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RESUMO 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. é conhecida popularmente como jurema-preta, 

sendo utilizada como anti-inflamatório, analgésico, antitussígeno, contra 

bronquite e alguns tipos de úlceras. As suas cascas são utilizadas na preparação 

de bebidas para rituais de cultos indígenas, devido à presença de N,N -

dimetiltriptamina (DMT). Peganum harmala pertence à família Zygophyllaceae e 

é popularmente conhecida como “Arruda da Síria”, apresenta atividade anti-

inflamatória, anticancerígena, analgésica, antisséptica, antibacteriana. Além 

disso é utilizada em bebidas de rituais religiosos provocando efeitos no sistema 

nervoso central, devido à presença das β-carbolinas, harmina e harmalina. O 

presente estudo teve como objetivo a realização do estudo químico e físico-

químico das espécies Mimosa tenuiflora e Peganum harmala por meio de 

técnicas hifenadas para identificação dos principais constituintes. A 

caracterização farmacognóstica do material vegetal, seguiu-se os testes 

preconizados pela 5ª Edição da Farmacopeia Brasileira (2010). Para as 

sementes de Peganum harmala foi realizada a análise por microscopia eletrônica 

de varredura (MEV) acoplada a espectroscopia de energia dispersiva de raios X 

(EDS), para identificação elementar. A identificação dos compostos presentes 

nas drogas vegetais foi realizada através das técnicas cromatográficas 

Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM), 

Cromatografia Líquida acoplada a espectrometria de massas (CLAE-EM), e o 

perfil químico por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a arranjo de 

diodo (CLAE-DAD). A metodologia por CLAE-DAD foi otimizada através de 

Planejamento Fatorial (PF) 33. Os resultados da caracterização farmacognóstica 

demonstraram a qualidade da matéria-prima vegetal das espécies Mimosa 

tenuiflora e Peganum harmala, estando os resultados obtidos das análises de 

acordo com o preconizado pela Farmacopeia. A análise fitoquímica preliminar 

demonstrou os principais metabólitos secundários encontrados nas duas 

espécies. Por meio da MEV-EDS foi possível observar a morfologia da superfície 

e interior das sementes de Peganum harmala, bem como a análise química 

atômica das estruturas.  Por CG-EM foi possível identificar os alcaloides de 

interesse desse estudo: o DMT no extrato de Mimosa tenuiflora e a harmina e 

harmalina, no extrato de Peganum harmala. A análise por CLAE-DAD permitiu 

identificar os compostos de interesse na mistura dos extratos, sendo confirmado 

a partir da análise por CLAE-EM. No planejamento fatorial do método por CLAE-

DAD obteve-se como melhores condições de separação o fluxo em 1 mL/min, 

temperatura 40 ºC presença de aquecimento e ausência de agitação. Sendo 

assim, o estudo físico-químico e químico realizado por meio das técnicas 

hifenadas, contribuiu para o desenvolvimento de uma matéria-prima padronizada 

a base de Mimosa tenuiflora e Peganum harmala. 

 

 

Palavras-chave: Arruda da síria; β-carbolinas; N, N - Dimetiltriptamina; Jurema 

preta. 
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ABSTRACT 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. is popularly known as jurema-preta, being used 

as anti-inflammatory, analgesic, antitussive, against bronchitis and some types 

of ulcers. Their husks are used in the preparation of drinks for rituals of 

indigenous cults, due to the presence of N, N - dimethyltryptamine (DMT). 

Peganum harmala belongs to the family Zygophyllaceae and is popularly known 

as "Arruda da Syria", has anti-inflammatory, anticancer, analgesic, antiseptic, 

antibacterial activity. In addition it is used in drinks of religious rituals provoking 

effects in the central nervous system, due to the presence of β-carbolinas, 

harmina and harmalina.The present study had as objective the accomplishment 

of the chemical and physical chemical study of the species Mimosa tenuiflora and 

Peganum harmala through hyphenated techniques to identify the main 

constituents. The pharmacognostic characterization of plant material was 

followed by the tests recommended by the 5th Edition of the Brazilian 

Pharmacopoeia (2010). For the seeds of Peganum harmala the analysis by 

scanning electron microscopy (SEM) coupled to X-ray dispersive energy (EDS) 

spectroscopy was performed for elemental identification. The identification of the 

compounds present in the vegetal drugs was carried out through the 

chromatographic techniques Gas chromatography coupled to mass spectrometry 

(GC-MS), Liquid Chromatography coupled to mass spectrometry (HPLC-MS), 

and the chemical profile by High Efficiency Liquid Chromatography coupled to 

diode array (HPLC-DAD). The methodology by HPLC-DAD was optimized 

through Factorial Design (FD) 33. The results of the pharmacognostic 

characterization demonstrated the quality of the vegetal raw material of the 

species Mimosa tenuiflora and Peganum harmala, being the results obtained 

from the analyzes according to the recommended by the pharmacopoeia. 

Preliminary phytochemical analysis demonstrated the main secondary 

metabolites found in both species. By means of MEV-EDS it was possible to 

observe the surface and interior morphology of Peganum harmala seeds, as well 

as the atomic chemical analysis of the structures. By CG-EM it was possible to 

identify the alkaloids of interest in this study: DMT in Mimosa tenuiflora extract 

and harmine and harmaline in Peganum harmala extract. The analysis by HPLC-

DAD allowed to identify the compounds of interest in the mixture of the extracts, 

being confirmed from the analysis by HPLC-MS. In the factorial design of the 

method by HPLC-DAD, it was obtained as better separation conditions the flow 

in 1 mL / min, temperature 40 ºC presence of heating and absence of agitation. 

Therefore, the physico-chemical and chemical study carried out using 

hyphenated techniques contributed to the development of a standardized raw 

material based on Mimosa tenuiflora and Peganum harmala. 

 

Keywords: Arruda da Syria; β-carbolines; N, N - Dimethyltryptamine; Black 

Jurema. 

 

 



 
9 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1  Classes comuns de antidepressivos conhecidos. 24 

Figura 2  Distribuição de espécies de Mimosa tenuiflora pelos 

estados brasileiros 

27 

Figura 3  Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir. A: Habitat; B: Folhas; C: 

Caule; D: ramo aculeado; E: Fruto maduro; F: Flores 

29 

Figura 4  Alcaloide indólico (N,N – dimetiltriptamina) isolado da 
Mimosa tenuiflora. 

30 

Figura 5 Sementes de Peganum harmala 32 

Figura 6  Alcaloide indólico Harmalina presente nas sementes de 

Peganum harmala 

33 

Figura 7  Alcaloide indólico Harmina presente nas sementes de 

Peganum harmala 

33 

Figura 8 Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência 
(CLAE). 

38 

Figura 9 Esquema representativo da Espectrometria de Massas 
(EM). 

40 

Figura 10 Esquema representativo do sistema de Cromatografia 

Gasosa (CG). 

41 

 

Capítulo 1 

 

Figura 1  Estrutura da substância N, N –dimetiltriptamina (DMT). 46 
Figura 2  Esquema de obtenção do extrato etanólico bruto de 

Mimosa tenuiflora por maceração exaustiva. 
48 

Figura 3  Representação esquemática da análise dos extratos 
das cascas de Mimosa tenuiflora por CG-EM. 

53 

Figura 4  Histograma de distribuição granulométrica do pó da 
casca do caule de Mimosa tenuiflora. 

55 

Figura 5  Determinação gráfica do tamanho das partículas do pó 
obtido de Mimosa tenuiflora. 

55 

Figura 6  Cromatograma obtido após análise por CG-EM do 
EtOHB das cascas de Mimosa tenuiflora 

59 

Figura 7  Espectro de massas obtidos para o DMT no EtOHB - 
MT. 

60 

Figura 8  Cromatograma do perfil químico das cascas de Mimosa 
tenuiflora a partir da extração com o solvente hexano. 

61 

Figura 9  Cromatograma do perfil químico das cascas de Mimosa 
tenuiflora a partir da extração com o solvente 
clorofórmio. 

62 



 
10 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

Figura 10  Cromatograma do perfil químico das cascas de Mimosa 
tenuiflora a partir da extração com o solvente acetato de 
etila. 

63 

Figura 11  Espectro de massas obtidos para o Dimetilamina N- 
(diisopropilfosfino) metil identificado na extração com 
acetato por CG-EM. 

63 

Figura 12  Proposta de fragmentação da Dimetilamina N- 
(diisopropilfosfino) metil encontrado na extração com 
acetato por CG-EM. 

64 

Figura 13  
 

Cromatograma do perfil químico das cascas de Mimosa 
tenuiflora a partir da extração com o solvente metanol. 

64 

 

Capítulo 2 

Figura 1  Estrutura química das β-carbolinas: harmalina e 
harmina, respectivamente. 

71 

Figura 2  Esquema de obtenção do extrato etanólico bruto de 
Peganum harmala por maceração exaustiva. 

73 

Figura 3  Representação esquemática da análise dos extratos 
das sementes de Peganum harmala por CG-EM. 

79 

Figura 4  Histograma de distribuição granulométrica do pó das 
sementes de Peganum harmala. 

80 

Figura 5  Determinação gráfica do tamanho das partículas do pó 
obtido de Peganum harmala. 

81 

Figura 6  Fotomicrografias das sementes de Peganum harmala. 
a) e b) estrutura interna por corte longitudinal; c) e d) 
estrutura externa evidenciando a superfície da 
semente. 

85 

Figura 7  Fotomicrografia A e C, respectivamente; e EDS B e D, 
correspondentes, das sementes de Peganum 
harmala. 

86 

Figura 8  Cromatograma obtido após análise por CG-EM do 
EtOHB – PH.. 

87 

Figura 9  Espectro de massas obtidos para a harmalina no 
EtOHB - PH. 

88 

Figura 10  Espectro de massas obtidos para a harmina no EtOHB 
- PH. 

88 

Figura 11  Cromatograma das sementes de Peganum harmala 
do grupo A da extração com o solvente hexano. 

90 

Figura 12  Cromatograma das sementes de Peganum harmala 
do grupo A da extração com o solvente diclorometano 

91 

Figura 13  Cromatograma das sementes de Peganum harmala 
do grupo A da extração com o solvente acetato de etila 

91 

Figura 14  Cromatograma das sementes de Peganum harmala 
do grupo A da extração com o solvente metanol 

92 

Figura 15  Cromatograma das sementes de Peganum harmala 
do grupo B da extração com o solvente hexano 

93 

Figura 16  Cromatograma das sementes de Peganum harmala 
do grupo B da extração com o solvente diclorometano 

94 



 
11 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

Figura 17  Cromatograma das sementes de Peganum harmala 
do grupo B da extração com o solvente acetato de etila 

95 

Figura 18 Cromatograma das sementes de Peganum harmala 
do grupo B da extração com o solvente metanol. 

96 

 

Capítulo 3 

 

Figura 1  Esquema de obtenção dos extratos etanólicos brutos 
de Mimosa tenuiflora e Peganum harmala por 
maceração exaustiva 

106 

Figura 2  Cromatograma do método preliminar por CLAE-DAD 
para Mimosa tenuiflora. 

110 

Figura 3  Espectro de UV referente ao composto DMT presente 
na Mimosa tenuiflora e o espectro de UV do DMT 
apresentado por GAUJAC (2013). 

111 

Figura 4  Cromatograma do método preliminar por CLAE-DAD 
para Peganum harmala. 

112 

Figura 5  Espectro de UV referente ao pico no tempo de 
retenção de 21,0 min presente no EtOHB - PH. 

112 

Figura 6 Espectro de UV referente ao pico no tempo de 
retenção de 22,0 min presente no EtOHB - PH. 

113 

Figura 7  Espectro de UV das β-carbolinas apresentado por 
MULLER (2006). 

113 

Figura 8  Cromatograma do método preliminar por CLAE-DAD 
para a mistura do EtOHB - MT e EtOHB – PH.  

114 

Figura 9 Gráfico de Pareto 115 

Figura 10  Gráfico superfície-resposta da mistura dos extratos de 
Mimosa tenuiflora e Peganum harmala 
correlacionando temperatura e %FM. 

116 

Figura 11  Gráfico superfície resposta da mistura dos extratos de 
Mimosa tenuiflora e Peganum harmala 
correlacionando %FM e fluxo de fase móvel. 

117 

Figura 12  Gráfico superfície resposta da mistura dos extratos de 
Mimosa tenuiflora e Peganum harmala 
correlacionando temperatura e fluxo de fase móvel. 

117 

Figura 13  Cromatograma de íons totais no modo positivo do 
EtOHB – MT. 

118 

Figura 14  Cromatograma de íons fragmentados no modo 
positivo do EtOHB - MT.  

119 

Figura 15  Espectro de massas do perfil de fragmentação do 
DMT encontrado no EtOHB - MT por CLAE-EM. 

121 

Figura 16  Perfil de fragmentação proposta para o DMT, 
identificado no EtOHB de Mimosa tenuiflora. 

121 

Figura 17  Cromatograma dos íons totais no modo positivo do 
EtOHB - PH. 

122 

Figura 18  Cromatograma de íons fragmentados no modo 
positivo do EtOHB - PH. 

122 



 
12 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

Figura 19  Espectro de massas do perfil de fragmentação da 
Harmalina encontrada no EtOHB - PH por CLAE-EM. 

124 

Figura 20  Espectro de massas do perfil de fragmentação da 
Harmina encontrada no EtOHB - PH por CLAE-EM. 

124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

% FM Porcentagem do gradiente de fase móvel 

A volume, em mililitros 

ACN Acetonitrila  

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

AYA Ayahuasca  

CAFMA Central de Análise de Fármacos, Medicamentos 
e Alimentos  

CCA Campus de Ciências Agrárias 

CCD Cromatografia em Camada Delgada 

CG Cromatografia em fase gasosa 

CG-EM Cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massas 

CLAE-DAD Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

acoplada a arranjo de diodo. 

CRAD  Centro de Referência para a recuperação de 

áreas degradadas da caatinga  

EDS Espectroscopia de energia dispersiva de raios X 

EtOH P.A Álcool Etílico Absoluto P.A 99,9% 

DMT N,N – dimetiltriptamina 

EtOHB - MT extrato etanólico bruto de Mimosa tenuiflora  

EtOHB - PH extrato etanólico bruto de Peganum harmala  

HVASF Herbário Vale do São Francisco 

iMAO inibidores da enzima monoaminaoxidase  

LC-ESI-IT Cromatografia Líquida acoplada ao 

Espectrômetro de Massas 

MAO Enzima Monoaminoxidase  

MEV Microscopia eletrônica de varredura  

NEPLAME Núcleo de Estudos de Plantas Medicinais 

NPPNS Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e 
Sintéticos 

OMS Organização Mundial de Saúde 

P1 Peso da amostra retida em cada tamis (em 
gramas) 



 
14 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

P2 Soma dos pesos retidos em cada tamis e no 
coletor (em gramas) 

Pa peso da amostra 

Pr peso do cadinho + resíduo da amostra 

Pv peso do cadinho vazio 

RDC Resolução da Diretoria Colegiada  

RMN Ressonância Magnética Nuclear 

SNC Sistema Nervoso Central 

SNRIs inibidores seletivos de recaptação de 
noradrenalina 
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USP Universidade de São Paulo 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A depressão é uma desordem mental que vem sendo considerada por 

muitos especialistas como um dos males do século XXI. Atinge cerca de 300 

milhões de pessoas mundialmente, sendo que 1 milhão cometem suicídio. Por 

ser considerada uma doença de caráter multifatorial sua etiologia pode estar 

relacionada as mais variadas causas, principalmente a uma complexa interação 

de fatores sociais, psicológicos e biológicos, bem como ao estilo de vida 

moderno cada vez mais estressante (WHO, 2017). 

Sabe-se que a diminuição nos níveis centrais de monoaminas 

desempenham papel central no aparecimento de sintomas relacionados a 

depressão. Dessa forma, o tratamento tem sido realizado utilizando os inibidores 

seletivos de receptação de serotonina (SSRIs), inibidores seletivos de 

recaptação de noradrenalina (SNRIs), inibidores da enzima monoamina oxidase 

(iMAO) e os antidepressivos tricíclicos. Porém, existem algumas limitações 

dessas formas de tratamento como o aparecimento de efeitos colaterais, assim 

como a demora no alívio da resposta ao tratamento (BRUNTON; CHABNER; 

KNOLLMANNN, 2012). 

Na busca por novas fontes de tratamentos, alguns estudos demonstraram 

o surgimento de uma nova classe de drogas antidepressivas, a Cetamina, 

utilizada para fins de anestesia (KEITH, 2015) e cuja atividade está relacionada 

a sua ligação aos receptores sigma-1 (alvo dessa classe) (ROBSON et al., 2011). 

As vantagens observadas é o rápido início do efeito terapêutico, que se inicia em 

poucas horas e pode durar até 10 dias (IMMADISETTY et al., 2013; DUMAN; 

AGHAJANIAN, 2012; ROBSON et al., 2011).  

A N,N-dimetiltriptamina (DMT) é um alcaloide indólico, e está presente em 

bebidas alucinógenas utilizadas em contexto religioso, como o vinho da jurema 

e a Ayahuasca (AYA)  (PIRES; OLIVEIRA; YONAMINE, 2010; SOUZA et al., 

2008). A atividade do DMT é compartilhada com a Cetamina (FONTANILLA, et 

al., 2009), pois baseia-se na ação agonista a receptores 5-HT 1A/2A/2C nas regiões 

frontal e paralímbica do cérebro, sendo responsável pelo efeito alucinógeno da 

bebida. Além disso desempenham uma rápida atividade ansiolítica e 

antidepressiva em pacientes com depressão (OSÓRIO et al., 2015), o que pode 

estar relacionada ao agonismo da DMT nos receptores sigma-1. 
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O vinho da jurema corresponde a uma mistura de extratos vegetais, 

utilizada em contextos religiosos por tribos indígenas do nordeste do Brasil, que 

combina a ação do DMT e de inibidores da enzima monoamino oxidase (iMAO) 

(SOUZA et al., 2008). É caracterizado pela presença do extrato etanólico de 

Mimosa tenuiflora onde é encontrado o DMT, o qual é combinado com espécies 

que possuem atividade iMAO comprovada como a Passiflora ou ainda sementes 

de Peganum harmala (GAUJAC et al., 2013; HERRAIZ et al., 2010), 

apresentando efeitos alucinógenos e antidrepressivos. 

A enzima monoamino oxidase (MAO) é capaz de metabolizar triptaminas, 

como a serotonina e o DMT, e com isso controla a concentração desses 

neurotransmissores (YRITIA et al., 2002). A combinação dos extratos vegetais 

de Mimosa tenuiflora e Peganum harmala se dá pela necessidade de inibição da 

MAO para não metabolização do DMT quando administrado por via oral, 

permitindo que o DMT ultrapasse a barreira gastrointestinal e alcance a 

circulação sanguínea, exercendo assim suas atividades no sistema nervoso 

central (SNC) (METZNER, 2006). 

O uso popular e tradicional dessas espécies vegetais dá-se a partir da 

preparação dos seus extratos vegetais, e estes devem apresentar segurança, 

qualidade e eficácia para a sua utilização. Dessa maneira, quando o extrato é 

produzido faz-se necessário à sua padronização, visto que a eficácia de tal 

produto é alcançada com a invariabilidade dos princípios ativos. Essa 

padronização possui como principal objetivo a busca pela qualidade da matéria 

prima vegetal bem como a qualidade do produto acabado (ALVES, 2013). 

Diante disso, este trabalho teve como intuito a realização de um estudo 

físico-químico e químico por técnicas hifenadas para identificar os principais 

constituintes das espécies Mimosa tenuiflora e Peganum harmala servindo como 

base para o desenvolvimento de uma matéria-prima padronizada como 

alternativa para o tratamento da depressão. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 GERAL 
 

 Desenvolver uma matéria-prima padronizada a partir do estudo físico-

químico e químico por técnicas hifenadas para identificar os principais 

constituintes das espécies de Mimosa tenuiflora e Peganum harmala como 

alternativa para o tratamento da depressão. 

