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RESUMO 

O gênero Licaria possui cerca de 38 espécies e três subgêneros, sendo um destes 

o Cannella, que possui cerca de três espécies, é quimicamente rico em lignanas 

furofurânicas, alcaloides oxoaporfínicos, monoterpenos, sesquiterpenos. Em estudos 

anteriores, foi observado um perfil rico em alcaloides nos galhos de L. angustata e L. 

martiniana e suas frações alcaloídicas apresentaram atividades antimicrobiana e 

citotóxica promissoras. Diante desse contexto, propôs-se neste trabalho continuar a 

estudar fitoquimicamente as frações alcaloídicas para isolar isolados dos extratos dos 

galhos de L. angustata e L. martiniana. Após a obtenção dos extratos e frações 

alcaloídicas de galhos de L. angustata e L. martiniana, realizou-se os testes de 

citotoxidade e os extratos da espécie L. martiniana apresentaram a maiores 

porcentagens de morte celular, sendo assim importante investigar as substâncias 

responsáveis por essa atividade. As frações alcaloídicas das duas espécies foram 

submetidas a análise por Espectrometria de Massas e na fração alcaloídica de L. 

angustata foi possível fragmentar os íons observados podendo sugerir com maior 

precisão os alcaloides presentes nessa espécie. A partir dessa análise, pode-se afirmar 

que o perfil cromatográfico das frações de galhos de ambas espécies são diferentes, com 

isso a atividade citotóxica descrita pode não estar ligada à presença de alcaloides. A 

fração alcaloídica da espécie L. martiniana foi submetida à cromatografia em coluna 

normal, utilizando clorofórmio e metanol em ordem crescente de polaridade como 

eluente. As frações obtidas apresentaram baixo rendimento, por esse motivo selecionou-

se a fração 4 para ser analisada por espectrometria de massas pois foi a que apresentou  

perfil alcaloídico e menos complexo em CCD. No fracionamento do extrato metanólico 

e da fração hexânica de L. angustata, foram obtidos vários precipitados. Foram obtidas 

no total 2 substâncias puras que estão em processo de análise por espectrometria de 

massas e RMN e outras 8 estão em processo de recristalização e análise por 

espectrometria de massas e RMN. Tendo em vista os resultados alcançados, este 

trabalho foi de suma importância, pois descreveu o perfil alcaloídico das espécies L. 

angustata e L. martiniana, que são espécies com poucos relatos na literatura. Pode-se 

observar que estas apresentam um perfil cromatográfico complexo e a presença 

minoritária de alcaloides, sugerindo um trabalho posterior voltado o estudo de 

compostos fenólicos nas duas espécies. 

Palavras-chave: Lauraceae, alcaloide, atividade biológica.  
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1.0  INTRODUÇÃO 

O Brasil destaca-se na identificação de novos produtos devido à diversidade 

biológica existente nas suas florestas e na quantidade de espécies, tornando-o imenso no 

campo de pesquisa de novas substâncias (PINTO et al., 2002). Dentre as famílias 

botânicas presentes, a Lauraceae é uma das mais importantes devido à grande 

quantidade de espécies ricas em substâncias bioativas (BARROSO et al., 2002).   

A família Lauraceae possui uma distribuição pantropical sendo bem 

representada na América, Ásia tropical, Austrália e Madagascar e pouco expressivas no 

sul da África. Esta família apresenta cerca de 50 gêneros e 2500 espécies, no Brasil 

existem cerca de 400 espécies distribuídas em 25 gêneros, representando 16% da 

distribuição mundial. (BARROSO et al., 2002).   

É caracterizada quimicamente por apresentar em suas diversas espécies 

substâncias como: terpenos, alcaloides, neolignanas, fenilpropanoides, ésteres e 

flavonoides (COSTA, 2002; BATISTA, 2010; FUNASAKI, 2009; GARCEZ, 2011). 

