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SUMARIO: Entre as plantas Brasileiras 
empregadas como calmante, tranquilizante e 
sedativo do sistema nervoso, destaca-se 
Acosmium subelegans (Mohlenb.) Yakovl., da 
familia Leguminosae, que consta da 
Farmacopeia Brasileira, edicao, sob o nome 
de Swetia elegans. Apesar da importaxicia desta 
planta, nab existe ainda padronizacao de seus 
extratos nem as caracterizaccks com vistas a 
identificacao e dosagem dos mesmos. Este 
ultimo item torna-se muito importante, 
levando-se em consideracao que muitas drogas 
alcaloidic,as tem o seu teor em alcaloides alterado 
nas diferentes fases do desenvolvimento da planta. 
Foram caracterizados macro e micioscopicamente 
a raiz, caule e folha da especie Acosmium 
subelegans (Mohlenb.) Yakovl.. Os extratos 
fluidos foram caracterizados atraves de 
cromatografia, do residuo seco, cinzas, pH, 
densidade e teor alcoolico, foi estabelecido 
metodo de quantificacao dos alcaloides e 
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pesquisado o teor aicaloidico da planta florida e 
sem flor. Os alcaloides foram dosados 
considerando o resultado como sweetinina, 
principal alcaleide ja isolado desta pinta. 
UNITERMOS: Perobinha do campo, Acosmium 
subelegans, caracterizacao, doseamento, 
morfologia. 

INTRODUCAO 

Acosmium subelegans (Mohlenb.) Yakovl., da Familia das 
leguminosas, popularmente conhecido como "perobinha campestre", 
"perobinha do campo" ou "leptolobio", é planta do cerrado brasileiro, 
que fez parte da I edica"o da Farmacoeeia Brasileira corn o nome 
cientifico de Sweetia elegans Bentham . E utilizada principalmente 
como sedativo, depurativo e febrifugo prescrito na epilepsia, histeria, 
enxaqueca, afeccoes nervosas, etc 2 . A utilizacio de seus extratos é 
relativamente grande, fazendo parte de medicamentos como o 
"Vagostesil". 

0 estudo quimico das cascas do caule e raiz ja foram feitos, 
tendo sido isolados diversos alcaloides, um deles extraido da casca do 
caule, foi identificado como `sweetinina', urn alcaloide do tipo 
quinolizidina l . da casca da raiz foi isolado uma pirona, a 
4-metoxi-6-(p-hidroxi-estiril) o-pirona 5 . 

Apesar da importancia desta planta, na"o existe ainda 
padronizaclo de seus extratos nem as caracterizaci5es corn vistas a 
identificacdo e dosagem dos mesmos. Este Ultimo item torna-se muito 
importante, levando-se em consideraca'o que muitas drogas alcaloidicas 
tern o seu teor em alcaloides alterado nas diferentes fases do 
desenvolvimento da planta, podendo ter diminuido a quase zero, em 
determinada epoca do ano. . 

Dessa forma, é proposta deste trabalho, a caracterizacao macro 
e microscopica da raiz, caule e folha da especie Acosmium subelegans 
(Mohlenb.) Yakovl.; a caracterizacao do extrato fluido atraves de 
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cromatografia do residuo seco, cinzas, pH, densidade e teor alcoolico, o 
estabelecimento de metodos de quantificacao dos alcaloides na droga e 
pesquisa do teor alcaloidico da planta florida e sem flor. 

MATERIAL E METODO 

1. Goleta e preparo do material botanic° 

A especie vegetal foi localizada e coletada no municipio de 
Braganca Paulista, e foi preparado exsicata de referencia de estudo, a 
qual foi depositada no Herbario Frei Velloso da Universidade Sao 
Francisco. 

As coletas foram feitas em agosto (planta sem flor) e janeiro 
(planta florida). 

Foram separadas as panes: raiz, caule e folha, que, secas em 
estufa a baixa temperatura, foram moidas pars obter pó semifino, 
adequado para o preparo dos extratos, conforme recomenda a 

Farmacopeia Brasileira 
Das razes. foram separadas as cascas do lenho, e calculadas 

as proporcOes medias, corn a finalidade de se ter a comparacao do teor 
de alcaloides da casca c lenho. 

