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RESUMO 

O estudo de plantas medicinais como fonte de tratamento das mais diversas 
enfermidades é milenar, tendo em vista seu vasto uso embasado no 
conhecimento popular. Estudar essas espécies vegetais, de forma a 
caracterizá-las fisicamente, quimicamente e biologicamente tem sua 
importância para que o dito popular seja embasado cientificamente e 
parâmetros como eficácia e segurança sejam assegurados. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar características físicas, químicas e biológicas de três 
espécies vegetais (Tabebuia caraiba, Sideroxylon obtusifolium e Maytenus 
rigida) típicas do semiárido paraibano, com intuito de fornecer informações 
concretas acerca das suas características e do seu uso. Foram utilizados 
diferentes faixas de tamanhos de partículas para cada espécie, as quais, 
posteriormente, foram utilizadas na forma de droga vegetal (pó seco) e 
derivados (infusos e extrato liofilizado). As amostras utilizadas foram 
nomeadas: CAR00, CAR01, CAR02 e CAR03; QU00, QU01, QU02 e QU03; e 
MR00, MR01, MR02, MR03; referindo-se a Tabebuia caraiba, Sideroxylon 
obtusifolium e Maytenus rigida, respectivamente. Para caracterização física e 
química utilizaram-se as técnicas analíticas microscopia eletrônica de varredura 
(MEV)  com espectroscopia de energia dispersiva (EDS), técnicas térmicas 
(Termogravimetria (TG) e Análise Térmica Diferencial (DTA)) e pirólise 
acoplada à cromatografia gasosa/espectrometria de massa (Pir-CG/EM). Para 
investigar o efeito da atividade antioxidante, bem como da citotoxicidade das 
amostras obtidas de pós de diferentes tamanhos de partícula utilizaram-se os 
seguintes ensaios: sistema de varredura do radical 2,2 difenil-1-pricril-hidrazil 
(DPPH), capacidade redutora (RP), capacidade de absorção de Radicais de 
Oxigênio (ORAC) e citotoxicidade (células Caco-2). Para validação do método 
analítico de identificação e quantificação, utilizou-se um cromatógrafo líquido 
de alta eficiência (HPLC). Através da termogravimetria utilizando o modelo 
adaptado de Ozawa foi possível diferenciar através dos parâmetros cinéticos 
obtidos (Ea, ordem de reação, percentual de perda de massa) as amostras de 
CAR de diferentes granulometrias. Os tamanhos volumétricos das partícula de 
QU e MR foram especificados através da MEV. Através dos dados térmicos da 
TG, DTA e Pir-CG/EM caracterizaram-se as drogas vegetais QU e MR, 
verificando diferenças dos resultados de acordo com a distribuição do tamanho 
das partículas. Através dos testes de determinação de resíduo seco, fenólicos 
e flavonoides verificaram-se diferenças quantitativas dos teores.  As 
capacidades antioxidantes para as três espécies estudadas variaram para as 
diferentes granulometrias quando avaliadas através dos testes de DPPH, RP  e 
ORAC. Levando-se em consideração o limite de 70% de viabilidade 
celular,observou-se que as diferentes granulometrias dos pós podem  
influenciar no dano celular. De acordo com os dados obtidos através das 
diferentes técnicas analíticas e ensaios biológicos, afirma-se que a propriedade 
física tamanho de partícula pode influenciar nos parâmetros de qualidade 
física, química e biológica de drogas vegetais, sendo importante a 
padronização da matéria-prima vegetal de forma a garantir a homogeneidade 
dos pré-requisitos que regem um produto de qualidade, segurança e eficácia.  
 
Palavras-chave: Termogravimnetria. Pirólise. Plantas Medicinais. 



 
 

 

ABSTRACT 

Herbal medicine studies as a source of several diseases treatment is age-old, 

based in its wide use grounded in popular knowledge. To study these species 

considering its physical, chemical and biological characteristics has its 

importance to scientifically support the popular herbal medicines use, ensuring 

parameters such as efficacy and safety to the users. This work aimed to 

evaluate physical, chemical and biological three typical plant species (Tabebuia 

caraiba, Sideroxylon obtusifolium and Maytenus rigida) from the semiarid 

Paraiba region, aiming to provide concrete information about their 

characteristics and use. Different particle size ranges were used for each 

species, which were used like herbal medicine (dry powder) and derivatives 

(infuses and lyophilized extracts). The samples used were named: CAR00, 

CAR01, CAR02 and CAR03; QU00, QU01, QU02 and QU03; and MR00, 

MR01, MR02, MR03; referring to Tabebuia caraiba, Sideroxylon obtusifolium 

and Maytenus rigida, respectively. For physical and chemical characterization 

we used the analytical techniques scanning electron microscopy (SEM) with 

energy dispersive spectroscopy (EDS), thermal techniques (Thermogravimetry 

(TG) and Differential Thermal Analysis (DTA)) and pyrolysis coupled to gas 

chromatography / mass spectrometry (Pyr-GC / MS). To investigate the 

antioxidant activity and cytotoxicity effect of the different particle sizes samples 

it was used the following tests: scanning radical system of 2,2-diphenyl-1-pricril 

hydrazyl (DPPH), reducing power (RP), Oxygen Radical Absorbance Capacity 

(ORAC), and cytotoxicity (Caco-2 cells). To the analytical method identification 

and quantification validation it was used a High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC). TG data using adapted Ozawa model allowed 

differentiate through kinetic parameters obtained (Ea, reaction order, weight 

loss percentage) the different particle size CAR samples. The volumetric size of 

QU and MR particles were specified by SEM. Through the thermal data of the 

TG, DTA and Pyr-GC / MS the herbal medicines QU and MR were 

characterized and it was checked differences in the results according to its  

particle size distribution. The determination of dry residue tests, phenolics and 

flavonoids showed quantitative differences levels. The antioxidant capacities for 

the three species studied varied to the different powder particle sizes when 

evaluated through DPPH test, RP and ORAC. Considering the cell viability limit 

of 70% like the parameter to the determination of citotoxicity, it was observed 

variations between the obtained results and the different particle sizes could 

influence in the cellular damage. According to the data obtained through 

analytical techniques and biological assays, it was evidenced that the physical 

property particle size may influence the physical, chemical and biological herbal 

medicine quality parameters. So, it is important to standardize the raw material 

to ensure the product prerequisites of homogeneity: quality, safety and efficacy.  

Keywords: Thermogravimetry. Pyrolysis. Herbal Medicine.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O uso da medicina tradicional e das plantas medicinais, nos países em 

desenvolvimento, tem sido amplamente observado como base normativa para a 

manutenção da saúde, tendo em vista que o conhecimento histórico acerca das 

plantas mostra ao longo da História da Humanidade que, pela própria necessidade 

humana, elas foram um dos primeiros recursos terapêuticos utilizados para 

aumentar sua chance de sobrevivência. (WHO, 1999). 

O termo saúde é definido pela  Organização Mundial de Saúde (OMS) como 

sendo o estado completo de bem estar físico, mental e social e não apenas a 

ausência de doença ou enfermidade, razão pela qual as tradições e crenças locais 

nas plantas medicinais fazem parte do suporte nos cuidados à saúde (HOAREAU; 

SILVA, 1999). 

A partir de 1978, a OMS reconheceu oficialmente o uso de fitoterápico com 

finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins diagnósticos e recomendou a 

difusão mundial dos conhecimentos necessários para seu uso. Ressalte-se que 67% 

das espécies vegetais medicinais do mundo são originárias dos países em 

desenvolvimento (ALONSO, 1998). 

O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, contando com um 

número estimado de mais de 20% do número total de espécies do planeta. O país 

possui a mais diversa flora, número superior a 55 mil espécies descritas, o que 

corresponde a 22% do total mundial (BRASIL, 2006). Esta rica biodiversidade é 

acompanhada por uma longa aceitação de uso de plantas medicinais e 

conhecimento tradicional associado (RODRIGUES, 2006). 

Como resultado de uma série de ações do Ministério da Saúde, desde 2003, foi 

instituída a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares ao Sistema 

Único de Saúde (SUS), pactuada na Comissão Intergestores Tripartite e aprovada 

após longo processo de discussão pelo Conselho Nacional de Saúde em 15 de 

dezembro de 2005. Tal política foi instituída através da Portaria nº 971 do Gabinete 

do Ministro da Saúde, de 03 de maio de 2006, publicada no Diário Oficial da União 

em 04 de maio de 2006 (BRASIL, 2006). 

No contexto da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares ao 

SUS está a proposta de Plantas Medicinais e Fitoterapia no SUS, a qual tem como 
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objetivo ampliar as opções terapêuticas aos usuários do sistema, com garantia de 

acesso a plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à Fitoterapia, com 

segurança, eficácia e qualidade na perspectiva da integralidade da atenção à Saúde 

(BRASIL, 2006). 

Os conhecimentos científicos e tecnológicos sobre a intervenção de produtos 

com atividade terapêutica mostram que matérias-primas e medicamentos devem ser 

produzidos de forma a garantir a qualidade, segurança e eficácia terapêutica do 

usuário.  

Em março de 2010, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

regulamentou, o uso de drogas vegetais, através da Resolução RDC 10 (BRASIL, 

2010). Neste mesmo ano, a ANVISA também publicou a Resolução 14, que dispõe 

sobre o registro de medicamentos fitoterápicos, substituindo a RDC 48, publicada 

em 16 de março de 2004. Estas resoluções tiveram como objetivo causar impacto 

positivo no mercado de plantas medicinais e fitoterápicos, bem como promover a 

utilização de drogas vegetais e derivados de forma segura, eficaz e de qualidade 

(CARVALHO, 2010). 

Em maio de 2014, estas duas resoluções foram revogadas e uma nova 

resolução (RDC 26/2014) contendo tanto as normas que abrangem os produtos 

tradicionais fitoterápicos, como os medicamentos fitoterápicos. Observa-se que a 

regulação do mercado de produtos oriundos de plantas é uma preocupação atual e 

importante para garantir que apenas produtos padronizados e de qualidades sejam 

inseridos no mercado (BRASIL, 2014).  

Levantamentos recentes mostram que a caatinga, apesar de dito como 

ecossistema escasso, possui um considerável número de espécies endêmicas, ou 

seja, que ocorrem somente nessa região, e que devem ser consideradas como um 

patrimônio biológico de valor incalculável (AMABIZ et al., 1996). Como o acesso aos 

bens que promovem a saúde da população é limitado, torna-se necessário o uso de 

plantas medicinais como recurso para promoção da saúde da população que habita 

nessa região.   

O Programa de Ação Nacional de Combate a Desertificação e Mitigação dos 

Efeitos da Seca – PAN-Brasil (Ministério do Meio-Ambiente, 2005) demonstra 

claramente a necessidade de implementação, no âmbito produtivo, de ações 

inovadoras centradas sobre tecnologias apropriadas para as áreas susceptíveis a 
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desertificação, as quais são denominadas de Tecnologias de Convivência com o 

Semi-Árido. 

As espécies vegetais Tabebuia caraíba, Sideroxylon obtusifolium e Maytenus 

rigida Mart  são exemplos de plantas utilizadas para as mais diversas enfermidades 

na região do semiarido. Para que o uso dessas espécies seja confirmado, ampliado 

e certificado quanto à segurança; atrelar o conhecimento popular com o científico 

através do uso de técnicas analíticas e ensaios biológicos é importante e essencial 

para a população usuária, órgãos regulatórios e produtores, no que tange a 

confirmação qualitativa e quantitativa de componentes, avaliação de atividade 

terapêutica e risco de uso.  