 

2.2 ESPECÍFICOS  
 

• Realizar a caracterização físico-química das drogas vegetais Mimosa 

tenuiflora e Peganum harmala; 

• Avaliar os constituintes da Mimosa tenuiflora e da Peganum harmala por 

Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM); 

• Desenvolver uma metodologia analítica para determinação do perfil 

cromatográfico das drogas vegetais Mimosa tenuiflora e Peganum 

harmala por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a arranjo 

de diodo (CLAE-DAD); 

• Otimizar a metodologia analítica por CLAE-DAD dos compostos 

presentes na mistura dos extratos de Mimosa tenuiflora e Peganum 

harmala, a partir de planejamento fatorial 33, utilizando como fatores 

independentes: temperatura, fluxo de fase móvel e composição do 

gradiente de fase móvel; 

• Identificar através da Cromatografia Líquida acoplada ao Espectrômetro 

de Massas (CLAE-EM) os constituintes químicos das espécies Mimosa 

tenuiflora e Peganum harmala. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

3.1 PLANTAS MEDICINAIS 
 

 As plantas medicinais constituem uma grande parte da biodiversidade e 

há muito tempo vem sendo utilizada para fins terapêuticos. O homem utiliza de 

diversas maneiras como para a cura, prevenção e tratamento de doenças, no 

controle de pragas e em mecanismos de defesa, além de contribuir como uma 

importante fonte de compostos bioativos (FIRMO, et al., 2011; MACIEL et al., 

2002).  

 O Brasil é um país rico em biodiversidade possuindo cinco principais 

biomas: floresta amazônica, cerrado, mata atlântica, pantanal e caatinga 

(SOUSA et al., 2008). A caatinga é o único bioma restrito ao território brasileiro, 

sendo uma região com características e espécies únicas. Possui um merecido 

destaque devido a pluralidade de comunidades vegetais, e as diversas 

estratégias de sobrevivência aos períodos de seca que as espécies vegetais 

desenvolveram (LEAL, TABARELLI, SILVA, 2003).  

 A biodiversidade existente no Brasil tem sido uma fonte de substâncias 

biologicamente ativas, sendo de extrema importância a sua preservação 

(BARREIRO; BOLZANI, 2009). As plantas medicinais por meio de seus 

metabólitos secundários, contribuem significativamente para o desenvolvimento 

de novas estratégias terapêuticas. Os metabólitos podem atuar de forma direta 

ou indireta no organismo, e podem inibir ou ativar importantes alvos moleculares 

e celulares. O tratamento realizado com uso de plantas medicinais é denominado 

de fitoterapia (CALIXTO, 2005).  

 O avanço no uso de medicamentos à base de plantas medicinais e o 

conhecimento popular mostram a necessidade de estudos para esclarecer e 

confirmar as informações sobre a atividade dessas plantas, objetivando 

minimizar os efeitos colaterais e toxicológicos, visto que a utilização deve ser 

realizada de forma confiável e segura (FIRMO et al., 2011). 

  É notável o crescimento da utilização de fitoterápicos pela população 

brasileira, tendo duas condições para explicar este aumento. Inicialmente 

consiste nos avanços em pesquisas na área científica, que explica e permite o 

desenvolvimento de fitoterápicos seguros e eficazes. A segunda condição é a 
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grande busca por terapias menos agressivas a saúde, principalmente pela 

população que não tem acesso a medicamentos (YUNES, et al., 2001).  

 Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 26 de 13/05/2014 

da Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), a definição de fitoterápicos diz que 

são aqueles medicamentos produzidos exclusivamente com matérias primas 

ativas vegetais, com eficácia e segurança baseada em evidências clínicas e que 

apresentam constância na sua qualidade (BRASIL, 2014).  

 Para registro de medicamentos fitoterápicos, é necessário a realização de 

testes que visam garantir a pureza e integridade da droga vegetal, além da 

avaliação de solventes e excipientes utilizados na extração do derivado, relação 

aproximada droga vegetal: derivado vegetal e testes de pureza e integridade do 

derivado vegetal. Para extratos secos, é exigida a determinação de água, 

densidade aparente, além de determinação de contaminantes, análise 

quantitativa de marcadores e perfil cromatográfico (BRASIL, 2014). 

 Assim, a qualidade dos produtos fitoterápicos garantem a segurança aos 

usuários, assim como a inclusão da fitoterapia na saúde pública contribui para 

as práticas naturais de cuidado a saúde, incentivo a criação de farmácias 

populares além de promover uma integração do saber popular ao saber científico 

(PEIXOTO, 2017).  

 

3.2 DEPRESSÃO 
 

A depressão é uma doença crônica, principalmente caracterizado por uma 

quadro de tristeza constante, falta de interesse em atividades prazerosas e na 

execução de atividades rotineiras, com duração em torno de duas semanas 

consecutivas (DEPRESSION, 2012). As pessoas acometidas com depressão 

apresentam alguns sintomas característicos como perda de energia, mudança 

no apetite, ansiedade, falta de concentração, inquietação, culpa, pensamentos 

suicidas (WHO, 2017). 

Estudos demonstram que a depressão tem uma combinação multifatorial 

(genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos).  O estresse tem sido um dos 

principais fatores ambientais que possui influência considerável como 
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predisposição para a depressão, correspondendo a aproximadamente 60 % dos 

casos de eventos depressivos (JOCA; PADOVAN; GUIMARÃES, 2003). 

A ocorrência tem sido maior em crianças e adolescentes, quando 

comparado a pessoas em idade adulta, principalmente devido a quadros de 

irritabilidade emocional mais evidente do que humor baixo. Os altos níveis de 

ansiedade em crianças são fatores predeterminantes para transtornos de humor 

e ansiedade crônica na fase adulta (IBANEZ, et al., 2014).  

Alguns sintomas depressivos podem estar associados a outras doenças, 

como hipotireoidismo, doença de Parkinson e doenças inflamatórias. Além de 

que a depressão pode agravar o tratamento de outras doenças, como exemplo, 

o câncer, diabetes, traumatismo, doenças do coração (BRUNTON; HILAL-

DANDAN, 2015). 

Por muito tempo utilizou-se produtos naturais contendo alcaloides para 

tratar a depressão. Os extratos naturais constituem além dos alcaloides uma 

gama de outras substâncias, que por isso podem causar efeitos indesejados. 

Alguns exemplos como a erva de são joão, que possuem propriedades 

antidepressivas devido a inibição das proteínas do transportador de monoamina, 

porém apresenta efeitos adversos explicado pelos compostos presentes no 

extrato (HIPPIUS, 1998).  

Farmacologicamente a depressão é explicada por algumas teorias e 

dentre elas a hipótese monoaminérgica é a que é base dos medicamentos mais 

utilizados. As alternativas terapêuticas atuais obejtivam a diminuição dos níveis 

centrais da monoaminas (serotonina, dopamina, norepinefrina). Dessa maneira, 

utilizam-se os inibidores seletivos de receptação de serotonina (SSRIs), 

inibidores seletivos de recaptação de noradrenalina (SNRIs), inibidores da 

enzima monoamina oxidase (iMAO) e os antidepressivos tricíclicos (figura 1 – 

página 24) (BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANNN, 2012). 
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Figura 1 – Classes comuns de antidepressivos conhecidos. 

 
Fonte: IMMADISETY et al., 2013. 

 

 Além do tratamento com medicamentos antidepressivos (SSRIs, SNRIs, 

iMAO) busca-se cada vez mais a associação com terapias alternativas e 

complementares que variam desde a psicoterapia até a acupuntura.  O 

tratamento para a depressão encontra limitações principalmente relacionada a 

adesão por parte do paciente, visto que é necessário um determinado tempo 

para visualização do aparecimento de melhora no quadro do paciente, 

principalmente em relação à farmacoterapia. Além disso o aparecimento dos 

efeitos colaterais dos mais diversos, resultam no não cumprimento do tratamento 

por muitos dos pacientes, levando consequentemente ao abandono ou uso 

inadequado da terapia (SNIAZEK e SIDDIQUI, 2013). 

 Outro problema encontrado é quando ocorre retirada abrupta da 

medicação resultando no aparecimento de sintomas bastante desconfortáveis. 

Para evitar esses efeitos, faz-se necessário a retirada de forma progressiva e 
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gradual para assim evitar crises de abstinências provenientes principalmente 

pelos fármacos utilizados e disponíveis atualmente (IBANEZ et al., 2014) 

Por isso, faz-se importante a busca por conhecimento e desenvolver 

novas estratégias terapêuticas mais seguras e com menos efeitos indesejados 

para os pacientes. 

 

3.3 USO POPULAR DO VINHO DA JUREMA 
  

 O vinho da jurema é uma bebida consumida em rituais religiosos, 

principalmente, por tribos indígenas do Nordeste brasileiro e que provoca efeitos 

alucinógenos aos usuários (SOUZA et al., 2008). É composto pela casca do 

caule de Mimosa tenuiflora e sementes de Peganum harmala, em que os 

principais constituintes são o DMT e as β-carbolinas que são inibidoras da 

enzima monoamino oxidase (iMAO) (OTT, 2009). 

 O ritual utilizando o vinho da jurema, foi inicialmente realizado pelos 

indígenas que transmitiram aos escravos africanos após a fuga para os 

quilombos. Esse culto também é utilizado em religiões afro-brasileiras como a 

Umbanda, e em religiões que utilizam o sincretismo, como o Catimbó. A 

diferença para a Ayahuasca, é que a preparação do vinho da jurema é mantida 

em segredo (GAUJAC, 2013). 

 No início da década de 1940, o Prof. Oswaldo Gonçalves de Lima, fez 

observações em tribos indígenas sobre a cerimônia de preparação do vinho da 

jurema e a sua composição química, sendo o primeiro a isolar o DMT da casca 

da jurema preta (GAUJAC, 2013). O DMT é um potente alucinógeno, além de 

desempenhar uma rápida atividade ansiolítica e antidepressiva em pacientes 

com depressão (OSÓRIO et al., 2015), o que pode estar relacionada ao 

agonismo do DMT nos receptores sigma-1.  

O DMT mesmo sendo considerado um potente psicoativo, quando 

ingerido isolado por via oral não possui efeito, mesmo que em doses de até 1000 

mg, devido a metabolização hepática e intestinal pela enzima monoamino 

oxidase (MAO) (McKENNA, 2004). 

A MAO apresenta duas isoformas (MAO-A e MAO-B), que são 

encontradas em diferentes proporções e em diversas células do sistema nervoso 
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central e sistemas periféricos. A MAO-A possui afinidade pelo cérebro, sendo 

encontrada nas regiões que contém catecolaminas. Já a MAO-B é 

primordialmente encontrada em regiões que sintetizam e armazenam 5-HT 

(serotonina) (BRUNTON; HILAL-DANDAN, 2015). As β-carbolinas (harmina e 

harmalina) são capazes de inibir reversivelmente a MAO-A mais eficientemente 

que a MAO-B (McKENNA, 2004).  

 A combinação das cascas do caule da Mimosa tenuiflora com as 

sementes de Peganum harmala, contribuem para uma ação sinérgica. Isso 

ocorre devido a inibição reversível da MAO pelas β-carbolinas, o que evita a 

metabolização do DMT pela MAO. Sendo assim, a ingestão dessa bebida 

propicia aumento nas concentrações dos neurotransmissores serotonina e 

noradrenalina e o DMT passa a ser biodisponível pela via oral, resultando na 

ação alucinógena (PIRES; OLIVEIRA; YONAMINE, 2010). 

 Alguns estudos atribuíram a atividade iMAO a harmina que é a β-

carbolinas mais abundante, em relação a harmalina que é encontrada em menor 

quantidade, o que possivelmente não tenha tanta contribuição na terapêutica 

(Ott 1994 apud SANTOS, 2007).  

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA FABACEAE E A ESPÉCIE Mimosa 
tenuiflora 

 

 A Família Leguminosae Juss. ou Fabaceae Lindl  reúne mais de 

20.000 espécies, distribuídas por cerca de 727 gêneros. Possui uma distribuição 

cosmopolita, presente tanto em florestas tropicais quanto em desertos. 

Representa a terceira maior família de angiospermas, ficando atrás apenas das 

famílias Orchidaceae e Asteraceae. No Brasil, ocorre em cerca de 200 gêneros 

e 3.000 espécies, sendo considerada a família com maior diversidade do bioma 

caatinga com 86 gêneros e mais de 300 espécies (LEWIS et al., 2005; LUCKOW, 

2003). No Brasil a distribuição geográfica de Mimosa tenuiflora ocorre no 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Sergipe) e no Sudeste (Minas Gerais). 

 

http://knoow.net/ciencterravida/biologia/especie/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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Figura 2 - Distribuição de espécies de Mimosa tenuiflora pelos Estados 

brasileiros 

 

Fonte: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/. 

 

 Essa família é conhecida por leguminosas devido à presença de frutos em 

forma de vagem que aparecem em alguns gêneros (existem as exceções). O 

fruto é geralmente seco, e as vagens quando secas (maduras), liberam um 

grande número de sementes. Engloba espécies de herbáceas anuais até 

arbustos de grande porte, existem também algumas espécies que são de 

pequeno porte arbóreo, também como trepadeiras ou ainda algumas que são 

epífitas (FABACEAE, 2017). 

 Esta família está dividida em três subfamílias: Mimosoideae, 

Caesalpinioideae e Papilionoideae (Faboideae). A subfamília Faboideae é a 

maior das subfamílias com 476 gêneros e aproximadamente 14.000 espécies. 

Apresentam-se em árvores, arbustos, ervas anuais ou perenes, e ainda 

trepadeiras, as folhas são predominantemente trifolioladas, pinadas, ou 

raramente unifolioladas, e as flores são fortemente zigomorfas (APG II, 2003; 

LEWIS et al., 2005; LUCKOW, 2003). 

 A subfamília Caesalpinoide é formada por 170 gêneros e cerca de 3.000 

espécies. É representada por árvores e arbustos, cipós e ervas, possui folhas 

pinadas ou bipinadas, as flores são geralmente grandes. Está situada na 
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transição entre as subfamílias Mimosoideae e Papilionoideae (APG II, 2003; 

DOYLE et. al., 2000; LEWIS et al., 2005). 

  A sub-família Mimosoideae constitui de cerca de 60 gêneros e 3.000 

espécies em todo o mundo, difundida em regiões tropicais e subtropicais, 

especialmente em climas áridos e semiáridos. Eles são principalmente árvores, 

arbustos, lianes, ou raramente ervas. Os principais gêneros de Mimosoideae são 

Acacia, Albizia, Archidendron, Entada, Mimosa e Pithecellobium (LUCKOW, 

2003; TCHOUKOUA et al., 2017). 

 No que se refere a composição química, a família Fabaceae constitui uma 

variedade de compostos ativos, como alcaloides, flavonoides, taninos e 

terpenoides, assim como saponinas e compostos fenólicos. Estudos 

demonstram atividades biológicas referentes a espécies dessa família, como 

analgésica, anti-inflamatória, antimicrobiana, cicatrizante, alucinógenas e entre 

outras (ARAYA-CLOUTIER et al., 2017; OLIVEIRA, 2011). 

O gênero Mimosa pertence a subfamília Mimosoideae, distribuído em 

cerca de 540 espécies situadas principalmente nos países das Américas, como 

o Brasil, México, Paraguai, Uruguai e Argentina. É o segundo maior gênero de 

Mimosoideae, destaca-se entre as leguminosas representando o de maior 

presença no bioma caatinga (LEWIS et al., 2005; QUEIROZ, 2009; SIMON et al., 

2011).  

 Espécies do gênero Mimosa possuem diversas utilidades, que vão desde 

o uso ornamental até o uso econômico, para a produção de madeira para 

construção e combustível, ornamentação, ervas vivas, recuperação de áreas 

degradadas. O uso popular das plantas deste gênero também se destaca, com 

isso estudos farmacológicos vêm sendo realizados buscando identificar quais 

mecanismos de ação responsáveis pela ação terapêutica dessas plantas 

(NUNES et al.,2008).  

 Diversos estudos fitoquímicos desta subfamília demonstram a presença 

de metabólitos secundários de importância farmacológica como os alcaloides, 

flavonoides e terpenoides (NUNES, 2008; SILVA et al., 2012). 

 A espécie Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret, sinonímia Mimosa hostilis 

(Mart.) Benth. é popularmente conhecida como “jurema-preta” e é uma espécie 

pertencente à família Fabaceae. É uma das plantas mais abundantes do 

Nordeste e facilmente encontrada na região da caatinga do Brasil. Está 
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distribuída principalmente nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, sul do 

Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia (BEZERRA, 2008; 

NUNES, 2008). 

 É uma árvore de porte arbustivo, possuindo altura de 5 a 7 m, com tronco 

ereto ou levemente inclinado com cascas grossas e ramificação abundante. 

Mimosa tenuiflora tem boa adaptação para o clima seco, além de possuir folhas 

pequenas alternas, compostas e bipinadas. Apresenta espinho, folhas 

compostas, alternas, bipinadas; flores brancas com inflorescências em forma de 

espiga; fruto, do tipo vagem e semente ovoides, de cor castanha a marrom 

(OLIVEIRA, 2011; QUEIROZ, 2009).  

 

Figura 3 - Mimosa tenuiflora (Wild.) Poir. A: Habitat; B: Folhas; C: Caule; D: ramo 

aculeado; E: Fruto maduro; F: Flores 

 

FONTE: OLIVEIRA, 2011. 
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 O uso desta planta na medicina popular, através da sua casca auxilia no 

tratamento de enfermidades como queimaduras e inflamações, presença de 

atividade antimicrobiana, além de ser empregada tradicionalmente como bebida 

em rituais religiosos. Porém, algumas de suas substâncias ativas e propriedades 

farmacológicas são pouco conhecidas (BEZERRA, 2008). 

 A espécie Mimosa tenuiflora é constituída de uma variedade de 

metabólitos secundários que incluem os alcaloides, destacando-se os alcaloides 

indólicos, compostos fenólicos, taninos, terpenoides, saponinas, bem como os 

flavonoides (NUNES et al., 2008; SOUZA et al., 2008). O uso medicinal desta 

espécie está associado as atividades relacionadas aos metabólitos presentes, 

dentre elas, atividades anti-inflamatória, analgésica, antimicrobiana, 

antioxidante, antiespasmolítica, alucinógenos (SOUZA et al., 2008).  

 Na região Nordeste e em comunidades indígenas do Brasil, a casca do 

caule e da raiz são utilizadas principalmente no tratamento de queimaduras e 

inflamações, bem como na cicatrização de feridas e no tratamento de doença 

venosa e úlcera da perna (BEZERRA, 2008; MAIA, 2004; SOUZA et al., 2008).  

 Além disso, a casca do caule da Mimosa tenuiflora possui uma grande 

parte de alcaloides psicoativos, responsável pelos efeitos alucinógenos e 

sedativos. Essa atividade está associada principalmente ao alcaloide indólico 

N,N – dimetiltriptamina (DMT), que foi identificado e isolado por Meckes-Lozoya 

e colaboradores (1990) (Figura 4). 

Figura 4 -  Alcaloide indólico (N,N – dimetiltriptamina) isolado da Mimosa 
tenuiflora. 

 

Fonte: autoria própria. 
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 O DMT é responsável por conferir as propriedades psicoativas dessa 

planta.  Porém, quando administrada por via oral, a substância perde sua 

atividade pois são inibidas pela MAO, sendo necessário a associação do uso de 

β-carbolinas que são inibidoras dessa enzima e estão presentes em espécies 

como Passiflora incarnata L, Peganum harmala, para assim obter atividade no 

sistema nervoso central (SOUZA et al, 2008). 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA E A ESPÉCIE DE Peganum harmala 
 

 A família Zygophyllaceae compreende cerca de 27 gêneros e 285 

espécies divididas em 5 subfamílias. É caracterizada pela presença de ervas, 

arbustos e árvores que crescem em áreas áridas e semiáridas (KHALYK, 2012). 

 O gênero Peganum pertence à família Zygophyllaceae, compreendendo 

cerca de seis espécies e duas variedades, incluindo P. harmala L., P. 

multisectum (Maxim.) Bobrov, P. nigellastrum Bunge, P. mexicanum Gray, P. 

rothschildinum F.Buxbaum, P. texanum ME Johes, P. Hadaii e uma variedade 

indeterminada de P. harmala (CHENG et al., 2010; ZHAO et al., 2010). 

 O gênero Peganum é nativo da região do Mediterrâneo oriental e possui 

uma distribuição ampla por todos os continentes. A P. harmala é comum na Ásia 

Central, Europa, Irã, Índia e África do Norte, P. multisectum e P. nigellastrum na 

Ásia Central, P. mexicanum no México, P. Rothschildinum na Tunísia, P. 

texanum no sul do Texas (CHENG et al., 2010; MA e WANG, 1998; ZHAO et al., 

2010).  