2. Preparo dos extratos 

Com a droga pulverizada foram preparados extratos fluidos de 

acordo corn o processo "A" da Farmacopeia Brasileira II edicao. 

utilizando-se como liquido extrator. mistura de etanol e agua na 

proporcao de 2: I. 

3. Analise dos extratos 

Foram executadas as seguintes analises segundo o que 

recomenda a Farmacoptha Brasileira: residuo seco, cinzas, densidadae, 

pH, teor alcoolico e doseamento dos alcaloides, sendo que o metodo para 

o doseamento de alcaloides foi desenvolvido neste trabalho. 
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4. Estudo morfologico e anatOmico 

Para a descricao macroscopica, o vegetal foi observado em seu 
ambiente natural. Preparou-se tambem exsicatas para observacao de 
ramos finos, inflorescencia e frutos. Este estudo foi elaborado a vista 
desarrnada e em parte, com auxilio de lupa estereoscopica para 
observacao de detalhes morfologicos. 0 diametro do caule, o tamanho 
das fibres, dos frutos e das folhas foram obtidos com auxilio de regua. 

0 estudo microscopic° das folhas foi efetuado com auxilio de 
cones a mao livre. Foram efetuados cones paradermicos visando a 
observacao das epidermes bem como cones transversals. estes efetuados 
ao nivel do terco medio inferior pars a observacao da estrutura foliar. 

Pontas de caules e de raizes foram cortados transversalmente 
visando obter laminas pars o estudo da estrutura primaria. 

Panes de caules e de raizes de calibre maior foram cortados 
transversal e longitudinalmente (cortes longitudinais radiais e 
tangenciais) com o intuito de estudar a estrutura secundaria da planta. 

Todos os cones obtidos foram descorados pela solucao de 
hipoclorito de sodio, lavados com agua destilada e corados pela 
hematoxilina de Delafield de maneira usual. 

As estruturas lignificadas foram identificadas corn o auxilio da 
floroglucina cloridrica, o amido com a solucab de lugol e as subsdncias 
145filas coin o Sudam III. 

RESULTADOS 

1. Descricao da especie 

Acosmium subelegans (Mohlemb) Yakovl é uma &yore que 
pode atingir mais de 10 metros de altura. Apresenta-se pouco ramificada 
e sua folhacao nab é muito intensa. Durante os meses de setembro e 
outubro a especie perde as folhas. As pontas de ramos novos sao 
cilindricas, de coloracdo pardo-amarelada e providas de abundantes 
lenticelas negras ou avermelhadas. As panes caulinares mais desenvolvidas 
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apresentam-se recobertas por stiber macio provido de grandes saliencias 
e reentrancias. Sobre a superficie nota-se a presenca de estrias, dispostas 
no sentido longitudinal e de depressiies relativamente profundas. As 
partes salientes apresentam coloraccdo amarela ou amarelo-acinzentadas 
e as porcc3es reentrantes apresentam nuanca avermelhadas. Apos 
mondagem, estas regioes exibem coloracao amarelada. A seccao 
transversal do caule apresenta casca relativamente fins, representada em 
sua maior pane por sober. 0 lenho é representado por albumo pouco 
desenvolvido e cerne de cor amarelo-clara, corn maculas brancas 
apagadas e a regiao central amarronzada. 

A raiz 6 bastante desenvolvida e pivotante. A regiao junto a 
cepa (regiao do coleto), em exemplares de 3 metros de altura, alcanca 
diametro de ate 11 cm. 

Quando recentemente coletada, apresenta superficie extema de 
coloracao pardo amarelada, mostrando intImeras protuberancias de 
contorno circular ou ligeiramente alongado no sentido longitudinal do 
eixo. Cortada transversalmente e observada de face, apresenta diversas 
regioes, a saber: 

A regiao mais extema ou suberosa alcanca 1 cm de espessura 
e apresenta cor amarelada. Extemamente apresenta-se ligeiramente 
rugosa. Quando mondada, a superficie externa c amarelada, 
apresentando estrias em vans sentidos e sulcos pouco profundos. 0 
sober se dispoe em forma de laminas dispostas longitudinalmcnte. A 
regiao cortical é pouco desenvolvida, notando-se nesta regiao, com o 
auxilio de lupa, a presenca de cristais. 

A regiao do lenho apresenta coloracao amarelo claro c 
mostra-se estriacia radialmente nab apresentando medula. 