Neste sentido, este trabalho teve como objetivo desenvolver metodologias de 

avaliação de drogas vegetais (Tabebuia caraíba, Sideroxylon obtusifolium e 

Maytenus rigida Mart) típicas do semiarido paraibano, através de técnicas analíticas, 

observando-se  os parâmetros físicos, químicos; investigar o efeito desses 

compostos bioativos frente à atividade antioxidante e efeitos toxicológicos dos pós 

das plantas em diferentes tamanhos de partículas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Desenvolver e validar tecnologias de produção e analíticas para drogas 

vegetais de: caraibeira (Tabebuia caraíba), quixaba (Sideroxylon obtusifolium) 

e bom-nome (Maytenus rigida Mart).  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Obter drogas vegetais em diferentes tamanhos de partículas; 

 Avaliar a qualidade física de pós de diferentes granulometrias da droga 

vegetal; 

 Avaliar o tamanho das partículas dos pós por MEV; 

 Avaliar o perfil térmico dos pós obtidos das drogas vegetais em 

diferentes tamanhos de partícula; 

 Caracterizar por PYR-GC/MS as drogas vegetais; 

 Desenvolver e validar metodologia analítica por cromatografia para 

análise química das drogas vegetais; 

  Avaliar a atividade antioxidante dos infusos das drogas vegetais; 

 Avaliar a viabilidade celular das drogas vegetais; 

 Verificar se o tamanho das partículas das espécies avaliadas interfere 

química, física e biologicamente; 

 Sugerir metodologias para caracterização de drogas vegetais. 
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CAPÍTULO I - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 USO POPULAR DE PLANTAS MEDICINAIS 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a medicina popular ou 

tradicional refere-se às práticas de saúde, conceitos, crenças e conhecimentos 

que incorporam medicamentos à base de plantas, animais ou minerais, 

terapias espirituais, técnicas manuais e exercícios aplicados singularmente ou 

em combinação, com o fim de tratar, diagnosticar e prevenir doenças ou 

manter o bem-estar (WHO, 2007). 

O uso de plantas para fins terapêuticos é uma prática antiga, herdada 

principalmente da cultura indígena. Nos dias atuais, a busca pela fitoterapia 

resulta da procura por tratamentos que associem eficácia e baixa incidência de 

efeitos colaterais, o que mobiliza iniciativas públicas e privadas (SOUSA et al., 

2008). 

As plantas medicinais sempre foram utilizadas, sendo no passado o 

principal meio terapêutico conhecido para tratamento da população. A partir do 

conhecimento e uso popular, foram descobertos inúmeros medicamentos 

utilizados na medicina tradicional (SOUSA et al., 2008). 

Pode-se dizer que, a utilização de plantas na medicina oficial se dá 

predominantemente de duas maneiras: através da homeopatia (tratamento de 

doenças através do uso de medicamentos capazes de produzir efeitos 

semelhantes aos da doença em questão, com o mínimo de efeitos colaterais 

possíveis) ou da alopatia (sistema de combate de doenças por meios contrários 

aos seus sintomas e causas) (CARVALHO, 2004). 

O marco das terapias complemetares nos últimos anos se deve a 

inúmeros fatores, dentre eles a busca, da parte dos usuários, por terapias mais 

humanas e integrais. Muitos obstáculos impostos pela medicina tradicional 

incentivam a busca por essas “novas” terapias que, paradoxalmente, remontam 

antigos saberes populares, contrastando, assim, com o caráter tecno-científico 

da medicina moderna (STASI, 2007). 
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Os pré-requisitos desejáveis das plantas medicinais são: eficácia, baixo 

risco de uso, assim como reprodutibilidade e constância de sua qualidade 

(NAKAZAWA, 1999). O conhecimento técnico acerca da maioria das plantas 

medicinais ainda é insuficientes no que tange as características acima citadas 

(CALIXTO, 2000). 

Profissionais de saúde vem recomendando o uso de plantas medicinais, 

tendo em vista que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia das plantas 

medicinais estão tendo seu valor terapêutico pesquisado e ratificado 

(ACCORSI, 2000). O aumento da utilização de plantas medicinais implica no 

crescimento do valor comercial desse mercado, tornando a segurança, eficácia 

e qualidade dos produtos em preocupações constantes das autoridades 

reguladoras (CARVALHO, 2008). 

Em países como o Brasil, diversos fatores levam à busca pelo tratamento 

a base da fitoterapia: as dificuldades de uso do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e a deficiência deste em prover o acesso a medicamentos tradicionais; a 

própria falta de acesso a estes devido a fatores econômicos ou simplesmente a 

indisponibilidade destes serviços em diversas regiões do país. A partir do 

momento em que a população demonstrou um grande interesse por terapias à 

base de plantas medicinais, e conhecendo-se a vasta diversidade de flora 

existente no Brasil, ficou evidente a necessidade da incorporação da prática da 

fitoterapia aos sistemas de saúde (STASI, 2007). 

O Ministério da Saúde estabeleceu a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) e a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), 

que tratam da implementação de ações e serviços relativos a práticas 

medicinais complementares, que abrangem fitoterapia, medicina tradicional 

chinesa ou acupuntura, homeopatia e termalismo social. A PNPIC tem papel 

importante na saúde pública brasileira, pois fortalece e amplia as ações 

voltadas para a utilização racional das práticas complementares (BRASIL, 

2006; CARVALHO, 2010; SIMONI, 2007). 
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Em 2010, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

regulamentou o uso de drogas vegetais, através da Resolução RDC 10 e o 

registro de medicamentos fitoterápicos, através da RDC 14, publicadas no 

Diário Oficial da União (BRASIL, 2010), e este ano (2014) foi publicada a RDC 

26 que regulamenta dois segmentos: medicamentos fitoterápicos e produtos 

tradicionais fitoterápicos.  

3.2 REGULAMENTAÇÃO 

As drogas vegetais não podem ser confundidas com os medicamentos 

fitoterápicos. Ambos são obtidos de plantas medicinais, porém elaborados de 

forma diferenciada. Enquanto as drogas vegetais são constituídas da planta 

seca, inteira ou rasurada (partida em pedaços menores) utilizadas na 

preparação dos populares “chás”, os medicamentos fitoterápicos são produtos 

tecnicamente elaborados, apresentados na forma final de uso (comprimidos, 

cápsulas e xaropes) (BRASIL, 2010). 

Para classificar os produtos iniciais usados na produção de 

medicamentos fitoterápicos, dá-se a denominação geral de matéria-prima 

vegetal, que compreende tanto a planta medicinal como a droga vegetal 

(BRASIL, 2004).  

A Lei nº 5.991/73, que determina, no Art. 7º, que “A dispensação de 

plantas medicinais é privativa das farmácias e ervanarias, observados o 

acondicionamento adequado e a classificação botânica.” Esse artigo deixou em 

aberto os requisitos de qualidade para plantas medicinais, como também sua 

segurança e eficácia (BRASIL, 2010). 

Diante do aumento crescente do uso de drogas vegetais e a inexistência 

de requerimentos legais os quais abrangessem os requisitos de qualidade, 

segurança e eficácia, a ANVISA publicou uma norma para a notificação de 

drogas vegetais, a RDC 10/10 (BRASIL, 2010), a qual em 2014 foi atualizada 

pela RDC 26/14 (BRASIL, 2014), que dispõe sobre o registro de medicamentos 

fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos.  
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A RDC 10/10 foi elaborada de acordo com a normativa alemã para os 

“Chás Medicinais”, e engloba 66 drogas vegetais. Nesta norma estas drogas 

estão padronizadas quanto à forma de uso, posologia, alegações terapêuticas 

embasadas no uso tradicional, possíveis reações adversas e contra-indicações. 

Esta resolução veio regulamentar a produção de drogas vegetais no 

Brasil, estando voltada à indústria farmacêutica, e para os produtores e 

distribuidores de drogas vegetais, bem como a população em geral. Com esta 

RDC, as empresas precisarão notificar à ANVISA sobre a fabricação, 

importação e comercialização dessas drogas vegetais no mínimo de cinco em 

cinco anos (CARVALHO, 2010). 

As drogas vegetais industrializadas e notificadas pela ANVISA, conforme 

essa norma, são destinadas ao uso episódico, oral ou tópico, para o alívio 

sintomático das doenças, devendo ser disponibilizadas exclusivamente na 

forma de droga vegetal para o preparo de infusões, decocções e macerações. 

Sendo a forma de uso de cada droga vegetal também pré-determinada 

(BRASIL, 2004). 

A publicação da RDC nº 10/10 teve como objetivo causar impacto positivo 

no mercado de plantas medicinais e fitoterápicos, tornando-se uma alternativa 

terapêutica mais barata e segura à população, bem como promovendo a 

utilização de drogas vegetais de forma segura, eficaz e de qualidade. 

 Como forma de aperfeiçoar o marco regulatório, inserido no contexto da 

cadeia produtiva de plantas medicinais e de fitoterápicos, a legislação sanitária 

brasileira que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos RDC nº. 

10/2010 e 14/2010 foram atualizadas recentemente, sendo publicada a 

Resolução 26/2014, permitindo o acompanhamento do desenvolvimento 

científico e tecnológico, e possibilitando a ampliação do acesso da população 

aos medicamentos.  

Esta resolução (26/04) define as categorias de medicamento fitoterápico 

e produto tradicional fitoterápico e estabelece os requisitos mínimos para o 
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registro e renovação de registro de medicamento fitoterápico, e para o registro, 

renovação de registro e notificação de produto tradicional fitoterápico. 

Segundo a RDC nº 26/14, medicamentos fitoterápicos são os obtidos 

com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais cuja segurança e 

eficácia sejam baseadas em evidênciaas clínicas e que sejam caracterizadas 

pela constância de sua qualidade. E, os produtos tradicionais fitoterápicos são 

os obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais cuja 

segurança e efetividade são baseadas em dados de uso seguro e efetivo 

publicados na literatura técnico-científica e que sejam concebidos para serem 

utilizados sem a vigilância de um médico para fins de diagnóstico, de 

prescrição ou de monitorização. 

Os produtos tradicionais fitoterápicos não podem se referir a doenças, 

distúrbios, condições ou ações consideradas graves, não podem conter 

matérias-primas em concentração de risco tóxico conhecido e não devem ser 

administrados pelas vias injetável e oftálmica. Conforme previsto no Art. 22 do 

Decreto no 8.077, de 14 de agosto de 2013, as plantas medicinais sob a forma 

de droga vegetal, doravante denominadas, chás medicinais (droga vegetal com 

fins medicinais a ser preparada por meio de infusão, decocção ou maceração 

em água pelo consumidor), serão dispensadas de registro, devendo ser 

notificadas de acordo com o descrito nesta Resolução na categoria de produto 

tradicional fitoterápico (BRASIL, 2014). 

Para o registro de medicamentos fitoterápicos, existe regulamentação 

específica desde 1967, a Portaria nº 22, que foi seguida pela Portaria 06, 

publicada em 1995, RDC nº 17, publicada em 2000, a RDC nº 48, publicada em 

16 de março de 2004, RDC nº 14/2010, publicada em 05 de abril de 2010 

(BRASIL, 2010) e a norma vigente RDC 26/14, publicada em 13 de maio de 

2014.  

 Além das RDCs vigentes, outras normas complementam as orientações 

quanto ao registro de medicamentos fitoterápicos, algumas se referem 

exclusivamente a medicamentos fitoterápicos, como a  IN nº 05/10, que 

apresenta a “Lista de referências bibliográficas para avaliação de segurança e 
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eficácia de fitoterápicos”; a IN nº 05/08, com a “Lista de fitoterápicos de registro 

simplificado”; RE nº 90/04, que publicou o “Guia para realização dos testes de 

toxicidade pré-clínica de fitoterápicos”; e a RE nº 91/04; com o “Guia para 

realização de alterações, inclusões, notificações e cancelamento pós-registro 

de fitoterápicos” (BRASIL, 2010). 

Atualmente, os fitoterápicos equiparam-se aos medicamentos sintéticos 

nos requisitos para o registro, sendo exigidas avaliações desde a matéria-prima 

vegetal, passando pelos derivados, até o produto final, o medicamento. Os 

controles nas diversas etapas de produção abrangem: a matéria-prima que 

pode ser a droga vegetal ou o derivado vegetal e o produto final, o 

medicamento fitoterápico (BRASIL, 2010).  

A RDC n° 26, de 13 de maio de 2014, afirma que se deve considerar o 

grau de cominuição das partículas, quando se tratar de chás medicinais ou 

drogas vegetais utilizadas como produto final pelo consumidor. O processo de 

pulverização da matéria-prima constitui uma etapa crítica na obtenção de 

preparações intermediárias e de medicamentos fitoterápicos, desse modo, o 

controle da tenuidade de pós é uma etapa importante no processo de produção 

(SILVA JÚNIOR, 2006).  

