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Ayahuasca é um chá com propriedades alucinógenas surgido na Amazônia, e seu preparo é 

realizado por meio da decocção da casca e do tronco do cipó de Banisteriopsis caapi e das folhas 

do arbusto Psychotria viridis. Estas plantas possuem constituintes ativos como a N,N-

dimetiltriptamina (DMT), harmina, harmalina e tetrahidroharmina (THH), que são substâncias 

que agem no sistema nervoso central, responsáveis pelos efeitos da bebida muito utilizada em 

rituais religiosos. As plantas estão sempre sujeitas às influências do meio ambiente que 

determinam a composição química tanto dos princípios ativos quanto dos contaminantes, como 

por exemplo, a presença de metais tóxicos. Os metais tóxicos são nocivos à saúde, trazendo 

variados danos como prejuízos ao sistema nervoso central, encefalopatias, insuficiência renal e 

sintomas inespecíficos de intoxicação como náuseas, diarreia, vômito, tonturas, etc. Os efeitos 

dos alcaloides somados ao dos metais tóxicos podem piorar um eventual quadro de intoxicação. 

Com isto, o presente trabalho teve por objetivo realizar uma análise dos principais alcaloides 

harmina, harmalina e tetrahidroharmina no chá bem como dos metais cádmio e chumbo. A 

análise qualitativa foi realizada por meio de testes cromogênicos e por cromatografia em camada 

delgada (CCD) enquanto que a análise quantitativa dos alcaloides e dos metais tóxicos foi 

realizada por meio de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e por absorção atômica 

em forno de grafite, respectivamente. As análises preliminares com os reativos cromogênicos 

indicaram resultados fracamente positivos, enquanto que na análise por CCD pode-se perceber 

algumas manchas com forte fluorescência azulada, característica dos alcaloides β-carbolínicos. A 

análise por CLAE indicou a presença de THH, harmina e harmalina. Foi possível detectar e 

quantificar os metais tóxicos cádmio e chumbo no chá em concentrações de 0,0002 mg/l e 0,025 

mg/l, respectivamente. O teor de metais tóxicos como Cd e Pb em chás não é estabelecido na 

legislação brasileira, tanto na bebida quanto no resíduo das plantas. Porém, há alguns limites 

para a potabilidade da água quanto a presença desses metais tóxicos (Portaria Nº 2.914, de 12 de 

dezembro de 2011) que define valores máximos para cádmio (0,005 mg/l) e chumbo (0,01 mg/l). 
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