 As raízes do gênero Peganum crescem cerca de 30 a 90 cm de altura 

sendo a maioria delas rastejantes, as folhas têm em média 4 cm de comprimento, 

sendo divididas em longos segmentos estreitos e dispostas de forma alternada 

em hastes carnudas e verdes brilhantes. A produção de flores bem pequenas, 

pálidas ou brancas ocorre entre os meses de junho e agosto, e ainda possuem 

a capacidade de se transformar em uma fruta coriácea (MOLOUDIZARGARI; 

MIKAILI; SHAYEGH, 2013; NIROUMAND; FARZAEI; AMIN, 2015). 

 Estudos fitoquímicos sobre as espécies desse gênero indicam a presença 

de uma gama de metabolitos secundários, incluindo alcaloides, flavonoides, 

triterpenoides, antraquinonas, fenilpropanoides, carboidratos, aminoácidos, 
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óleos voláteis, esteróis, vitaminas, proteínas, carotenos e oligoelementos, como 

o Fe, Mn, Cu, Zn, Ca  e os compostos ativos mais abundantes são os alcalóides 

da β-carbolina (como harmalina, harmina, harmalol, harmol, harmane) e 

quinazolina (vasicina, vasicinona, desoxvassicina, desoxivalcinona) (MA e 

WANG, 1998; FAN e YAO, 1992; LI et al., 2015; WANG et al., 2002). 

As plantas do gênero Peganum possuem destaque no uso da medicina 

tradicional da China devido a propriedades antitussígenas, antihipertensivas, 

antidiabéticas, no tratamento da asma, icterícia, cólica, entre outras doenças. 

Essas propriedades, a maioria delas, são explicadas pela presença dos 

alcaloides ativos (LI; CHENG; WANG, 2017). 

A espécie Peganum harmala é popularmente conhecida como “Arruda da 

Síria” e é nativa de regiões secas, principalmente encontrada no norte da África, 

Oriente Médio, Índia e Mongólia (HERRAIZ, et al., 2010).  É uma conhecida e 

perene planta herbácea glabrosa que cresce espontaneamente em terras semi-

áridas, áreas estepadas e solos arenosos (HERRAIZ, et al., 2010; ZHAO, et al., 

2010). 

Na medicina popular, essa espécie tem propriedades anti-inflamatórias, 

anticancerígenas, analgésicas, antissépticas, antibacteriana, além de serem 

usadas em preparações vegetais de rituais religiosos provocando efeitos 

alucinógenos (MOLOUDIZARGARI; MIKAILI; SHAYEGH, 2013). 

 

Figura 5 - Sementes de Peganum harmala 

 

FONTE: Google Imagens. 
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 As sementes de Peganum harmala contêm substâncias com relevante 

potencial de inibição da enzima Monoamina Oxidase (MAO), conhecidas como 

β-carbolinas. Essas são alcaloides, sendo as mais importantes: harmina, 

harmalina e tetrahidroharmina. Nas sementes de Peganum harmala os 

componentes majoritários são as harminas e harmalinas (figura 6 e 7), 

respectivamente (RODRIGUES, 2013; MULLER, 2006).  

 

Figura 6 - Alcaloide indólico Harmalina presente nas sementes de Peganum 
harmala 

 

Fonte: autoria própria 

 

Figura 7 - Alcaloide indólico Harmina presente nas sementes de Peganum 
harmala 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 As β-carbolinas são metabólitos secundários que estão presentes tanto 

em espécies vegetais, como também em pequenas quantidades no corpo 

humano, desempenhando importantes funções no Sistema Nervoso Central 

(SNC). O mecanismo de ação é semelhante a fármacos que são iMAO, cuja 
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ação é bloquear fortemente a enzima MAO, evitando a degradação de 

monoaminas como serotonina e norepinefrina e consequentemente ocorre 

aumento desses níveis na fenda sináptica (GAUJAC, 2013). 

 Estudos recentes com os extratos de sementes de P. harmala 

demonstraram uma potente inibição reversível e competitiva da MAO, sendo 

atribuídas as harminas e harmalinas. A quantidade de aproximadamente 4 

gramas de sementes de Peganum harmala contendo as β-carbolinas são 

capazes de inibir a MAO (HERRAIZ et al., 2010) 

 

3.6 MÉTODOS DE EXTRAÇÃO 
 

 No desenvolvimento de um produto a base de plantas são necessários 

vários processos, que vão desde o estudo botânico até o desenvolvimento de 

metodologias analíticas capazes de identificar os constituintes específicos da 

planta de interesse. Os procedimentos de extração e purificação de compostos 

ativos provenientes de fontes naturais possuem significativa importância no 

desenvolvimento de produtos para a elaboração de dietas, suplementação 

alimentar, na indústria farmacêutica e de cosméticos (DAI, et al., 2009). 

 Os métodos de extração são utilizados para separar de forma seletiva e 

completa, as substâncias ou frações ativas presentes no material vegetal, com 

auxílio de líquidos ou misturas de líquidos adequado. Para a escolha do método 

de extração, faz-se necessário avaliar alguns parâmetros como a eficiência do 

método, a estabilidade das substâncias a serem extraídas, a disponibilidade dos 

meios, o custo e a finalidade do extrato (SIMÕES et al., 2017). 

 Os métodos tradicionais de extração incluem a maceração, percolação, 

turbolização, infusão, decocção, extração sob refluxo, extração em aparelho de 

Soxhlet. Alguns destes métodos possuem algumas desvantagens como longos 

tempos de extração, alto consumo de energia e a possível degradação e 

oxidação de substâncias ativas (RADOJKOVIĆ et al., 2016; SIMÕES et al., 

2017). 

 A otimização de processos extrativos utilizando técnicas alternativas tem 

sido empregado para solucionar algumas dessas desvantagens, como exemplo, 

o uso da radiação ultrassônica, sendo certificada como uma técnica de extração 
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de química verde. Isso se deve principalmente pelas características de 

economizar energia e tempo de extração, além de ter elevada efetividade e uma 

boa operacionalidade do procedimento (LIU et al., 2017). 

 

3.7 PADRONIZAÇÃO DOS EXTRATOS VEGETAIS  
 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em média 80% da 

população dos países em desenvolvimento, utilizam as plantas medicinais para 

cuidados primários a saúde. Isso ocorre principalmente devido a pobreza e falta 

de acesso aos serviços de saúde. No entanto, poucos são os estudos que 

mostram a qualidade, segurança e eficácia dessas plantas (MARINHO, et al., 

2011; ROSA, et al., 2011).  

 Os extratos vegetais utilizados com fins terapêuticos precisam apresentar 

segurança, qualidade e eficácia para a sua utilização. Sendo assim, a 

padronização dos extratos vegetais é importante para garantir que os requisitos 

exigidos pelo mercado consumidor sejam atendidos influenciando diretamente 

na reprodutibilidade e mantendo as características físico-químicas dos extratos 

vegetais produzidos, com o intuito de que os efeitos esperados e a qualidade 

sejam atingidos (MARQUES; VIGO, 2009). 

 As condições de cultivo, época de coleta, métodos de extração, secagem 

e condições de armazenamento são fatores que influenciam nesse processo. 

Além de possuir um caráter multidisciplinar, envolvendo não apenas o 

profissional farmacêutico, mas também profissionais de outras áreas que 

possuem conhecimento em biologia, química, engenharia e agronomia (COUTO, 

2011; NETTO et al., 2006).  

 O processo de padronização de um extrato vegetal começa através da 

aplicação das boas práticas agrícolas, no manejo da cultura vegetal, 

principalmente devido à variedade química. Essa variabilidade e complexidade 

na qualidade do material vegetal estão relacionadas as condições da plantação, 

coleta, manuseio e processamento da matéria-prima, por isso é imprescindível 

que exista produção planejada, desde o seu cultivo até a sua utilização, 

fundamentando a necessidade de padronizar esses extratos vegetais (KLEIN et 

al., 2009; KUNLE; EGHAREVBA; AHMADU, 2012). 
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 Do ponto de vista químico, a padronização do material vegetal baseia-se 

na quantidade dos marcadores que são encontrados no extrato, e algumas 

características farmacotécnicas, sendo utilizadas alguns métodos analíticos para 

a quantificação dos marcadores e dos constituintes, assim como a definição de 

parâmetros físicos, o que permite avaliar a qualidade, garantindo a constância 

terapêutica e a segurança no uso (COUTO, 2011; REIS 2013). 

 Marcador químico é uma substância química ou um grupo delas é 

encontrado em maior quantidade na droga vegetal, sendo total e/ou parcialmente 

responsável pela atividade farmacológica da planta, além de ser estável e estar 

sujeito a análise por metodologias analíticas como cromatografia em camada 

delgada (CCD), cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), cromatografia 

gasosa (CG) ou espectrofotometria. Essas técnicas permitem a quantificação de 

marcadores, sendo a cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE) e a 

cromatografia em fase gasosa (CG) as mais utilizados (AULTON, 2016; SIMÕES 

et al., 2017). 

 Na literatura as técnicas analíticas mais descritas para a análise de 

produtos naturais são a CLAE e a CG. A CLAE é uma técnica analítica que 

proporciona a análise de uma amplitude de amostras, possibilitando a 

quantificação dos compostos de interesse. A diversidade de detectores possíveis 

de serem acoplados ao cromatógrafo, como detectores por Ultravioleta (UV) e 

arranjo de diodos, fluorescência, índice de refração, espectrometria de massas 

(EM) e de ressonância magnética nuclear (RMN), tem se destacado na análise 

de compostos naturais, visto que é possível a elucidação estrutural completa de 

moléculas sem a necessidade de amostras de referência para comparação 

(SIMÕES et al., 2017). 

 A CG é utilizada para análise de compostos com ponto de ebulição até 

300 ºC e que sejam termicamente estáveis, como exemplo, destaca-se os mono 

e sesquiterpenos dos óleos voláteis. Nesta técnica os principais detectores 

utilizados são por ionização de chama e por espectrometria de massas (impacto 

de elétrons). A CG é capaz de separar em torno de 200 componentes em uma 

amostra (HOLLER; SKOOG; CROUCH, 2009). 

 Desta maneira, o processo de padronização de extratos vegetais 

compreende um planejamento realizado por uma equipe multiprofissional, onde 

o controle de qualidade vai desde a plantação até o uso do produto final 
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(FERREIRA; LEITE, 2009). A associação da padronização dos extratos vegetais 

com uma adequada técnica de extração dos constituintes ativos, bem como a 

verificação da pureza e qualidade química do material vegetal, são de extrema 

importância para a obtenção de produtos fitoterápicos de qualidade (NUNES et 

al., 2005). 

 

3.8 TÉCNICAS ANALÍTICAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DE PRODUTOS 
NATURAIS 
 

3.8.1 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – CLAE 
 

A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) é uma técnica analítica 

capaz de separar compostos em uma mistura, assim como realizar a 

identificação, quantificação e purificação dos compostos presentes em uma 

mistura (RAJAN, 2015). É uma técnica que se destaca na química moderna, 

devido a sua facilidade de operar com alta resolução, seletividade, sensibilidade 

e por ser automatizada (PRATHAP et al., 2013). 

 O equipamento utilizado na CLAE (Figura 8) apresenta os seguintes 

compartimentos: reservatório com a fase móvel, uma bomba com a finalidade de 

impelir a fase móvel pelo sistema cromatográfico, sistema de injeção para 

introduzir a amostra no sistema, coluna cromatográfica, um detector e um 

computador acoplado para a captura de dados, como um software, integrador ou 

registrador. Além de receber e enviar informações para o detector, os softwares 

são utilizados para controlar todo o sistema cromatográfico, proporcionando 

maior operacionalidade e logística de análise (BRASIL, 2010; LANÇAS, 2009).  
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Figura 8 - Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 
 

 

Fonte: http://www.biomedicinabrasil.com. 

 

 A técnica de separação por CLAE consiste na injeção da solução da 

amostra em uma coluna de material poroso (fase estacionária) pela qual eluirá 

uma fase líquida (fase móvel), que é bombeada através de uma pressão maior 

através da coluna. O princípio desta técnica é a separação dos compostos 

presentes na amostra, acompanhado da adsorção do soluto na fase estacionária 

com base na sua afinidade em relação a fase móvel (BRASIL, 2010). 

 Dependendo do tipo de fase estacionária utilizada podem ser obtidas 

separações cromatográficas por partição, adsorção, troca iônica, exclusão por 

tamanho de partícula ou interações estereoquímicas. A sílica é uma das matrizes 

mais utilizadas como fase estacionária, devido a sua robustez e quando em 

contato com a maioria dos solventes é quimicamente estável. A escolha da fase 

estacionária depende da amostra a ser analisada e a finalidade, podendo ser de 

fase normal (polar) ou fase reversa (apolar) (GUPTA et al., 2012). 

 A fase móvel elui pela fase estacionária, e dependendo da sua 

composição vai influenciar na qualidade da análise. Quando os solventes 

utilizados na fase móvel são polares, a fase estacionária é reversa, já quando os 

solventes utilizados são apolares a fase estacionária é a normal. Além disso, a 

eluição da fase móvel pode ocorrer de forma isocrática (a fase móvel permanece 

constante durante a separação cromatográfica) ou de forma gradiente (a fase 
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móvel apresenta mudanças durante o processo de separação) (BIRADAR et al., 

2014; GUPTA et al., 2012). 

 Os solventes utilizados no gradiente são escolhidos de acordo com as 

características da fase estacionária e das substâncias que serão analisadas. A 

ação da bomba faz com que a fase móvel seja eluída pela fase estacionária, 

sendo importante que a pressão da bomba seja mantida constante para garantir 

a reprodutibilidade das análises (KAZAKEVICH; LOBRUTTO, 2007). Após a 

eluição pela coluna cromatográfica a análise das amostras é realizada através 

do detector do sistema, onde é possível visualizar o sinal de um pico no 

cromatograma que expressa a resposta em função do analito e a concentração 

na amostra, proporcionalmente (RAMNI, 2011).  

 Alguns tipos de detectores podem ser acoplados ao cromatógrafo, dentre 

eles estão: ultravioleta (UV), índice de refração (RI), Ressonância Magnética 

Nuclear (RMN), Espectrometria de massa (MS), e o de espalhamento de luz 

(LS). O detector a ser utilizado vai depender das características químicas 

especificas de cada analito, da interferência do potencial, do limite de detecção 

necessário e da disponibilidade do detector. O detector mais comumente 

utilizado é o de UV devido a sua simplicidade e a maior parte dos compostos 

absorverem energia na luz UV (GUPTA et al., 2012). 

 

3.8.2 Análise por Espectrometria de Massas (EM) 
 

 A Espectrometria de Massas (EM) é uma técnica analítica que consiste 

na identificação e quantificação dos compostos de acordo com a razão 

massa/carga (m/z) de seus íons. Assim, qualquer material que possa ser 

ionizado e cujos íons possam ser transferidos para a fase gasosa pode ser 

analisado por esta técnica. Uma das vantagens desta técnica é que, além de 

fornecer o peso molecular do analito, pode promover também informações 

estruturais da molécula investigada (WILSON; WALKER, 2010).   

 São vários os tipos de espectrômetros de massas, em que cada um 

apresenta vantagens e limitações. No entanto todos apresentam os mesmos 

componentes básicos: sistema de introdução da amostra, fonte de ionização 

para separação dos íons, analisador de massas, detector de íons e um sistema 
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de dados para registro dos resultados. A figura 9 representa o princípio básico 

da espectrometria de massas (DINIZ, 2011).  

 

Figura 9 – Esquema representativo da Espectrometria de Massas (EM). 

  

Fonte: autoria própria. 

 

Na fonte de íons os componentes da amostra são ionizados e convertidos 

em íons positivos ou negativos e em seguida levados em direção ao anlisador 

de massas, cuja função é separar os íons com base sua relação massa/carga 

(m/z). Após a separação o detector recebe os íons e transformam a corrente de 

íons em sinais elétricos, que são processados e armazenados no banco de 

dados do computador (DALMÁZIO, 2007).  

Algumas técnicas de ionização podem ser utilizadas, sendo escolhidas de 

acordo com as propriedades físico-químicas da amostra. As mais conhecidas 

são: ionização por elétrons (EI), ionização química (CI), bombardeamento por 

átomos rápidos (FAB), ionização por dessorção a laser assistida por matriz 

(MALDI), ionização química a pressão atmosférica (APCI) e ionização por 

electrospray (ESI) (PAVIA et al., 2010). 

A ESI é utilizada para análise de biomoléculas com peso molecular alto e 

outros compostos lábeis. É uma das técnicas mais utilizadas apresentando uma 

alta sensibilidade e seletividade. Algumas características diferenciam de outras 
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técnicas de ionização, em que as amostras a serem analisadas são introduzidas 

em solução permitindo o acoplamento com outra técnica analítica, como a CLAE 

(HECK; VANDEN, 2004; PAVIA et al., 2010).   

 

3.8.3 Cromatografia Gasosa (CG) 

 

 A cromatografia gasosa é uma técnica analítica cuja separação 

cromatográfica é baseada na distribuição das substâncias da amostra entre uma 

fase estacionária, que pode ser sólida ou líquida e uma fase móvel gasosa. O 

princípio da técnica baseia-se na introdução da amostra (na forma gasosa ou 

líquida) em uma coluna contendo a fase estacionária. Uma corrente de gás 

passa pela coluna e arrasta a substância volatilizada, nessa passagem ocorre a 

interação entre as substâncias da amostra e a fase estacionária, separando as 

substâncias presentes. O sinal é gerado no detector que armazena os dados 

para posterior análise  (ROSE, 1959). 

 

Figura 10 – Esquema representativo do sistema de Cromatografia Gasosa 

(CG). 

 

Fonte: http://www.biomedicinabrasil.com. 

 

 Essa técnica apresenta um alto poder de resolução sendo possível a 

análise de diversas substâncias de uma mesma amostra, além de ser uma 

técnica com um limite de detecção baixo o que permite a utilização de pequenas 
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quantidades de amostra para serem analisadas. Para obtenção de resultados 

satisfatórios após a análise, deve ser levado em conta algumas considerações: 

as substâncias que serão analisadas e/ou quantificadas deverão ser 

termicamente estáveis e facilmente volatilizadas (HOLLER; SKOOG; CROUCH, 

2009). 

 Diversos detectores são utilizados nas análises em GC como o detector 

de ionização em chama (FID), o detector de condutividade térmica (TCD), o 

detector de captura de elétrons (ECD) e o espectrômetro de massas (EM) 

(PEDROSO, 2011). A cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 

massas (CG-EM) é bastante utilizada para determinação qualitativa e 

quantitativa de misturas de substâncias que apresentam substâncias voláteis e 

termicamente estáveis. O método de ionização por impacto de elétrons (EI) é o 

mais utilizado em CG-EM (CHIARADIA et al., 2008; RODRIGUES et al., 2006). 
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Estudo químico e farmacognóstico das cascas de Mimosa tenuiflora 
 

Isabela Araujo e Amariz1, Larissa Araújo Rolim1 

 

1 Central de Análise de Fármacos, Medicamentos e Alimentos – Universidade Federal do Vale 

do São Francisco 

 

 

RESUMO 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. é uma espécie abundante no Nordeste brasileiro 

e popularmente é conhecida como “jurema-preta”. Na medicina popular é 

bastante utilizada devido suas propriedades farmacológicas de anti-inflamatório, 

analgésico, antitussígeno, contra bronquite e alguns tipos de úlcera. Bebidas 

utilizadas em rituais indígenas utilizam as suas cascas que são ricas no alcaloide 

N,N - dimetiltriptamina (DMT) responsável pela atividade alucinógena. O objetivo 

do presente estudo foi avaliar as características químicas e farmacognósticas 

das cascas da espécie Mimosa tenuiflora com auxílio da cromatografia gasosa 

acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). A caracterização 

farmacognóstica foi baseada nos testes preconizados pela 5ª edição da 

Farmacopeia Brasileira (2010). Os resultados da caracterização 

farmacognóstica para a Mimosa tenuiflora foram de 328,40 µm para o tamanho 

médio das partículas. A perda por dessecação foi de 4,82 ± 0,04%. As cinzas 

totais obtiveram um total de 1,52 ± 0,66%. As cinzas insolúveis em ácido 

compreenderam o resultado de 1,53 ± 0,60%. O teor de substâncias extraíveis 

em álcool foi de 35,41 ± 0,01%. O índice de espuma foi negativo. Com a 

avaliação fitoquímica preliminar foram identificados os principais metabólitos 

secundários na espécie. Por CG-EM foi possível identificar o DMT, principal 

composto presente na espécie e de grande interesse farmacológico. A avaliação 

farmacognóstica da espécie definiu os parâmetros de qualidade para 

estabelecimento da mesma como uma droga vegetal padronizada, a fim de ser 

utilizada no desenvolvimento de insumos e produtos farmacêuticos. 