Segundo a norma acima, chás medicinais consistem na droga vegetal 

com fins medicinais a ser preparada por meio de infusão, decocção ou 

maceração em água pelo consumidor. Estão isentos da exigência de análise 

quantitativa do(s) marcador (es) ou controle biológico, mas deve-se prezar pela 

garantia da identidade da droga vegetal, o que pode ser realizado através do 

uso de metodologias analíticas de caracterização, as quais fornecem dados de 

cominuição, identificação, estabilidade, etc. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, através da Coordenação de 

Fitoterápicos, Dinamizados e Notificados (COFID), formulou um Consolidado 

de Normas, em que estão inseridas todas as legislações e informações 

pertinentes ao registro das drogas vegetais e dos produtos fitoterápicos.  
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3.3 PLANTAS DO SEMIÁRIDO 

O conhecimento da medicina popular surgiu devido à união dos saberes 

da cultura indígena com as influências dos povos da Europa e África.  E o 

Brasil tem um grande patrimônio no que diz respeito a esse conhecimento 

popular, tendo em vista a vasta biodiversidade que integra seus biomas 

(CARTAXO; SOUZA; ALBUQUERQUE, 2010). 

A Caatinga compreende um bioma que abarca grande parte das regiões 

semi-áridas brasileiras, e apresenta uma vegetação do tipo arbustiva e 

arbustivo-arbórea, adaptada a certos índices de aridez, uma baixa quantidade 

anual de chuvas e temperaturas elevadas durante a maior parte do ano (LEITE 

et al., 2012). 

 Tal bioma, que ocupa uma vasta área do Nordeste brasileiro, incluindo 

regiões do Estado da Paraíba; é rico em diversidade de espécies vegetais que 

são, entretanto, pouco estudadas. Algumas plantas com propriedades 

medicinais são utilizadas tradicionalmente pela população, ou utilizadas na 

produção de produtos fitoterápicos, como Tabebuia caraiba, Maytenus rigida, 

Amburana cearensis, Erythrina velutina e Sideroxylon obtisifolium 

(ALBUQUERQUE et al., 2007).  

3.3.1 Tabebuia caraiba 

 A família Bignoniaceae apresenta cerca de 120 gêneros e 650 espécies 

pantropicais, sendo a maioria neotropicais e a minoria distribuída nas regiões 

temperadas, principalmente, na América do Sul (BARROSO et al., 1999). São 

bastante utilizadas na medicina popular. Seus extratos são empregados no 

tratamento de úlceras e outros distúrbios gastrintestinais, sífilis, candidíase, 

prostatite, alergias, entre outros. Os principais constituintes incluem 

naftoquinonas, furanonaftoquinonas, ácido benzóico e flavonóides (LEMOS et 

al., 2012). 

 Entre as espécies dessa família, distinguem-se aquelas pertencentes ao 

gênero Tabebuia Gomes ex. DC., conhecidas por ipê- amarelo, ipê-roxo ou por 

pau-d’arco, como exemplares mais importantes. A Tabebuia caraiba (Mart.) 
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Bureau, conhecida popularmente como ipê amarelo é uma árvore nativa do 

bioma Caatinga, popularmente utilizada por sua ação expectorante e 

antitérmica. Entretanto, estudos que investiguem a natureza destas atividades 

são escassos (COELHO; PAULA; ESPÍNDOLA, 2009). 

Estudos envolvendo plantas do gênero Tabebuia e alguns metabólitos 

delas isolados, indicaram que este gênero possui forte potencial para atividade 

espasmolítica, antimalarial, antiinflamatória, antioxidante e antifúngica 

(CAVALCANTE et al., 2008; GÓMEZ-ESTRADA et al., 2012; OSPINA G. et al., 

2011; HÖFLING et al., 2010). O chá da casca e entrecasca T. caraiba é 

utilizado como diurético, e as raízes curtidas na cachaça ou vinho são 

empregadas no tratamento da gripe (BARRETO, 1990). 

 O lapachol e a β-lapachona são naftoquinonas derivadas das plantas 

deste gênero que apresentam potencial no tratamento de alguns tipos de 

câncer, como de pulmão, mama, próstata, colorretal, melanoma e leucemia 

(HIGA et al., 2011). Estas plantas são frequentemente utilizadas por pacientes 

oncológicos, especialmente Tabebuia avelanedae (VANINI et al., 2011).  

3.3.2 Sideroxylon obtusifolium 

Sideroxylon obtusifolium é uma planta nativa da Caatinga, de notável 

valor nutricional – seu fruto contém beta-caroteno, entre outros compostos de 

interesse, e um alto valor calórico (NASCIMENTO et al., 2011). Estudos com 

plantas do gênero Sideroxylon mostraram que estas são uma fonte rica de 

flavonóides e saponinas triterpenóides (EROSA-REJÓN; PEÑA-RODRÍGUEZ; 

STERNER, 2010). 

A espécie mede aproximadamente 7-18 m de altura, é uma frutífera não 

cultivada e frequente em seu habitat natural, estando presente na Caatinga do 

Nordeste, no Vale de São Francisco e na restinga litorânea desde o Ceará até 

o Rio Grande do Sul (LORENZI et al., 2006). ). Espécies desta família 

caracterizam-se pela diversidade de substâncias produzidas durante o 

processo de metabolismo secundário como, triterpenos, 22 esteroides, taninos, 

polifenóis, alcaloides, carotenos, compostos cianogênicos, carboidratos e 

ácidos graxos (BELTRÃO et al., 2008).  
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A quixabeira é uma espécie medicinal muito utilizada na medicina 

popular e também na produção comercial de produtos fitoterápicos. Utilizada 

de maneira etnofarmacológica,  sendo a casca usada para dores em geral, 

úlcera duodenal, gastrite, azia, inflamação crônica, lesão genital, inflamação 

dos ovários, cólicas, problemas renais e cardíacos, diabetes e como 

expectorante (BELTRÃO et al., 2008). 

A casca desta planta é utilizada pela população para o tratamento de 

inflamações e diabetes (AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007), além de 

gripe, infecções em geral e para a cicatrização de ferimentos, como um 

adstringente natural (PAULINO et al., 2012). 

Esta planta foi testada quanto a sua atividade antiinflamatória e 

antinociceptiva em estudo, onde concluiu-se que o extrato desta planta foi 

capaz de produzir ação antinociceptiva local, frente a produção de contrações 

abdominais induzidas por ácido acético, porém sem demonstrar o mesmo 

efeito no teste de placa quente (ARAUJO-NETO et al., 2010). 

O mesmo estudo mostrou que o extrato desta planta possui capacidade 

antiinflamatória, reduzindo o edema induzido no teste com cobaias, além de 

reduzir a migração de neutrófilos para a região edemaciada. A presença de 

flavonóides no extrato é indicada como responsável por esta atividade, 

juntamente com os taninos presentes, devido a sua capacidade de inibir 

mediadores como as espécies reativas de oxigênio. 

3.3.3 Maytenus rigida 

O gênero Maytenus, pertencente à família Celastraceae, é 

frequentemente encontrado nas regiões tropicais do Brasil, onde uma 

variedade de plantas deste gênero é utilizada para o combate a úlcera gástrica, 

como M. ilicifolia e M. aquifolium, esta atividade farmacológica já foi 

comprovada por diversos estudos. Outras espécies apresentam atividades 

farmacológicas diversas, comprovadas por estudos científicos, como 

antioxidante, antimicrobiana, antiviral, antiparasitária e antitumoral (NIERO; 

ANDRADE; FILHO, 2011).  
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 Maytenus rigida Mart. é popularmente conhecida como "bom nome", 

"chapéu de couro" ou "pau-de-colher",  ocupa áreas muito secas da caatinga e 

agreste de Sergipe, Pernambuco e Paraíba. Estudos fitoquímicos de M. 

rigida mostram a presença de taninos e flavonóides, quinonas e triterpenos da 

série lupano (Estevam, 2006; Almeida et al., 2005). Na medicina tradicional, o 

chá da entrecasca do caule é utilizado para problemas renais, como 

antiinflamatório, analgésico, cicatrizante, hipotensor, hepatoprotetor e para 

problemas gástricos (Carriconde, 2004), úlcera externa, infecção e câncer 

(Agra et al., 2007), impotência sexual e reumatismo (Almeida et al., 2005). 

A M. rigida já foi reportada por diversos estudos pela sua atividade 

antinociceptiva e antinflamatória. No estudo de MARTINS et al. (2012), esta 

espécie apresentou resultados frente ao teste de contrações abdominais 

induzidas por ácido acético, indicando que a atividade do extrato pode estar 

relacionada a ciclooxigenase. 

Um metabólito isolado desta planta, 4’-metilpigalocatequina, foi avaliado 

em estudo sobre espasmos ilíacos de cobaias, mostrando uma notável 

potência bloqueadora deste distúrbio, dando suporte ao uso popular desta 

planta sobre dores abdominais provenientes de cólicas intestinais. 

Aparentemente, este metabólito age de forma a reduzir a sensibilidade do 

mecanismo de contração ao cálcio, sem, no entanto, comprometer o tônus 

muscular intestinal normal (ROCHA et al., 2012). 

A avaliação de genotoxicidade da M. rigida sobre tecidos meristêmicos 

de Allium cepa mostraram que a ação desta planta não acarreta anomalias 

cromossômicas, o que indica que seu uso medicinal pode ser levado por um 

considerável período de tempo, sem o risco de indução mutações no material 

genético, de acordo com os testes realizados (MENDES et al., 2012). 

Estudos fitoquímicos indicaram que esta planta potencial antimicrobiano 

comprovado frente a diversos microrganismos, como bactérias gram-positivas, 

gram-negativas e leveduras. Apresenta compostos como catequina metilada, 

proantocianidinas, terpenos, esteróides, quinonas, saponinas, entre outros 

(MARTUCCIELLO et al., 2010).  
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3.4 METODOLOGIAS ANALÍTICAS APLICADAS A DROGAS VEGETAIS E 

AOS SEUS DERIVADOS: PADRONIZAÇÃO DO TAMANHO DAS 

PARTÍCULAS 

A maior parte dos medicamentos disponíveis ao público teve sua origem 

química a partir de vegetais. Como estes são usados para fins terapêuticos 

desde o início dos tempos, a utilização de tecnologias para otimizar sua 

eficácia é um processo essencial. 

Através de observações acerca do uso popular e da literatura científica 

acerca das plantas, vê-se que é necessário maior volume de dados científicos 

a respeito da eficácia e segurança dos fitoterápicos para que estes possam ser 

largamente incluídos na rotina de prescrição (KHANUM; RAZACK, 2010). 

O controle de qualidade, a padronização e a estabilização dos 

medicamentos fitoterápicos constituem uma tarefa bastante complexa, embora 

atualmente possível, em função dos avanços crescentes alcançados nos 

métodos analíticos de alta resolução. Essas técnicas permitem o isolamento e 

a identificação dos constituintes químicos presentes em baixíssimas 

concentrações nas plantas, bem como a realização de caracterizações físicas 

que permita a comparação de amostras  (SIANI, 2003). 

Inúmeras metodologias vêm sendo utilizadas para auxiliar na 

caracterização de compostos oriundos de droga vegetal, seus extratos e 

produtos. A MEV é utilizada para caracterizar a morfologia e análise do 

tamanho de partículas de drogas vegetais (BRASIL, 2006; RODRIGUES, 2006; 

BRASIL, 2006; BRASIL, 2010; CARVALHO, 2010; WHO, 2007); a análise 

térmica e a pirólise acoplada à cromatografia gasosa/espectrometria de massa 

para autenticar e avaliar a qualidade de produtos farmacêuticos (SOUSA, 2008; 

NAKAZAWA, 1999), bem como de extratos nebulizados de plantas medicinais 

como E. mulungu (CALIXTO, 2000) e de diferentes marcas e lotes de chás de 

Cymbopogon citratus (CARVALHO, 2004), através da caracterização e 

decomposição térmica de drogas e análise da impressão digital. 
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3.5 GRANULOMETRIA DE PÓS 

A análise granulométrica de pós consiste na determinação das dimensões 

das partículas que constituem as amostras e no tratamento estatístico dessa 

informação. Basicamente, o que é necessário fazer, é determinar as dimensões 

das partículas e estudar a sua distribuição da seguinte forma (DIAS, 2010): 

 Pelo peso de cada classe dimensional considerada; 

 Pelo volume; 

 Pelo número de partículas integradas em cada classe. 

