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A PRESENÇA DA lOIMBINA NA "GATUABA"

(Pouteria Sp. *)

por

R. F. A. ALTMAN

1. INTRODUÇÃO

A amostra que recebemos da Secção de Botânica do Insti
tuto Agronômico do Norte em Belém (Pará) constitui-se da
casca de ''catuaba", proveniente da Ilha de São Luís do Mara
nhão, aí conhecida como afrodisíaca.

No livro do Dr. Alfredo da Matta achamos as seguintes
referências:

''Catuaba ou pau de resposta {EryihcxÜon catuaha da
família Erythroxilaceas) é uma árvore florestal, tendo sapo-

^ princípio ativo deve existir em profusão na casca,
nao tendo sido até esta data determinado com precisão. A casca
apresenta cheiro sui-generis, lembrando o da cedrela sp., gôsto
amargo. Nela verifiquei substância adstringente e matéria co
rante. O povo usa e quiçá abusa das cascas da catuaba dentro
da cachaça, em um simulacro de macerato. O líquido cora-se
em vermelho, tem o sabor levemente adstringente, perdendo
todo o aroma poucos dias após o preparado. Dose: 3 á 4 cálices
por dia. As cascas e raízes são excelentes tônicos-"nervinos''.

Vendem-se nas farmácias e drogarias várias preparações
que contém a casca de catuaba, tais Como "saúde do homem"',
"vinho de catuaba e guaraná fosfatado", etc. O xarope cha
mado "Catuase" contém além de um extrato da casca de ca
tuaba e outros componentes, também o alcalóide ioimbina, apli
cado na medicina como afrodisíaco, anestésico e midriático.

*) Publicação N.° VI do autor na sério ■■Estudo químico de plan
tas amazônicas" (cf. Boi. Téc, Inst. Aqron Norte n ° 31 p 3 - 111
(1956).

N, B, O presente trabalho foi iniciado no Instituto Asronômico do
Norte em Belém, Pará.
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Segundo as pesquisas de Barger Wi-
baut, Hahn e outr-"-) a ioimbina tem a
estrutura seguinte:

É o alcalóide principal do Corynanthe
yohimhe, K. Schu:n. da família de Ru-
biáceas. Cristaliza do álcool em agulhas
com o p. f. 235''. E' muito solúvel em
álcool e benzeno quente e em clorofórmio;
menos solúvel em éter e pràtlcamente não
solúvel na água.

O povo da Amazônia conhece bem a casca de catuaba como
afrodisíaca, razão porque procuramos separar e identificar o
princípio ativo.

FiS. 2 Fig. 3

2. SEPARAÇÃO QUANTITATIVA DE ALCALÓIDES

O teste microquímico 'O indicou a presença de alcalóides
na casca de catuaba.

Separamos quantitativamente os alcalóides dêste material
da seguinte maneira '):

Cérca de 25g da casca finamente pulverizada é bem mistu
rada com uma papa aquosa contendo 2,5g de hidróxido de cálcio.
Após secagem' desta mistura no dessecador de vácuo à tempe
ratura do ambiente, a mistura é extraída no Soxhlet durante
pelo menos 24 horas. O extrato elofórmico evaporado resultou
em um resíduo parcialmente cristalizado de côr amarelada
(rendimento: l,29"í, da casca sêca) que é redissolvido em éter.
adicionando alguns ml de ácido sulfúrico diluído. Separam-se
as duas camadas no funil de decantação e trata-se a camada
aquosa e ácida com um excesso de amônia. Os alcalóides sepa
rados são extraídos várias vêzes com éter. As soluções etéreas



com.binadas resultaram, após secagem sòbre sulfato de sódio
anidro e evaporação completa do éter, um resíduo incolor cris
talizado (rendimento 0,49''/ da casca seca) . Êste material serviu

para a identificação dos alcalóides.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS ALCALÓIDES SEPARADOS

O material obtido, recristalizado em álcool, fornece agu
lhas ou prismas incolores com birefringência. A substância tem
um sabor amargo e um P. F. = 228 a 230°C.

Dissolvida em HCl diluído e evaporada lentamente a subs
tância cristalina produz cristais incolores da fig. 1. Esta forma
com:

a) PtCl, : um precipitado amorfo amarelo;

b) Aucl;! : um precipitado amorfo;

c) NaBr : cristais incolores, retangulares com fraca
birefringência (fig. 2), às vezes agrupa
dos em estréias (fig. 3);

d) HoSO., : em que um cristalzinho de K^Cr-jO: é
movimentado: coloração violeta que se
íranforma em verde;

e) HNO:; : concentrado: coloração amarelo-alaian-
-  jada;

f) H:..SO,-fMo 0:i (reagente de Froehde) : coloração azul-

Êstes resultados indicam fortemente a presença de alca
lóide ioimhina no material em estudo, O alcalóide puro (amos
tra comercial) deu um P. F. = 232°C, que não alterava quando

misturado com alcalóide separado da casca de catauba.

Podemos, então, concluir que a casca de catuaba contém
mais ou menos 0,5''í de ioimbina, teor considerável para a casca
efetuar uma ação afrodisíaca.

4. RESUMO

Foi separado de uma amostra da casca de catuaba. prove
niente da Ilha de São Luís do Maranhão, um alcalóide em uma

quantidade de 0,õ'v aproximadamente do pèso da casca séca
O alcalóide foi identificado como ioimbina,
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5. SUMMARY

From a sample of the bast of "catuaba" originating from the
Isle of São Luiz (capital of the State of Maranhão), the author
separated about 0,5% of an alkaloid whieh could be identified
as yohimbine. The bast is known and successfully used by the
people as an aphrodisiac, what is in complete accordance with
the presence of yohimbine, known in medicine as a strong
aphrodisiac.
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