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RESUMO 
 

A composição elementar de plantas medicinais depende se uma série de fatores, entre eles 

solo, água de irrigação, clima entre outros. O conjunto destes fatores tem um papel 

fundamental em todos os sistemas biológicos e metabólicos das plantas induzindo a maior ou 

menor produção de metabólitos secundários, que constituem os princípios ativos das drogas 

vegetais. Este trabalho tem por objetivo determinar as concentrações elementares de amostras 

de Melissa officinalis L correlacionado essa composição com os locais de proveniência destas 

amostras. Adicionalmente, foram avaliadas algumas características físico-químicas para 

verificar o grau de concordância entre o material que pode ser obtido no comércio e os limites 

estabelecidos pela Famacopeia Brasileira. Os resultados indicaram que praticamente todos os 

aspectos avaliados estão em desacordo com as normas, que a composição elementar varia em 

função da origem da planta e que essa pode ser utilizada como indicador da proveniência das 

amostras. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A análise da composição multielementar de plantas é importante e necessária, visto que 

determina os elementos químicos que estão presentes em sua constituição. Estes elementos 

têm um papel fundamental em todos os sistemas biológicos, pois participam de todos os 

processos metabólicos, como componentes de diferentes enzimas, catalisando interações 

químicas em células vivas [1,2]. 

 

Elementos como carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, potássio, cálcio, enxofre, fósforo, 

e magnésio são encontrados nas plantas em altas concentrações e, por isso, são comumente 

chamados de macro-elementos. Existem ainda, os micro-elementos, geralmente representados 

por B, Cl, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Na, Si e Zn que, embora encontrados em pequenas 

quantidades, são essenciais ao desenvolvimento adequado das plantas [3]. 
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A composição mineral assim como a qualidade das plantas está relacionada com a absorção 

de elementos presentes no solo e nas águas, muitas vezes, contaminados pelo uso de 

fertilizantes, pesticidas, combustão de carvão e óleo, emissões veiculares, mineração, 

fundição, refinamento e incineração de resíduos urbanos e industriais. Verifica-se que vários 

fatores influenciam nos teores dos elementos presentes em uma determinada planta. Este fato 

pode explicar porque as plantas provenientes de regiões distintas podem apresentar diferenças 

com relação à composição elementar [4]. Essas diferenças podem ter como consequência 

alterações nos teores ou mesmo na composição dos metabólitos secundários que constituem 

os princípios ativos [5]. 

Este projeto pretende contribuir para o conhecimento da espécie de planta medicinal Melissa 

officinalis L. e sua constituição química mineral com o objetivo de caracterizar a composição 

elementar de amostras comercializadas, provenientes de diferentes regiões e países bem como 

de diferentes fornecedores, para verificar o grau de heterogeneidade desta planta em função 

da sua procedência. Adicionalmente foram avaliadas algumas características físico-químicas 

quanto a sua concordância com os padrões estabelecidos pela Famacopeia Brasileira [6]. 

   

Melissa officinalis, conhecida popularmente como erva-cidreira verdadeira, é uma espécie 

botânica de origem Asiática e Europeia, e cultivada no Brasil a mais de um século. É uma 

erva de hábito perene, herbácea, rizomatosa podendo atingir de 20 a 80 cm de comprimento, 

suas folhas são verde escuras na parte superior e verde clara na parte inferior atingindo de 3 a 

6 cm de comprimento, são grandes pecioladas, serrilhadas e com nervuras bem salientes [7, 

8]. Pertence à família Lamiaceae, a qual compreende diversas espécies de importância na 

culinária, na medicina, na indústria farmacêutica e cosmética [9]. 

 

Esta espécie é utilizada popularmente para controlar crises nervosas, taquicardia, melancolia, 

histerismo e ansiedade. As propriedades medicinais estudadas de M. officinalis incluem 

atividade sedativa, antiespasmódicas, carminativas, estomáquicas, diaforéticas, 

antidepressivas e vermífugas, sendo essas atividades relacionadas à ampla variedade química 

de seus óleos essenciais [10, 11].  