O conhecimento do tamanho e da distribuição do tamanho de partícula é 

um pré-requisito fundamental para muitas operações de produção e 

processamento, envolvendo sistemas de materiais particulados (AULTON, 

2005; PRISTA; ALVES; MORGADO, 1995). 

A distribuição do tamanho de partícula influi significativamente em várias 

etapas da produção, portanto a sua determinação é uma etapa crítica em todos 

os processos que de alguma maneira envolvam materiais na forma de pós. 

Caso realizada incorretamente, podem ser geradas perdas econômicas 

decorrentes de produtos de baixa qualidade.  

A determinação de valores exatos de tamanho de partícula é 

extremamente difícil e encontram-se obstáculos diferentes para cada uma das 

técnicas. Como cada técnica de análise é baseada em princípios físicos 

diferentes, os resultados obtidos por estas análises podem também ser 

diferentes (AULTON, 2005; PRISTA; ALVES; MORGADO, 1995). 

 Na indústria farmacêutica, a determinação da granulometria de pós é 

feita por meio de tamises (peneiras) com diferentes aberturas nominais de 

malha (μm). Os tamises mais utilizados são os de abertura 2000, 710, 500, 

355, 250, 180, 125 e 90μm, que são organizados um sobre os outros como 

uma bateria (BRANDÃO, 2007; FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). 

As aberturas bem definidas entre os furos de tamises e a granulometria 

do pó são indicadas em mm ou μm. Outra maneira comum de caracterizar um 
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pó é através do mesh – que designa o número de malhas por polegada do 

tamis (BRANDÃO, 2007). 

A granulometria da matéria-prima vegetal é o parâmetro que determina a 

superfície de contato disponível para a interação com o solvente utilizado na 

obtenção de preparações intermediárias líquidas, como tintura e extratos 

(SILVA, 2006). 

É importante que a matéria-prima vegetal esteja suficientemente 

pulverizada para que se consiga um rendimento ótimo no processo de extração 

dos constituintes químicos de interesse farmacêutico (BABY et al., 2005). 

Para realização do processo de tamisação, uma quantidade determinada 

da droga vegetal em pó é colocada sobre o primeiro tamis da bateria. A bateria 

é então agitada (em aparelhos ou mesmo manualmente) com movimentos 

horizontais rotativos e movimentos verticais, em torno de 15 minutos, no 

mínimo, de forma a promover a passagem do pó nas diferentes malhas. O 

material remanescente em cada tamis é pesado e a granulometria calculada 

como porcentagem da quantidade total. A granulometria do material a ser 

utilizado vai depender do tipo de extração que será empregado (BRANDÃO, 

2007; FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). 

3.6 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um equipamento que 

pode fornecer rapidamente informações sobre a análise microestrutural de 

amostras sólidas. Sua utilização é comum em biologia, farmácia, odontologia, 

engenharia, química, metalurgia, física, medicina e geologia (DEDAVID et al., 

2007). 

O princípio de funcionamento de um MEV consiste em utilizar um feixe de 

elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto a 

ponto, por linhas sucessivas e transmitir o sinal do detector a uma tela catódica 

cuja varredura está perfeitamente sincronizada com aquela do feixe incidente 

(GALLETI et al., 2003;  MANNHEIMER et al., 2002). O princípio de operação 
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baseia-se fundamentalmente na quantificação dos elétrons secundários 

emitidos por uma amostra como resposta a uma excitação eletrônica incidente. 

Esta medida de elétrons secundários (ES) permite uma definição qualitativa da 

morfologia e topografia da amostra. 

Uma das principais razões da utilidade da microscopia eletrônica de 

varredura é a alta resolução das imagens que pode ser obtida quando as 

amostras são observadas. Outra característica importante do MEV é a 

aparência tridimensional da imagem das amostras, resultado direto da grande 

profundidade de campo. Permite, também, o exame em pequenos aumentos e 

com grande profundidade de foco, o que é extremamente útil, pois a imagem 

eletrônica complementa a informação dada pela imagem óptica (DEDAVID et 

al., 2007; BARROS et al., 2008). 

A imagem formada a partir do sinal captado na varredura eletrônica de 

uma superfície pode apresentar diferentes características, uma vez que a 

imagem resulta da amplificação de um sinal obtido de uma interação entre o 

feixe eletrônico e o material da amostra. Diferentes sinais podem ser emitidos 

pela amostra. Dentre os sinais emitidos, os mais utilizados para obtenção da 

imagem são originários dos elétrons secundários e/ou dos elétrons 

retroespalhados (DEDAVID et al., 2007; MALISKA et al., 2008).  

Os elétrons secundários são bem pouco energéticos. Eles não podem 

percorrer um trajeto importante dentro do material. Eles provêm, portanto, de 

uma zona da ordem de alguns angstrons (Å) em torno do feixe incidente. Os 

elétrons secundários são as interações que permitem obter a melhor resolução. 

Os elétrons retroespalhados possuem uma energia que é em torno daquela do 

feixe incidente (choques elásticos). A resolução será, portanto, maior à medida 

que a tensão for mais fraca. Mas é preciso salientar o fato de que se produzem 

menos elétrons retroespalhados à medida que a tensão diminui (DEDAVID et 

al., 2007). 

No âmbito farmacêutico a microscopia eletrônica de varredura vem sendo 

utilizada na identificação farmacognóstica das espécies vegetais, bem como na 



P á g i n a  | 41 

Capitulo I - Revisão Bibliográfica 

 

CORREIA, LP. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE PÓS DAS DROGAS  
VEGETAIS DA CARAIBEIRA (Tabebuia caraiba), QUIXABEIRA (Sideroxylon obtusifolium) E BOM-NOME 
(Maytenus rigida) EM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS. 2015 

caracterização da morfologia e tamanhos de partículas do pó (TOLEDO et al., 

2004; SILVA et al., 2004). 

O diâmetro médio das partículas, para a amostra de carqueja (Baccharis 

trimera Less) moída foi medido através de microscopia eletrônica de varredura, 

com aumento de 20 vezes, utilizando-se o software Size Meter (SILVA et al., 

2004). 

A análise morfológica dos pós foliolares de I. suffruticosa e I. truxillensis 

mostrou através de MEV que a forma e ornamentação dos tricomas tectores 

constituem bons caracteres para a diagnose da matéria-prima pulverizada 

“anileira”, desde que as partículas não sejam menores que 53 μm (BARROS, 

2008).   

3.7 ANÁLISE TÉRMICA 

O termo análise térmica é aplicado a qualquer técnica que envolva a 

medição de uma propriedade específica do material, enquanto a temperatura é 

controlada (alterada ou mantida) e monitorada (FISS et al., 2006). A definição 

correta segundo a International Confederation of Thermal Analysis and 

Calorimetry (ICTAC) é “estudo da relação entre uma propriedade da amostra e 

da sua temperatura quando a amostra é aquecida ou arrefecida de uma 

maneira controlada” (PROVENSI, 2007). 

A implementação da análise térmica na indústria farmacêutica mostra-se 

como um outro método analítico, quantitativo e comparativo, capaz de produzir 

resultados rápidos e reprodutíveis, podendo ser utilizada no controle de 

qualidade (BRASIL, 2010). 

Na Farmacopéia Brasileira 5ª edição (2010) a análise térmica foi incluída 

como técnica analítica que pode ser utilizada para avaliação do comportamento 

térmico, determinação do teor de umidade e/ou solventes, determinação da 

temperatura de ebulição e sublimação, determinação da temperatura de 

decomposição térmica e determinação do teor de cinzas através da análise 

termogravimétrica (SOUSA et al., 2008). 
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Dentre as técnicas termoanalíticas difundidas e utilizadas na área 

farmacêutica estão: Termogravimetria (TG), Análise Térmica Diferencial (DTA) 

e a Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). 

3.7.1 Análise Termogravimétrica 

É uma técnica termoanalítica na qual se analisa continuamente a massa 

da amostra, em uma atmosfera controlada, em função da temperatura ou do 

tempo (PROVENSI, 2007). O método termogravimétrico fornece informações 

sobre reações de decomposição e oxidação, e de processos físicos como 

vaporização, sublimação e desorção. O estudo de decomposição térmica de 

sólidos compreende três etapas principais: isolamento e identificação dos 

intermediários e produtos finais da reação; determinação das constantes de 

velocidade; determinação dos parâmetros cinéticos, que caracterizam as 

reações de decomposição térmica (SANTOS, 2007; RIBEIRO, 2006). 

A interpretação das observações obtidas com TG frequentemente requer 

apoio de métodos complementares. Métodos importantes para confirmar a 

identidade dos processos investigados por TG frequentemente útil incluem 

medições de entalpia (DSC e DTA), análise de gás desprendido (EGD), as 

determinações estruturais (difração de raios-X), microscopia (mudanças 

texturais dos sólidos), cromatografia gasosa, etc (SANTOS, 2007). 

3.7.2 Análise Térmica Diferencial 

A análise térmica diferencial (DTA) mede a diferença de temperatura 

entre a substância e o material de referência (termicamente estável) em função 

da temperatura ou do tempo, enquanto ambos são submetidos a uma 

programação controlada de temperatura. A temperatura é medida por 

termopares conectados aos suportes metálicos dos compartimentos onde são 

acondicionados a amostra e o material de referência, ambos contidos no 

mesmo forno. As variações de temperatura na amostra são devidas às 

transições entálpicas, reações endotérmicas e/ou exotérmicas (SKOOG; 

HOLLER; NIEMAN, 1998). 
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As curvas DTA representam os registros de ΔT em função da temperatura 

(T) ou do tempo (t), de modo que os eventos são apresentados na forma de 

picos. Os picos ascendentes caracterizam os eventos exotérmicos e os 

descendentes os endotérmicos (CRAIG; READING, 2007; WENDLANDT, 

1986; MACHADO; MATOS, 2004). 

3.7.3 Análise Térmica Aplicada a Drogas Vegetais 

Silva, Paola e Matos (2007) descreveram que a análise térmica 

representa um conjunto de técnicas importantes para a caracterização de 

matérias-primas vegetais, podendo ser aplicadas rotineiramente pela indústria 

farmacêutica. 

Diversos estudos utilizando técnicas térmicas para caracterização de 

matérias-primas vegetais são relatados na literatura. Alguns exemplos são 

descritos a seguir. 

Benício, Neto e Sousa (2010), empregaram estas técnicas para avaliar o 

comportamento térmico do óleo extraído de sementes de Nim Indiano 

(Azadirachta indica). O estudo possibilitou a verificação da decomposição do 

óleo, que ocorre em três etapas. A primeira inicia a 197,18 °C e representa 

perda de 69,16% de massa (relativa à decomposição de ácidos graxos 

poliinsaturados), a segunda tem início a 388,39 °C, com perda de 14,90 % da 

massa inicial (relativo aos ácidos graxos monoinsaturados) e a terceira etapa, 

que ocorre a partir de 440,36 °C representa perda de 14,15 % da massa inicial, 

e é atribuída à decomposição dos ácidos graxos saturados. 

Utilizando TG/DTG e DSC, Reda et al. (2005), determinaram o 

comportamento térmico dos óleos provenientes das sementes de limão rosa 

(Citrus limonia Osbeck) e limão siciliano (Citrus limon). Através destas técnicas, 

foi possível detectar que a decomposição térmica desses óleos ocorre à 

temperatura de 250 °C, caracterizando esses óleos como portadores de uma 

boa estabilidade térmica. A partir de avaliações termoanalíticas, 

espectroscópicas e cromatográficas, neste estudo, foi possível concluir que os 
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óleos das sementes de limão rosa e limão siciliano podem ser utilizados como 

fonte alimentícia. 

Araújo et al. (2006), determinaram o teor de umidade e cinzas em várias 

amostras de guaraná (Paullinia cupana Kunth), obtidas comercialmente, 

através de TG/DTG e DSC, comparando com as metodologias oficiais para 

estas determinações, previstas na Farmacopéia Brasileira (1988). O estudo 

obteve resultados satisfatórios, uma vez que ambas as metodologias levaram a 

resultados semelhantes de umidade e cinzas totais. Das amostras estudadas, 

todas estavam dentro do limite aceitável de umidade (abaixo de 14%) e oito 

delas estava acima do limite aceitável do teor de cinzas totais (acima de 2%) o 

que foi considerado como um provável indicador de adulteração. 

