção da enzima, uma solução de 1-naftil acetato (250 mg) em etanol 

(100 ml) e outra de Fast Blue B salt (400 mg) em água destilada (160 ml) são 

preparadas. Após incubação da placa de CCD, 10 ml da solução de naftil acetato e 

40 ml da solução de Fast Blue B salt são misturadas e, em seguida, nebulizadas 

sobre a placa, ocorrendo o desenvolvimento de coloração púrpura após 1 a 2 min. 

Essa coloração se desenvolve, quando o 1-naftil acetato é clivado pela 

acetilcolinesterase em 1-naftol, o qual reage com o reagente Fast Blue B salt 

formando um diazônio de coloração púrpura (Figura II.2). As regiões da placa que 

contêm substâncias capazes de inibir a ação da enzima acetilcolinesterase (neste 

caso a formação do diazônio púrpura) apresentam uma mancha branca contra o 

fundo púrpura (MARSTON et al., 2002). 
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Figura II.2: Esquema da reação da enzima acetilcolinesterase com o acetato 
de 1-naftila e formação subseqüente da coloração púrpura sobre a 
cromatoplaca. 
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II.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Ao avaliarmos as atividades farmacológicas in vitro de um extrato vegetal ou 

de seus constituintes purificados, deve-se estar atento para as conclusões não irem 

além do escopo do ensaio. Ou seja, muitos artigos são publicados extrapolando 

resultados obtidos in vitro para sustentar atividade e eficácia in vivo sem considerar 

fatores biofarmacêuticos (HOUGHTON et al., 2007). Partindo desse pressuposto, a 

seguir estão apresentados os resultados dos ensaios in vitro realizados. 

 

II.4.1 Verificação da atividade antimicrobiana 

 Os usos populares de espécies de Hippeastrum são muito limitados, bem 

como estudos sobre seu potencial antimicrobiano. Assim, com a intenção de suprir 

parcialmente esta lacuna de informação e considerando a ampla utilização de 

exemplares de Amaryllidaceae na medicina tradicional africana contra infecções, 

procedeu-se o ensaio antimicrobiano para os extratos e compostos isolados a partir 

de Hippeastrum. 

 Em relação aos inóculos, deve-se destacar que as cepas utilizadas são 

comumente causadoras de patologias veterinárias, mas futuramente poderão se 

tornar comuns aos seres humanos. Rhodococcus equi é uma bactéria, inicialmente 

descrita pela medicina veterinária, que causa uma infecção denominada 

rodococose; sobretudo em potros entre 2 e 6 meses de idade (OLIVEIRA et al., 

2004). A infecção é também descrita em cavalos adultos, porcos, bois, caprinos, 

carneiros, pássaros selvagens e outros animais. Raramente, provoca infecção em 

humanos, sendo considerado um patógeno oportunista incomum (PRESCOTT, 

1991; SEVERO e PETRILLO, 2001).  Entretanto, a grande incidência e a prevalência 

da SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) e o aumento do número de 

transplantes com necessidade de imunossupressão prolongada vêm tornando a 

doença cada vez mais freqüente e relevante na clínica pneumológica (OLIVEIRA et 

al., 2004). 

Por outro lado, infecções humanas por Salmonella são muito comuns e 

geralmente auto-limitadas; entretanto, infecções severas podem ocorrer. Nesses 
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casos, a escolha do fármaco mais adequado é restringida pelo aumento de 

resistência microbiana (ANGULO et al., 1997). Estudos indicam que existe uma 

correlação entre o sistema terapêutico aplicado aos animais e o perfil de resistência 

de cepas de Salmonella (HOLMBERG et al., 1984; COLIN e BLAKE et al., 1987). 

Essa resistência em grande parte resulta do uso excessivo de antimicrobianos em 

animais de corte, os quais infectam os humanos com cepas cada vez mais 

resistentes (McDONALD et al.,1987). É nesse contexto que se destaca a Salmonella 

sorotipo cholereasuis, utilizada neste trabalho. Embora esse microrganismo seja 

causador de doenças em animais, neste caso especificamente em leitões, e 

raramente em seres humanos, o tratamento terapêutico dado ao rebanho e o perfil 

de resistência dessas cepas está intimamente relacionado à saúde coletiva 

(ANGULO et al., 1997). Deve-se considerar também que microrganismos 

originalmente causadores de doenças em animais estão, gradativamente, infectando 

também os humanos e esse problema merece uma investigação rigorosa. 

Num estudo para determinar a distribuição de patógenos causadores de 

doenças nosocomiais nos Estados Unidos, de acordo com JARVIS e MARTONE 

(1992), de outubro de 1986 a dezembro de 1990 foi verificado que Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus são os microrganismos mais comuns nos hospitais, com 

incidência de 13,7% e 11,2%, respectivamente. Embora esses dois microrganismos 

sejam, na maioria das vezes, assintomáticos, o crescente número de pessoas 

imunodeprimidas e a disseminação de cepas droga-resistente os tornam constante 

alvo de teste para novos antimicrobianos. 