 

Palavras-chave: Caracterização; Cromatografia gasosa; Jurema preta; N, N – 

dimetiltriptamina. 
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ABSTRACT 

 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. is an abundant species in the Brazilian Northeast 

and popularly known as "jurema-preta". In folk medicine it is widely used because 

of its pharmacological properties of anti-inflammatory, analgesic, antitussive 

against bronchitis and some types of ulcer. Beverages used in indigenous rituals 

use their shells that are rich in the alkaloid N, N - dimethyltryptamine (DMT) 

responsible for the hallucinogenic activity. The objective of the present study was 

to evaluate the chemical and pharmacognostic characteristics of barks of Mimosa 

tenuiflora with the aid of gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-

MS). The pharmacognostic characterization was based on the tests 

recommended by the 5th edition of the Brazilian Pharmacopoeia (2010). The 

results of the pharmacognostic characterization for Mimosa tenuiflora were 

328.40 μm for the mean particle size. The desiccation loss was 4.82 ± 0.04%. 

The total ashes obtained a total of 1.52 ± 0.66%. The acid insoluble ash 

comprised the result of 1.53 ± 0.60%. The content of extractables in alcohol was 

35.41 ± 0.01%. The foam index was negative. With the preliminary phytochemical 

evaluation the main secondary metabolites in the species were identified. By GC-

MS it was possible to identify DMT, the main compound present in the species 

and of great pharmacological interest. The pharmacognostic evaluation of the 

species defined the quality parameters to establish the same as a standardized 

plant drug, in order to be used in the development of pharmaceutical inputs and 

products. 

 

Keywords: Characterization; Gas chromatography; “Jurema Preta”; N, N-

dimethyltryptamine. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país rico em biodiversidade constituindo uma grande parte 

de plantas medicinais com amplos fins terapêuticos (FIRMO et al., 2011). A 

caatinga é um bioma com ricas características e espécies únicas, contribuindo 

como uma fonte de plantas medicinais com substâncias biologicamente ativas e 

consequentemente auxiliando no desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas (BARREIRO; BOLZANI, 2009). 

A espécie Mimosa tenuiflora conhecida popularmente como “Jurema-

preta”, pertence à família Fabaceae e é encontrada em abundância entre os 

estados do Nordeste brasileiro, principalmente na região da caatinga 

(BEZERRA, 2008; NUNES, 2008). Apresenta um potencial energético, forrageiro 

e de uso medicinal, destacando-se as propriedades anti-inflamatórias, 

antioxidante, cicatrizantes, antimicrobianas além de apresentar propriedades 

alucinógenas (MAIA, 2004; SOUZA et al., 2008). 

 Nas cascas do caule de Mimosa tenuiflora encontra-se a N,N – 

dimetiltriptamina (DMT) (figura 1) um alcaloide indólico, utilizado em bebidas de 

rituais religiosos como o vinho da jurema e que é o responsável pelos efeitos 

alucinógenos (GAUJAC, 2013). 

 

Figura 1 – Estrutura da substância N, N – dimetiltriptamina (DMT). 

 

 
 

Fonte: autoria própria. 

 

O DMT possui afinidade pelos receptores serotoninérgicos, exercendo 

ação agonista em receptores 5-HT 1A/2A/2C nas regiões frontal e paralímbica do 

cérebro (OSÓRIO et al., 2015). A atividade ansiolítica e antidepressiva relatada 

pode estar relacionada ao agonismo nos receptores sigma-1.  
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Sendo assim o objetivo do presente estudo foi avaliar as características 

químicas e farmacognósticas das cascas da espécie Mimosa tenuiflora com 

auxílio da cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

MATERIAL 

Coleta do material vegetal  

As cascas da espécie Mimosa tenuiflora foram coletadas no Campus de 

Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF) na cidade de Petrolina-PE, no mês de julho de 2016. O material 

botânico foi identificado pela bióloga Dayane Santos Fernandes do Centro de 

Referência para a recuperação de áreas degradadas da caatinga (CRAD) e uma 

exsicata foi depositada no Herbário Vale do São Francisco (HVASF) com o 

número de tombo nº 23232.  

Solventes 

Os solventes utilizados foram: Água ultra-purificada, álcool etílico absoluto 

P.A 99,9% (Synth®), Acetonitrila (Merck®), Ácido Fórmico (Dinâmica®), Metanol 

(Merck®). 

 

Desenvolvimento da pesquisa 

 

 O desenvolvimento da parte experimental foi realizado em grande parte 

na Central de Análise de Fármacos, Medicamentos e Alimentos (CAFMA). Ainda 

assim foi de essencial importância a parceria com outros laboratórios para a 

realização de alguns experimentos. Os laboratórios parceiros: Núcleo de 

Estudos de Plantas Medicinais – NEPLAME /UNIVASF, Laboratório de 

Bioquímica / UNIVASF, Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos 

(NPPNS)/USP Ribeirão Preto – SP. 
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MÉTODOS 

 

OBTENÇÃO DO PÓ E PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS  

 

A amostra vegetal das cascas de Mimosa tenuiflora coletadas foram secas 

em estufa com ar circulante a temperatura de 40 ºC durante 72 horas e depois 

pulverizadas em moinho de facas. Em seguida, as cascas secas e pulverizadas 

foram submetidas a maceração exaustiva com álcool etílico absoluto-99,5% PA 

(etanol) com renovação do líquido extrator a cada 72 horas. As soluções foram 

filtradas e concentrados em evaporador rotativo (50 °C), obtendo-se o extrato 

etanólico bruto de Mimosa tenuiflora (EtOHB - MT) (figura 2). 

 
Figura 2 – Esquema de obtenção do extrato etanólico bruto de Mimosa tenuiflora 
por maceração exaustiva. 
 

 
Fonte: autoria própria. 

 

CARACTERIZAÇÃO FARMACOGNÓSTICA DA DROGA VEGETAL 

 

  O pó das cascas do caule de Mimosa tenuiflora foi utilizado para a 

realização dos ensaios físico-químicos: determinação da perda por dessecação, 

da granulometria dos pós, cinzas totais, cinzas insolúveis em ácido, cinzas 

sulfatadas, índice de espuma e de substâncias extraíveis por álcool conforme 

preconizado na Farmacopeia Brasileira 5ª Edição (BRASIL, 2010). Os ensaios 

físico-químicos foram realizados em triplicata e os resultados foram expressos 

em média ± desvio padrão.  
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Determinação de perda por dessecação 

 

 O método gravimétrico foi utilizado para determinar o teor de água 

presente na droga vegetal. Pesou-se, exatamente, cerca de 1 a 2 g e transferiu 

para pesa-filtro chato previamente dessecado durante 30 minutos nas mesmas 

condições a serem empregadas na determinação. Após resfriamento em 

dessecador, pesar o pesa-filtro, tampado, contendo a amostra. Colocar o pesa-

filtro na estufa, retirar a tampa, deixando-a também na estufa. Secar a amostra 

(geralmente a 105 ºC) e por um determinado prazo (geralmente 2 horas) 

especificado na monografia. Esfriar até temperatura ambiente em dessecador e 

em seguida pesar. A porcentagem de perda por dessecação é dada pela 

equação abaixo (BRASIL, 2010).  

 

 % de perda por dessecação = Pu – 

Ps / Pa X 100 

(1) 

 

Onde: Pa= peso da amostra; Pu= peso do pesa-filtro contendo a amostra antes da 
dessecação; Ps = peso do pesa-filtro contendo a amostra após a dessecação.  

 

 

Distribuição granulométrica dos pós 

  

 Para a determinação da granulometria dos pós, foram utilizadas 25g do 

material vegetal pulverizado passando por um conjunto de cinco tamises, 

previamente pesadas, com diâmetros das malhas respectivamente 500 µm, 425 

µm, 250 µm, 180 µm e 150 µm e um coletor, sendo submetidos a uma vibração 

mecânica durante 15 minutos. Após esse procedimento, a amostra retida na 

parte superior de cada malha foi pesada, sendo calculada pela diferença da 

massa do tamis com o pó retido e o mesmo vazio. O percentual retido em cada 

tamis foi obtido, utilizando o seguinte cálculo: (BRASIL, 2010). 

 

 % Retida no tamis = P1 / P2 X 100 (2) 

 
Onde: P1= peso da amostra retida em cada tamis (em gramas); P2= soma dos pesos 
retidos em cada tamis e no coletor (em gramas); 100 = fator de porcentagem 
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Determinação de cinzas totais e cinzas insolúveis em ácido 

 

 Para determinar o teor de cinzas totais, pesou-se 3g da amostra 

pulverizada, em um cadinho previamente tarado, em distribuição uniforme, a 

amostra foi incinerada de maneira gradativa até a temperatura de 600 ± 25 °C, 

por um período até que todo carvão fosse eliminado. A amostra foi resfriada em 

um dessecador e pesada. O cálculo da porcentagem de cinzas totais foi 

realizado em relação ao peso da droga vegetal (BRASIL, 2010). 

 Para a determinação de cinzas insolúveis em ácido foi utilizado o resíduo 

obtido na determinação de cinzas totais. Ferveu-se o resíduo durante 5 minutos 

com 25 mL de ácido clorídrico a 7% (p/v) em cadinho coberto com vidro de 

relógio, em seguida foi lavado com 5 mL de água quente, reunindo a água de 

lavagem com o conteúdo do cadinho. O resíduo, insolúvel em ácido, filtrado foi 

lavado com água quente até que o filtrado se mostrasse neutro. Transferiu o 

papel filtro contendo o resíduo para o cadinho original, que secou sobre a chapa 

quente e em seguida incinerou a cerca de 500 °C até obter peso constante 

(Brasil, 2010). 

 

Determinação de cinzas sulfatadas 

  

 Para determinação das cinzas sulfatadas, utilizou-se um cadinho de 

porcelana aquecendo ao rubro por 10 minutos, em seguida resfriou-o em um 

dessecador. Foi pesado 1g da droga vegetal, em cadinho previamente tarado, 

umedeceu com ácido sulfúrico concentrado e carbonizou em bico de Bunsen. A 

amostra foi novamente umedecida com ácido sulfúrico concentrado, carbonizada 

e incinerada com aquecimento gradativo até 800 ºC. A amostra foi resfriada, 

pesada novamente, e incinerada por mais 15 minutos e repetido o procedimento 

até que a diferença entre as duas pesagens sucessivas não fosse maior que 0,5 

mg. A determinação de cinzas sulfatadas foi obtida utilizando a equação 

(BRASIL, 2010): 

 

 % Cinzas Sulfatadas = Pr – Pv / Pa x 100 (3) 
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Onde: Pr = peso do cadinho + resíduo da amostra; Pv = peso do cadinho vazio; 
Pa = peso da amostra.  
 
Determinação do índice de espuma 

  

 Para determinar o índice de espuma foi pesado 1 g do pó da espécie e 

transferido para um erlenmeyer contendo 50 mL de água fervente, mantendo sob 

fervura moderada por 30 minutos. Em seguida, a solução foi resfriada e filtrada 

em um balão volumétrico de 100 mL, completando o volume através do filtro até 

100 mL. Obteve-se o decocto que foi distribuído, em série sucessiva de 1 a 10 

mL, em 10 tubos de ensaio com tampa, e o volume final do líquido foi ajustado 

para 10 mL com água destilada. Os tubos foram tampados e agitados com 

movimentos verticais por 15 segundos, com duas agitações por segundo, e 

deixados em repouso por 15 minutos, após o término do tempo foi medida a 

altura da espuma (Brasil, 2010). 

 Se a altura da espuma de todos os tubos for inferior a 1,0 cm, o índice de 

espuma é menor que 100. Se, em qualquer um dos tubos, a altura da espuma 

medida for 1 cm, a diluição do material vegetal nesse tubo (A) é o índice 

observado. Se esse tubo for o primeiro ou segundo na série, é necessário fazer 

uma diluição intermediária, pelo mesmo método descrito anteriormente, para 

obter um resultado mais preciso. Se a altura da espuma for maior que 1 cm em 

todos os tubos, o índice de espuma é maior do que 1000. Nesse caso, a 

determinação precisa ser feita com uma nova série de diluições do decocto para 

se obter um resultado mais preciso (Brasil, 2010). O índice de espuma é 

calculado segundo a equação: 

 

 Índice de espuma = 1000/ A (4) 

Onde: A = volume, em mililitros, do decocto usado para preparação da diluição 
no tubo onde a espuma foi observada.  

 

 

Determinação de substâncias extraíveis por álcool 

  

 Para determinar o teor das substâncias extraíveis por álcool, foi utilizado o 

método de extração a frio. Transferiu-se 4 g da droga vegetal seca, que foi 
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macerado com 100 mL de EtOH P.A (99,9%), durante 6 horas, com agitação 

frequente, posteriormente foi deixado em repouso por 18 horas. Filtrou-se 

transferindo do filtrado foi para um cadinho previamente pesado, evaporou até 

secura em banho de água. Após essa sequência secou por 6 horas a 105°C, 

esfriou em dessecador por 30 minutos e pesou-se imediatamente (Brasil, 2010). 

 

AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA PRELIMINAR 

 

A avaliação fitoquímica do EtOHB – MT foi realizada utilizando placas 

cromatográficas de sílica gel com suporte de alumínio, aplicados com 

micropipeta e eluídos em diferentes sistemas de solventes, de acordo com 

Wagner e Bladt 1996, buscando evidenciar os principais grupos de metabólitos 

secundários. 

 

ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA A 

ESPECTROMETRIA DE MASSAS (CG-EM) 

 

Com a finalidade de avaliar o perfil químico da espécie vegetal foram 

analisados o EtOHB – MT e foram realizadas sucessivas extrações com 

solventes de polaridade crescente a partir da droga vegetal: primeira extração 

com hexano, posteriormente clorofórmio, acetato de etila e por fim com metanol. 

Para a realização dos extratos foi utilizado o pó das cascas do caule de Mimosa 

tenuiflora pesando uma quantidade de 50 mg, e em seguida adicionou-se 3 mL 

de cada solvente (na ordem crescente de polaridade) e levado para agitação em 

sonicador por 10 minutos com cada solvente. Deixou-se em repouso para a 

extração durante 24 horas. Após esse período, a amostra foi filtrada e adicionada 

ao próximo solvente. O extrato foi seco a temperatura ambiente (25ºC) por 

circulação de ar. Esse processo foi repetido para cada novo solvente e realizado 

em triplicata. O EtOHB - MT foi obtido de acordo com a metodologia descrita 

para obtenção e preparação dos extratos descritas anteriormente na página 48. 

Para análise as amostras foram ressuspendidas em acetato de etila (Grau 

HPLC) na concentração de 10 mg/mL e em seguida analisadas num 

cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massas Shimadzu® (QP -

2010) e acoplado a um auto injetor (AOC 20i) foi utilizado empregando-se as 



 
53 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

seguintes condições cromatográficas: coluna RESTEK® RTX-5MS (30,0 mm x 

0,25 mm x 0,25 mm), utilizando gás hélio (99,99%) transportado com um fluxo 

constante de 1,4 mL/min, volume de injeção da amostra de 1,0 μL, modo split 

com razão 5 (split 1:4 descarte), temperatura do injetor de 260 °C; modo de 

impacto de elétrons a 70 eV; temperatura da fonte de íon de 250 °C. A 

temperatura do forno foi programada de 80 °C (isotérmico durante 3 min), com 

um aumento de 5 °C/min até 285 °C (isotérmico durante 15 min) e 10 °C/min até 

atingir 320 °C (isotérmica durante 20 min). Uma mistura de hidrocarbonetos 

lineares (C9H20 - C40H82) foi injetada sob as mesmas condições que as amostras 

em análise, e a identificação dos compostos se deu por comparação dos 

espectros de massas obtidos com os espectros apresentados pelo banco de 

dados da SHIMADZU® (GCMS Solution): Wiley7lib e NIST08lib (CARVALHO et 

al., 2013). O composto foi considerado como identificado quando apresentou 

índice de similaridade maior ou igual a 90%. 

 
 
Figura 3 – Representação esquemática da análise dos extratos das cascas de 
Mimosa tenuiflora por CG-EM. 
 

 

Fonte: autoria própria. 
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ANÁLISE E PROCESSAMENTO DOS DADOS 

 

 A análise dos dados obtidos a partir da caracterização farmacognóstica 

foi realizada através do programa Origin® versão 8.0. Os cromatogramas obtidos 

com as análises por CG-EM foram processados através do programa Origin® 

Pro versão 8.0 e GCMS Solution (Shimadzu®, Japão). 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

CARACTERIZAÇÃO FARMACOGNÓSTICA  

 

Determinação da perda por dessecação 

 

 A determinação da perda por dessecação do pó de Mimosa tenuiflora foi 

realizada utilizando o método gravimétrico descrito na Farmacopeia Brasileira 

(2010). O resultado demonstrou um teor de umidade de 4,82 ± 0,04% para a 

droga vegetal, estando dentro dos limites de teores de umidade ideais 

especificados em monografias farmacopeicas que ficam entre 8 e 14 % 

(SOARES; FARIAS, 2017).  

A baixa percentagem da perda por dessecação indica que o processo de 

secagem foi eficaz para a estabilidade do material, visto que o alto teor de 

umidade beneficia a ação das enzimas que podem promover degradação dos 

constituintes químicos da droga vegetal, além de proliferação de micro-

organismos (LOPES; NETTO-JUNIOR, 2011).  

 

Determinação granulométrica dos pós 

   

 Depois de submetidos ao processo de tamização foi possível observar 

que a malha de 250 µm reteve a maior quantidade do pó da Mimosa tenuiflora, 

como demonstrado na figura 4 (página 55). 
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Figura 4 - Histograma de distribuição granulométrica do pó da casca do caule de 
Mimosa tenuiflora. 

 

Fonte: autoria própria. 

  

 A determinação do tamanho médio das partículas foi realizado a partir do 

cálculo da percentagem da fração de passagem e a fração de pó retida em cada 

um dos tamises. Os resultados obtidos em representação gráfica demonstraram 

que o tamanho médio das partículas do pó de Mimosa tenuiflora foi de 303 µm 

(figura 5). 

 

Figura 5 - Determinação gráfica do tamanho das partículas do pó obtido de 

Mimosa tenuiflora. 

 
Fonte: autoria própria. 
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De acordo com os resultados obtidos na análise granulométrica do pó de 

Mimosa tenuiflora, este foi classificado como semimédio (BRASIL, 2010). Na 

literatura não existem estudos que possam ser comparados com os resultados 

obtidos, sendo estes dados descritos pela primeira vez. 

 

 

Determinação de cinzas totais, cinzas insolúveis em ácido e cinzas 

sulfatadas 

  

 Os resultados de cinzas totais, cinzas insolúveis em ácido e cinzas 

sulfatadas das drogas vegetais estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Determinação dos teores de cinzas nas amostras de Mimosa 
tenuiflora. 
 

 
Espécie 

 
Cinzas totais 

Cinzas 
insolúveis em 

ácido 

Cinzas 
sulfatadas 

Mimosa tenuiflora 1,52 ± 0,66% 1,53 ± 0, 60% 1,82 ± 0,04% 

Fonte: autoria própria. 

 Observa-se na tabela 1, que os resultados obtidos em relação ao teor de 

cinzas totais e insolúveis em ácido estão de acordo com os valores preconizados 

pela legislação para todas as amostras analisadas, sendo no máximo 8% para 

cinzas totais e no máximo 1,5% de cinzas insolúveis em ácido (Brasil, 2010). 

 Os resultados da determinação do teor de cinzas totais e cinzas insolúveis 

em ácidos são importantes parâmetros de qualidade, pois a partir deles é 

possível avaliar o teor de impurezas inorgânicas não voláteis que podem estar 

na amostra como contaminantes. Estes podem ser areia e pedra, assim como 

mau processamento do material, falta de higienização levando a um alto teor de 

cinzas.  A determinação de cinzas insolúveis em ácido também está relacionada 

à quantificação de sílica e constituintes silicosos na droga vegetal (COUTO et 

al., 2009). 

 

Determinação do índice de espuma 

 

 O índice de espuma objetiva estimar a presença de saponinas na droga 

vegetal. A avaliação demonstrou que após 15 minutos de análise a formação de 
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espuma foi inferior a 1 cm de altura, consequentemente o índice de espuma 

obtido foi menor que 100, demonstrando o resultado negativo para a presença 

de saponinas na droga vegetal de Mimosa tenuiflora. 