As folhas sao compostas, imparipenadas, de disposicao altema, 
providas de 5 a 11 foliolos de disposicao oposta sobre o raquis, exceto 0 
foliolo terminal. 

Os foliolos medem geralmente 2,0 cm de largura e 4,0 cm de 
comprimento. Apresentam contorno ovado ou ovado oblongo, apice 
emarginado e base arredondada quase simetrica. Sao glabros 
subcoriaceos providos de venacao na qual se destaca a nervura mediana, 
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sendo as nervuras sec undazias delicadas e impressas em ambas as faces. Os 
peciolulos sao glabros, finos, estriados longitudinalmente em sua regiao ventral. 

As fibres acham-se reunidas em paniculas multiflora que 
alcancam 20 cm de comprimento, de disposicao terminal ou axilar. 0 
pediinculo da inflorescencia é glabro, cilindrico, estriado 
longitudinalmente, provido de bracteas. Os pedicelos sao glabros, finos, 
estriados longitudinalmente, providos de duas bracteas. Estas sao 
glabras, persistentes, linear-lanceoladas, medindo aproxirnadamente 1 
mm de largura por 2 mm de comprimento. 

As flores sao alvinitentes, diclamideas, heteroclamideas, 
actinomorfas e hermafroditas. 0 calice é gamossepalo, provido de cinco 
sepalas soldadas entre si ate a regiao medians (pentafidos). As sepalas 
sao ovais lanceoladas e medem cerca de 3 mm de comprimento. A corola 
é dialipetala constituida de cinco petalas oblongo-ovadas levemente 
ungiliculadas, glabras, submembranaceas com base aguda e spice 
arredondado. 0 androceu é diplostemone com estames excertos e livres 
entre si. Os filetes sao finos, longos e desprovidos de pelos. As anteras 
sao rimosas, introrsas e dorsifixas. 0 gineceu a formado por ovario 
superb unicarpelar, unilocular, provido de tres sementes averrnelhadas. 
0 estilete é glabro; o estigma capitado. 0 pistilo a provido de pequeno 
ginoforo que se insere sobre receptdculo carnoso nectarifero. 

0 fruto é urn legume oblongo, achatado lateralmente, piano, 
atenuado na base e de spice arredondado, medindo ate 5 cm de 
comprimento quando plenamente desenvolvido. 

A semente a exalbuminada, ovoide achatada, medindo cerca 
de 0,8 mm de comprimento; apresenta tegumento liso, brilhante, de 
coloracao averrnelhada. 

2. Descricao microscOpica 

Anatomia da raiz 

0 estudo anatomico da raiz foi efetuado em dois estagios de 
desenvolvimento, visando fornecer detalhes da maneira pela qual as 
raizes mais calibrosas se formam. 
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Estrutura primaria da raiz 

De acordo corn a teoria estelar introduzida por Van Tieghem e 
Douliot, a raiz de Acosmium subelegans (Mohlenb) Yakovl é do tipo 
protostelica radiada, tambem denominada de actinostelica. 0 niimero de 
arcos do xilema freqUentemente é em numero de quatro, podendo 
entretanto ocorrer raizes diarcas, tnarcas ou pentarcas. 

A seccao transversal da raiz, logo acima da regido pelifera 
exibe a seguinte estrutura: EPIDERME: constituida por celulas de 
contorno aproximadamente retangular alongadas no sentido penclinal c 
possuidoras de paredes finas celulosicas; PARENQUIMA CORTICAL: 
formado por seis a oito camadas celulares corn colulas de tamanho 
variado, geralmente aumentando da regiao externa para o centro. As 
paredes celulares sao finas c o espaco existente entre as calulas sao do 
tipo meato. Nesta regido ocorrem celulas providas de contend° que \ aria 
do amarelo claro ate pardo amarelado. ENDODERME: representada pot 
celulas de tamanho menor que as da regido precedente de contorno 
aproximadamente retangular, alongado no sentido periclinal c providas 
de estrias de Casparv. 0 PERICICLO: 6 formado por celulas de tamanho 
menor que as da endoderme. 