Nesse contexto, mais uma vez destacam-se as plantas enquanto fonte de 

produtos naturais com estruturas químicas variadas, que podem se tornar uma 

alternativa aos fármacos já utilizados. 

 Quanto à metodologia, as publicações envolvendo Amaryllidaceae (extrato 

e/ou compostos isolados) apresentam métodos de discos ou cilindros, o que muitas 

vezes pode não reproduzir o potencial da amostra, que mostrará sua atividade 

somente se conseguir permear o meio sólido (RIOS et al., 1988). Até então, não foi 

descrito na literatura a avaliação da atividade antimicrobiana de extrato de plantas 

da família Amaryllidaceae empregando-se o método utilizado neste trabalho. 
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 Observa-se que os quatro inóculos testados apresentaram resistência ao 

extrato bruto de H. morelianum e de H. santacatarina, além de não terem sofrido 

redução logarítmica das UFCs. Considerando os estudos antimicrobianos em outros 

gêneros, os resultados deste trabalho sugerem a variabilidade de características 

farmacológicas dentro da família Amaryllidaceae, assim como justificam a restrita 

utilização popular de espécies de Hippeastrum como antimicrobianos. 

 Conforme previsto na metodologia, procedeu-se também a contagem das 

UFC após o tempo de 24h, de modo a verificar se a amostra (em sua maior 

concentração) apresenta atividade bactericida ou bacteriostática sobre os inóculos. 

Os resultados mostraram que as amostras testadas (HSEB, HMEB, candimina e 

licorina) não apresentaram redução logarítmica do número de UFC após 24h. 

 O alcalóide licorina não demonstrou qualquer atividade frente aos inóculos 

testados, contrariando um trabalho anterior que havia demonstrado sua atividade 

bactericida contra Staphylococcus aureus a 0,125 mg⁄ml, segundo o método de 

difusão em agar com a amostra impregnando disco de papel (EVIDENTE et al., 

2004). A discrepância dos resultados pode ser atribuída aos diferentes métodos 

utilizados, bem como às características distintas entre as cepas em ambos os 

ensaios. Cabe destacar que, de acordo com a metodologia utilizada as amostras 

deveriam estar solúveis em água, o que determinou a utilização de ambos os 

alcalóides testados sob forma de cloridrato. Uma vez que esta abordagem ainda não 

havia sido feita até então, o entendimento da magnitude da interferência da forma 

química do alcalóide no momento do teste antimicrobiano fica limitado. Por outro 

lado, é descrito no trabalho de EVIDENTE e RANDAZZO (1985) a identificação de 

produtos de degradação da licorina (solubilizada em DMSO) após contato com 

Pseudomonas aeruginosa, sugerindo que as bactérias têm a capacidade de 

sobrepor os efeitos reconhecidamente tóxicos deste alcalóide e, por um mecanismo 

ainda desconhecido, detoxificá-lo produzindo metabólitos menos tóxicos ou atóxicos. 

Assim, como exemplificado para cepas de leveduras, de acordo com item I.2.1.2, a 

resistência ou sensibilidade a esse alcalóide podem estar associadas ao padrão 

genético para cada cepa de microrganismo. Com isso, entende-se que as 

afirmações acerca da atividade antimicrobiana envolvendo a licorina devem ser 

acompanhadas de muita cautela e poucas generalizações. 
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 O alcalóide candimina também não apresentou atividade bactericida para as 

cepas testadas neste estudo. Considerando que essa substância pertence ao 

Núcleo A – tipo homolicorina e que em trabalho anterior o alcalóide hipeastrina (as 

moléculas diferem entre si pela presença de uma metoxila substituinte do anel 

aromático) demonstrou inexpressiva atividade antimicrobiana (EVIDENTE et al., 

2004), o resultado do presente estudo é coerente. Sabendo que até o momento não 

foram registrados dados sobre as atividades farmacológicas deste alcalóide na 

literatura, o resultado obtido neste trabalho se torna importante uma vez que é o 

início da construção do acervo de informações farmacológicas referentes à 

candimina. 

 

II.4.2 Avaliação antioxidante 

 O dano causado por espécies reativas de oxigênio, atualmente, é considerado 

um fator contribuinte de diversas doenças, incluindo alguns tipos de câncer, 

diabetes, doenças do sistema cardiovascular e Mal de Alzheimer (HOUGHTON et 

al., 2007). Assim, identificar um potencial antioxidante de um composto pode 

credenciá-lo a ser uma molécula bioativa mais completa ao considerarmos o 

conjunto de propriedades que ele apresenta. 