Percebe-se, portanto, através dos dados desse estudo que o método 

termogravimétrico apresenta vantagem, uma vez que requer menor gasto de 

tempo e de materiais, permite a verificação simultânea do teor de umidade e 

cinzas, permite o acesso a todo o perfil termoanalítico da amostra, além de 

apresentar menor margem de erro.  

No estudo realizado por Noriega et al. (2010), os métodos de 

termogravimetria (TG), termogravimetria derivada (DTG) e calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) foram utilizados para avaliar o comportamento 

térmico de Passiflora edulis Sims., em comparação com sua provável 

substância marcadora, a rutina. As análises termogravimétricas indicaram que 

a decomposição térmica das amostras de folhas, galhos, bem como da rutina 

ocorrem em três etapas. Por outro lado, a curva DSC da amostra de rutina 

mostrou acentuada diferença entálpica da decomposição desta em relação às 

amostras de casca e folhas da planta. 

Para controle da qualidade de extratos de Cissampelos sympodialis Eichl. 

(milona), Aragão (2002) utilizou a termogravimetria. Os autores verificaram que 

o comportamento térmico dos extratos de raízes e folhas de milona 

assemelhou-se ao dos alcalóides warifteina e metilwarifteina. Desta forma, 

detectou-se que devido à alta estabilidade térmica dos componentes do extrato 

(que se decompõem em temperaturas superiores a 200,00 °C), é possível 
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realizar sua secagem (para melhor aproveitamento industrial) através de 

métodos que utilizam altas temperaturas a exemplo do spray dryer. 

Silva-Júnior et al. (2006),  utilizaram a termogravimetria para padroninar 

extratos nebulizados e liofilizados de Symphytum officinale L., secos com o 

adjuvante hidroxietilcelulose (HEC). Novamente, a TG obteve resultados 

semelhantes aos ensaios gravimétricos de perda por dessecação, mostrando 

sua exatidão. O estudo detectou que o extrato seco inicia sua decomposição à 

temperatura de 120,00 °C. 

Camelo (2009), utilizou a termogravimetria e a calorimetria exploratória 

diferencial para caracterizar o extrato liofilizado de Vismia guianensis, 

mostrando que sua decomposição ocorre em cinco estágios, sendo os dois 

primeiros relativos à perda de água e compostos voláteis. A partir dos dados 

provenientes de TG e DSC, pôde-se detectar na amostra um teor de 12,00 % 

de umidade. Foi detectado também que os componentes do extrato sofrem 

decomposição exotérmica à temperatura a partir de 368,00 °C, resultando 

numa porcentagem de cerca de 1,64% de cinzas. 

Correia et al. (2011) estudou a interferência do tamanho das partículas da 

droga vegetal mulungu, em termos qualitativos e quantitativos, utilizando  

técnicas de análise térmica e outras técnicas complementares. 

Fernandes et al. (2013) caracterizou através da análise térmica e outras 

técnicas analíticas os extratos nebulizados das espécies vegetais Ximenia 

americana L. e Schinopsis brasiliensis Engl., verificando a aplicabilidade das 

técninas na caracterização desse tipo de material.  

Diante dos resultados expostos, podemos afirmar que a análise térmica é 

uma importante ferramenta, que quando adequadamente utilizada, pode ser 

empregada no controle da qualidade de matérias-primas vegetais e produtos 

fitoterápicos na indústria farmacêutica, garantindo maior qualidade, segurança 

e eficácia de seu uso. 
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3.7.4 Pirólise acoplada a CG/EM 

A palavra pirólise significa “decomposição pelo calor”, ou seja, a 

degradação de um material por energia térmica. No entanto, a pirólise analítica 

é uma técnica de caracterização de determinado material, na ausência de 

oxigênio, pelas reações de degradação químicas induzidas por energia térmica. 

Esse processo resulta em um conjunto de pequenas espécies moleculares, as 

quais são relacionadas à composição da amostra original (SILVÉRIO et al., 

2008). 

A espectrometria de massa é uma técnica analítica baseada na 

determinação da massa atômica ou molecular de uma espécie individual numa 

amostra. O grande desenvolvimento da técnica, resultando no aumento de sua 

aplicabilidade, ocorreu a partir da década de 70, devido ao acoplamento às 

técnicas cromatográficas, ao surgimento de novas formas de ionização, e ao 

desenvolvimento de computadores e aplicativos. A importância do seu 

acoplamento com técnicas cromatográficas deve-se ao tipo de informação que 

se obtém, como identificação de compostos, quantificação de compostos 

conhecidos e elucidação da estrutura e de propriedades químicas de 

moléculas. Na espectrometria de massa, moléculas gasosas são ionizadas, 

aceleradas por um campo elétrico para um analisador, numa região de alto 

vácuo, e então separados de acordo com sua relação massa/carga. A grande 

quantidade de energia que normalmente é fornecida à molécula para que 

ocorra a ionização, faz com que esta fragmente, resultando em espectros de 

massas característicos de cada substância. O espectro de massas 

corresponde à abundância relativa dos íons em função da razão massa/carga 

(razão m/z) (ANDREY et al., 2003).  

A cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa é uma 

técnica usada tanto para a identificação qualitativa e quantitativa quanto para a 

medição de componentes individuais em misturas complexas. O fato de a fase 

móvel ser um gás cria características únicas adicionais, uma das quais tem a 

ver com mecanismo da separação, visto que envolve as pressões de vapor 

relativas dos componentes, pois como a fase móvel é um gás, os componentes 
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da mistura também devem ser gases, ou pelo menos líquidos com pressões de 

vapor relativamente altas, sendo necessário utilizar temperaturas elevadas 

para que os componentes da mistura a ser separados se apresentem como 

uma fase gasosa móvel (KENKEL et al., 2002).  

Desta forma pode-se associar a pirólise a cromatografia gasosa para 

obtenção de compostos ou fragmentos na fase gasosa. Quando essa 

associação ou acoplamento inclui também a espectrometria de massas, as 

espécies produzidas podem ser identificadas e/ou quantificadas (CHENG et al., 

1999). 

3.7.4.1 Aplicações da pirólise acoplada a CG/EM 

A técnica de pirólise isolada, ou associada a outras técnicas pode ser 

aplicada com diversas finalidades. Alguns exemplos de sua aplicação são 

mostrados a seguir: 

As misturas de poliestireno (PS) usando várias proporções de cloreto de 

vinilo (PVC) foram analisadas utilizando termogravimetria dinâmica em 

atmosfera inerte até 800 °C em diferentes razões de aquecimento. Utilizou-se 

também pirólise acoplada à cromatografia gasosa e espectrometria de massa 

(Pir-CG/EM) em intervalo de temperatura (330-370 °C) (AHMAD et al., 2010).  

Em estudo realizado por Ertas et al. (2010), foi produzido e caracterizado 

biocombustível a partir de Laurus nobilis L.. Os efeitos de diferentes 

temperaturas de pirólise, tamanhos de partículas e taxas de fluxo de gás de 

arraste sobre o rendimento e composição dos produtos de pirólise foram 

investigados. Verificou-se que a temperatura de pirólise e vazão do gás de 

arraste teve um forte efeito sobre o rendimento dos produtos da pirólise. O bio-

óleo obtido em condições ótimas de pirólise foi analisado através de análise 

elementar por cromatografia de coluna, Infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR), cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa 

(CG-EM) e Cromatografia de Permeação em Gel (CPG). 
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Em outro estudo, realizado por Acikgoz e Kockar (2009), a pirólise foi 

aplicada para caracterização do óleo obtido a partir de sementes de linhaça 

(Linum usitatissimum L.). A composição química do óleo e frações foi 

investigada através de técnicas cromatográficas e espectroscópicas (RMN 1H, 

IR). Os resultados da cromatografia de adsorção do óleo mostraram que o 

mesmo consiste em 88% em peso de n-pentano solúvel. 

No estudo realizado por Miranda et al. (2009), três produtos diferentes 

foram obtidos a partir da pirólise de casca de laranja. O bio-óleo obtido foi 

caracterizado por CG/EM. A análise termogravimétrica em 1, 5, 10, 20 e 40 °C 

min-1, mostrou três diferentes etapas sobrepostas resultando em uma perda de 

massa média de 80% na faixa de temperatura de 114 a 569 °C. O bio-óleo 

caracterizado por CG/EM e FTIR permitiu a identificação de limoneno como 

seu principal componente enquanto que outros compostos identificados 

incluíram d-limoneno, álcoois, fenóis, benzeno, tolueno, xileno e ácidos 

carboxílicos. 

As plantas das espécies Rhus vernicifera, Rhus succedanea e 

Melanorrhoea usitate foran estudadas utilizando pirólise acoplada à 

cromatografia gasosa/espectrometria de massa (Pir-CG/EM) para a 

identificação das mesmas. Os resultados mostram que a pirólise é uma técnica 

alternativa que pode ser eficiente para identificação das espécies (FRADE et 

al., 2010).  

Foi investigada a utilidade da técnica de pirólise acoplada à cromatografia 

à gás/espectrometria de massas (Pir-CG/EM) na avaliação da identidade e 

reprodutibilidade de diferentes marcas e lotes de amostras comerciais de 

Cymbopogon citratus Stapf. (comercializado como chá). A análise de 

componentes principais dos dados de pirólise foi capaz de representar 84,7% 

da variabilidade total nos dois primeiros componentes calculados e levou a 

correta classificação das amostras testadas. O método foi capaz de revelar 

diferenças importantes entre amostras, quando diferentes lotes da mesma 

marca foram comparados (OLIVEIRA et al., 2010). 
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Análise termoquímica acoplada à cromatografia gasosa e espectrometria 

de massa (CG/EM), foi aplicada para a determinação de alquilfenóis em folhas 

de Ginkgo biloba. Análise Termoquímica acoplada a Cromatografia Gasosa 

(TMAH-GC) permitiu determinação altamente sensível de alquilfenóis, incluindo 

ácidos ginkgolic, ginkgols e seus derivados metílos nos pirogramas obtidos 

(WANG et al., 2009). 

A impressão digital (fingerprint) de Dendrobium candidum Wall. ex Lindl. 

de três diferentes localizações geográficas e duas outras espécies diferentes 

foram analisados a partir de pirólise acoplada a cromatografia gasosa. As 

impressões digitais de 16 amostras de diferentes locais de crescimento e 

espécies apresentaram boa similaridade e reprodutibilidade. Além disso, a 

discriminação das amostras de diferentes locais de cultivo e espécies foi obtida 

por análise de agrupamento hierárquico. Assim, concluiu-se no trabalho, que a 

impressão digital Pir-CG-EM combinada com enfoque quimiométrico é um 

método simples, rápido e seletivo que é adequado para o controle de qualidade 

das matérias-primas de fitoterápicos (WANG et al., 2011). 

3.8 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA (HPLC) 

A cromatografia é um método físico-químico de separação dos 

componentes de uma amostra, que são particionados entre duas fases, uma 

estacionária e outra móvel. A fase móvel carreia o analito pela fase 

estacionária, e durante essa passagem os componentes da mistura são 

distribuídos de forma que cada composto é seletivamente retido nesta fase 

(DEGANI; CASS; VIEIRA, 1998; COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006). 

O detector é o principal responsável pela quantidade mínima de 

substância a ser detectada. Para que o composto seja detectado, é preciso que 

o detector tenha alta sensibilidade às pequenas mudanças de uma 

determinada propriedade, ou que não seja sensível às propriedades da fase 

móvel (MEYER, 2004; SKOOG; HOLLER; NIEMAN, 2009). 

Dentre as diversas características desejáveis para um bom detector, as 

principais são: a) Sensibilidade alta: a sensibilidade de um detector é definida 
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como a razão entre o sinal gerado e a quantidade de amostra que produziu 

este sinal. Assim sendo, um detector sensível irá gerar um sinal elétrico intenso 

para uma determinada quantidade de amostra; b) Baixo nível de ruído: o ruído 

é a variação do sinal do instrumento que não é atribuído à amostra. O ruído faz 

com que ocorram deflexões da linha de base e pode ser produzido por falhas 

eletrônicas, flutuação na voltagem, bolhas de ar, variação na temperatura, etc) 

Quantidade mínima detectável: ou seja, a quantidade da amostra que produz 

um sinal igual a três vezes o nível do ruído do instrumento; d) Linearidade: para 

utilizar o sinal gerado por um detector como uma medida quantitativa, este sinal 

deve ter uma relação linear com a concentração da amostra injetada 

(COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006). 