0 sistema vascular apresenta o fluffier° de arcos de xilema 
variando de doffs a cinco, sendo na maioria das vezes constituido por 
quatro, as quais se alternam corn o floema. 0 FLOEMA PRIMARIO: 
é formado por parenquima, tubos crivados c celulas companhetras. 0 
XILEMA PRIMARIO: apresenta-se nitidamente dividido cm duas 
regioes: o PROTOXILEMA: situado junto ao periciclo e formado por 
vasos de pequena abertura, os quais, quando observados em cortes 
longitudinais mostram ser do tipo anelado ou espiralado; 
METAXILEMA: provido de vasos de maior abertura localizados na 
regido central da estrutura. Estes vasos quando observados em cortes 
longitudinais, sao do tipo pontuado. 
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Estrutura secundaria da raiz 

0 inicio da estrutura secundaria 6 dado pelo aparecimento e 
funcionamento do cambio localizado entre os arcos do xilema primario 
e o floema primario. A regilo cambial, interrompida ao lado do 
protoxilema, vai adquirindo cada vez mais contomo circular ate 
completar esta forma, quando celulas do periciclo passam a integrar o 
circulo cambial. 

Com o aumento de volume da regilo do cilindro central, as 
celulas da regiao cortical comeom a apresentar achatamento na forma. 
As celulas epidermicas sofrem suberificacao, acabando por se 
destacarem. Nesta ocasido, celulas do parenquima cortical sofrem 
desdiferenciacao, originando o felogeno que passa a formar o saber. 

Seccoes transversais de raizes desenvolvidas mostram a 
seguinte estrutura de fora para dentro: 

SUBER: representado por varias camadas celulares dispostas 
em fileiras radials providas de contomo retangular alongado no sentido 
periclinal. As celulas desta regido, localizadas mais extemamente 
apresentam paredes mais espessadas e coloracdo pardo amarelada. 0 
FELOGENO é pouco distinto. A FELODERME é constituida por celulas 
isodiametricas, algumas vezes urn tanto achatadas e providas de grdos 
de amilo simples, esfericos, oval ou discoides, corn hilo cm forma de 
ranhura. Nesta regido ocorre a presenca de celulas providas de conteudo 
pardo amarelado. 

A regiao do parenquima cortical primario e a do parenquima 
cortical secundario (feloderma) ndo apresentam limites nitidos, sendo a 
regido cortical formada por estes dois tipos de parenquima constituida 
por varias camadas celulares corn celulas de paredes finas irregulares na 
forma e no tamanho. Fibras isoladas ou em pequenos grupos podem ser 
observadas nesta regido. A presenca de braquiescleritos providos de 
parede espessa e canaliculada tam bem pode ser notada nesta regido. Em 
raizes mais desenvolvidas, estes clementos formam and esclerenquimatico. 
Grabs de amilo simples e celulas providas de conteudo pardo amarelado 
corn caracteristicas ji descritas podem ser observados. 
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O xilema secundario e o floema secundario aparecem divididos 
em cunhas pelos raios periciclicos. Os raios periciclicos sao formados 
por duas a quatro fileiras de celulas em largura e por muitas em altura. 
Suas celulas apresentam contomo retangular, alongadas radialmente. Na 
regido xilematica, estas celulas apresentam paredes celulosicas. Tanto na 
regiao xilematica como na regiao floematica nota-se a presenca de raios 
vasculares providos de uma ou duas fileiras de celulas em largura, e 
muitas em altura. 

0 floema secundario é bastante desenvolvido constando de 
parOnquima abundante, tubos crivados corn celulas companheiras e 
fibras isoladas ou em pequenos grupos. 0 xilema secundario, tambem 
muito desenvolvido, apresenta vasos de grande abertura, parenquima do 
xilema e fibras. 

Os vasos xilematicos quando observados em seccao 
longitudinal, sio do tipo pontuado e os raios vasculares quando vistos 
em cortes longitudinais tangenciais, sdo formados por 1 a 4 celulas em 
largura e muitas em altura. 

Cristais prismaticos de oxalato de calcio podem ser observados 
em bainhas cristaliferas que envolvem as fibras. 

Anatomia do caule 

Estrutura primaria 

0 caule apresenta estrutura eustlica tambem denominada de 
sifonostelo dissecado ectofloico. Quando observado em seccao 
transversal, apresenta a seguinte constituicdo: 
EPIDERME: constituida de celulas de contorno aproximadamente 
retangular, alongadas no sentido anticlinal. A cuticula é pouco espessa e 
o niunero de extratos é reduzido. 
COLENQUIMA: formado de duas a quatro fileiras de celulas providas 
de espessamento celulosico nos cantos (colenquima angular). 
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PARENQUIMA CORTICAL: constituido por varias fileiras de celulas 
de contorno arredondado, cujo tamanho aumenta da periferia para o 
centro da estrutura. 