 Dentre os resultados obtidos pelo método do DPPH em cromatoplaca, 

podemos destacar que o extrato bruto dos bulbos de H. morelianum apresentou uma 

atividade similar ao padrão positivo, a qual foi diminuindo proporcionalmente à 

concentração. Esse comportamento não foi observado para a mesma amostra de H. 

santacatarina, cujo resultado do teste foi negativo. Entre as frações DICLORO A e B 

de H. morelianum, verifica-se que HMDA RZ9 e HMDA PA4 tiveram resultado mais 

positivo em relação à HMDA BL5, enquanto a amostra HMDB RZ10 apresentou pior 

desempenho em relação à HMDB PA6 e HMDB BL6, as quais tiveram 

comportamento semelhante. Em relação à fração BUTANÓLICA, apenas a maior 

concentração de HMFB BL11 demonstrou resultado positivo. Entre as mesmas 

                                                 
9 HMDA RZ, HMDA PA, HMDA BL: H. morelianum fração DICLORO A de raízes, de partes aéreas e bulbos, 
respectivamente. 
10 HMDB RZ, HMDB PA, HMDB BL: H. morelianum fração DICLORO B de raízes, partes aéreas e bulbos, 
respectivamente. 
11 HMFB BL, HSFB BL: H. morelianum fração BUTANÓLICA de bulbos e H. santacatarina fração BUTANÓLICA 
de bulbos. 



   

 86

amostras testadas para H. santacatarina, verifica-se que HSDB BL12, HSDA BL8 e 

HSFB BL7 apresentam resultados semelhantes, onde a maior concentração 

aproxima-se do resultado do padrão positivo (rutina). 

 Esses resultados nos levam a sugerir, ao menos para H. morelianum, que a 

capacidade seqüestradora do radical DPPH não se deve aos componentes 

alcaloídicos ou isso ocorre apenas em elevadas concentrações. Em H. 

santacatarina, diferentemente, verifica-se que a expressiva atividade da amostra 

HSDB BL é coincidente com os resultados apresentados pelos isolados a partir 

desta fração. 

 Dos produtos isolados testados, apenas licorina e o composto B2 
(provavelmente anidrolicorina) demonstraram resultado positivo, em todas as 

concentrações, no teste frente ao DPPH em cromatoplaca. 

 A partir desses resultados e devido à maior quantidade isolada, a licorina foi 

submetida à avaliação da atividade antioxidante frente ao DPPH pelo método 

fotométrico. A escala de concentrações testadas teve início com 10 μg/ml, valor 

aproximado àquele com resultado positivo na autobiografia. Entretanto, apenas com 

20 μg/ml percebeu-se um discreto resultado na redução da absorvância do DPPH. 

Uma redução em torno de 10% na absorvância do DPPH foi observada a 80 μg/ml, 

mas com 110 μg/ml verificou-se um aumento tempo-dependente da atividade 

chegando a 27% de inibição após 30 min. O comportamento da licorina neste ensaio 

não demonstra efeito antioxidante linear, além de apenas nas concentrações a partir 

de 120 μg/ml ter sido observada a neutralização de 100% do DPPH.  

A Figura II.3 sumariza os resultados obtidos em cada tempo de avaliação, 

após três leituras em espectrofotômetro, para cada concentração testada de licorina 

e boldina (padrão positivo). Embora o método considere apenas o resultado após 30 

min, foram realizadas leituras nos tempos 5, 10, 15, 20, 25 e 30 min. Assim, os 

resultados apresentados pelas diferentes concentrações após 30 min foram 

comparados e demonstraram diferença estatística significativa, para um intervalo de 

confiança de 5%, após análise por ANOVA, seguida pelo teste de Tukey. Para o 

                                                 
12 HSDB BL, HSDA BL: H. santacatarina fração DICLORO B de bulbos e fração DICLORO A de bulbos, 
respectivamente. 
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padrão positivo neste ensaio, o alcalóide boldina, os resultados sugerem um efeito 

tempo dependente a 5 µg/ml, sendo verificado após uma hora decréscimo de 100% 

na absorvância do DPPH. 
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Figura II.3: Representação gráfica da atividade antioxidante da licorina em 
diferentes concentrações e do padrão positivo boldina frente ao DPPH, desde 
5 min até 30 min. 

 

  Considerando o potencial antioxidante da licorina em distintas concentrações, 

após 30 min de ensaio, é possível determinar o IC50 deste alcalóide com auxílio do 

software GraphPad. Na Figura II.4 é demonstrada a curva de concentração versus 

porcentagem de inibição do DPPH pela licorina, em 30 min, cujo IC50 calculado foi 

112,4 µg/ml. 
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Figura II.4: Representação da curva de concentração da licorina versus 
porcentagem de inibição do radical DPPH: comportamento não linear. 
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II.4.3 Screening da atividade anticolinesterásica 

A etiologia do Mal de Alzheimer (MA) permanece desconhecida, mas estudos 

“post mortem” têm mostrado que a doença é caracterizada pela diminuição da 

função colinérgica no cérebro (PERRY et al., 2003). Os mais modernos 

medicamentos utilizados para tratar os sintomas do Mal de Alzheimer elevam os 

níveis de acetilcolina pela inibição da enzima acetilcolinesterase (AChE). Ensaios 

desenvolvidos para detectar esta atividade estão sendo amplamente utilizados para 

um grande número de plantas com a reputação de melhorar a memória 

(HOUGHTON e REN, 2006). Após a descoberta das propriedades da galantamina, o 

screening do potencial anticolinesterásico dos compostos isolados a partir de plantas 

da família Amaryllidaceae se torna relevante.  