3.9 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS 

No intuito de controlar a qualidade dos produtos elaborados pela 

indústria farmacêutica, o desenvolvimento de novos métodos analíticos que 

resultem em respostas rápidas, precisas e, com baixo custo, são fatores 

chaves para desenvolvimento de um medicamento. Com isso, surge a 

necessidade de desenvolver métodos analíticos cada vez mais seletivos e 

sensíveis, sobretudo quando métodos oficiais inexistem. Neste ponto, as 

ciências analíticas desempenham um papel fundamental no tocante ao 

estabelecimento de protocolos analíticos compreendendo desde o preparo da 

amostra até identificação e quantificação das espécies de interesse (RAO; 

NAGARUJU, 2003). 

No Brasil, com a publicação da Portaria SVS/MS nº 6/1995, a validação 

dos métodos utilizados no controle de qualidade de produtos fitoterápicos 

tornou-se uma exigência legal para o registro dos mesmos. Além dessa 

exigência legal, a validação dos métodos analíticos também faz parte das Boas 

Práticas de Fabricação (BRASIL, 1995a; BRASIL, 1995b). 

A padronização de fitoterápicos e a garantia da sua eficácia e segurança 

requerem métodos analíticos adequados para a detecção e quantificação de 

seus marcadores e de substâncias potencialmente tóxicas (CHABARIBERI et 

al., 2009). 



P á g i n a  | 51 

Capitulo I - Revisão Bibliográfica 

 

CORREIA, LP. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE PÓS DAS DROGAS  
VEGETAIS DA CARAIBEIRA (Tabebuia caraiba), QUIXABEIRA (Sideroxylon obtusifolium) E BOM-NOME 
(Maytenus rigida) EM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS. 2015 

Em 2003, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou 

a RE 899/2003, uma resolução que apresenta o guia para validação de 

métodos analíticos e bioanalíticos e afirma que a validação deve garantir, por 

meio de estudos experimentais, que o método atenda às exigências das 

aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados (BRASIL, 

2003). 

Os testes utilizados para validação são classificados em quatro 

categorias de acordo com sua finalidade. Para cada categoria é exigido um 

conjunto de testes necessários para validar a metodologia analítica. Os testes 

quantitativos para a determinação do fármaco em produtos farmacêuticos ou 

matérias-primas pertencem à categoria I, em que são exigidos os parâmetros 

de seletividade, linearidade, intervalo, precisão, exatidão e robustez (Tabela 1). 

No caso de metodologia analítica descrita em farmacopéias ou formulários 

oficiais, devidamente reconhecidos pela ANVISA, a metodologia será 

considerada validada (BRASIL, 2003). 

Tabela 1.1: Parâmetros avaliados para a validação do método analítico. 

Parâmetro Categoria I 

Categoria II 

Categoria III Categoria IV 
Quantitativo 

Ensaio 

limite 

Especificidade Sim Sim Sim * Sim 

Linearidade Sim Sim Não * Não 

Intervalo Sim Sim * * Não 

Precisão 
Repetibilidade Sim Sim Não Sim Não 

Intermediária ** ** Não ** Não 

Limite de detecção Não Não Sim * Não 

Limite de quantificação Não Sim Não * Não 

Exatidão Sim Sim * * Não 

Robustez Sim Sim Sim Não Não 

Fonte: BRASIL, 2003. 
* pode ser necessário, dependendo da natureza do teste específico; 
** se houver comprovação da reprodutibilidade não é necessária a comprovação. 

Um processo de validação bem definido e documentado oferece às 

agências reguladoras evidências objetivas de que os métodos e os sistemas 
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são adequados para uso desejado. Diversas são as técnicas usadas na 

validação de metodologias analíticas no setor farmacêutico. Em destaque 

podem ser citadas as técnicas cromatográficas, as quais envolvem a 

separação de possíveis interferentes e permitem a quantificação do analito de 

forma precisa, exata, sensível e rápida (HOTI et al., 2008; RUELA; ARAÚJO; 

PEREIRA, 2009; COLLIER et al. 2011). 

Caso contrário, a metodologia deverá ser validada, sendo avaliados os 

seguintes parâmetros: especificidade/seletividade, intervalo, linearidade, 

precisão, limite de detecção e de quantificação, exatidão e robustez, de acordo 

com a finalidade dos testes e os ensaios necessários segundo a finalidade 

(BRASIL, 2003). 

A validação de metodologia analítica para fitoterápicos deve ser feita de 

acordo com o disposto na Resolução RE 899/03, referente ao guia para 

validação de métodos analíticos e bioanalíticos, porém, os resultados podem 

seguir os níveis de aceitação estipulados para métodos bioanalíticos, 

considerando-se a complexidade da matéria-prima vegetal (BRASIL, 2003). 

O desenvolvimento de métodos para quantificação dos componentes ou 

marcadores de fitoterápicos tem sido acompanhado do processo de validação 

a fim de disponibilizar uma metodologia alternativa para análises descritas em 

Farmacopeias ou oferecer uma proposta para quantificação de produtos 

caracterizados pela ausência de metodologias analíticas (COSTA, 2008). 

3.10 ENSAIOS DE ATIVIDADE ANTIOXIDANTE  

Por definição, antioxidante é uma substância que, quando presente em 

baixas concentrações em comparação com as de um substrato oxidável, 

impede ou previne a oxidação do referido substrato (HALLIWELL, 2001). 

Recentemente, este mesmo autor propôs que essas substâncias não só 

previnem, mas são capazes de remover o dano oxidativo causado a uma 

molécula-alvo (GUTTERIDGEA; HALLIWELL, 2010). 

Nas condições em que as defesas endógenas não são suficientes para 

impedir a ação deletéria das EROs, compostos da dieta com propriedades 
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antioxidantes podem exercer efeitos benéficos e aumentar as defesas celulares 

contra o dano oxidativo (BENZIE, 2003). Portanto, existe atualmente um 

grande interesse no estudo destas substâncias antioxidantes naturais capazes 

de prevenir ou até reverter danos causados pelo estresse oxidativo gerados por 

situações fisiológicas e patológicas.  

 

3.11 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE CHÁS 

O chá é referido na literatura como uma das melhores fontes de 

compostos fenólicos e uma das bebidas mais consumidas e mais antigas do 

mundo, sendo seu uso primeiramente relatado no século 27 a.C (LIMA et al., 

2004).  

Os chás são utilizados na forma de infusão, sendo esta a forma mais 

popular dos diferentes produtos de origem vegetal. Caracterizam-se por serem  

ricos em compostos biologicamente ativos (flavonóides, catequinas, polifenóis, 

alcalóides, vitaminas, sais minerais) que contribuem para a prevenção e o 

tratamento de várias doenças (TREVISANATO; KIM, 2000). 

Pelo fato de apresentarem alta atividade antioxidante, esta, dependente 

do perfil de compostos fenólicos extraídos no processo de infusão, os chás têm 

sido bastante estudados. Sendo esta atividade de interesse devido ao impacto 

positivo sobre as condições de saúde, vitalidade celular e corporal dos seus 

consumidores (ATOUI et al., 2005; FECKA; TUREK, 2007). 

As atividades antioxidantes dos fenóis são devidas às suas propriedades 

de oxirredução, que os permitem agir como agentes redutores, doadores de 

hidrogênio e eliminadores de oxigênio (SOUSA et al., 2007; GUERRA, 2001). 

Asolini et al. (2006) estudou a quantidade de compostos fenólicos totais 

extraídos através de duas condições de extração (aquosa e hidroalcoólica) 

para as espécies vegetais arruda (Ruta graveolens), camomila (Matricaria 

chamomilla), macela (Achyrocline satureioides), alcachofra (Cynara scolymus), 

erva-mate (Ilex paraguariensis), tanchagem (Plantago major), malva (Malva 

silvestris), sálvia (Salvia officinalis), capim-limão (Cymbopogon citratus) e 
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alecrim (Rosmarinus officinalis) e verificou que a quantidade de equivalente de 

ácido gálico variou de 18 a 145 mg EAG/g de folha seca (EAG – equivalente 

em ácido gálico). 

Moraes-de-Souza et al. (2008) estudou diferentes espécies e marcas de 

chás e constatou que os maiores teores de compostos fenólicos foram 

encontrados para infusões de chá verde (marcas C e B), chá preto (marca C) e 

mate (marca A), todas apresentando valores superiores a 65 mg EAG/g de chá. 

Os menores teores foram constatados nas três marcas de chá de anis, 

seguidas pelas três marcas de chá de camomila, todas com valores inferiores a 

20 mg GAE/g de chá. Em termos de IC50, os melhores resultados foram 

observados para chá verde (C, B, A) (valores inferiores a 150 μg de massa 

seca/mL de infusão), seguidos pelas três marcas de chá preto. Novamente os 

resultados menos expressivos foram encontrados para o chá de anis, 

especialmente das marcas A e B. 

O perfil de compostos fenólicos varia muito entre as diversas espécies 

vegetais. Alguns dos principais compostos fenólicos estudados, pertencentes à 

classe flavonol (catequinas) apresentam teores bem distintos entre os vários 

tipos de chás (MATSUBARA; RODRIGUEZ-AMAYA, 2006). Dependendo de 

suas estruturas químicas, os compostos fenólicos apresentam diferentes 

potenciais antioxidantes (WILLIAMS; SPENCER; RICE-EVANS, 2004), 

portanto a quantificação de compostos fenólicos totais é apenas um dos 

parâmetros na determinação da atividade antioxidante. 

Vários estudos relatam a presença de antioxidantes em chás, mas a 

metodologia utiliza extratos obtidos por solventes orgânicos das folhas secas. 

Há poucos relatos sobre os compostos fenólicos e atividade antioxidante em 

infusões de ervas. Assim os chás demonstram interesse quanto à avaliação do 

potencial antioxidante (MORAIS et al., 2009). 

Em decorrência da grande diversidade química existente, em especial 

entre os compostos fenólicos, vários ensaios têm sido desenvolvidos para 

avaliação da capacidade antioxidante de amostras. Estes ensaios diferem em 

relação ao mecanismo de reação, às espécies-alvo, às condições reacionais e 
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na forma com os resultados são expressos. Não obstante, a diversidade de 

métodos para avaliar a capacidade antioxidante, não existe um procedimento 

metodológico universal (HALLIWELL, 1995; HUANG et al., 2005; NIKI, 

2000). Este fato impõe a necessidade de avaliar a capacidade antioxidante por 

diferentes ensaios, com fundamentos e mecanismos de ação diferentes. 

De acordo com o levantamento bibliográfico, o ensaio mais utilizado na 

avaliação da atividade antioxidante de espécies vegetais foi o DPPH. Inúmeros 

pesquisadores estudaram e continuam buscando espécies vegetais as quais 

possuam essa atividade.  

Morais et al (2009) avaliou através do DPPH diferentes chás das 

plantas: Pneumus boldus Mold., Matricaria recutita L., Cymbopogon citratus 

(DC) Stapf, Baccharistrimera (Less.) DC, Camelia sinensis(L) O. Kuntze 

(fermentado), Camelia sinensis (não-fermentado), Lippia alba N.E. Brown, 

Mentha arvensis L., e Pyrus malus L. Dentre as amostras analisadas, a que se 

mostrou mais eficiente frente aos radicais livres foi: chá verde (Camelia 

sinensis (não-fermentada)) com IC50 de 0,14 mg/mL; as demais espécies 

tiveram IC50 variando de 2,04 a 47,41 mg/mL.  

Saldanha (2005) avaliou a atividade antioxidante in vitro de extratos de 

erva-mate (Ilex paraguariensis) verde e tostada e de chá verde (Camelia 

sinensis). No teste de inibição de oxidação, o extrato aquoso de erva-mate 

tostada (1,0 mg/mL) apresentou resultado médio de 10,1% maior do que o 

extrato aquoso de erva-mate verde e o de erva-mate tostada (1,0 mg/mL) 

resultado médio de 11,7% maior do que o extrato de erva-mate verde.  