Nesta regilo, pode-se notar a presenca de grabs de amilo 
simples e de cristais prismaticos de oxalato de calcio. A endodenne nao 
é atipica. Nela observamos presenca de grios de amilo, porem nlo 
notamos a presenca de estrias de Caspary. 
PERICICLO: é descontinuo e fibroso, formado de pequena calota de 
fibras localizadas sobre o floema. 

0 sistema vascular integrado por feixes vasculares do tipo 
colateral separados entre si por raio medular, providos de seis a oito 
camadas de celulas em largura. A regido medular é bem desenvolvida. 
Toda regrAo parenquimatica inclui grabs de amilo. 

Estrutura secundaria do caule. 

A estrutura secundaria do caule se inicia coin o funcionamento 
do cambio fascicular seguido do aparecimento do cambio interfascicular 
e de seu funcionamento. Origina-se assim um anel continuo de xilema 
interna e extemamente. Nota-se a presenca de grupos de floema em 
regioes separadas entre si por parenquima. 

O periciclo representado inicialmente por grupos de fibras, na 
forma de calotas situadas sobre as regioes floematicas, origina regido 
esclerenquimatica mista pela esclerificacdo de celulas situadas na regido 
do raio medular. 

O felogeno tern origem a partir de celulas colenquimaticas. 
Assim, seccdo transversal de caule ndo muito velho apresenta a seguinte 
estrutura: 
SUBER: formado por diversas camadas celulares, ordenadas 
radialmente, providas de paredes pouco espessadas. A regido do felogeno 
é bem evidente e o feloderma é constituido de algumas camadas celulares 
que contem grabs de amilo e cristais prismaticos de oxalato de calcio. 0 
parenquima cortical primario é pouco desenvolvido e contem grdos de 
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amilo, cristais prismaticos de oxalato de calcio e celulas providas de 
conteado pardo amarelado. 

A regilo periciclica consta de fibras associadas a celulas 
petreas desenvolvidas a partir de celulas de regilo adjacente do raio 
medular. 

A regiao floematica é bem desenvolvida. Muitas de suas 
celulas parenquimaticas incluem graos de amilo e cristais prismaticos de 
oxalato de calcio. Grupos de celulas amassadas aparecem 
caracteristicamente nests regilo. 

0 xilema secundario é tambem abundante, possuindo alem dos 
vasos, fibras e parenquimas bem desenvolvidos, contendo graos de 
amilo. 

Em estruturas mais velhas, diversas peridermes aparecem 
originando ritidoma. 

Anatomia da foiha 

Secgoes tranversais dos foliolos ao nivel do terco medio 
inferior mostram limbo provido de mesofilo heterogeneo e assimetrico. 

A EPIDERME SUPERIOR é constituida por uma fileira de 
celulas de contomo aproximadamente retangular, alongadas no sentido 
anticlinal. Logo abaixo da epidemic, observa-se a presenca de camada 
celular aclorofilada, representada por celulas de contorno 
aproximadamente retangular e de tamanho bem maior que os das celulas 
da camada anterior. 

O parenquima palicathco é constituido por quatro a seis fileiras 
de celulas cilindricas, cujo comprimento é aproximadamente tres vezes 
a largura. 

O parenquima lacunoso consta de quatro a seis fileiras de 
celulas que deixam entre si espaco do tipo lacuna e camara. Segue-se 
outra camada celular desprovida de cloroplastos. A epiderme inferior é 
semeihante a epiderme superior, diferindo desta pela presenca de 
estomatos e pelo tamanho de suas celulas que é menor. 
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A regiao do mesofilo engloba feixes vasculares do tipo 
colateral, protegido por fibras envoltas em bainha parenquimatica onde 
podem ser observados cristais de oxalato de calcio. 

Na regiao do parenquima lacunoso, algumas celulas 
apresentam contelido pardo amarelado. 

As epidermes quando vistas de face apresentam celulas 
providas de contorno poligonal. Os estornatos ocorrem exclusivamente 
na epiderme inferior e sao do tipo paracitico. 