 De acordo com estudos anteriores é possível observar a presença de 

saponinas no caule de jurema-preta, quando analisa-se os extratos metanólicos 

e butanólicos (MECKESLOZOYA et al., 1990). Anton e colaboradores (1993) 

isolaram e identificaram saponinas triterpenoides e saponinas esteroides no 

caule da jurema preta (ANTON et al.,1993). 

A avaliação fitoquímica preliminar foi utilizada como um teste 

complementar para a verificação da presença de saponinas. 

 

Determinação de substâncias extraíveis por álcool  

 

 Os resultados obtidos a partir da determinação do teor de substâncias 

extraíveis em etanol para a Mimosa tenuiflora foi de 35,41 ± 0,14%. O teor de 

extrativos fornece informações primordiais sobre as substâncias que podem ser 

extraídas com um determinado solvente, e consequentemente indicar o 

rendimento dos diferentes tipos de extração utilizados na transformação 

tecnológica do material vegetal (COUTO, 2011; SIMÕES et al., 2017). 

 

AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA PRELIMINAR 

 

 A análise fitoquímica do EtOHB – MT está representada na tabela abaixo 

(tabela 2 – página 58): 
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Tabela 2 - Perfil fitoquímico do extrato etanólico bruto de Mimosa tenuiflora. 

 

Classe química EtOHB - MT 

Alcaloides + 

Antocianinas - 

Antraquinonas 
agliconas 

- 

Flavonoides ++ 

Cumarinas + 

Derivados 
antracênicos 

- 

Lignanas - 

Mono, sesqui e 
diterpenos 

+ 

Naftoquinonas - 

Saponinas ++ 

Taninos 
condensados 

+ 

Taninos 
hidrolisáveis 

++ 

Triterpenos e 
esteroides 

+ 

Xantinas - 

(-) não detectado; (+) baixa presença; (++) moderada presença; (+++) forte 
presença. 

 

A análise fitoquímica do EtOHB – MT demonstrou a presença de 

flavonoides, alcaloides, saponinas, cumarinas, derivados antracênicos, 

monoterpernos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos e taninos (condensados 

e hidrolisáveis). Observou-se a ausência de antocianinas, antraquinonas, 

derivados antracênicos, lignanas, naftoquinonas e xantinas.  

 Os resultados obtidos confirmaram a presença de saponinas na casca do 

caule de Mimosa tenuiflora corroborando os dados encontrados na literatura 

(ANTON et al., 1993), bem como a presença de alcaloides, já que o DMT que é 

o principal composto de interesse desse estudo e é um alcaloide indólico. A 

presença de taninos no extrato da jurema preta pode ser explicado devido à 

presença do ácido gálico, e da catequina, epicatequina e as procianidinas que 
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são precursores de taninos hidrolisáveis e condensados, respectivamente 

(SIMÕES et al, 2017). 

 

ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA A 

ESPECTROMETRIA DE MASSAS (CG-EM) 

 

A análise por CG-EM foi realizada visando avaliar o perfil químico de 

Mimosa tenuiflora. Por meio desta técnica é possível identificar as substâncias 

baseada na massa molecular e no perfil de fragmentação produzido pela 

espectrometria de massas. Diferentemente da técnica de CLAE a fase móvel 

utilizada é gasosa, sendo os constituintes separados através da facilidade de 

volatilização de cada um (PAVIA et al., 2010). 

 Com os resultados do CG-EM obteve-se o cromatograma do EtOHB - MT 

(figura 6) , observando a presença de vários picos característicos dos compostos 

presentes na espécie. Entre os compostos identificados, cerca de 45% 

representam os hidrocarbonetos e seus derivados, e 53,0 % representado no 

tempo de retenção de 25,0 min correspondente ao composto DMT. O espectro 

de massas do DMT está representado na figura 7 (página 60). 

 
Figura 6 - Cromatograma obtido após análise por CG-EM do EtOHB das cascas 
de Mimosa tenuiflora 

 

Fonte: autoria própria. 

53,0 % 
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Figura 7 - Espectro de massas obtidos para o DMT no EtOHB – MT. 

 

 

A comparação do espectro de massas do composto encontrado com 

espectros da biblioteca NIST11 ((figura 7) demonstrou uma similaridade de 97% 

com o composto DMT, podendo assim confirmar a identidade do composto. Além 

disso os hidrocarbonetos presentes: ácido hexadecanóico e ácido 

benzenodicarboxílico estão presentes em outras espécies do gênero Mimosa, 

como demonstrado em estudos de Cruz (2013). 

Na análise por partição de solvente foram analisadas as quatro extrações 

obtidas com os solventes em ordem crescente de polaridade: hexano, 

clorofórmio, acetato de etila e metanol. Os resultados obtidos demonstram o 

perfil químico de Mimosa tenuiflora, de acordo com a afinidade pelo solvente, 

sendo possível a identificação dos compostos presentes em maior quantidade 

no extrato. A identificação dos compostos foi realizada de acordo com a 

comparação do índice de similaridade dos compostos encontrados na biblioteca 

do software. 

O perfil químico da extração com o solvente hexano, representado no 

cromatograma da figura 8 (página 61), demonstrou a presença de 10 picos, 

correspondente aos compostos característicos da espécie Mimosa tenuiflora e 

do gênero Mimosa. Dos compostos identificados, o DMT presente em 4,23 % 

(tempo de retenção de 24,2 min) é característico da espécie e de maior 

relevância para esse estudo. Cerca de 72 % correspondente a hidrocarbonetos 

e seus derivados, e 9% correspondendo aos esteroides: campesterol, 

estigmasterol, taxostero. A presença desses componentes são importantes nos 

vegetais, devido a diversidade de efeitos terapêuticos, incluindo a eficiência em 

combate a doenças cardiovasculares (QUEIROZ, 2009).  
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Figura 8 – Cromatograma do perfil químico das cascas de Mimosa tenuiflora a 
partir da extração com o solvente hexano. 
 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Em relação a análise da extração com o solvente clorofórmio, o 

cromatograma obtido (figura 9 - página 62), evidenciou a presença 14 picos, 

sendo que apenas um pico foi identificado no tempo de retenção de 24 min, 

correspondendo a aproximadamente 60 % da composição da amostra, e 

equivalendo ao composto DMT característico da espécie em estudo. É 

importante salientar que como a identificação é realizada de acordo com a 

comparação do índice de similaridade da biblioteca presente no software, a 

identificação de outros compostos só pode ser realizada a partir do perfil de 

fragmentação. 

 

 

 

 

 

 

4,23 % 
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Figura 9 – Cromatograma do perfil químico das cascas de Mimosa tenuiflora a 
partir da extração com o solvente clorofórmio. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 Na extração com o solvente acetato de etila, o cromatograma obtido 

representado na figura 10 (página 63) demonstrou a presença de 14 picos sendo 

os compostos identificados de acordo com as bibliotecas NIST e WILEY7. 

Diferentemente das outras extrações não foi possível a identificação do 

composto DMT. Entretanto foi possível identificar a presença de outros 

compostos: o 2-(2-Butoxiexotil) etanol (64% tempo de retenção de 16 min) um 

éster de glicol e proveniente de uma catálise alcalina. O composto 

tetraoxahexadecan-1-ol (12,5%, tempo de retenção de 23,1 min), o ácido 1,2 

benzenodicarboxílico (6,44 % tempo de retenção de 37,2 min) e o composto 

Dimetilamina N - (diisopropilfosfino) metil (4,5% tempo de retenção de 24,4 min). 

O espectro de massas para esse último composto está demonstrado na figura 

11 (página 63). 

 
 
 
 
 
 
 

60,0% 
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Figura 10 – Cromatograma do perfil químico das cascas de Mimosa tenuiflora a 
partir da extração com o solvente acetato de etila. 

 

Fonte: autoria própria. 

 
 

Figura 11 - Espectro de massas obtidos para o Dimetilamina N- 

(diisopropilfosfino) metil identificado na extração com acetato por CG-EM. 

 

 

 

 

 O perfil de fragmentação proposto para a Dimetilamina N- 

(diisopropilfosfino) metil está representado na figura 12 (página 64). A molécula 

sofreu a perda do radical nitrila, resultando os radicais nitrila com pico base m/z 

58, e o radical isopropanil com pico base m/z 116,14. 
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Figura 12 – Proposta de fragmentação da Dimetilamina N- (diisopropilfosfino) 

metil encontrado na extração com acetato por CG-EM. 

                 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 Na extração com o solvente metanol, o cromatograma obtido está 

representado na figura 13 evidenciando a presença de apenas 2 picos referente 

a presença de dois compostos, o 1,3 benzenediol (Resorcinol) correspondendo 

a 20,20 % da composição da amostra (tempo de retenção de 12,20 min) e o DMT 

correspondendo a 79,80% de composição na amostra (tempo de retenção de 

24,0 min).  

 

Figura 13 – Cromatograma do perfil químico das cascas de Mimosa tenuiflora a 
partir da extração com o solvente metanol.  
 

 

Fonte: autoria própria 

 

79,80 % 
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O princípio da cromatografia é baseada na separação dos compostos de 

acordo com afinidade pelo solvente escolhido, ou seja, compostos mais polares 

possuem uma eficiência de separação melhor quando utiliza-se solventes 

polares (REGINATTO, 2017).  

Após a análise com o solvente metanol conclui-se que a extração 

aconteceu de uma maneira mais eficiente, quando comparado com os outros 

solventes analisados (hexano, diclorometano e acetato de etila), devido a pureza 

do pico no cromatograma e a maior quantidade do composto extraído. Isso pode 

ser justificado pela alta polaridade do solvente metanol e a afinidade com a 

molécula do DMT, demonstrando uma eficiência de separação mais significativa 

(MARTINS et al., 2013).   

 

CONCLUSÕES 

 

 A avaliação farmacognóstica da espécie Mimosa tenuiflora demonstra que 

a droga vegetal atende as exigências preconizadas pela farmacopeia brasileira, 

estando todos os parâmetros analisados dentro das conformidades e assim 

demonstrando a qualidade da matéria prima. A avaliação fitoquímica realizada 

evidenciou os principais grupos de metabólitos secundários presentes na 

espécie.  

A caracterização química realizada através do CG-EM traçou o perfil 

químico presente na droga vegetal, de acordo com a extração em diferentes 

solventes, identificando os principais compostos presentes. Além disso, 

confirmou a presença do DMT, um alcaloide indólico, que é um dos componentes 

do vinho da jurema e é o responsável por conferir atividade psicoativa aos 

usuários.  

Sendo assim, conclui-se que esse estudo contribui significativamente para 

a padronização do material vegetal estudado, assim como auxilia no uso desses 

dados para um futuro desenvolvimento de um produto a base dessa espécie. 
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Estudo químico e farmacognóstico das sementes de Peganum 
harmala 

 

Isabela Araujo e Amariz1, Larissa Araújo Rolim1 

1 Central de Análise de Fármacos, Medicamentos e Alimentos – Universidade Federal do Vale 

do São Francisco 

 

 

RESUMO 

 

Peganum harmala pertence à família Zygophyllaceae sendo popularmente 
conhecida como “Arruda da Síria”. Apresenta um amplo potencial terapêutico, 
destacando as atividades anti-inflamatória, anticancerígena, analgésica, 
antisséptica, antibacteriana. É utilizada na preparação de bebidas de rituais 
religiosos com efeitos alucinógenos e sedativos, os quais são devidos a 
presença de alcaloides harmânicos do grupo das β-carbolinas, sendo a 
harmalina e harmina as mais abundantes nas sementes de Peganum harmala. 
O objetivo deste estudo foi avaliação das características químicas e 
farmacognósticas das sementes de Peganum harmala com auxílio da 
cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). A 
caracterização farmacognóstica foi realizada seguindo a 5ª edição da 
Farmacopeia Brasileira (2010).  A análise por microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) acoplada a espectroscopia de energia dispersiva de raios X 
(EDS), foi realizada para identificação elementar das sementes. Os compostos 
presentes na espécie foram identificados através da cromatografia gasosa 
acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). Os resultados obtidos sobre a 
avaliação farmacognóstica da Peganum harmala demonstraram a qualidade no 
material vegetal. A avaliação fitoquímica evidenciou os principais metabólitos 
secundários. A análise por MEV-EDS evidenciou a morfologia da superfície e 
interior das sementes, bem como a análise química anatômica das estruturas. 
Por CG-EM, visualizou o perfil químico das sementes de Peganum harmala e 
identificou as β-carbolinas (harmalina e harmina), que são compostos de grande 
importância farmacológica para a espécie. Sendo assim, conclui-se que o estudo 
químico e farmacognóstico foi de grande contribuição para a padronização do 
material vegetal que servirá de base para o futuro desenvolvimento de um 
produto farmacêutico. 
 

 

 

Palavras-chave: “Arruda da Síria”; Caracterização; Cromatografia gasosa; β-

carbolinas.  
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ABSTRACT 

 

Peganum harmala belongs to the family Zygophyllaceae being popularly known 

as "Arruda of Syria". It presents a broad therapeutic potential, highlighting the 

activities anti inflammatory, anticancer, analgesic, antiseptic, antibacterial. It is 

used in the preparation of drinks of religious rituals with hallucinogenic and 

sedative effects which are due to the presence of harmanic alkaloids of the β-

carboline group, with harmaline and harmine being the most abundant in the 

Peganum harmala seeds. The objective of this study was to evaluate the 

chemical and pharmacognostic characteristics of Peganum harmala with the aid 

of gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS). 

Pharmacognostic characterization was performed following the 5th edition of the 

Brazilian Pharmacopoeia (2010). Scanning electron microscopy (SEM) coupled 

with X-ray dispersive energy spectroscopy (EDS), was performed for elemental 

identification of the seeds. The compounds present in the species were identified 

by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS). The results 

obtained on the pharmacognostic evaluation of Peganum harmala demonstrated 

the quality of the plant material. Phytochemical evaluation showed the main 

secondary metabolites. SEM analysis showed the morphology of the surface and 

interior of the seeds, as well as the anatomical chemical analysis of the 

structures. By GC-MS, the chemical profile of Peganum harmala seeds was 

identified and the β-carbolines (harmaline and harmine) were identified, which 

are compounds of great pharmacological importance for the species. Therefore, 

it is concluded that the chemical and pharmacognostic study was of great 

contribution to the standardization of plant material that will serve as the basis for 

the future development of a pharmaceutical product. 

 

 

 

 

Keywords: “Arruda da Siria"; Characterization; Gas chromatography; β-

carbolines. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A utilização de produtos naturais com finalidade terapêutica vem desde o 

início das civilizações. Uma grande parcela da população mundial, 

principalmente dos países em desenvolvimento, fazem o uso de medicamentos 

à base de plantas medicinais confiando-as para a cura, prevenção e tratamento 

de doenças. Além disso, é uma fonte de compostos bioativos, o que contribui 

para o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas (FIRMO et al., 2011). 

A Peganum harmala conhecida popularmente como “arruda da síria”, 

pertence à família Zygophyllaceae, sendo bem adaptada a clima de regiões 

secas principalmente encontrada no Norte da África, Oriente Médio, Índia e 

Mongólia (HERRAIZ, et al., 2010). Essa espécie possui diversas finalidades 

terapêuticas, destacando principalmente as atividades neurofarmacológicas, 

antidepressiva e alucinógena. Essas atividades provém das β-carbolinas, um 

grupo de alcaloides harmânicos encontrados em uma variedade de plantas 

(SASSOUI et al., 2015). 

Nas sementes de Peganum harmala as β-carbolinas mais comumente 

encontradas são: harmina, harmalina e tetrahidroharmina. (RODRIGUES, 2013; 

MULLER, 2006). Alguns estudos relatam a presença de harmina e harmalina 

presentes na Ayahuasca e no Vinho da Jurema, que são bebidas utilizadas em 

rituais religiosos, com finalidade sedativa e alucinógena (GAUJAC, 2013). 

 

Figura 1 – Estrutura química das β-carbolinas: harmalina e harmina, 
respectivamente. 
 

 

 

Fonte: autoria própria 
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A ação das β-carbolinas é similar a fármacos inibidores da monoamino 

oxidase (iMAO), que atuam desativando a enzima monoamino oxidase (MAO) 

que é responsável pela degradação de monoaminas (serotonina e 

catecolaminas), e assim atuam regulando e/ou aumentando os níveis destas na 

fenda sináptica (GAUJAC, 2013).  

Diante dessas ações farmacológicas, a Peganum harmala mostra-se 

como uma importante fonte de β-carbolinas podendo ser utilizada como matéria-

prima vegetal para o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos ou 

fitomedicamentos contendo esses ativos.  

Logo, o objetivo deste estudo foi avaliar as características químicas e 

farmacognósticas das sementes de Peganum harmala com auxílio da 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

MATERIAL 

 

Coleta do material vegetal  

 

As sementes de Peganum harmala foram adquiridas em comércio local na 

cidade de Petrolina-PE, em julho de 2016 e foram identificadas a partir de 

comparação com exsicata depositada no Herbário Alexandre Leal Costa – ALCB 

localizado no Departamento de Botânica do Instituto de Biologia da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), sob o código de ALCB 12384 (Cód. 

Barras: ALCB014643, Tipo de registro: espécime preservado). 

 

Solventes 

 

Os solventes utilizados foram: Água ultra-purificada (Milli-Q), Álcool Etílico 

Absoluto P.A 99,9% (EtOH P.A) (Synth®), Acetonitrila (Merck®), Ácido Fórmico 

(Dinâmica®), Metanol (Merck®), Acetato de etila (Grau HPLC). 
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Desenvolvimento da pesquisa 

 

 O desenvolvimento da parte experimental foi realizado em grande parte 

na Central de Análise de Fármacos, Medicamentos e Alimentos (CAFMA). Ainda 

assim foi de essencial importância a parceria com outros laboratórios para a 

realização de alguns experimentos. Os laboratórios parceiros: Núcleo de 

Estudos de Plantas Medicinais – NEPLAME /UNIVASF, Laboratório de 

Bioquímica / UNIVASF, Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos 

(NPPNS)/USP Ribeirão Preto – SP. 

 

 

MÉTODOS 

 

OBTENÇÃO DO PÓ E PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS  

 

As sementes de Peganum harmala foram secas em estufa com ar 

circulante a temperatura de 40 ºC durante 72 horas e depois pulverizadas em 

moinho de facas. Em seguida, as sementes secas e pulverizadas foram 

submetidas a maceração exaustiva com álcool etílico absoluto-99,5% PA 

(etanol) com renovação do líquido extrator a cada 12 horas. As soluções foram 

filtradas e concentrados em evaporador rotatório (50 °C), obtendo-se o extrato 

etanólico bruto de Peganum harmala (EtOHB - PH). 

 
Figura 2 - Esquema de obtenção do extrato etanólico bruto de Peganum harmala 
por maceração exaustiva. 
 

 
 
Fonte: autoria própria. 

 

 

 

 

 

 



 
74 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

CARACTERIZAÇÃO FARMACOGNÓSTICA DA DROGA VEGETAL 

 

  O pó das sementes de Peganum harmala foi utilizado para a realização 

dos ensaios físico-químicos: determinação da perda por dessecação, da 

granulometria dos pós, cinzas totais, cinzas insolúveis em ácido, cinzas 

sulfatadas, índice de espuma e de substâncias extraíveis por álcool conforme 

preconizado na Farmacopeia Brasileira 5ª Edição (BRASIL, 2010). Os ensaios 

físico-químicos foram realizados em triplicata e os resultados foram expressos 

em média ± desvio padrão.  

Determinação de perda por dessecação 

 

 O método gravimétrico foi utilizado para determinar o teor de água 

presente na droga vegetal. Pesou-se, exatamente, cerca de 1 a 2 g e transferiu 

para pesa-filtro chato previamente dessecado durante 30 minutos nas mesmas 

condições a serem empregadas na determinação. Após resfriamento em 

dessecador, pesar o pesa-filtro, tampado, contendo a amostra. Colocar o pesa-

filtro na estufa, retirar a tampa, deixando-a também na estufa. Secar a amostra 

(geralmente a 105 ºC) e por um determinado prazo (geralmente 2 horas) 

especificado na monografia. Esfriar até temperatura ambiente em dessecador e 

em seguida pesar (BRASIL, 2010). A porcentagem de perda por dessecação é 

dada pela equação abaixo (BRASIL, 2010). 

 % de perda por dessecação = Pu – 

Ps / Pa X 100 

(1) 

 

Onde: Pa= peso da amostra; Pu= peso do pesa-filtro contendo a amostra antes da 
dessecação; Ps = peso do pesa-filtro contendo a amostra após a dessecação.  