Neste trabalho verificou-se que todos os extratos testados, de H. morelianum 

e H. santacatarina, apresentaram resultado positivo ao teste, comparável ao padrão 

fisostigmina. Para H. morelianum, todos os alcalóides demonstraram inibição da 

enzima acetilcolinesterase, exceto A12, com destaque para pretazetina, sal de 

pretazetina, A5 (vitatina, hamaina ou crinina) e A8 (ismina e 3-epimacronina) que 

equivaleram ao padrão positivo. Em H. santacatarina destaca-se a expressiva 

atividade anticolinesterásica apresentada pela licorina e B2 (anidrolicorina). A 

Figura II.5 ilustra o resultado do teste realizado. 

Esses resultados convergem com aqueles disponíveis na literatura para 

pretazetina e vitatina, enquanto para licorina verifica-se alternância entre resultados 

positivos e negativos. Para as demais amostras analisadas este trabalho é pioneiro 

na obtenção dos resultados aqui apresentados. 
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Figura II.5: Demonstração do resultado positivo de alguns alcalóides 
isolados frente ao ensaio do potencial de inibição da enzima 
acetilcolinesterase, em três alíquotas (5 µl, 10 µl e 15 µl) a partir de uma 
solução-mãe (1 mg/ml). 
 
 

 

A Tabela II.3 sintetiza e busca traçar um paralelo entre as atividades 

antioxidante e anticolinesterásica apresentadas pelos extratos e alcalóides isolados 

de H. morelianum e H. santacatarina. A partir dela destaca-se a licorina que, 

juntamente com B2 (anidrolicorina), foi o único alcalóide que demonstrou resultado 

positivo em ambos os testes realizados. Entre os extratos testados de H. 

morelianum, verifica-se em raízes e partes aéreas predominância do efeito 

antioxidante em relação ao anticolinesterásico, reforçando que essas estruturas 

contribuem para a defesa do vegetal. Já para H. santacatarina verifica-se o oposto: 

tanto os extratos quanto os compostos isolados testados demonstraram melhor 

efeito anticolinesterásico quando comparado ao antioxidante.  

 

 

Pretazetina 

5 µl 10 µl 15 µl 5  µl 10 µl 15 µl 

A5 (vitatina, hamaína, crinina) 

A8 (ismina + 3-epimacronina 

15 µl 10 µl 5 µl   

Licorina B2 (anidrolicorina) 

5 µl  10 µl 15 µl 5 µl  10 µl 15 µl 

Sal de pretazetina 

5 µl 10 µl 15 µl 
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Tabela II.3: Resultados apresentados pelas amostras de H. morelianum e H. 
santacatarina após avaliação do potencial antioxidante frente ao DPPH e 
screening da atividade acetilcolinesterásica. 
 

AMOSTRA DPPH AChe AMOSTRA DPPH AChe 

HMEB BL 10mg⁄ml +++ ++ Candimina - 5 μl - + 

HMEB BL 1mg⁄ml + + Candimina – 10 μl - ++ 

HMEB BL 0,1mg⁄ml - + Candimina - 15 μl - ++ 

HMDB BL 10mg⁄ml +++ +++ Pretazetina – 5μl - +++ 

HMDB BL 1mg⁄ml + ++ Pretazetina – 10μl - +++ 

HMDB BL 0,1mg⁄ml - + Pretazetina – 15μl - +++ 

HMDB PA 10mg⁄ml +++ + Sal de Pretazetina 
5μl 

- ++ 

HMDB PA 1mg⁄ml + + Sal de Pretazetina 
10μl 

- ++ 

HMDB PA 0,1mg⁄ml - + Sal de Pretazetina 
15μl 

- ++ 

HMDB RZ 10mg⁄ml + ++ Tazetina 5μl - + 

HMDB RZ 1mg⁄ml - ++ Tazetina 10μl - + 

HMDB RZ 0,1mg⁄ml - + Tazetina 15μl - +++ 

HMDA BL 10mg⁄ml + ++ 
Vitatina/Hamaina/ 

Crinina 5μl 

- 
+++ 

HMDA BL 1mg⁄ml - + 
Vitatina/Hamaina/ 

Crinina 10μl 

- 
+++ 

HMDA BL 0,1mg⁄ml - + 
Vitatina/Hamaina/ 

Crinina 15μl 

- 
+++ 

HMDA PA 10mg⁄ml +++ + A6 – 5μl - - 

HMDA PA 1mg⁄ml + + A6 – 10μl - - 

HMDA PA 0,1mg⁄ml - + A6 – 15μl - - 

HMDA RZ 10mg⁄ml +++ ++ A8 (Ismina + 3-
epimacronina) 5μl 

- +++ 

HMDA RZ 1mg⁄ml + + A8 (Ismina + 3-
epimacronina) 10μl 

- +++ 

HMDA RZ 0,1mg⁄ml - + A8 (Ismina + 3-
epimacronina) 15μl 

- +++ 

HMFB BL 10mg⁄ml +++ +++ A9 – 5μl - - 

HMFB BL 1mg⁄ml + +++ A9– 10μl - - 

HMFB BL 0,1mg⁄ml + ++ A9 – 15μl - - 

   
 