Caracteristicas fisico-quimicas dos extratos 

Extrato fluido do lenho da raiz 
Extrato fluido da casca da raiz 
Extrato fluido do caule 
Extrato fluido da folha 

pH: 

coleta: 	agosto 	janeiro 
extrato a: 	5,70 	5,38 
extrato b: 	5,80 	5,66 

= 	a 
= 	b 

extrato c: 
extrato d: 

agosto 

5,20 
4,99 

janeiro 

5,05 
5,20 

Residuo seco: 

coleta: agosto janeiro agosto janeiro 
extrato a: 10,84% 6,70% extrato c: 13,75% 8,06% 
extrato b: 8,85% 24,50% extrato d: 39,70% 28,93% 

Cinzas: 

coleta: agosto janeiro agosto janeiro 
extrato a: 0,36% 0,13% extrato c: 0,35% 0,28% 
extrato b: 0,36% 0,23% extrato d: 0,92% 0,54% 
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Densidade: 

coleta: 	agosto 	janeiro 	 agosto 	janeiro 

extrato a: 0,9794 	0,9899 	extrato c: 0,9140 	0,9426 
extrato b: 0,9884 	1,0188 	extrato d: 1,0946 	1,0480 

Teor alcOolico: 

coleta: 	agosto 	janeiro 	 agosto 	janeiro 

extrato a: 56° 	50°  GL 	extrato c: 54° 	54°  GL 
extrato b: 50° 	56°  GL 	extrato d: 46° 	46°  GL 

Doseamento de alcaloides 

Purificacido dos alcaloides:  Foram tomados 5 ml de cada um dos extratos 
em duplicate. Esse extrato foi transferido para uma capsula de porcelana 
e evaporado em banho maria para eliminar o alcool. 0 residuo foi 
misturado corn cerca de 15 ml de agua alcalinizada corn 0,5 mi de 
hidroxido de amonio concentrado e transferido para um funil de 
separacao. A capsula foi lavada corn sucessivas pequenas quantidades 
de agua ate transferincia completa do extrato. No final, a capsula foi 
lavada corn cerca de 15 ml de clorofonnio que foi juntado tambem ao 
funil de separacao. 0 pH da solucdo aquosa foi acertado para cerca de S 
corn adicao de hidroxido de amonio. A mistura foi agitada para que os 
alcaloides (em forma livre) passassem para a fase cloroformica. A fase 
cloroformica foi filtrada por algodao para outro funil de separacao. Foi 
adicionado mais clomformio e repetiu-se o procedimento por mais 6 
vezes. Foi entio verificado presenca de alcaloides atraves de reacao de 
precipitacao corn reativo de Mayer. Quando ainda era acusada presenca 
de alcaloides em 6 a 8 gotas da solucao cloroformica, a extracdo 
continuava, caso contrario, foi dada como terminada. 
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As fases cloroforrnicas reunidas foram acidificadas corn acid° 
cloridrico 0,1N ate pH aproximado de 3. Foram adicionadas cerca de 15 
ml de agua, extraindo-se os alcaloides, desta vez para a face aquosa, em 
forma de sal. Novas extracties se repetiram com igual porcdo de HCl 
0,01N, ate reaciao negativa para alcaloides. As solucoes acidas foram 
filtradas e reunidas em outro funil de separacdo e novamente alcalinizadas 
com hiclroxido de amonio concentrado. Os alcaloides foram novamente 
extraidos quantitativamente com cloroformio. As solucoes cloroformicas 
reunidas foram filtradas e transferidas para balao de vidro e end() 
concentradas em evaporador rotatorio a pressab reduzida. 0 residuo da 
evaporareio foi redissolvido corn 2 ml de alcool anidro PA, no prOprio bard° 
e jwitou-se 10 ml de HO 0,01 N. Titulou-se o excesso de acid° com NaOH 
0,01N, utilizando como indicador, vermelho metila. 

Para o calculo utilizou-se a formula: 
(VHci - VNaoH ) x 0,00105  x 100 = % de alcaloides 

t.e 

Sendo que: 0,00105 corresponde ao n o  de equivalentes da sweetinina, 
cujo peso molecular e de 315. 
t.e. = tomada de ensaio, que, nesse caso, foi 5 ml. 