 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

2.1.  Obtenção das Amostras  

 

As amostras foram obtidas na forma de droga vegetal em casas de produtos naturais de 

diferentes regiões do país. Foram analisadas 20 amostras provenientes das regiões sul, 

sudeste, centro-oeste e nordeste, bem como amostras procedentes da Alemanha, Itália. Essas 

amostras foram identificadas e separadas de acordo sua procedência. 

 

2.2.  Caracterização Físico-Química 

 

Para caracterização físico-química foram feitas as determinações dos teores de impurezas, 

umidade, cinzas totais e cinzas insolúveis em ácido. 
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Após a aquisição, as amostras foram submetidas a um processo de limpeza, com a ajuda de 

folhas de papel branco e pinça para remover qualquer material estranho, ou seja, qualquer 

material diferente da parte indicada para uso para determinação do teor de impurezas [6]. 

 

Para a determinação do teor de umidade, 3 g da amostra foi precisamente pesado e colocado 

em estufa a 110°C durante um período de 5 horas. Após a secagem a amostra foi resfriada em 

dessecador de vidro e pesada novamente. Este procedimento foi realizado até peso constante. 

O teor de umidade foi calculado a partir da diferença de massa antes e após a secagem. 

 

Após determinação do teor de umidade, a amostra foi incinerada aumentando-se 

gradativamente a temperatura até, no máximo, 600 ± 25 ºC, até que todo o carvão tivesse sido 

eliminado. Foi utilizado o seguinte gradiente de temperatura: 30 minutos a 200 ºC, 60 

minutos a 400 ºC e 90 minutos a 600 ºC. Em seguida, as amostras foram resfriadas em 

dessecador e pesadas [6]. 

 

O resíduo obtido na etapa anterior foi fervido para determinação de cinzas insolúveis em 

ácido durante 5 minutos com 25 mL de ácido clorídrico a 7% (p/v) em cadinho coberto com 

vidro de relógio. Após esse período, o vidro de relógio foi lavado com 5 mL de água quente, 

juntando a água de lavagem ao cadinho. O resíduo insolúvel em ácido foi recolhido sobre 

papel de filtro, isento de cinza, lavando com água quente até que o filtrado apresentou pH 

neutro. O papel de filtro contendo o resíduo foi transferido para o cadinho original, seco 

sobre chapa quente e incinerado a cerca de 500 ºC até peso constante. O teor de cinzas 

insolúveis em ácido foi calculado em relação à droga seca ao ar [6]. 

 

2.6.  Análise por Ativação Neutrônica Instrumental (INAA) 

 

Para a INAA foram pesados aproximadamente três gramas de cada amostra, em seguida essas 

foram trituradas de forma manual e individualmente em gral de porcelana a uma 

granulometria de 100 mesh. Das amostras trituradas foram retirados 100 mg e embalados em 

um invólucro de polietileno transparente e incolor, previamente limpo. Para irradiação, foram 

pesados e embalados 120 mg dos materiais de referência certificados, Esturine Sediment 

NIST 1646a e Syenite Table Mountain USGS (STM-2). As amostras foram enviadas ao 

reator e expostas a um fluxo de nêutrons da ordem de 10
12

 n cm
-2

 s
-1

 por 8 horas para a 

determinação da concentração dos elementos As, Ba, Br, Ce, Co, Cu, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, K, 

La, Lu, Na, Nd, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Ta, Tb, Th, U, Yb, Zn e Zr. 