Continua .......... 
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AMOSTRA DPPH AChe AMOSTRA DPPH AChe 

HMFB PA 10mg⁄ml + + 
Trisphaeridina 

 5μl - + 

HMFB PA 1mg⁄ml - + Trisphaeridina 
10μl 

- + 

HMFB PA 0,1mg⁄ml - + Trisphaeridina 
15μl 

- ++ 

HMFB RZ 10mg⁄ml + ++ A11 – 5μl - - 

HMFB RZ 1mg⁄ml - ++ A11 – 10μl - - 

HMFB RZ 0,1mg⁄ml - + A11 – 15μl - - 

HSEB BL 10mg⁄ml - +++ A12 – 5μl - - 

HSEB BL 1mg⁄ml - +++ A12 – 15μl - - 

HSEB BL 0,1mg⁄ml - +++ A12 – 10μl - - 

HSDB BL 10mg⁄ml +++ +++ Licorina - 5 μl + +++ 

HSDB BL 1mg⁄ml ++ +++ Licorina – 10 μl ++ +++ 

HSDB BL 0,1mg⁄ml + +++ Licorina - 15 μl +++ +++ 

HSDA BL 10mg⁄ml +++ ++ B2 - 5 μl + +++ 

HSDA BL 1mg⁄ml + + B2 – 10 μl ++ +++ 

HSDA BL 0,1mg⁄ml + - B2 - 15 μl ++ +++ 

HSFB BL 10mg⁄ml +++ ++ B3 - 5 μl - ++ 

HSFB BL 1mg⁄ml ++ ++ B3 – 10 μl - ++ 

HSFB BL 0,1mg⁄ml + + B3 - 15 μl - +++ 

 
 

*H. morelianum: HMEB BL-extrato bruto de bulbos; HMDB BL-HMDB PA-HMDB RZ: fração 
DICLORO B de bulbos, partes aéreas e raízes respectivamente; HMDA BL-HMDA PA-HMDA 
RZ: fração DICLORO A de bulbos, partes aéreas e raízes respectivamente; HMFB BL-HMFB 
PA-HMFB RZ: fração BUTANÓLICA de bulbos, partes aéreas e raízes respectivamente. 
*H. santacatarina: HSEB BL-extrato bruto de bulbos; HSDB BL-fração DICLORO B de bulbos; 
HSDA BL-fração DICLORO A de bulbos; HSFB BL-fração BUTANÓLICA de bulbos. 
* Os resultados estão indicados em relação ao observado no padrão: rutina, para o ensaio 
antioxidante, e fisostigmina, para o ensaio anticolinesterásico. A simbologia +++ indica 
resultado equivalente ao padrão respectivo. 
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 O estudo químico de um vegetal encontra muitas adversidades durante sua 

realização: inicia pela correta identificação da espécie vegetal, passando pela 

limitada quantidade de matéria-prima e baixo rendimento dos produtos isolados de 

interesse. O estudo com plantas monocotiledôneas encontra de início, uma grande 

dificuldade de identificação botânica. Para a família Amaryllidaceae, particularmente 

para o gênero Hippeastrum, não é diferente. Alguns gêneros dessa família, 

especialmente aqueles de ocorrência na Europa, vêm sendo estudados há muitos 

anos com expressivos resultados botânicos, químicos e farmacológicos. Em relação 

a eles, o gênero Hippeastrum mostra-se ainda num estágio inicial de investigação, 

onde suas características químicas estão sendo delineadas, assim como seu perfil 

botânico e caracterização de suas espécies. Assim, este trabalho busca contribuir 

com a construção de um acervo de informações em torno do gênero Hippeastrum e 

dos alcalóides de Amaryllidaceae. 

Conforme mencionado no início do Capítulo I, H. morelianum durante muito 

tempo foi considerado sinonímia de H. psittacinum e ambos denominados, 

erroneamente, de H. atibaya. Considerando que H. morelianum foi reconhecido 

enquanto espécie botânica distinta acredita-se que o estudo do seu perfil alcaloídico 

possa contribuir para corroborar essa determinação. Ainda, a investigação dos 

alcalóides de H. psittacinum seria importante uma vez que proporcionaria uma 

comparação entre as espécies e poderia complementar a classificação botânica 

dessas plantas com dados químicos. De fato, alguns autores acreditam que o estudo 

do conteúdo químico seja uma ferramenta determinante para esclarecimentos 

botânicos em Amaryllidaceae (BASTIDA et al., 2005). 

H. santacatarina é uma espécie de rara ocorrência no Rio Grande do Sul e a 

oportunidade de investigação dos seus alcalóides neste trabalho contribui para o 

mapeamento do gênero no estado. 