 

 

Distribuição granulométrica dos pós 

  

 Para a determinação da granulometria dos pós, foram utilizadas 25g do 

material vegetal pulverizado passando por um conjunto de cinco tamises, 

previamente pesadas, com diâmetros das malhas respectivamente 500 µm, 425 

µm, 250 µm, 180 µm e 150 µm e um coletor, sendo submetidos a uma vibração 

mecânica durante 15 minutos. Após esse procedimento, a amostra retida na 
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parte superior de cada malha foi pesada, sendo calculada pela diferença da 

massa do tamis com o pó retido e o mesmo vazio. O percentual retido em cada 

tamis foi obtido, utilizando o seguinte cálculo: (BRASIL, 2010). 

 

 % Retida no tamis = P1 / P2 X 100 (2) 

 
Onde: P1= peso da amostra retida em cada tamis (em gramas); P2= soma dos pesos 
retidos em cada tamis e no coletor (em gramas); 100 = fator de porcentagem 

 

Determinação de cinzas totais e cinzas insolúveis em ácido 

 

 Para determinar o teor de cinzas totais, pesou-se 3g da amostra 

pulverizada, em um cadinho previamente tarado, em distribuição uniforme, a 

amostra foi incinerada de maneira gradativa até a temperatura de 600 ± 25 °C, 

por um período até que todo carvão fosse eliminado. A amostra foi resfriada em 

um dessecador e pesada. O cálculo da porcentagem de cinzas totais foi 

realizado em relação ao peso da droga vegetal (BRASIL, 2010). 

 Para a determinação de cinzas insolúveis em ácido foi utilizado o resíduo 

obtido na determinação de cinzas totais. Ferveu-se o resíduo durante 5 minutos 

com 25 mL de ácido clorídrico a 7% (p/v) em cadinho coberto com vidro de 

relógio, em seguida foi lavado com 5 mL de água quente, reunindo a água de 

lavagem com o conteúdo do cadinho. O resíduo, insolúvel em ácido, filtrado foi 

lavado com água quente até que o filtrado se mostrasse neutro. Transferiu o 

papel filtro contendo o resíduo para o cadinho original, que secou sobre a chapa 

quente e em seguida incinerou a cerca de 500 °C até obter peso constante 

(Brasil, 2010). 

 

Determinação de cinzas sulfatadas 

  

 Para determinação das cinzas sulfatadas, utilizou-se um cadinho de 

porcelana aquecendo ao rubro por 10 minutos, em seguida resfriou-o em um 

dessecador. Foi pesado 1g da droga vegetal, em cadinho previamente tarado, 

umedeceu com ácido sulfúrico concentrado e carbonizou em bico de Bunsen. A 

amostra foi novamente umedecida com ácido sulfúrico concentrado, carbonizada 

e incinerada com aquecimento gradativo até 800 ºC. A amostra foi resfriada, 
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pesada novamente, e incinerada por mais 15 minutos e repetido o procedimento 

até que a diferença entre as duas pesagens sucessivas não fosse maior que 0,5 

mg (BRASIL, 2010) A determinação de cinzas sulfatadas foi obtida utilizando a 

equação:  

 

 % Cinzas Sulfatadas = Pr – Pv / Pa x 100 (3) 

 

Onde: Pr = peso do cadinho + resíduo da amostra; Pv = peso do cadinho vazio; 
Pa = peso da amostra.  
 

 

Determinação do índice de espuma 

  

 Para determinar o índice de espuma foi pesado 1 g do pó da espécie e 

transferido para um erlenmeyer contendo 50 mL de água fervente, mantendo sob 

fervura moderada por 30 minutos. Em seguida, a solução foi resfriada e filtrada 

em um balão volumétrico de 100 mL, completando o volume através do filtro até 

100 mL. Obteve-se o decocto que foi distribuído, em série sucessiva de 1 a 10 

mL, em 10 tubos de ensaio com tampa, e o volume final do líquido foi ajustado 

para 10 mL com água destilada. Os tubos foram tampados e agitados com 

movimentos verticais por 15 segundos, com duas agitações por segundo, e 

deixados em repouso por 15 minutos, após o término do tempo foi medida a 

altura da espuma (Brasil, 2010). 

 Se a altura da espuma de todos os tubos for inferior a 1,0 cm, o índice de 

espuma é menor que 100. Se, em qualquer um dos tubos, a altura da espuma 

medida for 1 cm, a diluição do material vegetal nesse tubo (A) é o índice 

observado. Se esse tubo for o primeiro ou segundo na série, é necessário fazer 

uma diluição intermediária, pelo mesmo método descrito anteriormente, para 

obter um resultado mais preciso. Se a altura da espuma for maior que 1 cm em 

todos os tubos, o índice de espuma é maior do que 1000. Nesse caso, a 

determinação precisa ser feita com uma nova série de diluições do decocto para 

se obter um resultado mais preciso (Brasil, 2010). O índice de espuma é 

calculado segundo a equação: 
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 Índice de espuma = 1000/ A (4) 

Onde: A = volume, em mililitros, do decocto usado para preparação da diluição 
no tubo onde a espuma foi observada.  

 

Determinação de substâncias extraíveis por álcool 

  

 Para determinar o teor das substâncias extraíveis por álcool, foi utilizado o 

método de extração a frio. Transferiu-se 4 g da droga vegetal seca, que foi 

macerado com 100 mL de EtOH P.A (99,9%), durante 6 horas, com agitação 

frequente, posteriormente foi deixado em repouso por 18 horas. Filtrou-se 

transferindo do filtrado foi para um cadinho previamente pesado, evaporou até 

secura em banho de água. Após essa sequência secou por 6 horas a 105°C, 

esfriou em dessecador por 30 minutos e pesou-se imediatamente (Brasil, 2010). 

 

 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) DAS SEMENTES DE 

Peganum harmala 
          

A amostra foi preparada sobre dupla fita de carbono contida em suporte 

(stub) de cobre e não metalizada. As análises de MEV das sementes de 

Peganum harmala foram obtidas por microscópio eletrônico de varredura da 

JOEL®, modelo JSM-5900, acoplado a analisador de energia dispersiva (EDS) 

utilizando aumentos de 300 e 750 vezes. 

 

AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA PRELIMINAR 
 

A avaliação fitoquímica do EtOHB - PH foi realizado utilizando placas 

cromatográficas de sílica gel com suporte de alumínio, aplicados com 

micropipeta e eluídos em diferentes sistemas de solventes, de acordo com 

Wagner e Bladt 1996, buscando evidenciar os principais grupos de metabólitos 

secundários. 
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ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA A 

ESPECTROMETRIA DE MASSAS (CG-EM)  

 

 

A análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas 

(CG-EM) teve por finalidade avaliar o perfil químico da espécie vegetal a partir 

da análise do EtOHB – PH e a análise dos extratos fracionados baseado na 

polaridade crescente dos solventes:  hexano, diclorometano, acetato de etila e 

metanol, respectivamente. 

Para a realização dos extratos fracionados foram utilizadas as sementes 

de Peganum harmala, divididas em dois grupos: o grupo A, referente as 

sementes inteiras; e o grupo B referente as sementes dividas ao meio. Pesou-

se uma quantidade de 50 mg, e em seguida adicionou-se 3 mL de cada solvente 

(na ordem crescente de polaridade) e levado para agitação em sonicador por 10 

minutos com cada solvente. Deixou-se em repouso para a extração durante 24 

horas. Após esse período, a amostra foi filtrada e adicionada ao próximo 

solvente. O extrato foi seco a temperatura ambiente (25ºC) por circulação de ar 

durante um período de aproximadamente 3 dias. Esse processo foi repetido para 

cada novo solvente e realizado em triplicata. O EtOHB – PH foi obtido de acordo 

com a metodologia descrita para obtenção e preparação dos extratos na página 

73. 

Após a obtenção dos extratos , para a análise das amostras foi necessário 

a ressuspensão em acetato de etila (Grau HPLC) na concentração de 10 mg/mL 

e em seguida realizou-se a análise num cromatógrafo a gás acoplado a um 

espectrômetro de massas Shimadzu® (QP -2010) e acoplado a um auto injetor 

(AOC 20i) foi utilizado empregando-se as seguintes condições cromatográficas: 

coluna RESTEK® RTX-5MS (30,0 mm x 0,25 mm x 0,25 mm), utilizando gás 

hélio (99,99%) transportado com um fluxo constante de 1,4 mL/min, volume de 

injeção da amostra de 1,0 μL, modo split com razão 5 (split 1:4 descarte), 

temperatura do injetor de 260 °C; modo de impacto de elétrons a 70 eV; 

temperatura da fonte de íon de 250 °C. A temperatura do forno foi programada 

de 80 °C (isotérmico durante 3 min), com um aumento de 5 °C/min até 285 °C 

(isotérmico durante 15 min) e 10 °C/min até atingir 320 °C (isotérmica durante 

20 min). Uma mistura de hidrocarbonetos lineares (C9H20 - C40H82) foi injetada 

sob as mesmas condições que as amostras em análise, e a identificação dos 
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compostos se deu por comparação dos espectros de massas obtidos com os 

espectros apresentados pelo banco de dados da SHIMADZU® (GCMS - 

Solution)  (Wiley7lib e NIST08lib) (CARVALHO et al., 2013). O composto foi 

considerado como identificado quando apresentou índice de similaridade maior 

ou igual a 90%. 

 
Figura 3 – Representação esquemática da análise dos extratos das sementes 
de Peganum harmala por CG-EM. 
 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

CARACTERIZAÇÃO FARMACOGNÓSTICA DA DROGA VEGETAL 

 

Determinação da perda por dessecação 

 

Para a determinação da perda por dessecação do pó das sementes de 

Peganum harmala foi utilizado o método gravimétrico descrito na Farmacopeia 

Brasileira (2010). Os resultados apresentaram um teor de umidade de 7,41 ± 
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0,02 nas sementes de Peganum harmala. Isso é justificado devido as sementes 

de uma forma geral apresentarem baixa quantidade de água, normalmente as 

sementes apresentam entre 10 a 15% de água, e aquelas que acumulam óleo 

esse valor é de apenas 5 a 7% de água (LACERDA, 2007). Além disso, estudos 

demonstram que o excesso de umidade nas sementes possa provocar 

deficiência no suprimento de oxigênio, influenciando a germinação (SILVA, et al., 

2008). 

 

Determinação granulométrica dos pós 

   

 Após o processo de tamização foi possível observar que a maior 

quantidade do pó de Peganum harmala ficou retida na malha de 850 µm, como 

está demonstrado no histograma da figura 4. 

 

Figura 4 - Histograma de distribuição granulométrica do pó das sementes de 

Peganum harmala. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 A determinação do tamanho médio das partículas foi realizado a partir do 

cálculo da percentagem da fração de passagem e a fração de pó retida em cada 

um dos tamises. Os resultados obtidos em representação gráfica demonstraram 

que o tamanho médio das partículas de Peganum harmala representado no 

gráfico foi de 473 µm (figura 5 – página 81), sendo classificados como pó grosso 
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de acordo a farmacopeia brasileira (2010) (BRASIL, 2010). Na literatura não 

existem estudos que possam ser comparados com os resultados obtidos, sendo 

estes dados descritos pela primeira vez. 

 

 

Figura 5 - Determinação gráfica do tamanho das partículas do pó obtido de 

Peganum harmala. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

Determinação de cinzas totais, cinzas insolúveis em ácido e cinzas 

sulfatadas 

 

 Os resultados de cinzas totais, cinzas insolúveis em ácido e cinzas 

sulfatadas das drogas vegetais estão apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1 - Determinação dos teores de cinzas nas sementes de Peganum 
harmala. 
 

 

Espécie 

 

Cinzas totais 

Cinzas 

insolúveis em 

ácido 

Cinzas 

sulfatadas 

Peganum 

harmala 

10,12 ± 1,55% 9,41± 1,29% 12,08 ± 0,15% 

 

Fonte: autoria própria. 

473 µm 
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 A Farmacopeia Brasileira preconiza os valores máximos de 8% para 

cinzas totais e 1,5% de cinzas insolúveis em ácido. Conforme pode-se observar 

na tabela 1, os resultados obtidos estão em desacordo com essa recomendação 

(BRASIL, 2010).  Comparando os resultados encontrados com os estudos de 

Kaskoos e colaboradores (2014), observou-se que o teor de cinzas totais é 

considerável alto (7,51 ± 1,16), já para o teor de cinzas insolúveis em ácido o 

valor foi de 1,56 ± 0,61 (KASKOOS et al., 2014).  

Como as análises realizadas acima possuem a finalidade de realizar a 

caracterização da amostra, os resultados desse estudo indicam que essa 

espécie possui valores maiores que os comumente encontrados.  Tal condição 

característica desta droga vegetal pode estar relacionada a alterações nas 

condições de cultivo, processamento, transporte e/ou colheita.  

 Esses parâmetros da qualidade são importantes, sendo possível avaliar a 

quantidade de contaminantes presentes na amostra, como areia, pedra, mau 

processamento e entre outras. Estes se encontrados na amostra levam a 

alterações nos valores (COUTO et al., 2009).  

O alto teor de cinzas sulfatadas na amostra de Peganum harmala pode 

ser indicativo da elevada quantidade de conteúdo cristalino nas sementes dessa 

espécie. Nos vegetais, as inclusões minerais cristalinas contribuem para o 

aumento das cinzas, influenciando principalmente os valores de cinzas 

sulfatadas (MOHAMAD et al., 2013).  

 

Determinação do índice de espuma 

 

 A presença de saponinas na droga vegetal pode ser determinado a partir 

do teste de índice de espuma. De acordo com os resultados do teste realizado, 

após 15 minutos de análise a formação de espuma foi inferior a 1 cm de altura, 

sendo dessa forma o índice obtido menor que 100 demonstrando ausência de 

saponinas na Peganum harmala.  

A presença de saponinas na droga vegetal pode ser determinada a partir 

do teste de índice de espuma. Isso se deve a capacidade que as saponinas têm 

de formar espumas persistentes e abundantes em solução aquosa, devido a sua 

natureza anfifílica onde a sapogenina (parte lipofílica) interage com compostos 
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apolares e as cadeias de açúcares, interagem com substâncias polares 

(PODOLAK et al., 2010). 

De acordo com os resultados do teste realizado, após 15 minutos de 

análise a formação de espuma foi inferior a 1 cm de altura, sendo dessa forma o 

índice obtido menor que 100 demonstrando ausência de saponinas na Peganum 

harmala. Estudos de Kaskoos e Colaboradores (2014) também evidenciaram a 

ausência de saponinas quando utilizando o mesmo teste descrito pela 

Farmacopeia Brasileira (KASKOOS et al., 2014).  

 Alguns estudos relatam a presença de saponinas nessa espécie, porém 

utilizando esse teste não foi possível a identificação. Dessa forma, foi também 

realizada a avaliação fitoquímica preliminar, utilizando a metodologia de Wagner 

e Bladt (1996), para a verificação da presença dos metabolitos secundários da 

espécie e consequentemente a presença de saponinas. 

 

 

Determinação de substâncias extraíveis por álcool  

 

 Para a determinação do teor de substâncias extraíveis em etanol o 

resultado obtido foi de 35,72 ± 0,52%. O teor de extrativos fornece informações 

primordiais sobre s substâncias que podem ser extraídas com um determinado 

solvente, e consequentemente indicar o rendimento dos diferentes tipos de 

extração utilizados na transformação tecnológica do material vegetal (COUTO, 

2009; SOARES; FARIAS, 2017). 

 

 

 

AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA PRELIMINAR 

 

 Os resultados da análise fitoquímica do EtOHB de Peganum harmala 

estão demonstrados na tabela 2 (página 84): 
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Tabela 2 - Perfil fitoquímico do extrato etanólico bruto de Peganum harmala. 

 

Classe química EtOHB Peganum 
harmala 

Alcaloides ++ 

Antocianinas +++ 

Antraquinonas 
agliconas 

+ 

Flavonoides +++ 

Cumarinas + 

Derivados 
antracênicos 

+ 

Lignanas - 

Mono, sesqui e 
diterpenos 

++ 

Naftoquinonas - 

Saponinas +++ 

Taninos 
condensados 

++ 

Taninos 
hidrolisáveis 

++ 

Triterpenos e 
esteroides 

+++ 

Xantinas - 

 
(-) não detectado; (+) baixa presença; (++) moderada presença; (+++) forte 
presença. 
 

 A análise fitoquímica do EtOHB de Peganum harmala demonstrou a 

presença de alcaloides, saponinas, cumarinas, antraquinonas, antocianinas, 

derivados antracênicos, monoterpernos, sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos 

e taninos (condensados e hidrolisáveis). O resultado foi negativo quanto à 

presença de lignanas, naftoquinonas e xantinas. Estes resultados estão 

apresentados na tabela 2. 

 No gênero Peganum são encontrados compostos como, alcaloides, 

triterpenoides, antraquinonas, flavonoides, carboidratos, aminoácidos, óleos 

voláteis, esteróis, vitaminas e entre outros. Os alcaloides β-carbolinas e 

quinazolina são característicos desse gênero e alguns deles são constituintes 

bioativos exercendo algum tipo de efeito terapêutico. Alguns exemplos das β-



 
85 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

carbolinas são o harmalol, harmalina, harmina, harmana, tetrahidroharmina (LI 

et al., 2017). 

 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) DAS SEMENTES DE 

Peganum harmala 

 

A análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV) acoplada a 

espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDS), foi realizada para 

proporcionar uma caracterização química quantitativa das amostras de 

sementes de Peganum harmala (figura 6 – página 81), assim como também 

auxiliar na identificação taxonômica. Para melhor visualização as sementes 

foram repartidas a fim de visualizar a morfologia interior das mesma. 

 
Figura 6 - Fotomicrografias das sementes de Peganum harmala. a) e b) estrutura 
interna por corte longitudinal; c) e d) estrutura externa evidenciando a superfície 
da semente. 
 

Fonte: autoria própria. 

 

 A partir dessas análises é possível observar a estrutura anatômica da 

semente, observando as três estruturas principais: tegumento endosperma e 
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embrião (Figura 6 – página 85), cuja funções são proteção, nutrição e 

desenvolvimento, respectivamente. 

A EDS avalia os raios X característicos que são gerados a partir da 

interação feixe com elétrons, informando os elementos que compõem a amostra 

na forma de espectros (histogramas) sendo também possível identificar os 

elementos individuais. Atualmente a maioria dos microscópios0 eletrônicos de 

varredura são acoplados a um espectrômetro por energia dispersiva (CRUZ et 

al., 2006). 

 A identificação dos elementos presentes nas sementes de Peganum 

harmala, dentre eles, carbono (C), oxigênio (O), fósforo (P), potássio (K), enxofre 

(S), cloro (Cl), cálcio (Ca) entre outros, está demonstrado na figura 7.  

 

Figura 7 – Fotomicrografia A e C, respectivamente; e EDS B e D, 
correspondentes, das sementes de Peganum harmala. 
 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 A presença dos macronutrientes nas plantas são importantes tanto para 

o metabolismo primário, como para a produção de diferentes metabólitos 
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secundários (GOBBO-NETO; LOPES, 2007). Quando a planta passa por um 

estresse nutricional é comum ocorrer aumento na concentração de metabólitos 

secundários.  

 

 

ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA GASOSA ACOPLADA A 

ESPECTROMETRIA DE MASSAS (CG-EM) 

 

 A análise por CG-EM visou a avaliação do perfil químico das sementes de 

Peganum harmala observando os principais constituintes químicos presentes. A 

identificação ocorre através da massa molecular e do perfil de fragmentação 

gerado pela espectrometria de massas, sendo nessa técnica os compostos 

separados a partir da capacidade de volatização de cada um (PAVIA et al., 

2010). 

A partir do cromatograma obtido após a análise por CG-EM do EtOHB de 

Peganum harmala (figura 8), observou-se a presença de 18 picos, sendo 

identificados duas β-carbolinas: no pico 12 a harmalina (abundância de 0,29 % - 

tempo de retenção 33,1 min) e no pico 13 a harmina (abundância de 7,34 % - 

tempo de retenção 34 min). 

 

Figura 8 - Cromatograma obtido após análise por CG-EM do EtOHB – PH. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

7,34 % 

0,29 % 
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Segundo estudos de OTT (1994), verificou-se que a harmina é encontrada 

em maior quantidade, em relação a harmalina nas sementes de Peganum 

harmala, o que pode justificar a ação referente a iMAO mais efetiva pela Harmina 

(OTT, 1994 apud SANTOS, 2007). 