Foram obtidos os scguintes resultados: 

coleta: 	 agsoto 	 janeiro 
Extrato a: 	 1,20% 	 0,43% 
Extrato b: 	 1,26% 	 1 , 50% 
Extrato c: 	 0,17% 	 0 , 10% 
Extrato d: 	 0,11% 	 0,19% 

DISCUSSAO 

0 extrato fluido constitui forma farmaceutica de composicao 
complexa. Ao lado de substancias ativas farmacologicamente, outras 
ocorrem sem a referida atividade, porem importantes, por influenciarem 
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as caracteristicas gerais destes tipos de preparacao. Assim, cor, odor, 
densidade, pH, residuo seco, viscosidade sao caracteristicas que podem 
ser influenciadas por principios nao obrigatoriamente portadores de 
atividade farmacologica. Estas substancias presentes nos extratos e que 
nao apresentam atividade farmaoologica com bastante freqiiencia sap 
importantes do ponto de vista fannacotecnico. 

Foi verificada vanacao de pH dos extratos, corn o tempo. Essa 
variacao do pH para valores menores, verificada nos extratos fluidos do 
lenho da raiz, da casca da raiz, do caule e da foiha indicam que 
componentes do extrato estao sofrendo modificacoes. Estas 
modificacoes de estruturas quimicas, provavelmente motivadas por 
reacao de oxiciacao no emprego fannacotecnico do extrato, ou melhor 
havendo necessidade de se manter o pH entre determinados limites, 
poderia recomendar o uso de solucoes tampoes adequadas. • 

Outro fato interessante a ser assinalado é que os valores mais 
altos do pH sao observados nas raizes, onde se encontra major quantidade 
de alcaloides. 

A densidade dos extratos elaborados com folhas mostrou-se 
major do que aqueles elaborados com outras partes da planta, 
provavelmente devido ao seu menor contetido alcoolico. 

O residuo seco da raiz quando se compara os resultados da 
coleta de agosto com a coleta de janeiro apresenta variacao. Assim 
obtiveram-se valores bem menores na coleta de agosto para os extratos 
de casca da raiz (agosto = 8,83 % e janeiro = 24,56%). Tal variacao pode 
estar relacionada corn a queda das folhas que ocorre coincidentemente 
em agosto. 

Os valores obtidos para cinzas foram menores nas amostras 
derivadas da coleta de janeiro. 

Ao analisar a fracdo alcaloidica tinha-se como objetivo 
verificar a possibilidade do uso das folhas e partes aereas da planta em 
lugar das raizes, corn preconiza a Fannacopeia Brasileira I ed.. Esta 
substituicao poderia auxiliar na preservacao da especie, ja que, 
invariavelmente, quando se faz uso das raizes se acaba por destruir o 
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exemplar. Entretanto, foi possivel verificar que o teor de alcalOides 
cerca de 10 vezes major nas raizes, o que dificulta a referida substituicao. 
A diferenca observada nos teores de alcaloides do extrato fluido de lenho 
da raiz, coletas de agosto e janeiro, pode ser explicada pela diferenca de 
estagio de desenvolvimento dessas raizes. 0 lenho de agosto foi 
proveniente de raizes que apresentavam diametro nao superior a 3 cm, 
ao passo que o lenho de janeiro foi proveniente de raizes corn diametro 
variando de 10 a 14 cm. 

A avaliacao desta classe de principio ativo foi executada 
atraves do metodo acido-alcalimetria indireto (titulacao por retomo) 
expressando os resultados em sweetinina, alcaloide existente em maior 
quantidade. Fato importante a ser mencionado a que a referida fracao 
alcaloidica é constituida de pelo menos 7 alcaloides dos quais somente 
a sweetinina foi identificada. 

SUMMARY:.4cosmium subelegans (Mohlenb.) 
Yakovl. (Leguminosae ) is an important 
brazilian medicinal plant, used with 
tranquilizing and sedative purposes. This plant 
is described in the first edition of Brazilian 
Pharmacopoeia as Swetia elegans. Even though. 
doesn't exist any method to characterize and 
evaluate the extracts, used extensively by the 
population. The assay of alkaloid is extremely 
important, since its dosage changes with the 
season or the plant development state. In the 
present paper, we have characterized macro and 
microscopically the root. stem and leaves of this 
plant. The fluid extract was characterized by 
chromatography, dry material, density, alcohol 
content, pH and ashes. We have stablished a 
method to assay the alkaloids, by titulometry, 
assaying the total alkaloids as sweetinine, the 
main alkaloid already identified in this plant. 
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