 Considerando a classificação dos alcalóides de Amaryllidaceae em três 

núcleos básicos (A, B e C) e os resultados químicos obtidos para H. morelianum e 

H. santacatarina, verifica-se a ausência de alcalóides com Núcleo B – tipo 

galantamina. Por sua vez, alcalóides com Núcleo A estão presentes: licorina (Núcleo 

A - tipo licorina em H. santacatarina) e candimina (Núcleo A – tipo homolicorina em 
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H. morelianum) como os constituintes majoritários em suas respectivas plantas. 

Essa distribuição converge com os dados químicos já publicados para Hippeastrum 

onde se verifica que os alcalóides de Núcleo A são os de maior ocorrência no 

gênero. Os alcalóides de Núcleo C também estão presentes em ambos vegetais, 

destacando-se a ausência de esqueletos tipo pretazetina e tipo montanina em H. 

santacatarina. Essa informação torna-se relevante porque os referidos subtipos do 

Núcleo C foram constantemente detectados em espécies nativas do estado já 

estudadas por nosso grupo, sendo a primeira verificação de ausência desse tipo de 

estrutura. Apesar da ausência de estruturas similares à galantamina deve-se 

destacar que os outros núcleos alcaloídicos detectados também são 

farmacologicamente relevantes ao considerarmos as atividades já relatadas, o que 

valoriza as espécies de Hippeastrum investigadas neste trabalho. 

 Hippeastrum morelianum, nativo da região Sudeste do país, mostrou-se uma 

importante fonte de alcalóides: a partir dele foram isolados doze compostos. Dentre 

eles a candimina merece destaque não só pela grande quantidade disponível no 

vegetal, mas também pela ocorrência rara, uma vez que há somente um registro do 

seu isolamento até o presente. Esse fato abre uma perspectiva para realizar 

investigações farmacológicas com esta substância, uma vez que a candimina 

apresenta o Núcleo A - tipo homolicorina, o qual compreende diversos alcalóides 

bioativos. Ainda, a oportunidade de divulgação dos dados espectrais completos 

deste alcalóide, de forma inédita até então, também valoriza os resultados deste 

trabalho. 

A partir de H. morelianum, ainda, deve-se enfatizar o isolamento do alcalóide 

trisfaeridina, pela primeira vez descrito neste gênero. Embora a elucidação estrutural 

não esteja completa, os dados obtidos até então sugerem fortemente a presença 

deste alcalóide. Ainda, além da confirmação da identidade da trisfaeridina a sua 

ocorrência sob forma de N-heterosídeo também seria um dado inédito não só para o 

gênero Hippeastrum, mas também para toda família Amaryllidaceae. 

A ocorrência da pretazetina, como sal e base livre, e da tazetina na mesma 

planta oportunizou a discussão da labilidade química e da inter-relação dessas 

substâncias, o que muitas vezes é desconsiderado, mas importante para o 

entendimento do perfil alcaloídico do gênero. Finalmente, o isolamento de 
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haemantamina (crinamina), ismina, 3-epimacronina e vitatina (hamaína ou crinina) 

completam o perfil dos alcalóides desse vegetal. A breve revisão bibliográfica das 

atividades farmacológicas dos alcalóides de Amaryllidaceae apresentada no 

Capítulo II auxilia na avaliação do importante potencial apresentado por H. 

morelianum enquanto fonte de diversos alcalóides. 

Por sua vez, Hippeastrum santacatarina, nativo da serra gaúcha, revelou-se 

como uma abundante fonte do alcalóide licorina. Essa substância mesmo sendo já 

bastante estudada ainda surpreende ao revelar novas atividades a cada estudo. As 

diversas patentes depositadas envolvendo suas propriedades são um bom indicativo 

do constante interesse em investigar e explorar esse alcalóide. A licorina, por ser 

usualmente encontrada em exemplares de Amaryllidaceae, muitas vezes não é 

destacada como resultado de estudos químicos em relação aos alcalóides inéditos 

isolados. Entretanto, se considerarmos a ampla gama de atividades biológicas e as 

diversas possibilidades de estudos que ainda podem ser realizados com essa 

substância, a ocorrência da licorina em um vegetal promove a valorização 

farmacológica do mesmo. Dessa forma, a grande quantidade de licorina isolada 

neste trabalho, a partir de H. santacatarina, proporciona condições de realizar 

investigações futuras que contribuam para complementar o entendimento da sua 

farmacologia. 

Os outros dois alcalóides isolados de H. santacatarina, embora suas 

identidades necessitem de confirmação espectral, também devem ser destacados. A 

provável ocorrência de anidrolicorina é inédita para o gênero até então, mas 

considerando a grande quantidade de licorina o isolamento de um derivado seu é, 

de certa forma, anunciado. O indicativo de ocorrência de Núcleo C – tipo 

haemantamina no terceiro alcalóide isolado, ganha importância pelas características 

farmacológicas já descritas para essa classe de compostos. Assim, H. santacatarina 

é mais um exemplar de Amaryllidaceae nativo do estado que se destaca como fonte 

de alcalóides. 