Entre as propriedades comprovadas nos extratos de suas espécies, destacam-se as 

atividades antioxidante e antimicrobiana (SOUZA et al., 2004, ANTUNES et al., 2006, 

SILVEIRA et al., 2011, ALCÂNTARA et al., 2010; YAMAGUCHI et al., 2012). 

O gênero Licaria possui cerca de 38 espécies e três subgêneros, sendo um destes 

o cannella, que possui cerca de três espécies (KURZ, 2000). Há relatos na literatura da 

presença de lignanas furofurânicas (ALEGRI O et al., 1981),  alcaloides oxoaporfínicos, 

(ALEGRIO et al., 1981), monoterpenos, sesquiterpenos (FRANCA & GOTTLIEB, 

1974), entre outros metabólitos neste gênero. 

Em estudos anteriores, foi detectada a presença de alcaloides nas espécies L. 

cannella angustata e L. martiniana (ALCÂNTARA, 2009), a partir de separações bem 

sucedidas das frações alcaloídica, observou-se um perfil rico em alcaloides 

oxoaporfínicos e isoquinolínicos e estas frações apresentaram atividades antimicrobiana 

e citotóxica promissora (MOITA, 2014).  

Diante desse contexto, propôs-se neste trabalho continuar a estudar 

fitoquimicamente as frações alcaloídicas e alcaloides isolados de galhos de L. angustata 

e L. martiniana (Lauraceae), realizando a avaliação de suas e avaliar suas atividades 

antimicrobiana e citotóxica, de forma a isolar e identificar os alcaloides nunca antes 

descritos nestas espécies e substâncias bioativas. 
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2.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Estudos botânicos classificam a família Lauraceae, entre as famílias mais 

importantes do mundo (SHEPHERD, 2000; QUINET, 2002). As Lauraceae são 

frequentes em florestas tropicais, com algumas espécies habitando em grandes altitudes, 

entretanto apresenta grande diversidade em terras baixas da Amazônia e América 

Central (ROHWER, 1993). No Brasil, a maioria das espécies da família é encontrada 

em florestas pluviais e em restingas e nos cerrados (SHEPHERD, 2000; QUINET, 

2002). 

Em meio à floresta Amazônica, é uma família muito comum (SOUZA, 2008), 

mas inventários botânicos relatam uma grande dificuldade de identificação de suas 

espécies, pois possuem uma uniformidade morfológica existente entre os táxons 

(COUTINHO, 2006). 

A família Lauracea possui uma grande importância econômica, em virtude das 

diversas aplicações, como no comércio de madeira, indústria, na culinária (o louro 

Laurus nobilis), fabricação de papel, construção civil, marcenaria e uso medicinal. As 

espécies relatadas mais utilizadas na indústria são: Cinnamomum canphora Presl., 

Aniba rosaeodora e Lindera benzoin. Estas espécies são utilizadas na indústria de 

perfumaria e medicamentos, devido ao odor agradável encontrados nos óleos essenciais 

(MARQUES, 2001). 

Do ponto de vista químico, a família Lauraceae é rica em alcaloides, 

principalmente os isoquinolínicos, indólicos e triptofanicos (RIBEIRO et al., 1999). 

Cordell e colaboradores (2001) registraram em seu trabalho o isolamento de 425 

alcaloides, em 25 gêneros e em 189 espécies da família Lauraceae. 

Segundo a revisão de Custódio e Veiga (2014) é relatada na literatura uma grande 

variedade de alcaloides em Lauraceae, com mais de 300 estruturas em 21 gêneros, 

sendo os alcaloides isoquinolinicos a maior classe com cerca de 287 compostos e estes 

estão presentes em todos os gêneros de Lauraceae. 

Dentre os alcalóides isoquinolínicos, os aporfinóides representam um grupo 

grande e ainda em expansão, com mais de 500 alcalóides isolados de mais de 90 

gêneros de plantas e/ou sintetizados. Recebe destaque os alcalóides aporfínicos devido 

as suas pronunciadas atividades biológicas como antioxidante, antimicrobiana e anti-

inflamatória (ZANIN, 2007). Os alcaloides estão sendo considerados relevantes nos 
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trabalhos realizados em mecanismos que envolvem patologias, como do câncer, por 

apresentarem potente atividade de inibição de linhagens de células tumorais.  