A confirmação da identidade dos compostos, foram demonstradas 

comparando-se o espectro de massas dos dados disponíveis na biblioteca 

NIST11.lib, apresentando similaridade de 94 % para a harmalina e 96% para 

harmina como demonstrado nas figuras 9 e 10, respectivamente. 

 

 

Figura 9 – Espectro de massas obtidos para a harmalina no EtOHB – PH. 

 

Fonte: Biblioteca NIST11.lib 

 
 
Figura 10 – Espectro de massas obtidos para a harmina no EtOHB – PH. 

 

Fonte: Biblioteca NIST11.lib 

 

De acordo com os estudos de Tavares (2014) a determinação dos 

alcaloides harmina e harmalina por cromatorafia em fase gasosa permite a 

melhor separação e identificação de uma forma mais seletiva. Ainda, segundo 
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seus estudos os íons de identificação para harmalina são m/z 170 e m/z 198, já 

para a harmina são m/z 169 e m/z 198 (TAVARES, 2014). Os resultados 

encontrados de acordo com o representado nas figuras 9 e 10 (página 88), 

respectivamente, corroboram com os dados descritos na literatura e confirmam 

a presença dos dois compostos (harmalina e harmina), nas sementes de 

Peganum harmala. 

Além desses compostos, outros hidrocarbonetos e seus derivados e 

ácidos graxos foram identificados. O Ácido 9,12 – octadecadienoico – éster de 

trimetilsililo correspondendo a 49 % da composição da amostra, ácidos graxos 

equivalentes a 20% da composição. Totalizando assim na identificação de 80 % 

da composição química da amostra. 

Na análise realizada por partição de solvente, objetivou evidenciar o perfil 

químico de Peganum harmala baseada na afinidade pelo solvente utilizado. 

Foram analisados as quatro extrações obtidas com os solventes em ordem 

crescente de polaridade: hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol. A partir 

disso, foi possível a visualização do perfil químico e a identificação dos 

compostos presentes em maior quantidade nos respectivos extratos. A 

identificação dos compostos foi realizada de acordo com a comparação do índice 

de similaridade dos compostos encontrados na biblioteca do software. 

Os dois grupos das sementes foram analisados: o grupo A (sementes 

inteiras) e o grupo B (sementes rasuradas ao meio), a fim de avaliar se o 

processo extrativo seria mais eficiente com as sementes rasuradas ao meio ou 

se seria possível a extração das β-carbonilas com as sementes inteiras o que 

facilita o processamento das amostras. 

A análise das sementes do grupo A estão representadas nos 

cromatogramas das figuras 12, 13, 14 e 15, demonstradas abaixo. 

Na análise da extração com o solvente hexano representado no 

cromatograma da figura 11 (página 90), observou-se a presença de 17 picos e 

identificando apenas um pico (tempo de retenção 42,0 min) sendo o 

hidrocarboneto pentacosano.  
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Figura 11 - Cromatograma das sementes de Peganum harmala do grupo A da 

extração com o solvente hexano. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

 Os cromatogramas obtidos com a análise por CG-EM a partir da extração 

com diclorometano e acetato de etila, figuras 12 e 13, respectivamente (página 

91). Nas duas extrações foi possível a identificação do composto harmina. Na 

extração com diclorometano representou 81,0% da composição química e na 

extração com acetato de etila representou 91,04% da composição química. 
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Figura 12 - Cromatograma das sementes de Peganum harmala do grupo A da 

extração com o solvente diclorometano. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

 

Figura 13 - Cromatograma das sementes de Peganum harmala do grupo A da 

extração com o solvente acetato de etila 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

81,0 % 

91,04 % 
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Na análise da extração com metanol (figura 14) foi detectado a presença 

de 22 picos, dentre eles foi possível identificar a presença das β-carbolinas 

harmina (27,5%) e harmalina (1%), hidrocarbonetos e seus derivados, ácidos 

graxos, além dos triterpenos betulina (11%) e lupenona (3,5%). 

 

 

Figura 14 - Cromatograma das sementes de Peganum harmala do grupo A da 

extração com o solvente metanol 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

A análise das sementes do grupo B estão representadas nos 

cromatogramas das figuras 15, 16, 17 e 18, demonstradas abaixo. 

O cromatograma da análise da extração com o solvente hexano 

representado na figura 15 (página 93), ficou observado a presença de 18 picos, 

dos quais identificou a presença de 12 picos que incluíam hidrocarbonetos e 

ácidos graxos.  

 

 

 

27,5 % 

1,0 % 
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Figura 15 - Cromatograma das sementes de Peganum harmala do grupo B da 

extração com o solvente hexano 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

Na análise da extração com o diclorometano foi observado a partir do 

cromatograma da figura 16 (página 94) a presença de 28 picos, dentre os quais 

foi possível identificar a presença da β-carbolina harmina (18,59%), 

hidrocarbonetos e ácidos graxos estigmasterol (6,5%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
94 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

Figura 16 - Cromatograma das sementes de Peganum harmala do grupo B da 

extração com o solvente diclorometano 

 

 

Fonte: autoria própria. 

  

O cromatograma da extração com o acetato de etila representado na 

figura 17 (página 95), demonstrou a presença de 10 picos, dentre os quais 11 % 

correspondiam a ácidos graxos e 81% correspondendo a β-carbolina harmina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,59 % 
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Figura 17 - Cromatograma das sementes de Peganum harmala do grupo B da 

extração com o solvente acetato de etila. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

Na análise da extração com metanol (figura 18 – página 96) foi detectado 

a presença de 25 picos, sendo possível a identificaçao da β-carbolina harmina 

(11,72%), hidrocarbonetos e seus derivados, ácidos graxos estigmasterol (2%), 

além do triterpeno betulina (2%), este último também foi observado na extração 

com metanol da semente inteira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81,0 % 
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Figura 18 - Cromatograma das sementes de Peganum harmala do grupo B da 

extração com o solvente metanol. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Diante dos resultados expostos sobre a análise realizada por partição de 

solvente, notou-se que o perfil químico da extração das sementes inteiras ou 

rasuradas apresentam os mesmo aspectos.  

Foi possível identificar as β-carbolinas harmina e harmalina que possuem 

grande importância farmacológica. Também foi observado que a harmina é 

encontrada em maior quantidade nas sementes de Peganum harmala quando 

comparadas com a harmalina, confirmando com o que é encontrado na literatura 

(OTT, 1994 apud SANTOS, 2007). 

Ficou observado que após a análise com o solvente metanol a extração 

foi mais eficiente quando comparado com os outros solventes analisados 

(hexano, diclorometano e acetato de etila), principalmente devido a pureza do 

pico observada no cromatograma e a maior quantidade do composto extraído. A 

alta polaridade do solvente metanol e a afinidade do mesmo com as moléculas 

das β-carbolinas, justifica a eficiência de separação mais significativa quando o 

solvente metanol foi utilizado (MARTINS et al., 2013).  

 

11,72 % 
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CONCLUSÕES 
 

Os resultados obtidos sobre a avaliação farmacognóstica da Peganum 

harmala demonstraram que a droga vegetal analisada apresenta qualidade 

satisfatória. A avaliação fitoquímica realizada evidenciou os principais grupos de 

metabólitos secundários presentes na espécie. A caracterização química das 

espécies realizada através das técnicas de CG-EM demonstrou os principais 

compostos presentes nas sementes de Peganum harmala.  

A partir do CG-EM foi possível identificar as β-carbolinas (harmalina e 

harmina), que possuem propriedades farmacológicas importantes, destacando 

principalmente a atividade iMAO e a atuação no sistema nervoso central. Ainda 

foi possível observar que na extração com o solvente metanol houve uma maior 

eficiência de separação dos compostos, e que o composto Harmina é encontrado 

em maior quantidade, confirmando com informações já descritas.  

Sendo assim, essas informações são importantes para a padronização da 

droga vegetal, contribuindo para o uso destes dados no futuro desenvolvimento 

de um produto a base de material vegetal. 
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Estudo químico por CLAE-DAD e CLAE-EM dos extratos vegetais 
de Mimosa tenuiflora e Peganum harmala simultaneamente 

 

Isabela Araujo e Amariz1, Larissa Araujo Rolim1 

1 Central de Análise de Fármacos, Medicamentos e Alimentos – Universidade Federal do Vale 

do São Francisco 

 

 

RESUMO 

 

As plantas medicinais cada vez mais têm contribido no desenvolvimento de 
novas alternativas terapêuticas para o tratamento de diversas doenças. Nas 
cascas do caule de Mimosa tenuiflora está presente a N, N - dimetiltriptamina 
(DMT), substância capaz de promover efeitos neurofarmacológicos e 
ansioliticos. Nas sementes de Peganum harmala são encontradas as β-
carbolinas, alcaloides harmânicos e com a atividade de inibição da enzima 
monoaminoxidase (iMAO). Assim a associação dessas espécies promove os 
efeitos no combate a depressão. Diante disso o objetivo desse estudo foi o 
desenvolvimento de métodos analíticos por Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência acoplada a arranjo de diodo (CLAE-DAD) e Cromatografia Líquida 
acoplada a espectrometria de massas (CLAE-EM) que permitissem o estudo 
químico de extratos vegetais da Mimosa tenuiflora e Peganum harmala 
simultaneamente. A análise por CLAE-DAD objetivou determminar o perfil 
químico das espécies avaliando os extratos individuais e a mistura dos extratos. 
A metodologia por CLAE-DAD foi otimizada através de planejamento fatorial (PF) 
33, avaliando três fatores (fluxo de fase móvel (mL/min.), temperatura (ºC) e 
composição do gradiente de fase móvel (% FM) em três níveis diferentes. A 
análise por CLAE-EM foi realizada utilizando as mesmas condições do método 
que foi otimizado por PF para identificação simultânea dos compostos de 
interesse: DMT presente na Mimosa tenuiflora e as β-carbolinas (harmalina e 
harmina) presentes na Peganum harmala. A análise por CLAE-DAD permitiu 
identificar os compostos de interesse na mistura dos extratos, sendo confirmado 
a partir da análise por CLAE-EM, com auxílio dos perfis de fragmentação 
encontrados. Na otimização do método por planejamento fatorial obteve-se 
como melhores condições de separação o fluxo de fase móvel em 1 mL/min, 
temperatura 40 ºC e o gradiente de fase móvel não teve influência significativa. 
O desenvolvimento dos métodos analíticos permitiu a identificação simultânea 
dos compostos presentes na mistura o DMT e as β-carbolinas contribuindo assim 
para a utilização destes dados no futuro desenvolvimento de um produto a base 
de Mimosa tenuiflora e Peganum harmala.  
 

Palavras-chave: CLAE-DAD; CLAE-EM; harmalina; harmina; N, N - 

dimetiltriptamina. 

 



 
103 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

ABSTRACT 

 

Medicinal plants have increasingly contributed to the development of new 

therapeutic alternatives for the treatment of various diseases. In stem bark of 

Mimosa tenuiflora N, N - dimethyltryptamine (DMT), substance capable of 

promoting neuropharmacological and anxiolytic effects. In the seeds of Peganum 

harmala are β-carbolines, alkaloids and with the inhibition activity of the 

monoamine oxidase enzyme (iMAO). Thus the association of these species 

promote the effects in the fight against depression. Therefore, the objective of 

this study was the development of analytical methods by High Efficiency Liquid 

Chromatography coupled to diode array (HPLC-DAD) and Liquid 

Chromatography coupled to mass spectrometry (HPLC-EM) that allowed the 

chemical study of plant extracts of Mimosa tenuiflora and Peganum harmala 

simultaneously. The analysis by HPLC-DAD aimed to determine the chemical 

profile of the species by evaluating the individual extracts and the mixture of 

extracts. The HPLC-DAD methodology was optimized through factorial planning 

(PF) 33, evaluating three factors (mobile phase flow (mL / min), temperature (ºC) 

and mobile phase gradient (% FM) composition at three different levels. Analysis 

by HPLC-MS was performed using the same conditions of the method that was 

optimized by PF for simultaneous identification of the compounds of interest: 

DMT present in Mimosa tenuiflora and β-carbolines (harmaline and harmine) 

present in Peganum harmala. Analysis by HPLC-DAD allowed to identify the 

compounds of interest in the mixture of the extracts, being confirmed by the 

analysis by HPLC-EM, with the help of the fragmentation profiles found. In the 

optimization of the method by factorial planning, the mobile phase flow at 1 mL / 

min, temperature 40 ºC and the mobile phase gradient had no significant 

influence. The development of the analytical methods allowed the simultaneous 

identification of the compounds present in the mixture DMT and β-carbolines thus 

contributing to the use of these data in the future development of a product based 

on Mimosa tenuiflora and Peganum harmala. 

 

 

 

 

Keywords: HPLC-DAD; HPLC-EM; harmaline; harmine; N, N-dimethyltryptamine. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil é um país rico em biodiversidade contendo plantas medicinais 

das mais diversas com finalidades terapêuticas, principalmente devido a 

presença de substâncias biologicamente ativas. Isso contribui ainda mais para o 

desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas, porém são necessários 

estudos para aprofundar o conhecimento acerca das propriedades, uma vez que 

o uso deve ser seguro e eficaz (BARREIRO; BOLZANI, 2009). 

A depressão é uma desordem mental que atinge 350 milhões de pessoas 

estando a principal causa do aparecimento dos sintomas relacionada a 

diminuição nos níveis centrais de monoaminas. Assim, as alternativas 

terapêuticas para o tratamento são os inibidores seletivos de receptação das 

monoaminas (serotonina, noradrenalina e inibidores da enzima 

monoaminoxidse), porém é notório o surgimento de efeitos colaterais 

(BRUNTON; CHABNER; KNOLLMANNN, 2012). 

Cada vez mais novas formas de tratamento para a depressão tem surgido, 

e nos últimos anos, uma nova classe de antidepressivos tem sido estudada, com 

destaque para a droga Cetamina, um anestésico que agora é umas das 

substâncias mais estudadas da classe (KEITH, 2015).  A atividade da cetamina 

está relacionada a sua ligação a receptores sigma-1 (alvo da classe) (ROBSON, 

et al., 2011), e como vantagens observa-se a diminuição do tempo para o início 

do efeito terapêutico, que começa em poucas horas e pode durar por até 10 dias 

(IMMADISETTY et al., 2013; DUMAN; AGHAJANIAN, 2012; ROBSON et al., 

2011).  

 O vinho da jurema é uma preparação utilizada em rituais religiosos, 

principalmente, das tribos indígenas do Nordeste brasileiro, provocando efeitos 

alucinógenos e sedativos nos usuários. Faz parte da composição da bebida as 

cascas do caule de Mimosa tenuiflora que possui a substância N, N – 

dimetiltriptamina (DMT) e as sementes de Peganum harmala que contém β-

carbolinas que são alcaloides inibidores da enzima monoaminoxidase (iMAO) 

(SOUZA et al., 2008; OTT, 2009). 

O DMT quando ingerido por via oral é metabolizado pela enzima 

monoaminoxidase não alcançando o efeito terapêutico. As β-carbolinas 

possuem como mecanismo de ação bloquear reversivelmente a enzima MAO. A 
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associação (DMT + β-carbolinas) contida no vinho da jurema promove a ação 

sinérgica. Isso ocorre devido a inibição reversível da MAO pelas β-carbolinas, o 

que evita a metabolização do DMT pela MAO. Consequentemente o uso 

promove aumento nos níveis dos neurotransmissores, e o DMT passa a ser 

biodisponível por via oral sucedendo a ação alucinógena (PIRES; OLIVEIRA; 

YONAMINE, 2010). 

Diante do exposto o objetivo desse estudo foi desenvolver métodos 

analíticos por CLAE-DAD e CLAE-EM que permitissem o estudo químico de 

extratos vegetais da Mimosa tenuiflora e Peganum harmala simultaneamente. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

OBTENÇÃO DO MATERIAL VEGETAL E PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS  

 

As cascas da espécie Mimosa tenuiflora foram coletadas no Campus de 

Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Vale do São Francisco 

(UNIVASF) na cidade de Petrolina-PE, no mês de julho de 2016. O material 

botânico foi identificado pela bióloga Dayane Santos Fernandes do Centro de 

Referência para a recuperação de áreas degradadas da caatinga (CRAD) e uma 

exsicata foi depositada no Herbário Vale do São Francisco (HVASF) com o 

número de tombo nº 23232.  

As sementes de Peganum harmala foram adquiridas em comércio local na 

cidade de Petrolina-PE, em julho de 2016 e foram identificadas a partir de 

comparação com exsicata depositada no Herbário Alexandre Leal Costa – ALCB 

localizado no Departamento de Botânica do Instituto de Biologia da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), sob o código de ALCB 12384 (Cód. 

Barras: ALCB014643, Tipo de registro: espécime preservado). 

As amostras vegetais das cascas de Mimosa tenuiflora coletadas e as 

sementes de Peganum harmala foram secas em estufa com ar circulante a 

temperatura de 40 ºC durante 72 horas e depois pulverizadas em moinho de 

facas. Em seguida, as cascas e as sementes secas e pulverizadas foram 

submetidas a maceração exaustiva com Álcool etílico absoluto-99,5% PA 
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(etanol) com renovação do líquido extrator a cada 72 horas. As soluções foram 

filtradas e concentrados em evaporador rotatório (50 °C), obtendo-se o extrato 

etanólico bruto de Mimosa tenuiflora (EtOHB - MT) e o extrato etanólico bruto de 

Peganum harmala (EtOHB – PH). Para obtenção da mistura (EtOHB – MT + 

EtOHB – PH) foi utilizado uma quantidade de 1:1 (v/v) de cada extrato 

solubilizado em metanol.  

 
Figura 1 – Esquema de obtenção dos extratos etanólicos brutos de Mimosa 
tenuiflora e Peganum harmala por maceração exaustiva. 
 

 

Fonte: autoria própria. 

 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA POR CLAE-DAD 

 

 A análise por CLAE-DAD do EtOHB - MT, do EtOHB – PH e da mistura 

dos dois extratos (EtOHB - MT + EtOHB - PH) foram realizadas utilizando um 

cromatógrafo líquido Shimadzu® (LC-20 AT) equipado com um amostrador 

automático (SIL-20 A) e um detector de arranjo de diodos (SPD-M20A) 

controlado por software LC-Solution® 1.0.  

A análise foi realizada em triplicata e nas seguintes condições 

cromatográficas: a fase estacionária utilizada foi uma coluna C18 com 

dimensões de 250 x 4,6 mm e tamanho de partícula de 5 µm (Thermo Scientific® 

Hypersil); a fase móvel utilizada foi a solução A - 0,1% de ácido fórmico e água 

ultrapurificada e solução B: 0,1% de ácido fórmico e acetonitrila (ACN), seguindo 

o gradiente descrito na tabela 1 (página 107), com fluxo de 0,6 mL/min e volume 

de injeção de 5 µL. A temperatura da coluna foi mantida constante em 30 ºC 

durante toda a análise. 
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Tabela 1 - Sistema gradiente utilizado nas análises por CLAE-DAD. 

Tempo (min) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0 90 10 

60 40 60 

70 0 100 

80 0 100 

85 90 10 

90 90 10 

Fonte: autoria própria 

  

Todas as soluções foram degaseificadas e filtradas através de membrana 

filtrante de 0,22 µm (Chromafil® Xtra, EUA), antes de serem analisadas no 

cromatógrafo. A detecção foi realizada em DAD no comprimento de onda de 300 

nm para os extratos de Mimosa tenuiflora e Peganum harmala. 

 

OTIMIZAÇÃO DA METODOLOGIA ANALÍTICA POR CLAE-DAD UTILIZANDO 

PLANEJAMENTO FATORIAL 
 

Após os resultados obtidos com o desenvolvimento da metodologia 

analítica por CLAE-DAD descrita no item da página 106, foi realizado um 

planejamento fatorial completo 33 da mistura dos dois extratos (EtOHB – MT + 

EtOHB - PH) envolvendo três fatores em três níveis diferentes. Utilizou-se os 

fatores independentes: fluxo de fase móvel (mL/min.), temperatura (ºC) e 

composição do gradiente de fase móvel (% FM) e para cada fator foi estabelecido 

os três níveis. A avaliação do fator fluxo foi realizada observando a eficiência de 

separação em três níveis: 0,6; 0,8 e 1,0 mL/min; o fator temperatura foi avaliado 

variando entre 30, 35 e 40 ºC; com o fator %FM foi verificada a variação em 

relação ao gradiente da solução B, em 50%, 60% e 70%. 