A Tabela 1 lista os alcalóides isolados nesta Dissertação, bem como a 

quantidade obtida. 
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Tabela 1: Alcalóides isolados neste trabalho com respectivas quantidades obtidas. 
 

ALCALÓIDE QUANTIDADE 
ISOLADA (mg) 

Candimina 110 

Pretazetina 6 

Sal de pretazetina 27 

Tazetina 50 

A5 (vitatina, hamaína ou crinina) 8 

A6 6,5 

A7 (haemantamina ou crinamina) 3,5 

A8 (ismina + 3-epimacronina) 5 

A9 9,5 

Trisfaeridina 100 

A11 5 

A12 8 

Licorina 100 

B2 (anidrolicorina) 8 

B3 9 

 

Tanto para H. morelianum quanto para H. santacatarina, verificam-se 

indicativos da presença de flavonóides na fração BUTANÓLICA, de acordo com 

análise cromatográfica preliminar. Embora a prioridade nos estudos com 

Amaryllidaceae seja o isolamento e caracterização de alcalóides, a exemplo dos 

expressivos resultados obtidos com suas lectinas, acredita-se que o estudo do 

conteúdo flavonoídico poderá também complementar o entendimento da química 

dessa família. Dessa forma, esse aspecto está contemplado nas perspectivas deste 

trabalho, assim como a realização dos estudos espectroscópicos adicionais para 

confirmação das estruturas sugeridas a alguns alcalóides isolados. 

A proposta de realização de um screening das atividades antioxidante e 

anticolinesterásica, objetiva acompanhar a atual tendência de buscar na família 

Amaryllidaceae uma substância semelhante à galantamina. Ou seja, a avaliação 
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mesmo preliminar dessas atividades se tornou inerente aos alcalóides de 

Amaryllidaceae desde a comercialização da galantamina contra o Mal de Alzheimer. 

De fato, verifica-se a ocorrência de atividade anticolinesterásica na maioria das 

amostras testadas, em ambos vegetais. A atividade comparável ao padrão positivo 

apresentada pelos alcalóides pretazetina, A8 (ismina + 3-epimacronina), vitatina 

(hamaína ou crinina), licorina e B2 (provavelmente anidrolicorina) merecem 

destaque assim como a moderada atividade apresentada pela candimina. Os 

extratos de H. santacatarina demonstram melhor atividade em relação aos extratos 

de H. morelianum, o que pode ser atribuído à presença majoritária da licorina nessas 

amostras.  

Por outro lado, o mesmo não ocorre na avaliação da atividade antioxidante 

onde apenas os extratos (de ambos vegetais) e o alcalóide licorina demonstraram 

atividade. Esses resultados nos levam a destacar a diferença no desempenho entre 

os extratos brutos das duas plantas, além de sugerirem, para H. morelianum, que a 

capacidade seqüestradora do radical DPPH não se deve aos componentes 

alcaloídicos. Nesse contexto, novamente se destacam os flavonóides que poderiam 

estar contribuindo na demonstração dessa atividade. Em H. santacatarina verifica-se 

que a expressiva atividade da amostra DICLORO B de bulbos é coincidente com os 

resultados da licorina e B2 (provavelmente anidrolicorina) - compostos isolados a 

partir desta fração.  

O potencial antioxidante da licorina foi analisado mais detalhadamente, onde 

se destaca a atividade tempo dependente a 110 µg/ml e o valor do IC50 a 112,4 

µg/ml. Embora seja uma atividade discreta em relação ao padrão boldina, testado 

nas mesmas condições, essa avaliação é mais um dado que contribui com a 

farmacologia deste importante alcalóide e pode ser atribuída à presença de suas 

hidroxilas livres (MARTINEZ et al., 1992). A ação antioxidante da boldina, conforme 

CASSELS e colaboradores (1995) está intimamente relacionada à presença de um 

sistema difenólico orto-substituído por dois grupamentos metoxila. Essa 

característica estrutural não é observada em nenhum alcalóide isolado neste 

trabalho. 

Entende-se que as avaliações do potencial antioxidante e anticolinesterásico 

das amostras de H. morelianum e H. santacatarina realizadas neste trabalho são 
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consideradas como triagem inicial de caráter qualitativo. Para determinação 

definitiva das referidas atividades, testes complementares e quantitativos devem ser 

realizados.  

O teste da atividade antimicrobiana dos extratos brutos e do alcalóide 

majoritário de H. morelianum e H. santacatarina, candimina e licorina 

respectivamente, foi proposto considerando os usos populares já descritos para 

outros gêneros de Amaryllidaceae, dentre os quais a propriedade anti-séptica é uma 

das mais difundidas. Para Hippeastrum, não foi encontrada nenhuma avaliação 

microbiológica descrita na literatura, o que constituía uma defasagem de informação 

acerca do gênero. Assim, este trabalho buscou preencher, parcialmente, esta lacuna 

sendo o método de diluição geométrica e os inóculos de ocorrência veterinária 

utilizados as características diferenciais do ensaio. 