Variados estudos na literatura relatam a composição química das espécies do 

gênero Licaria, relatando a presença das seguintes classes de metabólitos secundários: 

lignoides, alcaloides, terpenos, sendo a classe metabólica mais estudada nesse gênero, 

as neolignanas. (AIBA et al., 1973; AIBA et al., 1978; ALEGRIO et al., 1981; 

BARBOSA FILHO et al., 1987;GOTTLIEB &YOSHIDA, 1984; BRAZ FILHO et al., 

1981; FRANCA & GOTTLIEB, 1974). 

Para o gênero Licaria algumas atividades biológicas já foram relatadas como: 

atividade frente ao radical livre DPPH, acetilcolinesterásica (YAMAGUCHI, 2012) e 

atividade citotóxica em linha de células tumorais (ALCÂNTARA, 2009) e inibição da 

DNA-topoisomerase. Poucos trabalhos relatados desse gênero apresentam um estudo da 

composição química com atividades biológicas. 

Na literatura já foi relatado, isolamento de alcaloides axoporfínicos e de 

alcaloides isoquinolínicos no gênero Licaria, dentre estes alcaloides estão: bracteolina 

(1), O-metilbracteolina, α-deidroreticulina (2), estes alcaloides foram isolados da haste 

da casca de Licaria arminiaca, isoladas pela primeira vez no gênero. 

 

Figura 1. Alcaloides isolados em Licaria 

Os alcaloides são compostos nitrogenados que apresentam em sua estrutura, além 

de carbonos e hidrogênio, ocasionalmente oxigênios (DEWICK, 2002; HENRIQUES et 

al., 2004). Este é o maior grupo de metabólitos secundários nitrogenados com mais de 

15.000, sendo encontrados em 20% das espécies de plantas vasculares (TAIZ & 

ZEIGER, 2004). 

 

 

1 2 
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3.0 MÉTODOS UTILIZADOS 

O fluxograma abaixo relata as metodologias utilizadas durante o projeto, para 

alcançar os objetivos.  

 

 

3.1- Ensaio de citotoxidade 

Os ensaios de citotoxicidade serão realizados na Faculdade de Farmácia da UFAM, 

sob o acompanhamento do Dr. Emerson Lima e da Dra. Marne Vasconcelos. 

 

3.2- Atividade antimicrobiana 

Utilizou-se a técnica de difusão em ágar, utilizando como reservatório dos extratos: 

Técnica de difusão em poço e Técnica de difusão em disco. Os ensaios de atividade 

antimicrobiana foram realizados na FIOCRUZ-AM, que é o Instituto de referência em 

microbiologia médica. 

 

 

Reserva florestal Ducke 

Evaporação a pressão reduzida 
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4.0RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No trabalho realizado anteriormente com alcaloides e citotoxidade de folhas e 

galhos de L. angustata e L. martiniana. Foram obtidos ótimos resultados de atividade 

antioxidante para os extratos dos galhos de L. angustata e L. martiniana e de atividade 

citotóxica das frações alcaloídicas dos galhos de ambas as espécies em estudo. O perfil 

cromatográfico das frações analisadas por CCD e espectrometria de massas (EM) foram 

promissores. Tendo em vista esses resultados deu-se continuidade ao projeto. 

4.1 Perfil químico das frações alcaloídicas de L. angustata e L. martiniana 

Realizou-se a obtenção de extrato etanólico de galhos das duas espécies, para a 

realização de partição ácido-base a fim de obter uma maior quantidade de fração 

alcaloídica de galhos de cada espécie dando continuidade ao isolamento de alcaloides. 

O particionamento ácido base foi realizado com uma modificação no processo de 

acidificação, onde ao invés de utilizar o ácido clorídrico utilizou-se o ácido acético. Esta 

modificação foi feita baseada no trabalho de Virlane Reis Cunha (2014-2015), aluna de 

PIBIC do grupo de pesquisa Q-biomA.  