 

A atividade gama induzida nas amostras foi contada utilizando-se um detector de germânio 

hiperpuro com eficiência nominal relativa de 25%, resolução de 2,1 keV para o pico de 

1332keV do 
60

Co e eletrônica associada após um período de 7 a 20 dias, para o decaimento 

de radiação e a análise dos espectros é feita utilizando-se o programa Vispect2. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1.  Caracterização Físico-Química  

 

Os resultados obtidos para os teores de impureza, umidade, cinzas totais e cinzas insolúveis 

em ácido são apresentados na Tabela 1. Pode-se observar maior concentração de impurezas 
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na amostra proveniente do Pernambuco (PEMO-2), sendo que esta foi obtida em comércio 

ambulante e apresentou diversos contaminantes biológicos e inorgânicos. A amostra da 

Alemanha (AMO-1) foi a que apresentou o menor teor de contaminantes. Esse procedimento 

de separação de impurezas permitiu destacar que a maioria das amostras comercializadas 

apresentaram valores acima de 50% de material estranho. O valor deste parâmetro 

estabelecido para M. Officinalis na Farmacopeia Brasileira é de 10% e desta forma todas as 

amostras estão muito acima do limite estabelecido. O excesso de material estranho pode 

ocorrer durante o preparo do fármaco vegetal, com a intensão de aumentar o peso do produto 

a ser comercializado ou ainda durante o processo de coleta das plantas que por mais 

cuidadoso que seja, acaba incluindo essas impurezas [12]. Nas amostras analisadas o material 

estranho constitui-se principalmente de partes da planta diferentes das folhas, que são as 

partes utilizadas. As mostras da Itália (IMO-1 e IMO-2) não apresentaram valor para o teor 

impurezas, pois essas foram adquiridas na forma de sachê. 

 

Tabela 1: Teores de Impurezas, Umidade, Cinzas Totais e Cinzas Insolúveis em Ácido   

 

Amostra* 
Teor de 

Impurezas 
(%) 

Teor de 
Umidade 

(%) 

Teor de 
Cinzas 

Totais (%) 

Teor de 
Cinzas 

Insolúveis 
em Ácido 

(%) 
PRMO-1 56,4 8,5 26,5

 
15,0

 

PRMO-2 31,4 10,1 10,3 0,2 

PRMO-3 52,9 9,5 18,6 5,4 

PRMO-4 50,8 10,2 9,1 0,5 

MGMO-1 62,0 11,9 9,0 5,3 

MGMO-2 67,4 11,0 9,0 4,3 

MGMO-3 47,0 12,1 10,8 2,2 

MGMO-4 65,7 12,4 8,9 1,3 

MGMO-5 71,1 11,9 11,2 3,9 

PEMO-1 75,9 12,6 10,1 0,5 

PEMO-2 37,4 11,8 10,5 1,6 

SCMO-1 44,2 11,7 14,0 1,4 

RSMO-1 37,3 11,9 11,2 2,8 

RSMO-2 - 12,9 9,1 2,5 

AMO-1 11,3 11,6 9,8 0,8 

SPMO-1 53,1 14,0 17,4 11,5 

SPMO-2 65,4 17,0 15,7 8,4 

SPMO-3 50,0 11,5 8,7 0,8 

IMO-1 Infuso 17,0 13,2 4,8 

IMO-2 Infuso 15,8 14,1 6,1 
* Na denominação das amostras brasileiras, as iniciais correspondem ao estado onde a amostra foi adquirida. 
Nas amostras provenientes de outros países, A foi usado para Alemanha e I para Itália. 

 

Ao analisar o teor de umidade presente nas amostras, a região de São Paulo (SPMO-1 e 

SPMO-2) se destacou com o dois, dos três maiores valores 14% e 17%, por outro lado todas 

as amostras do Paraná (PRMO-1, PRMO-2 e PRMO-3) apresentaram os três menores valores 

8,5% á 10,2%. Determinar a concentração de umidade nas amostras é importante, pois visa 

contribui para a manutenção da qualidade do produto em relação à composição química, 
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impedindo que a umidade provoque a ativação de enzimas que criem condições favoráveis 

para a proliferação de micro-organismos, uma vez que o ambiente úmido é favorável a este 

tipo de contaminação vegetal [13]. O valor estabelecido para o limite máximo de umidade em 

M. officinalis pela Farmacopeia Brasileira é de 10%. Excetuando-se as amostras do Paraná, 

todas as demais apresentaram valores acima do limite estabelecido. 