3.12 ENSAIOS DE CITOTOXICIDADE 

Com o controle cada vez mais rigoroso em relação ao uso de animais de 

laboratório, há a necessidade de desenvolver e padronizar testes in vitro que 

possam detectar a toxicidade de dispositivos para uso em seres humanos, 

principalmente aqueles de aplicação clínica. 
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Nardone (1977), definiu a citotoxicidade como sendo o conjunto de 

alterações da homeostase celular, que leva a uma série de modificações, as 

quais interferem na capacidade adaptativa celular, e na sua sobrevivência, 

capacidade reprodutiva e realização de suas funções metabólicas. 

A citotoxicidade consiste na desorganização do tapete celular, bem como 

pelo aspecto granuloso e arredondado das células, e conseqüente 

aparecimento de alterações de morfologia quando as células são expostas a 

agentes externos (STREISSLE et al., 1981).  

Os testes de toxicidade celular fornecem as informações preliminares 

sobre a segurança dos compostos a serem testados e utilizados 

terapeuticamente. Inúmeras moléculas promissoras são eliminadas logo de 

início, devido à sua citotoxicidade. Apesar dos resultados dos testes de 

citotoxicidade in vitro não poderem ser correlacionados diretamente com os in 

vivo, pode-se afirmar que, se um material induz, comprovadamente, uma 

reação citotóxica em testes envolvendo cultura de células, é muito provável que 

desenvolva toxicidade quando aplicado em tecido vivo (OSÓRIO et al., 1998). 

Os testes de citotoxicidade in vitro são de extrema importância para 

verificar a toxicidade de novos compostos nos estágios iniciais de 

desenvolvimento de fármacos, tendo em vista que o balanceamento entre os 

efeitos farmacológicos e toxicológicos de um composto é fato imprescindível a 

ser considerado, quando se está verificando sua aplicabilidade como agente 

terapêutico (MELO et al., 2000). 

O fundamento dos testes de citoxicidade consiste em colocar o material a 

ser testado direta ou indiretamente em contato com uma cultura de células, e 

em tempo apropriado, observar as alterações celulares que este material 

ocasionou. As alterações celulares podem ser observadas de diferentes 

modos, como por exemplo, a incorporação de corantes vitais ou a inibição da 

formação de colônias celulares provocadas pela ação de certas substâncias. O 

parâmetro mais utilizado para se testar a toxicidade de um material é a 

avaliação da viabilidade celular que uma cultura de células apresenta após 

permanecer em contato com este material. Esta viabilidade só poderá ser 
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detectada caso seja incorporado/ ao meio de cultura um corante vital. Estes 

corantes são captados rapidamente pelas células vivas, atravessam a 

membrana celular fixando-se na matriz lisossomal corando as células. Quando 

os materiais testados apresentam-se nocivos às células, estas entram em 

processo de necrose ocorrendo o rompimento da sua membrana, e 

consequentemente, liberam o corante. Este processo determina ao redor e sob 

o material uma região com células mortas descoradas denominadas de “halo 

de inibição”. Deste modo, é possível diferenciar células vivas das células 

mortas pela intensidade ou ausência de coloração que a célula apresenta ao 

final do ensaio (CIAPETTI et al., 2005). 

O estudo in vitro utilizando culturas de células tem se mostrado 

preferencial devido à homogeneidade das amostras e à facilidade de uma 

padronização, pois é possível o controle de fatores tais como: pH, temperatura, 

pressão osmótica, tensão de CO2 e de O2. Porém, algumas desvantagens 

devem ser consideradas para este método de estudo, entre elas podemos citar 

a necessidade de se trabalhar em ambiente estéril e asséptico, o que exige 

certa prática por parte do pesquisador, e ainda, o custo de um experimento 

feito em cultura de células é muito maior do que o mesmo feito em animais 

(FRESHNEY et al., 1990; ROGERO et al., 2003). 

O potencial tóxico das substâncias frente às células Caco-2, é realizado 

através da verificação das alterações celulares após o contato da cultura de 

células com a substância, sendo mensuradas através da incorporação de 

corantes vitais ou da inibição da formação de colônias celulares (ROGERO et 

al., 2000). Sendo a viabilidade celular  o parâmetro mais comumente utilizado 

para avaliar a toxicidade, podendo realizar-se através de inúmeros tipos de 

ensaios.  

 O ensaio MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2il)2,5-difenil tetrazólio) é 

um teste usado para avaliar rápida e objetivamente a viabilidade celular, 

baseando-se em uma reação colorimétrica. A enzima succinato desidrogenase 

converte o sal de MTT em formazan na mitocôdria de células viáveis, o qual 

gera produto de coloração azul escuro que é quantificado por medição 
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colorimétrica subsequente à lise celular. Tendo em vista que as células 

danificadas ou mortas mostram baixos níveis de atividade da desidrogenase, 

este ensaio colorimétrico da atividade mitocontrial pode ser usado para 

determinar a viabilidade celular espectrofotometricamente (MOSMANN, 1983).  

O difundido uso popular de espécies vegetais na forma de chás é motivo 

de preocupação quanto a sua citotoxicidade, de forma que estudos 

relacionados são de tamanha importância como medida de segurança para seu 

uso, estabelecendo medidas de controle do uso indiscriminado através das 

informações fornecidas à população.  

Vicentini et al. (2001) relataram, a partir de pesquisas, que os chás e 

infusões de plantas medicinais podem conter substâncias tóxicas com efeitos 

mutagênicos. Devido o fato de a espécie vegetal Sideroxylom obtsifolium ser 

utilizada popularmente com fins medicinais na região do semiárido da Paraíba, 

verifica-se a necessidade de estudá-la quando a sua toxicidade.
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CAPÍULO II- AVALIAÇÃO TÉRMICA DA QUALIDADE FÍSICA DE DROGA 
VEGETAL UTILIZANDO O MÉTODO ADAPTADO DE OZAWA 
 

4.1 INTRODUÇÃO 

Tabebuia (Bignoniaceae) é nativa da América do Sul e Central e é 

amplamente utilizada na medicina popular. Seus extratos são utilizados para o 

tratamento de úlceras e outros distúrbios gastrointestinais, sífilis, candidíase, 

prostatite, alergias e outros. Os principais componentes incluem quinonas, 

furanonaftoquinonas, ácido benzóico e flavonóides (LEMOS et al., 2012). 

A Tabebuia caraiba (Mart.) Bur., conhecida como craibeira, caraiba, 

paratudo-do-campo, carobeira, craiba é tida como árvore de porte regular que 

pode atingir até 20 m quando em boas condições de solo e umidade, sendo de 

ocorrência natural na caatinga, cerrado e pantanal (LORENZI; MATOS, 2002). 

É uma planta nativa do semi-árido utilizada na medicina popular, muitas vezes 

referida na literatura, principalmente pela sua ação antipirética e expectorante. 

No entanto, estudos que investigam a natureza destas atividades são escassos 

(COELHO et al., 2009). 

O valor comercial dos derivados vegetais está cada vez maior, fazendo a 

segurança, eficácia e qualidade dos produtos se tornarem preocupações 

constantes das autoridades reguladoras (CARVALHO; SANTOS; SILVEIRA, 

2008). As principais características desejáveis das plantas medicinais são: 

eficácia, baixo risco de uso, assim como reprodutibilidade e constância de sua 

qualidade (NAKAZAWA, 1999). As informações técnicas acerca da maioria das 

plantas medicinais ainda são insuficientes no que tange as características 

acima citadas (CALIXTO, 2000).  

O processo de moagem da planta seca é um passo crítico na produção 

de produtos fitoterápicos intermediários, devido ao seu papel no controle do 

tamanho de partícula (SILVA JÚNIOR, 2006). A distribuição do tamanho das 

partículas dos pós deve ser considerada para caracterização física, química e 

biológica, visando a sua padronização e para aumentar a qualidade do uso 

popular de medicamentos à base de plantas e seus derivados, sugerindo a 
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necessidade do desenvolvimento de metodologias para discriminar tamanho de 

partícula de pós. 

Os métodos analíticos vêm sendo utilizados para caracterização de 

compostos de drogas vegetais, seus produtos e extratos. A análise térmica, a 

exemplo da termogravimetria (TG) é uma técnica de alta sensibilidade, 

reprodutibilidade e de resposta rápida as variações de massa, obtendo-se 

resultados relativos à composição e a estabilidade térmica das amostras, 

importantes para a caracterização de matérias-primas vegetais (SKOOG; 

HOLLER; NIEMAN, 1998; SILVA; PAOLA; MATOS, 2007).  

A cinética de Ozawa obtida a partir dos dados das curvas de TG dinâmica 

foi utilizada para avaliar os parâmetros cinéticos: energia de ativação (Ea), fator 

de frequência (A) e ordem de reação (N), utilizando a fração decomposta (alfa) 

entre o início e o fim da etapa de decomposição (BÖER et al., 2013). 

O modelo cinético de Ozawa já foi utilizado para diferenciar a qualidade 

física de matérias-primas farmacêuticas. Pesquisa recente mostrou que o 

método Ozawa através de parâmetros cinéticos (ordem de reação) diferenciou 

três lotes da matéria-prima sinvastatina (SANTOS et al., 2013). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade física de pós de 

diferentes granulometrias da droga vegetal (Tabebuia caraiba), utilizando o 

Método adaptado de Ozawa através de diferentes modelos de tratamento de 

dados. 

4.2 MATERIAL E MÉTODOS 

4.2.1 Droga Vegetal 

O material botânico (folhas) da Tabebuia caraiba utilizado neste estudo foi 

coletado na região do cariri paraibano, no município de Caraúbas, limite com 

Coxixola-PB, com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural da Paraíba (EMATER-PB). A planta foi identificada como Tabebuia 

caraiba por comparação com exsicatas já depositadas no Herbário Prof. Jayme 
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Coelho de Moraes (EAN), pelo botânico Prof. Dr. Leonardo Félix, conforme 

registros : EAN 566, 1318, 12278, 8306.  

 

4.2.2 Obtenção do pó 

As folhas das plantas foram desidratadas em estufa com circulação de ar 

com temperatura controlada de 40 °C. O material seco foi moído usando um 

moinho de quatro facas móveis e quatro fixas, modelo Willey, da marca 

Marconi, acoplado a um tamis de 10 mesh.  

A droga vegetal pulverizada foi submetida a um sistema de peneiras com 

diferentes tamanhos de poros, correspondentes a 48, 100 e 200 mesh. Os pós 

obtidos nas diferentes granulometrias foram acondicionados separadamente 

em frascos de polietileno branco, fosco e devidamente fechados, para proteção 

da luz e da umidade e armazenados a temperatura ambiente. 

 

4.2.3 Determinação do Tamanho de Partícula 

 

As imagens das partículas em diferentes granulometrias foram obtidas por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), cujo modelo de microscópio 

utilizado foi TM-1000 (Hitachi). 

 

4.2.4 Termogravimetria 

As curvas termogravimétricas dinâmicas da droga vegetal em diferentes 

tamanhos de partículas, nomeadas de CAR 01, CAR 02 e CAR 03; foram 

obtidas em uma termobalança (Shimadzu, modelo TGA-50) utilizando cadinho 

de alumina. O aparelho foi calibrado com oxalato de cálcio monohidratado. O 

intervalo de temperatura utilizado foi de 25-900 °C nas razões de aquecimento 

de 5, 10, 20 e 40 °C min-1 em ar sintético e nitrogênio, com fluxo de 20 e 50 mL 

min-1, respectivamente. A massa da amostra foi de 5,0 ± 0,1 mg. Os dados 

foram inicialmente analisados usando o software Tasys, da Shimadzu. 

4.2.5 Determinação dos Parâmetros Cinéticos 
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A ordem de reação (n) e energia de ativação (Ea) foram determinadas 

utilizando o modelo de Ozawa para os dados de TG dinâmica em atmosfera de 

ar sintético e nitrogênio, utilizando o software TA-50 (TGA Kinetic Analysis 

Program). 

A determinação da faixa de temperatura (inicial e final) da etapa 

determinante para obter o percentual de massa perdida (para utilizar o modelo 

de Ozawa em diferentes razões de aquecimento) foi obtido por dois diferentes 

modelos de coleta de dados: 

1) Tangente; 

2) Observando a curva da derivada primeira. 