A modificação da metodologia foi feita com êxito, obtendo um aumento de 

rendimento, como pode-se observar na tabela 1 e uma ótima extração de alcaloides, não 

modificando o perfil dos alcaloides em relação a extração utilizado o ácido clorídrico 

para a acidificação, de acordo com a análise por CCD. 

Tabela 1. Rendimentos das partições ácido-base feita com ácido clorídrico (A) e ácido 

acético (B). 

Espécie Amostra A B 

Licaria cannella 

angustata 

Galhos (Ácido acético)    5,70% 2,63% 

Galhos (Ácido clorídrico) 8,66% 1,81% 

Licaria 

martiniana 

Galhos (Ácido acético) 11,17% 2,64% 

Galhos (Ácido clorídrico) 7,47% 0,92% 

        A-Fração não-alcaloídica, B- Fação alcaloídica 

Pode-se observar na tabela 1 o aumento dos rendimentos das frações alcaloídicas 

(B) obtidos da metodologia das duas espécies, para as duas espécies.  

As frações alcaloídicas das duas espécies foram submetidas à análise por 

espectrometria de Massas, os picos observados encontram-se na tabela 2. 



11 

 

Os picos correspondentes a alcaloides foram fragmentados por espectrometria de 

massas. Na fração da espécie L. martiniana não foi possível fragmentar nenhum pico. 

Na fração da espécie L. angustata foi possível fragmentar a maioria dos picos.  

 

Tabela 2. Íons indicativos de alcaloides das frações alcaloídica 

Espécie 
Mass

a 
M+1 

Intensidade 

(%) 
Alcalóide sugerido Referência 

L. 

martiniana 

192 193 71 Escopoletina cumarina Garcez, 2005 

313 314 42 

Norboldina; (+)-6-metoxi-1-(3-

metoxi-benzil)-N-meil-7-

isoquinolinol; Armepavina; 

Laureliptina; 

Wu et al., 2010; Saidi 

et al,2011; Johns, 

1969; Yariwake  

386 387 29 
(+)-6S-ocoteine-N-oxide; 

Norleucoxilonina 

Garcez et al., 2011; 

Vecchietti, 1979 

 

 

 

L. cannela 

angustata 

285 286 63 Coclaurina Garcez, 2005 

299 300 38 
14-episiomenine;(-)-N-

metiisococlaurine; N-metilcoclaurina 

Wu et al., 2010; Saidi 

et al,2011; Schmidt et 

al., 2005 

267 269 10 Caaverina, 
Garcez et al., 2011; 

Vecchietti, 1979 

 308 309 11 Sem sugestão  

 327 328 3 
Isolboldina, norisocoridina, Boldina, 

Palidina, O- metilarmepavina 

Wu et al., 2010; Wu 

& Huang, 2006. 

 O íon m/z 286 ([M+H]+) foi compatível ao íon quase molecular da coclaurina, 

este foi observado com alta intensidade na fração de L. cannella angustata. Ao realizar 

a fragmentação, foi detectado o íon em m/z 269 com maior intensidade, além dos íons 

237,175, 145,143, 137 e 107, o espectro pode ser observado na figura 2. (Schmidt et al., 

2005). 

Figura 2. Espectro de Massas MS 2 da coclaurina 

Na tabela 3 pode-se observar a fragmentação dos demais íons e as substâncias 

correspondentes conforme a comparação com a literatura. 

