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Introdução 

A Geissospermum vellosii (=G. laeve) é utilizada 

pela população desde o século XIX, na forma de 

chás como febrífugo, antimalarial, na cura de dores 

estomacais e falta de apetite¹. Os alcaloides 

indólicos são as substâncias responsáveis pelas 

propriedades medicinais e atuam na prevenção e 

tratamento de diversos tipos de câncer e doenças 

virais como AIDS, herpes e hepatite C². O presente 

estudo visa determinar as concentrações de nove 

metais (Na, Cd, Ni, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu e Pb) em 17 

extratos brutos de G. vellosii,  obtidos de amostras 

comerciais e revelar as condições de cultivo da 

espécie utilizada como medicinal pela população 

brasileira. Também identificar metais que podem 

influenciar na concentração do alcaloide 

flavopereirina produzido pela espécie. 

Resultados e Discussão 

Foram analisados 17 extratos etanólicos obtidos 

de diferentes amostras de G. vellosii 

comercializadas, as quais foram adquiridas em 

feiras livres (n = 5), ervanários (n = 4), bancas de 

jornal (n = 2), sítios da internet (n = 1), casa de 

artigos religiosos (n = 1), fitoterápicos (n = 2) e 

coleta (n = 2). Para o tratamento ácido pesou-se 

100 mg de cada amostra de extrato bruto da G. 

vellosii em um balão de fundo redondo de 50 mL e 

adicionou-se 2,0 mL de HCl PA e 2,0 mL de HNO3 

PA. A digestão ácida ocorreu em refluxo com 

agitação e aquecimento por trinta minutos. Em 

seguida, as amostras foram filtradas e transferidas 

para balão volumétrico de 100,00 mL, cujo volume 

foi completado com água destilada. As amostras de 

G. vellosii foram analisadas por espectrometria de 

absorção atômica por chama, e com auxílio das 

curvas analíticas obtidas para cada metal, foi 

possível determinar a concentração dos nove 

metais em cada amostra analisada. Para avaliar a 

eficiência do procedimento de extração empregado, 

foi realizado teste de recuperação, em 3 níveis de 

concentração, baixa, média e alta
3
. Foram 

encontrados valores acima de 0,99 para os 

coeficientes de correlação para as curvas analíticas 

obtidas para os metais analisados. E percentuais de 

recuperação de 83,5%; 80,1% e 86,0% para as 

concentrações escolhidas, contemplando a faixa 

linear. Para as amostras analisadas, foram 

encontradas as concentrações de 0,11 a 2,91 ppm 

para o cálcio; 0,43 a 3,84 ppm para o sódio; 0,46 

ppm para o manganês; 0,004 a 0,51 ppm para o 

zinco; 0,041 ppm para o cádmio; 0,019 a 0,39 ppm 

para o cobre; 0,023 a 21,2 ppm para o ferro. Os 

metais chumbo e níquel não foram encontrados nas 

amostras analisadas. As concentrações dos metais 

encontradas para cada amostra estão de acordo 

com o permitido segundo a Legislação Brasileira
4,5

, 

para comércio e consumo.  

Para investigar a relação entre a concentração 

dos metais analisados com a concentração do 

alcaloide flavopereirina
6
, biossintetizado pela 

espécie vegetal, foi empregado o software RStudio.  

Foi observado, na análise de componentes 

principais (PCA), que os metais Cu e Cd são os que 

mais contribuem para a produção da flavopereirina 

pela espécie. Já os metais Fe e Mn não 

apresentaram correlação com a produção deste 

alcaloide nas amostras de G. vellosii. Estudos 

mostraram que os metais Cd e Cu aumentaram a 

produção dos alcaloides em outras espécies 

vegetais
7
. O Cd não tem função fisiológica e o Cu é 

um micronutriente essencial. Os metais podem ser 

agentes causadores de estresses e podem 

aumentar a produção de metabólitos secundários 

nas espécies vegetais, como estratégia de defesa.  

Conclusões 

A concentração de metais analisados para as 

amostras de G. vellosii está na faixa de 

concentração permitida segundo a Legislação 

Brasileira. Observou-se que os metais Cu e Cd 

influenciam a produção do alcaloide flavopereirina, 

considerado biomarcador da espécie. 
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