 

As cinzas totais incluem cinzas fisiológicas e cinzas não fisiológicas e o valor limite para este 

parâmetro é de 12% [6]. Foi observado o maior valor (26,5%) em uma amostra do Paraná 

(PRMO-1) e o menor (8,7%) na amostra de São Paulo (SPMO-3). As cinzas insolúveis em 

ácido constituem o resíduo obtido na fervura de cinzas totais. Esses teores variaram de 0,2% 

a 15,0% em ambas as amostras do Paraná (PRMO-1 e PRMO-2), mas em geral os teores de 

cinzas insolúveis em ácido ficaram entre 0,2% a 6%.  

 

3.2. Caracterização Elementar 

 

Para uma melhor interpretação dos resultados obtidos pela Análise por Ativação Neutrônica 

os elementos determinados e suas concentrações são apresentados na forma gráfica e 

mostrados na Figura 1 (a – h). 

 

As amostras de Minas Gerais foram as que apresentaram as maiores concentrações de As 

com valores variando entre 0,93 µg g
-1

 e 2,0 µg g
-1

. As concentrações de bário (Ba) foram 

maiores nas amostras de São Paulo e Pernambuco, principalmente nas amostras SPMO-3 e 

PEMO-2, com 289 µg g
-1

 e 246 µg g
-1

, respectivamente. Duas das amostras de Minas Gerais 

apresentaram concentração de Ba abaixo do limite de detecção e outras duas apresentaram 

concentrações abaixo de 9,2 µg g
-1

. O bromo (Br) apareceu em grande parte das amostras 

variando entre 10,1 µg g
-1

 a 72,2 µg g
-1

. 

 

As maiores concentrações de Ca foram obtidas nas amostras provenientes de Pernambuco 

(PEMO-2) e da Itália (IMO-1). O cério (Ce) é dos mais abundantes metais de terras raras e 

foi observado em maior quantidade nas amostras do Paraná (PRMO-1 e PRMO-2). As 

maiores concentrações de cobalto (Co) foram observadas nas amostras de São Paulo (SPMO- 

e SPMO-3) e da Itália (IMO-1) que ficaram acima de 3,3 µg g
-1

, e ambas as amostras do Rio 

Grande do Sul (RSMO-1 e RSMO-2) apresentaram as maiores concentrações de cromo (Cr), 

enquanto que as menores, foram observadas na amostra de Santa Catarina (SCMO-1). A 

maior concentração de césio (Cs) foi obtida na amostra proveniente do Rio Grande do Sul 

(RSMO-1) com valor de 232 µg g
-1

.  

 

Os elementos európio (Eu), háfnio (Hf), lutécio (Lu), antimônio (Sb), selênio (Se), samário 

(Sm) e itérbio (Yb), apareceram em grande parte das amostras em concentrações menores que 

1 µg g
-1

. Para o escândio (Sc) e tório (Th), apenas duas amostras apresentaram concentrações 

acima de 1 µg g
-1

, no caso do escândio foram as amostras do Paraná (PRMO-1) e da Itália 

(IMO-1) com 1,2 µg g
-1

 e 1,0 µg g
-1

 respectivamente, e para o tório foram as amostras do 

Paraná (PRMO-1 e PRMO-2) com valores de 1,4 µg g
-1

 e 2,0 µg g
-1

, respetivamente. 

 

Para o tântalo (Ta), térbio (Tb) e urânio (U) as concentrações foram determinadas apenas em 

parte das amostras e todas abaixo de 0,6 µg g
-1

. As concentrações de ferro (Fe) ficaram entre 

0,042% e 0,44%, sendo que a amostra com menor concentração foi a do Paraná (PRMO-4) e 

a maior foi a da Itália (IMO-1) que também apresentou a maior concentração de potássio (K). 
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As amostras da Itália foram as que apresentaram as concentrações significativamente maiores 

de sódio (Na) com 1016 µg g
-1

 (IMO-1) e 507 µg g
-1

 (IMO-2). A maior concentração de 

rubídio (Rb) obtida foi em uma amostra de São Paulo (SPMO-2) e a menor, na amostra da 

Alemanha (AMO-1). 