 

6_MSMS #1229-1467 RT: 7,09-8,46 AV: 239 NL: 2,04E1
T: Average spectrum MS3 286,00,269,00 (1229-1467)
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Tabela 3. Fragmentação dos íons da fração alcaloídica de L. angustata 

Íons (m/z) Principais fragmentos Substância 

300 269,237,192,175,145,143,137 e 107 N-metilcoclaurina 

309 188,173,162 Sem sugestão 

328 313, 311, 297, 279, 265, 190 e 178 Boldina 

269 269,237,175, 145,143, 137 e 107 Coclaurina 

 Com a fragmentação dos íons, pode-se concluir que o íon m/z 269 é um 

fragmento do íon m/z 286, indicando a possível perda de uma hidroxila, por apresentar 

uma massa de 17. Com as análises em CCD e espectrometria de massas foi possível 

observar que os perfis das frações alcaloídicas de ambas espécies são diferentes sendo 

que a espécie L. cannela angustata apresentou um perfil mais rico em alcaloides em 

relação a outra espécie. 

4.2 Ensaios químicos / biológicos com os extratos 

As frações alcaloídicas de ambas espécies foram submetidas ao teste citotóxico 

frente a células tumorais. Na tabela 1 pode-se observar os resultados da porcentagem de 

destruição celular. 

Tabela 4. Resultados dos testes citotóxicos com os extratos e frações alcaloídica  

Legenda: HT1080 (fibrosarcoma humano), HCT116 (cólon - humano), MCF-7 (mama- humano, 

linhagem de células normais), MRC5 (fibroblastos de pulmão humanos), ACP02 (adenocarcinoma 

gástrico), SKIMEL 3 e 9 (Melanomas) 

 

A partir dos resultados apresentados na tabela 1, pode-se destacar o extrato da 

espécie L. martiniana que apresentou a maior porcentagem de destruição celular para as 

células tumorais, mas apresentou uma alta porcentagem de destruição para a célula 

normal. A fração alcaloídica de L. martiniana apresentou maior porcentagem de morte 

celular para a célula HCT116, podendo ser um indicativo que nesta fração há alcaloides 

com atividade citotóxica. 

 

 LINHAGENS DE CÉLULAS TESTADAS          

  HT1080 HCT116 MCF7 
MRC5 

(normal) 
ACP02 SKAMEL 3 SKAMEL 9 

Espécie Amostra 
% morte 

celular 

% morte 

celular 

% morte 

cellular 

% morte 

cellular 

% morte 

celular 

% morte 

cellular 

% morte 

celular 

L. 

martiniana 

Extrato 69,84 65,33 78,90 61,83 39,61 56,43 32,21 

Fração 

alcaloídica 
28,30 30,88 26,86 8,77 13,59 7,46 23,84 

L.cannella 

angustata 

Extrato 37,84 32,09 42,36 16,77 17,45 9,31 20,39 

Fração 

alcaloídica 
28,19 20,84 36,61 10,98 11,48 25,81 13,67 
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4.3 Fracionamento e isolamento de galhos de L. martiniana 

 A fração alcaloídica da espécie L. martiniana foi submetida à cromatografia em 

coluna normal, utilizando clorofórmio e metanol em ordem crescente de polaridade 

como eluente. Foram obtidas 18 frações, mas estas apresentaram um rendimento baixo, 

por este motivo, por meio da CCD das frações obtidas observou-se que a fração 4 

apresentou duas manchas características de alcaloide, sendo uma mais intensa. Esta 

fração foi submetida a espectrometria de massas, mas devido a problemas no 

equipamento não foi possível analisar, mas já esta em processo de análise novamente. 

4.4 Fracionamento e isolamento de galhos de L. angustata 

 Devido ao baixo rendimento das partições alcaloídicas optou-se por fracionar o 

extrato metanólico e a fração hexânica para isolar os compostos majoritários, tendo em 

vista também que a atividade citotóxica foi maior para os extratos. Após análise por 

CCD o extrato metanólico foi submetido à cromatografia em coluna em fase normal, 

utilizando 3,4g, apresentou um precipitado branco na fração 6. Realizou-se 

recristalização com esta fração de acordo com a figura 3. 

 

 Figura 3. CCD da fração 6 e do precipitado branco formado. 