Apesar da elevada concentração de extrato testada, os quatro inóculos 

escolhidos demonstraram resistência, de acordo com o método utilizado, sendo as 

amostras ineficientes em causar a morte ou inativação dos microrganismos. 

Considerando que o uso de espécies de Hippeastrum como antimicrobianos não 

está descrito entre os usos populares dessas plantas pode-se afirmar que, mais uma 

vez, os resultados científicos convergem com dados tradicionais. 

Quanto aos alcalóides licorina e candimina, os inóculos também 

demonstraram resistência, não sendo detectada atividade bactericida nem 

bacteriostática. A avaliação deste resultado é limitada pelo entendimento parcial da 

ação antimicrobiana da licorina, a qual parece estar relacionada com o padrão 

genético do microrganismo. Ainda, a detecção de produtos de degradação atóxicos 

após exposição de Pseudomonas aeruginosa à licorina indica a capacidade de 

algumas cepas de microrganismos em neutralizar os efeitos desse alcalóide. Dessa 

forma, sugere-se estudos microbiológicos adicionais para a melhor compreensão do 

conjunto de resultados observados e dispostos na literatura. Ainda, essas 

investigações poderiam contribuir para esclarecer os motivos (ou mecanismos) pelos 

quais um alcalóide com atividades citotóxica, antitumoral, antiviral e propriedades 

quelantes do DNA não demonstra atividade contra alguns procariotos.  
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Para o alcalóide candimina, uma vez que não se verifica nenhum ensaio 

farmacológico descrito na literatura, a ausência de atividade antimicrobiana já 

constitui um dado relevante. Estudos anteriores com alcalóides de Núcleo A – tipo 

homolicorina já demonstraram ausência de atividade antimicrobiana desse grupo, 

corroborando o resultado do presente trabalho. Entretanto, assim como para licorina, 

devido a ambos alcalóides pertencerem ao mesmo Núcleo A, estudos 

complementares tornam-se relevantes para o estabelecimento de um perfil de 

atividade microbiológica. 

Dessa forma, pode-se considerar que este trabalho cumpriu com seus 

objetivos de isolar e elucidar a estrutura dos alcalóides de H. morelianum e H. 

santacatarina, além de realizar um screening das atividades antioxidante, 

anticolinesterásica e antimicrobiana dos extratos e produtos isolados. Ao longo das 

investigações tornou-se evidente a complexa inter-relação química entre os 

metabólitos secundários de Amaryllidaceae e o considerável potencial farmacológico 

dos mesmos. 

Devido ao isolamento e caracterização da candimina e licorina, como 

perspectiva deste trabalho está prevista a utilização dessas matérias-primas para o 

desenvolvimento de investigações farmacológicas adicionais que contribuam com as 

informações preexistentes. Em especial, pretende-se avaliar o mecanismo de ação 

dessas moléculas nos microrganismos e auxiliar na compreensão deste aspecto 

ainda nebuloso em torno da atividade do Núcleo A de alcalóides de Amaryllidaceae. 

Ainda, H. morelianum e H. santacatarina serão utilizados para melhor entendimento 

das relações intra-específicas do gênero Hippeastrum. 
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_______________________________________________________Conclusões
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 A presença de alcalóides foi detectada em H. morelianum e H. 

santacatarina, em todas as partes constituintes analisadas: bulbos, raízes e partes 

aéreas. Após procedimento de extração ácido-base as frações DICLORO A, 

DICLORO B e BUTANÓLICA de H. morelianum apresentaram diferenças 

qualitativas entre os alcalóides presentes, em contraste com H. santacatarina onde 

não houve diferença no perfil alcalóidico nas mesmas frações. 

 A partir de H. morelianum foram isoladas doze substâncias, das quais 

oito tiveram sua estrutura determinada, ou em alguns casos sugerida, através do 

uso de métodos cromatográficos e espectroscópicos. O alcalóide candimina é o 

componente majoritário na planta e sua ocorrência é pouco comum. O isolamento 

dessa substância oportunizou a exploração de seus dados espectroscópicos, os 

quais não constam na literatura, até então. 

 A partir de H. santacatarina foram isoladas três substâncias, das quais 

duas tiveram sua estrutura determinada ou sugerida, também pela utilização de 

métodos cromatográficos e espectroscópicos adequados. A licorina é o alcalóide 

majoritário desta planta. 

 Os extratos de ambos vegetais demonstraram potencial antioxidante e 

anticolinesterásico frente a ensaio autobiográfico, não apresentando propriedades 

antimicrobianas, assim como licorina e candimina. 

 Os isolados pretazetina, A8 (ismina + 3-epimacronina), vitatina 

(hamaína ou crinina), licorina e B2 (provavelmente anidrolicorina) apresentaram 

atividade anticolinesterásica semelhante ao padrão positivo em ensaio por 

autobiografia. 

 Dentre as amostras testadas apenas os alcalóides licorina e B2 
(provavelmente anidrolicorina) mostraram potencial antioxidante em ensaio frente ao 

DPPH, sendo o IC50 da licorina na ordem de µg/ml. 
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