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Atualmente composta por mais de 1600 espécies com distribuição mundial, a família 
Amaryllidaceae destaca-se pela produção de alcaloides isoquinolínicos aos quais são 
atribuídas atividades biológicas tais como: antitumoral, anti-inflamatória, analgésica, 
antimicrobiana e ação inibitória e reversível da enzima acetilcolinesterase. No Brasil, 
até 2013, foram contabilizadas 134 espécies de Amaryllidaceae, das quais 75 são 
endêmicas e algumas estão ameaçadas de extinção como é o caso de Worsleya 
procera (Lem.) Traub, única representante do gênero Worsleya. Esta espécie ocorre 
exclusivamente no Estado do Rio de Janeiro e até o momento não foram encontrados 
estudos fitoquímicos publicados o que torna a presente investigação pioneira. Desta 
forma, foram coletadas amostras das raízes de Worsleya procera (Lem.) Traub na 
Área de Proteção Permanente (APP), dentro dos limites da Área de Proteção 
Ambiental da Região Serrana de Petrópolis (APA Petrópolis) no estado do Rio de 
Janeiro (autorização de coleta SISBIO nº 41717 – Ministério do Meio Ambiente). 
Uma exsicata foi depositada no Herbário da UFES sob o número 35307. Em seguida, 
o material foi desidratado, triturado e macerado com metanol de forma exaustiva. 
Extrações ácido-base realizadas posteriormente resultaram na obtenção de extratos 
enriquecidos em alcaloides, os quais foram submetidos à análise por cromatografia 
gasosa acoplada a espectrômetro de massas (CG-EM). Identificou-se nove compostos: 
ismina, licorina, 5,6-deidrobicolorina, galantindol, tazetina, galantina, 
deidrounguedina, trisfaeridina, 3-epimacronina. Detectou-se, também, alcaloides 
derivados do esqueleto do tipo homolicorina e licosinina, além de outros totalmente 
desconhecidos. Empregando-se técnicas cromatográficas e espectoscópicas, foram 
isolados e identificados, até o momento, licorina, tazetina, 3-epimacronina, 
homolicorina e albomaculina. Desta forma, a continuação do presente estudo 
conduzirá à determinação completa do perfil alcaloídico das raízes da espécie em 
questão e à determinação das atividades biológicas dos compostos isolados. (FAPES, 
CAPES, CNPq) 
 
Palavras Chave: Worsleya procera (Lem.) Traub, alcaloides isoquinolínicos, 
Amaryllidaceae.  
 