 

Para o zinco (Zn) a maior concentração foi observada na amostra de São Paulo (SPMO-1) 

com um valor de 147 µg g
-1

, enquanto a menor foi encontrada na amostra de Minas Gerais 

(MGMO-4) com valor de 21,8 µg g
-1

. O zircônio (Zr) foi encontrado em maior quantidade na 

amostra da Itália (IMO-2), com um valor de 145 µg g
-1

, e em menor concentração na amostra 

Rio Grande do Sul (RSMO-2) com 9,0µg g
-1

. 

 

  

  

  

  
 

Figura 1: Concentração dos Elementos As, Ba, Br, Ca, Ce, Co, Cr, Cs, Eu, Hf, , La, Lu, 

Na, Nd, Rb, Sb, Sc, Se, Sm, Ta, Tb, Th, U, Yb, Zn e Zr em µg g
-1

, Fe e K (%). 
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Para verificar o comportamento dos elementos nas diferentes amostras analisadas empregou-

se a análise de agrupamento. Está análise tem por objetivo agrupar objetos de acordo com 

suas similaridades, que resulta em uma associação forte entre os membros de um mesmo 

grupo e fraca entre membros de grupos distintos. Os grupos formados devem mostrar uma 

alta similaridade interna. A distância Euclidiana é a distância geométrica em um espaço 

multidimensional que dá a melhor similaridade entre dois grupos. O método de agrupamento 

geralmente mais usado é o método de Ward que minimiza as somas dos quadrados entre 

quaisquer dois grupos que podem ser formados [14 - 16]. Os resultados obtidos são 

mostrados nas Figuras 2 e 3, para o agrupamento em função dos elementos e das amostras, 

respectivamente.    

 

 
Figura 2: Dendrograma obtido para os elementos nas amostras de M. officinalis. 

 

De acordo com a Figura 2, pode-se considerar a divisão em três grupos principais, sendo que 

o grupo a é constituído pelos elementos terras raras leves (La, Ce, Sm e Nd), U, Th, Hf e Zr. 

O grupo b é caracterizado pela presença de elementos de alta solubilidade como Na e K e por 

metais como o Fe e Co, enquanto que o grupo c contém elementos potencialmente tóxicos, 

como As e Sb e metais, como Cr e Zn. Os grupos a e b são formados pelos elementos que 

devem estar relacionados ao solo, onde as plantas foram cultivadas [17].  

 

A aplicação da análise de agrupamento, às amostras, mostrou a formação de dois grupos 

principais (Figura 3). O Grupo a contém as amostras de Minas Gerais, juntamente com 

amostras de Santa Cataria, uma amostra de Pernambuco, duas amostra do Paraná e a amostra 

da Alemanha. O grupo b, por sua vez inclui as amostras de São Paulo, Rio Grande do Sul, 

duas amostras do Paraná e as amostras provenientes da Itália. Pode-se observar que o grupo b  
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Figura 3: Dendrograma obtido em função das amostras de M. officinalis. 

 