O planejamento fatorial foi realizado de acordo com a matriz descrita na 

tabela 2 (página 108), totalizando 27 métodos propostos. As análises foram 

realizadas em triplicata, e em seguida os resultados foram analisados pelo 

software STATISTICA® 8. 



 
108 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

Tabela 2 - Matriz do planejamento fatorial utilizado na otimização do método 

analítico por CLAE-DAD 

Método fluxo de fase 
móvel (mL/min.) 

Temperatura 
(º C) 

% composição do 
gradiente de fase 

móvel (%FM) 

1 0,6 30 50 

2 0,6 30 60 

3 0,6 30 70 

4 0,6 35 50 

5 0,6 35 60 

6 0,6 35 70 

7 0,6 40 50 

8 0,6 40 60 

9 0,6 40 70 

10 0,8 30 50 

11 0,8 30 60 

12 0,8 30 70 

13 0,8 35 50 

14 0,8 35 60 

15 0,8 35 70 

16 0,8 40 50 

17 0,8 40 60 

18 0,8 40 70 

19 1,0 30 50 

20 1,0 30 60 

21 1,0 30 70 

22 1,0 35 50 

23 1,0 35 60 

24 1,0 35 70 

25 1,0 40 50 

26 1,0 40 60 

27 1,0 40 70 

Fonte: autoria própria 

 

ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA AO 

ESPECTRÔMETRO DE MASSAS (CLAE-EM) 
 

 A análise por CLAE-EM foi realizada a partir dos resultados obtidos 

através da otimização da metodologia analítica por CLAE-DAD utilizando o 

planejamento fatorial 33, como descrito no item anterior na página 99 (otimização 

da metodologia analítica por CLAE-DAD utilizando planejamento fatorial). 

Os resultados da otimização demonstraram que os parâmetros que 

contribuíram para melhor eficiência da separação cromatográfica foram as 
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condições dos métodos 25, 26 e 27, descritas na tabela 2 (página 108). As 

melhores condições foram: a temperatura em 40ºC, o fluxo a 1,0 mL/min e o 

gradiente da fase móvel não teve influência significativa quando mudou as 

proporções e o volume de injeção de 5 µL para as amostras com concentração 

de 1 mg/mL. 

As soluções de estudo: EtOHB - MT, EtOHB - PH e a mistura dos dois 

extratos (EtOHB - MT + EtOHB - PH), foram selecionadas e submetidas 

individualmente a análise por LC-ESI-IT, utilizando uma coluna octadecilsilano 

(250 x 4,6 mm, 5 µm, Luna® C18, Phenomenex®), como fase estacionária e fase 

móvel composta de 2 solventes: solvente A – 0,1% de ácido fórmico em água 

ultrapura e solvente B 0,1% de ácido fórmico em acetonitrila (grau CLAE) com 

fluxo de 1,0 mL/min, em gradiente de acordo com a tabela 3. As análises foram 

monitoradas de 190 a 400 nm e de 50 a 1000 m/z.  

 
 
Tabela 3 - Tabela do gradiente de fase móvel utilizado para determinação 
qualitativa dos EtOH - MT, EtOHB - PH e a mistura EtOHB - MT + EtOHB - PH. 
 

Tempo (min) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0,00 90 10 

60,00 50 50 

70,00 0 100 

80,00 0 100 

85,00 90 10 

90,00 90 10 

Fonte: autoria própria. 

 

As análises desenvolvidas utilizaram um LC-20 Shimadzu® equipado com 

um sistema quaternário de bombas modelo LC - 20ADVP, degaseificador 

modelo DGU - 20A, detector PDA modelo SPD - 20AVP, forno modelo CTO - 

20ASVP, injetor automático modelo SIL - 20ADVP e controlador modelo SCL - 

20AVP. Acoplado a um espectrômetro de massas ESI-IT da Bruker Daltonics, 

equipado com uma fonte de ionização por electrospray operando no modo de 

analisador e por captura de íons positivos com trap para dividir o eluente do 

HPLC e uma taxa de fluxo de 0,2 mL/ min foi introduzido na fonte. Os parâmetros 

do espectrômetro de massa utilizados foram: tensão capilar, 3,5 kV; temperatura 
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de dessolvatação de 320°C; fluxo de gás de 10 L/min; pressão de 60 PSI, 

utilizando nitrogênio como gás de secagem e nebulização. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA POR CLAE-DAD  

 

 A análise cromatográfica preliminar do EtOHB - MT e do EtOHB - PH 

permitiu determinar o perfil cromatográfico das espécies em estudo e, dessa 

forma, identificar e quantificar o DMT presente na Mimosa tenuiflora e as β-

carbolinas (harmalina e harmina) presentes na Peganum harmala. Para a 

quantificação desses compostos, foi realizada a comparação dos espectros de 

absorção na região do ultravioleta-vísivel obtido na análise com os espectros 

encontrados na literatura, assim como os resultados também foram analisados 

em conjunto com os dados de espectrometria de massas. 

Para a Mimosa tenuiflora o resultado do perfil cromatográfico do DMT está 

representado na figura 2. 

 

Figura 2 - Cromatograma do método preliminar por CLAE-DAD para Mimosa 

tenuiflora. 

 

Fonte: autoria própria. 
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O perfil cromatográfico do EtOHB - MT demonstrou a presença de um pico 

majoritário no tempo de retenção de 15 min e o espectro de ultravioleta (UV-

visível) (figura 3) apresentou picos de absorção máxima (λ máx) de 200 e 278 

nm. De acordo com estudos de Gaujac (2013) o DMT apresenta absorção 

máxima entre 220 e 275 nm (GAUJAC, 2013). Assim, foi possível sugerir a 

presença de DMT no EtOHB – MT.  

 

Figura 3 - Espectro de UV referente ao composto DMT presente na Mimosa 

tenuiflora e o espectro de UV do DMT apresentado por GAUJAC (2013). 

 

 

Fonte: GAUJAC (2013). 

 

 

Para a Peganum harmala o resultado do perfil cromatográfico das β-

carbolinas (harmalina e harmina) está representado na figura 4 (página 112) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
112 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

Figura 4 - Cromatograma do método preliminar por CLAE-DAD para Peganum 
harmala. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 O perfil cromatográfico do EtOHB - PH (figura 4) demonstrou a presença 

de 2 picos majoritários. O primeiro pico no tempo de retenção de 21,0 min e pico 

de absorção máxima no UV de 221, 259 e 372 nm (figura 5) e o segundo pico 

majoritário no tempo de retenção de 22,0 min e pico de absorção máxima no UV 

de 246, 320 e 360 nm (Figura 6 – página113). 

 
 
Figura 5 - Espectro de UV referente ao pico no tempo de retenção de 21,0 min 
presente no EtOHB - PH. 
 

 
Fonte: autoria própria. 
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Figura 6 – Espectro de UV referente ao pico no tempo de retenção de 22,0 min 
presente no EtOHB - PH. 
 

 
Fonte: autoria própria. 

 

  Segundo estudos de Muller (2006), os picos de absorção máxima das β-

carbolinas (harmalina e harmina) encontram-se entre 220 a 380 nm 

(representado na figura 7), sugerindo-se assim a presença de harmalina e 

harmina no EtOHB - PH (MULLER, 2006). 

 

Figura 7 - Espectro de UV das β-carbolinas apresentado por MULLER (2006). 
 

 

Fonte: MULLER, 2006. 

  

Após analisar os extratos etanólicos brutos das duas espécies 

isoladamente, analisou-se a mistura do EtOHB – MT e EtOHB – PH com a 
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finalidade de determinar simultaneamente o DMT e as β-carbolinas (figura 8). 

Observou-se que os tempos de retenção dos picos eram semelhantes aos 

encontrados nos extratos EtOHB - MT e EtOHB – PH quando analisados 

isoladamente. Sendo assim, o método desenvolvido foi eficiente para a 

separação dos compostos e reprodutível para a determinação simultânea dos 

compostos de interesse das espécies desse estudo. 

 
Figura 8 - Cromatograma do método preliminar por CLAE-DAD para a mistura 
do EtOHB - MT e EtOHB – PH. 
 

 

Fonte: autoria própria. 

 

 

OTIMIZAÇÃO DA METODOLOGIA ANALÍTICA UTILIZANDO 

PLANEJAMENTO FATORIAL 

 

O planejamento fatorial 33 avaliou a influência dos fatores: fluxo de fase 

móvel, temperatura e composição do gradiente da fase móvel a fim de 

determinar quais condições desses parâmetros promoveriam uma eficiência de 

separação mais significativa na mistura dos extratos (EtOHB - MT e EtOHB – 

PH) por CLAE-DAD usando como variável dependente do processo o fator 

resolução dos picos de interesse. 
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Os resultados do planejamento fatorial demonstraram que a melhor 

resolução de separação dos picos, ao longo da eluição cromatográfica ocorreu 

nas condições em que a temperatura foi de 40 ºC, o fluxo de fase móvel de 

1mL/min. Em relação a composição do gradiente da fase móvel, não houve 

significativa mudança nos parâmetros em relação a separação à medida que 

aumentava essa porcentagem da variação. 

 O gráfico de Pareto (figura 9) demonstra os fatores apresentados por meio 

do modelo linear-linear. Analisando as barras horizontais de cima para baixo, 

observa-se que o fator fluxo de fase móvel apresenta um valor positivo de 3,5 

vezes frente ao fator resolução da separação dos picos e o fator temperatura 

apresentou valor positivo de 2,73 vezes frente ao fator resolução da separação 

dos picos, e o fator fluxo não teve influência nesses resultados. Os fatores fluxo 

de fase móvel e temperatura quando associados exerceram influência de forma 

positiva, 2,67 vezes frente ao fator resolução da separação dos picos, 

considerando-se o valor de p = 0,05. 

 

Figura 9 - Gráfico de Pareto 

 
Fonte: autoria própria 

 

O gráfico de curvas de nível superfície resposta (figura 10 – página 116) 

representa a interação entre os fatores temperatura e %FM em relação ao fator 
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resolução dos picos. Observa-se no gráfico que a região mais escura indica que 

quanto maior o aumento da temperatura (acima de 40 ºC) e quando a %FM é 

50%, a resolução é mais alta e consequentemente melhor é a separação dos 

compostos de interesse. 

 

Figura 10 - Gráfico superfície-resposta da mistura dos extratos de Mimosa 
tenuiflora e Peganum harmala correlacionando temperatura e %FM. 
 

 

Fonte: autoria própria 

 

No gráfico de curvas de nível superfície resposta (figura 11 – página 117) 

está representada a interação entre os fatores %FM e temperatura em relação 

ao fator resolução dos picos. Observa-se no gráfico que a região mais escura 

indica que a medida que o fluxo de fase móvel vai aumentando maior é o fator 

resolução e em consequência melhor é a separação dos picos. Em relação a 

%FM para todas as proporções observa um bom fator de resolução, mas quando 

está 50% a região fica mais escura indicando que nessa proporção ocorre uma 

melhor separação dos compostos de interesse. 
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Figura 11 - Gráfico superfície resposta da mistura dos extratos de Mimosa 
tenuiflora e Peganum harmala correlacionando %FM e fluxo de fase móvel. 

 
Fonte: autoria própria 

 

O gráfico de curvas de nível superfície resposta (figura 12) representa a 

interação entre os fatores temperatura e fluxo em relação ao fator resolução. É 

possível observar no gráfico a região mais escura aumenta proporcionalmente à 

medida que a temperatura e o fluxo aumentam. 

 

Figura 12 - Gráfico superfície resposta da mistura dos extratos de Mimosa 
tenuiflora e Peganum harmala correlacionando temperatura e fluxo de fase 
móvel. 

 
Fonte: autoria própria. 
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ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA LÍQUIDA ACOPLADA AO 

ESPECTRÔMETRO DE MASSAS (CLAE-EM) 
 

A espectrometria de massas é uma técnica analítica capaz de quantificar 

e identificar os compostos de acordo com a razão massa/carga (m/z) de seus 

íons (WILSON; WALKER, 2010).  As análises dos EtOHB - MT e EtOHB – PH 

por CLAE-EM foi realizada utilizando a metodologia analítica por CLAE-DAD 

descrita no item da página 114 (Otimização da metodologia analítica por CLAE-

DAD utilizando planejamento fatorial), com as mesmas condições de 

temperatura, fluxo de fase móvel e composição do gradiente de fase móvel, a 

fim de identificar e confirmar os compostos de interesse desse estudo. 

A análise do EtOHB – MT está descrita a seguir. A figura 13 demonstra o 

cromatograma de íons totais e a figura 14 (página 119) o cromatograma dos íons 

fragmentados ambos no modo positivo. A análise permitiu observar os 

compostos presentes no EtOHB - MT, cujas condições foram escolhidas a partir 

da metodologia por CLAE-DAD e assim auxiliar na identificação dos alcaloides 

indólicos DMT que é o composto de interesse presente no EtOHB - MT.  

 

Figura 13 – Cromatograma de íons totais no modo positivo do EtOHB – MT. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 14 – Cromatograma de íons fragmentados no modo positivo do EtOHB – 

MT. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

A partir da análise dos cromatogramas e espectros de massas (tabela 4 – 

página 120) dos compostos observados foi possível sugerir a identidade do 

composto DMT presente no EtOHB – MT e assim relacionar estes dados com os 

obtidos na análise por CLAE-DAD. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
120 

Amariz, I. A. Desenvolvimento de matéria-prima paronizada a base de Mimosa tenuiflora e 
Peganum harmala como alternativa para o tratamento da depressão 

Tabela 4 - Compostos detectados no EtOHB – MT por CLAE-EM. 

Tempo de 

retenção (min) 

(M+H) MS2 (+) λ máx (nm) 

2,9 340,10 174,99 / 287,04 / 

322,10 

192 

3,7 186,18 74,11 / 130,12 / 

163,46 

190 

4,4 205,07  190 / 208 

6,0 186,18 130,10 /  190 / 207 

8,0  175,07  213 / 278 

8,3 189,09 58,16 / 144,05 213 / 278 

9,3 463,17 171,02 / 276,08 / 

388,12 / 445,17 

202 

14,9 463,20 432,15 204 / 280 

15,2 477,20 432,14 202 / 280 

17,6 477,24 144,02 / 189,13 / 

289,04 / 432,13 

203 / 280 

18,1 461,21 416,15 203 / 280 

42,9 186,23 86,08 / 130,08 221 

47,5 186,19 130,13 / 163,80 221 

Fonte: autoria própria. 

 

Na amostra do EtOHB – MT foi possível sugerir a presença do composto 

DMT no tempo de retenção de 8,3 min (43,25 %), por meio da semelhança entre 

espectro de absorção em ultravioleta, razão massa carga (m/z) e fragmentação 

(MS2), descrito na (tabela 4). A molécula protonada do DMT (M+H) possui pico 

base m/z 189 e os fragmentos encontrados foram de m/z 58,16 e m/z 144,05, 

como demonstra a figura 15 – página 121. Estes dados corroboram com estudos 

descritos na literatura (COIMBRA, 2012; TAVARES, 2014). 
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Figura 15 - Espectro de massas do perfil de fragmentação do DMT encontrado 
no EtOHB - MT por CLAE-EM. 
 

 

Fonte: autoria própria 

  

A figura 16 apresenta o perfil de fragmentação proposto para o DMT.  

 
Figura 16 – Perfil de fragmentação proposta para o DMT, identificado no EtOHB 
- MT. 
 

 

Fonte: autoria própria. 

 

A análise do EtOHB – PH está descrita nas figuras 17 e 18 (página 122), 

as quais representam o cromatograma de íons totais e o cromatograma dos íons 

fragmentados no modo positivo, respectivamente. Observou-se os compostos 

presentes no EtOHB – PH sendo possível a identificação das β-carbolinas: 

harmalina e harmina, compostos de interesse desse estudo.   
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Figura 17 - Cromatograma dos íons totais no modo positivo do EtOHB – PH. 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 18 – Cromatograma de íons fragmentados no modo positivo do EtOHB – 

PH. 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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Para o EtOHB- PH, a análise dos cromatogramas e espectros de massas 

(tabela 5) dos compostos observados, sugeriu-se a identidade das β-carbolinas 

(harmalina e harmina) que são os dois compostos de interesse nessa espécie, 

podendo assim relacionar estes dados com os obtidos na análise por CLAE-

DAD. 

 

Tabela 5 - Compostos detectados no EtOHB - PH por CLAE-EM. 

Tempo de 

retenção (min) 

M +H MS2 (+) λ máx (nm) 

2,9 186,18 74,20 / 130,05 192 / 201 / 270 

3,1 351,14  293 

3,8 189,04 171,09 274 

4,3 189,05 171,02 216 / 269 

4,5 189,08 171,03 211 / 282 

11,7 217,11 188,07 223 

14,0 215,06 174,08 / 200,02 209 / 258 / 371 

14,8 213,04 198,00 209 / 245 / 320 

Fonte: autoria própria. 

 

 Para o EtOHB – PH foi possível sugerir a presença das β-carbolinas: no 

tempo de retenção de 14,0 min para a presença da harmalina (C13H14N2O) e no 

tempo de retenção de 14,8 min para a presença da harmina (C13H22N2O), através 

da semelhança entre espectro de absorção na região do ultravioleta-visível, 

razão massa carga e fragmentação (MS2), de acordo com a descrição da tabela 

5, bem como o perfil de fragmentação de cada substância (Figura 19 e 20 – 

página 124). 

 A mólecula protonada (M+H) da harmalina possui pico base m/z 215 e a 

mólecula protonada (M+H) da harmina apresenta pico base m/z 213. Os 

fragmentos encontrados para a harmalina são: m/z 198, m/z 170, m/z 174, m/z 

200 (LESIAK; MUSAH, 2016). Para harmina os fragmentos encontrados foram: 

m/z 169, m/z 197 (TAVARES,2014). 
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Figura 19 - Espectro de massas do perfil de fragmentação da harmalina 
encontrada no EtOHB – PH por CLAE-EM. 

 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Figura 20 - Espectro de massas do perfil de fragmentação da harmina 

encontrada no EtOHB – PH por CLAE-EM. 

 

 

Fonte: autoria própria. 
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CONCLUSÕES 

 

A caracterização química das espécies realizada através CLAE-DAD e 

CLAE-EM possibilitou evidenciar o os principais compostos presentes nas 

espécies de interesse desse estudo. Foi confirmada a presença do DMT na 

casca do caule da Mimosa tenuiflora e as β-carbolinas nas sementes de 

Peganum harmala. 

A otimização da metodologia analítica por CLAE-DAD utilizando o 

planejamento fatorial 33 , avaliou separação dos compostos de interesse da 

mistura dos extratos (Mimosa tenuiflora e Peganum harmala) e demonstrou que 

os melhores parâmetros para uma eficiência de separação significativa foram: a 

elevada taxa de aumento do fluxo e temperatura, e o gradiente de fase móvel 

não teve influência expressiva. 

Os resultados desse estudo concedem importantes informações 

analíticas contribuindo assim para a utilização destes dados no futuro 

desenvolvimento de um produto a base de Mimosa tenuiflora e Peganum 

harmala. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

4.1 CONCLUSÃO 
 

Os resultados obtidos sobre a avaliação farmacognóstica demonstram 

que a droga vegetal Mimosa tenuiflora está de acordo com as especificações da 

farmacopeia brasileira. Todos os parâmetros estão dentro do preconizado, 

demonstrando a qualidade da matéria prima.  

A caracterização química das espécies realizada através das técnicas de 

MEV, CG-EM, CLAE-DAD e CLAE-EM, demonstrou os principais metabólitos 

secundários presentes nas espécies de interesse desse estudo.  A partir do CG-

EM foi possível identificar o DMT e as β-carbolinas (harmalina e harmina), que 

são os principais constituintes do vinho da jurema que confere a atividade 

psicoativa. 

A otimização da metodologia analítica por CLAE-DAD utilizando o 

planejamento fatorial 33 para avaliar a separação dos compostos de interesse da 

mistura dos extratos (Mimosa tenuiflora e Peganum harmala), evidenciou que as 

melhores condições para o método analítico foram: a elevada taxa de fluxo de 

fase móvel e temperatura, e a composição do gradiente de fase móvel não 

apresentou diferença significativa na variação. 

Os resultados desse estudo fornecem importantes informações quanto a 

padronização da droga vegetal, contribuindo assim para a utilização destes 

dados no futuro desenvolvimento de um produto a base de Mimosa tenuiflora e 

Peganum harmala.  

 

 

4.2 PERPESCTIVAS 
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