 A fração hexânica foi submetida análise por CCD e foi fracionada por 

cromatografia em coluna em fase normal utilizando 975,6 mg. Foram obtidas 22 frações 

e varias apresentaram precipitados. As frações 3a e 3b foram reunidas e apresentaram 

um óleo amarelo com precipitado branco. A fração 5 também apresentou precipitado e 

esta foi recristalizada obtendo o cristal da figura 4, que ainda estar e processo de 

purificação. 

 

 Figura 4. Cristal formado da fração 5. 

 A fração 6a e 6b apresentaram precipitados branco,com alguns cristais, mas com 

perfil cromatográfico diferente, que foram recristalizados obtendo uma substância pura 



14 

 

na fração 6b com cristais bem formados pontiagudos transparente que pode ser 

observado na figura 5. 

 

Figura 5. CCD da fração 6b e o cristal formado 

 A fração 4a, 4b e 4c foram reunidas e submetidas a fracionamento por 

cromatografia em camada delgada em fase normal. Várias frações apresentaram 

precipitados, dentre elas estão: 4a, 4b e 6 foram submetidas a recristalização. 

 Foram obtidas 2 substâncias puras que estão em processo de análise por 

espectrometria de massas e RMN e outras 8 estão em processo de recristalização e 

análise por espectrometria de massas e RMN. 

 Parte desse trabalhos foi apresentado no I Encontro de Química do Norte –SBQ 

Norte em dezembro de 2014. Na figura 6, pode-se observar o cabeçalho do banner. 

 

Figura 6. Trabalho apresentado em congresso 

Outro resumo foi submetido e aprovado para ser apresentado no X SIMPÓSIO 

BRASILEIRO DE FARMACOGNOSIA em setembro de 2015. Na figura 7 pode-se 

observar o cabeçalho do trabalho. 

 

Figura 7. Trabalho que será apresentado no congresso 
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4.0  CONCLUSÃO 

A modificação realizada na metodologia de extração de alcaloides foi feita com 

êxito, pois esta aumentou o rendimento das frações alcaloídicas e por meio da análise de 

CCD observou-se que a intensidade das manchas características de alcaloides 

aumentou, mas ao realizar coluna cromatográfica em fase normal o rendimento das 

frações foram muito baixo. 

O extrato da espécie L. martiniana  foi o mais ativo no teste citotóxico frente à 

células tumoral. A fração alcaloídica de L. martiniana apresentou maior porcentagem de 

morte celular para a célula de cólon humano, podendo ser um indicativo que nesta 

fração há alcaloides com atividade citotóxica. 

A atividade citotóxica nos extratos das espécies L. angustata e L. martiniana não 

estar associada aos alcaloides, pois nas frações alcaloídas as porcentagens de destruição 

celular diminuíram, outro fator é que na espécie L. angustata apresentou um rico perfil 

em alcaloides, porem sua atividade foi boa em relação a citotoxidade. 

Por meio da análise por espectrometria de massa foi possível identificar o perfil 

da fração alcaloídica dos galhos de L. angustata, que por sua apresentou um perfil bem 

diferente da fração alcaloídica da espécie L. martiniana. 

O fracionamento para obtenção de alcaloides purificados não apresentou êxito, 

pois a quantidade das frações obtidadas foi muito baixo e possuía um perfil 

cromatográfico complexo.  

Quando optou-se pelo fracionamento do extrato metanólico e da fração 

hexânica, obteve-se vários precipitados nas fração, que levou ao indicativo de duas 

substância isolada que apresentou somente uma mancha na CCD e os outros 

precipitados estão sendo purificados e analisados, com isso foram cerca de 8 substâncias 

isoladas, porém estas não apresentam características de alcaloides, mas de terpenos e 

fenólicos. 

Tendo em vista os resultados alcançados, este trabalho foi de suma importância, 

pois descreveu o perfil alcaloídico das espécies L. angustata e L. martiniana, que são 

espécies com poucos relatos na literatura. Pode-se observar que estas apresentam um 

perfil cromatográfico complexo e a presença minoritária de alcaloides, sugerindo um 

trabalho posterior voltado o estudo de compostos fenólicos nas duas espécies. 
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