Tabela 2: Fatores de carregamento obtidos na análise de fatores 

 
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

As -0,574 0,249 -0,115 -0,517 
Ba 0,094 -0,154 -0,025 0,878 
Br 0,178 0,371 -0,607 0,477 
Ca -0,333 -0,259 0,478 0,577 
Ce 0,871 -0,121 -0,089 -0,037 
Co 0,298 0,402 0,439 0,678 
Cr -0,102 0,711 0,169 0,320 
Cs -0,164 0,725 0,026 -0,353 
Eu 0,688 0,640 0,012 0,175 
Fe 0,614 -0,123 0,444 0,319 
Hf 0,923 -0,040 -0,065 -0,033 
K 0,123 -0,226 0,592 0,242 
La 0,758 -0,031 -0,150 0,555 
Lu 0,484 0,291 0,684 -0,094 
Na 0,147 0,194 0,941 -0,046 
Nd 0,473 0,046 0,116 0,259 
Rb 0,088 -0,085 -0,111 0,927 
Sb -0,237 0,583 0,170 -0,280 
Sc 0,775 0,098 0,505 0,154 
Se -0,134 0,559 0,643 -0,114 
Sm 0,909 -0,006 0,031 0,321 
Ta 0,232 0,655 -0,170 0,015 
Tb -0,011 -0,100 0,785 0,015 
Th 0,954 -0,022 0,083 -0,100 
Yb 0,564 0,490 0,208 -0,100 
Zn -0,038 0,543 -0,181 -0,090 
Zr 0,501 -0,375 -0,013 -0,313 
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concentra, em sua maioria, as amostras da região sul e que todas as amostras de MG 

apresentaram alta similaridade no grupo a. Desta forma, estes resultados são uma boa 

indicação de que a aplicação de análise por ativação neutrônica associada à análise de 

agrupamento pode ser uma ferramenta usada para identificar a proveniência das amostras de 

M. officinalis. 

 

A análise de fatores é uma técnica que quantifica a variação entre os conjuntos de dados com 

o objetivo de reduzir o número de variáveis à menor quantidade de dados que retenham a 

máxima variância do conjunto de dados de forma que a primeira componente retém a maior 

variância do conjunto de dados, a segunda componente é ortogonal à primeira e retém a 

máxima variância do restante dos dados e assim por diante [18, 19]. 

 

A análise de fatores aplicada aos resultados obtidos neste trabalho resultou na extração de 

quatro fatores mostrados na Tabela 2. O primeiro fator foi composto pelos elementos Ce, Hf, 

La, Sc, Sm e Th que são os elementos que apresentam maior similaridade e foram agrupados 

no mesmo conjunto, na análise por agrupamento mostrada na Figura 2. Este fator contribui 

com 30% da variância explicada e os demais fatores, em conjunto, contribuem para 41% 

desta variância. Estes resultados indicam que a determinação destes elementos pode auxiliar 

na classificação das amostras de melissa em função de sua procedência. 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos neste trabalho permitiram concluir que de acordo com as caraterísticas 

físico-químicas praticamente todas as amostras estão e desacordo com os limites 

estabelecidos para teores de impureza, umidade e cinzas totais pela Farmacopeia Brasileira.  

 

Quanto à caracterização elementar, pode-se observar que as mostras da Itália (IMO) 

apresentaram as maiores concentrações de Na. As amostras de Minas Gerais (MGMO) 

apresentaram as maiores concentrações de As, o que pode indicar o uso de fertilizantes para 

cultivo destas plantas. As amostras de São Paulo (SPMO) apresentaram as maiores 

concentrações de Ba e duas das maiores concentrações de Co. Nas amostras do Rio Grande 

do Sul a concentração de Br e Cr ficaram acima das demais amostras.  

 

Os resultados das análises estatísticas indicaram que as amostras de M. Officinalis podem ser 

caracterizadas, em função de sua procedência, principalmente em função dos elementos terras 

raras leves (La, Ce e Sm), Hf, Sc, Th, Cr, Cs, Na, Ba e Rb. A análise de agrupamento 

mostrou a formação de dois grupos principais, sendo um deles composto majoritariamente 

pelas amostras da região sul e outro pelas amostras de Minas Gerais. A amostra proveniente 

da Alemanha mostrou-se mais semelhante às amostras da região de MG enquanto que as 

amostras da Itália foram mais semelhantes às amostras da região sul. Entre as duas amostras 

provenientes de Pernambuco, que foram obtidas em dois diferentes pontos de comércio 

informal em Recife (banca de rua), cada uma delas agrupou-se de forma diferentes, indicando 

possivelmente diferentes fornecedores para aquela região, visto que a M. officinalis não é 

cultivada em todo o nordeste do país. 
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