4.2.6 Interpretação da Cinética de Decomposição Térmica 

O gráfico de Ozawa, log β versus 1/T, a temperatura (T) em Kelvin, foi 

obtido utilizando o software TA-50. Para a avaliação do paralelismo foi 

determinado o fator de diferença (F1), empregando a equação matemática, 

abaixo: 

 1 1 1
*100

n n

f t fi i
F R T R

 
    
    

 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A distribuição de tamanho de partículas do pó deve ser considerada para 

caracterização física, química e biológica das matérias-primas, e sua 

padronização aumenta a segurança/qualidade do uso popular de drogas 

vegetais e seus derivados. Drogas vegetais em pó, seus produtos e derivados 

têm sido caracterizados por métodos analíticos. A microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) é utilizada para caracterizar a morfologia e o tamanho de 

partícula dos pós das drogas vegetais (WANG et al., 2011; YUAN et al., 2003); 

análise térmica, como termogravimetria (TG) e análise térmica diferencial 

(DTA), juntamente com cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 

massa/pirólise são empregadas para avaliar a qualidade dos produtos 
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farmacêuticos (PROCÓPIO et al., 2011; MOURA et al., 2009; FERNANDES et 

al., 2013), bem como de extratos atomizados de plantas medicinais como 

Erythrina mulungu (MACÊDO, 2010) e marcas e lotes distintos de chás  de 

Cymbopogon citratus (OLIVEIRA et al., 2010).   

4.3.1 Granulometria 

A Figura 1 mostra as micrografias das amostras CAR 00, 01, 02 e 03. A 

diversidade da morfologia das partículas confirma as limitações dos processos 

para produzir uma droga vegetal uniforme. 

Avaliando as imagens da MEV foi possível verificar a heterogeneidade 

nos tamanhos de partículas para um mesmo lote (mesma faixa de mesh) e a 

diversidade morfológica do pó da droga vegetal, o que demonstra limitações no 

processo de obtenção de pós de plantas. 

A determinação do tamanho das partículas por MEV obtidas pelo 

processo de tamisação permitiu a percepção de diferentes tamanhos de 

partícula dos pós das amostras de CAR. É evidente a diferença entre as 

amostras CAR 01 to CAR 03, por exemplo. A caracterização por MEV pode 

detectar anomalias de tamanho e morfologias das partículas. Procurar por 

tecnologias de caracterização de pós de drogas vegetais tem importância 

porque influencia os derivados e produtos de preparações vegetais utilizados 

para uso terapêutico da população. 

O uso do processo de tamisação para minimizar diferenças 

granulométricas da matéria-prima obtida após a moagem é uma tentativa de 

padronizar e classificar a faixa da malha das partículas, apesar da uniformidade 

absoluta não ser conseguida. Faz-se necessário o uso de técnicas como MEV 

e outras para a sua caracterização.  

A determinação do tamanho de partículas por granulometria não pode 

garantir que as dimensões das partículas são menores do que a malha 

indicada. A MEV nos permitiu detectar a existência de divergências em relação 

aos resultados esperados, permitindo uma melhor avaliação da tecnologia de  

produção do pó de plantas medicinais (CORREIA et al., 2011). 
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Figura. 4.1 Micrografias do pó da droga vegetal (CAR 01, CAR 02 e CAR 

03) em diferentes tamanhos de partículas, obtidas no ampliação de x200 e 

x500 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

4.3.2 Caracterização Termogravimétrica de Droga Vegetal  

Estudo recente mostrou através de TG e outras técnicas que os tamanhos 

de partículas de pós da droga vegetal demonstraram diferenças no sinal 

analítico, mostrando que as amostras em diferentes granulometrias podem ter 

diferentes propriedades físicas e químicas (CORREIA et al., 2011). 

Avaliando o perfil termogravimétrico da droga vegetal Caraibeira (CAR 01, 

CAR 02 e CAR 03) em atmosfera de nitrogênio e utilizando o modelo da 

derivada, os  seguintes comportamentos térmicos foram observados de acordo 

com  as diferentes razões de aquecimento (o que permitiu a aplicabilidade do 

método de Ozawa). Na razão de aquecimento de 5 °C min-1, cinco etapas de 
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decomposição foram observadas;  a principal delas ocorreu no intervalo de 

temperatura de 169,8-341,6 C, com maior perda de massa correspondendo a 

42,7% da massa total para as  amostras CAR 01 e CAR 02. Na razão de 

aquecimento de 10° C min-1, observaram-se quatro etapas de decomposição 

para as  amostras CAR 01 e CAR 02, e cinco etapas para a amostra CAR 03. A 

faixa de temperatura foi de 191,8-350,5° C, com  perda de massa máxima de 

41,7%, correspondente à amostra CAR 01. Os resultados para a razão de 

aquecimento de 20 °C min-1 para as mesmas amostras revelaram a presença 

de três etapas de decomposição para todas as amostras estudadas. A etapa 

principal ocorreu no intervalo de 199,7-370,1 °C, com uma perda de massa 

máxima de 45,6%, atribuído a amostra CAR 01. As amostras submetidas a 

razão de aquecimento de 40 °C min-1 demonstraram três etapas de 

decomposição; a principal ocorreu na faixa de temperatura de 212,6-383,4 °C, 

com perda máxima de massa de 47,8%, referente a amostra CAR 02.  

A figura 2 ilustra as curvas termogravimétricas das amostras em pó da 

droga vegetal Caraibeira, em diferentes tamanhos de partículas (CAR 01, CAR 

02 e CAR 03 ), submetidas a diferentes razões de aquecimento (5, 10, 20 e 40 

°C min-1) e diferentes atmosferas: nitrogênio e ar sintético. 
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Figura 4.2 Curvas TG da droga vegetal Caraibeira em pó, em diferentes 

tamanhos de partículas (CAR 01, CAR 02 e CAR 03), em diferentes razões de 

aquecimento (5, 10, 20 e 40 °C min-1) e diferentes atmosferas: nitrogênio (a) e 

ar sintético (b) 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os resultados obtidos em atmosfera oxidante para o amostras avaliadas 

(CAR 01, CAR 02 e CAR 03) mostraram diferentes perfis termogravimétricas 

de acordo com suas diferentes razões de aquecimento. Nas razões de 
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aquecimento de 5 e 40 °C min-1, as curvas mostraram cinco etapas de 

decomposição. Para 5 °C min-1, a etapa principal para as três amostras ocorreu 

na faixa de 160,6-329,9 °C e a perda máxima de massa correspondeu a 39,8% 

da massa total. Na razão de aquecimento de 10 °C min-1, a faixa de 

temperatura para a etapa principal foi de 202,8-344,9 °C, com perda máxima 

de massa correspondendo a 41,1% da massa total para a amostra CAR 02.  

Na razão de aquecimento de 20 °C min-1, a etapa principal ocorreu no intervalo 

de 197,3-358,5 °C, com perda de massa máxima de 41,0%, correspondente à 

amostra CAR 02. Na razão de aquecimento de 40 °C min-1, a etapa principal 

ocorreu no intervalo de 207,6-371,3 °C,com perda máxima de massa da 

amostra CAR 03, correspondendo a 44,3% da massa inicial. 

Tabela 4.1. Ordem de reação e energia de ativação de CAR 01, CAR 02 e 

CAR 03 usando o método de Ozawa, em atmosfera oxidativa 

Amostra 
Razão de 

aquecimento 
(°C min-1) 

Tangente Derivada Primeira 

Ea 
(kJ/mol) 

Ordem 
de 

reação 

Ea 
(kJ/mol) 

Ordem 
de 

reação 

CAR 01      

 

5 
10 

166,31 
 

0 
0 

164,32 
 

0 
0 

20  0  0 

40  0  0 

CAR 02      

 

5 
10 

195,33 
 

0 
0 

200,45 
 

0 
0 

20  0  0 

40  0  0 

CAR 03      

 

5 
10 

130,19 
 

0 
0 

136,54 
 

0 
0 

20  0  0 

40  0  0 

 Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 4.2. Ordem de reação e energia de ativação de CAR 01, CAR 02 e 

CAR 03 usando o método de Ozawa, em atmosfera inerte 

Amostra 
Razão de 

aquecimento 
(°C min-1) 

Tangente Derivada Primeira 

Ea 
(kJ/mol) 

Ordem 
de 

reação 

Ea 
(kJ/mol) 

Reaction  
Order 

CAR 01      

 

5 
10 

186,6 
 

0 
0 

169,18 
 

0 
0 

20  0  0 

40  0  0 

CAR 02      

 

5 
10 

210,6 
 

0 
0 

202,27 
 

0 
0 

20  0  0 

 40  0  0 

CAR 03      

 

5 
10 

213,4 
 

0 
0 

178,9 
 

0 
0 

20  0  0 

40  0  0 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A primeira etapa de decomposição refere-se aos voláteis, principalmente 

água, para todas as amostras em todas as condições. A segunda etapa 

representa a degradação macro e micro componentes. A última etapa de perda 

de massa correlaciona-se com os resíduos não-degradáveis, componentes 

inorgânicos. Um número menor de sobreposição de eventos de perda de 

massa foram observados para as amostras submetidas a menores razões de 

aquecimento, distinguindo mais as etapas de decomposição, as quais se 

iniciam em temperaturas inferiores quando comparadas as submetidas a 

razões de aquecimento mais elevadas. Razões de aquecimento crescentes 

aumentaram o início da temperatura inicial de decomposição das etapas 

principais. 
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Figura 4.3. Gráficos da energia de ativação relacionado ao tamanho de 

partícula da droga vegetal caraibeira em diferentes tamanhos de partículas, 

pelos métodos da derivada e da tangente em atmosfera oxidante 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 4.4.Gráficos da energia de ativação relacionado ao tamanho de 

partícula da droga vegetal caraibeira em diferentes tamanhos de partículas, 

pelos métodos da derivada e da tangente em atmosfera de nitrogênio 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

As duas condições de atmosfera utilizadas mostraram diferenças no 

perfil térmico das amostras. Tanto no modelo de tratamento de dados da 

derivada como no cálculo pela tangente, variações da faixa de temperatura da 

etapa principal foram observadas entre as diferentes razões de aquecimento, 

tamanhos de partícula das amostras, bem como a perda de massa. Estes 

dados obtidos foram utilizados para determinação dos parâmetros cinéticos 

pelo método de Ozawa. 
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4.3.3 Determinação da ordem de reação e energia de ativação 

A ordem de reação das amostras CAR 01, CAR 02 e CAR 03 

apresentaram os mesmos valores utilizando os modelos de tratamento de 

dados pela tangente e pelo método da curva da derivada primeira, analisadas 

em diferentes condições atmosféricas. A ordem de reação determinada foi de 

zero ordem para todas as amostras.  

Os valores da energia de ativação foram diferentes quando comparados 

os modelos da tangente e curva da derivada primeira, em atmosfera inerte e 

oxidativa. Comparando-se os dois modelos de tratamento de dados em 

atmosfera de ar sintético, os valores de energia de ativação obtidos (kJ mol-1) 

seguiram a ordem: CAR 02 > CAR 01 > CAR 03. Os valores obtidos tiveram 

uma variação de 130,19-195,33 e 136,54- 200,45 kJ mol-1, correspondentes à 

tangente e a derivada, respectivamente. 

Analisando as mesmas amostras em atmosfera inerte de nitrogênio, 

observou-se que os valores de energia de ativação obtidos, de acordo com as 

diferentes granulometrias, não obedeceram a mesma ordem. Os resultados 

para os dados tratados pela tangente seguiram a ordem: CAR 03 > CAR 02 > 

CAR 01. A ordem seguida pelo modelo da derivada foi: CAR 02 > CAR 03 > 

CAR 01. Através desta condição, maiores tamanhos de partícula do pó da 

amostra apresentaram menor energia de ativação. Estes valores variaram de 

213,3-186,6 kJ mol-1 (tangente) e 178,9-169,18 kJ mol-1. Através desta 

condição, amostras com tamanho de partícula do pó menor apresentaram 

menor energia de ativação. 

As tabelas 1 e 2 mostram a energia de ativação para cada amostra pelo 

método de Ozawa em atmosfera inerte e oxidativa.  

Comparando a energia de ativação entre os dois modelos de tratamento 

de dados em atmosfera inerte, foram observadas diferenças entre os 

resultados. O modelo da tangente apresentou valores maiores do que o modelo 

da derivada. Os valores obtidos na condição oxidativa foram semelhantes 

quando comparados os dois modelos de tratamento de dados. 
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Os valores da energia de ativação apresentados foram diferentes para 

os tamanhos de partículas das amostras, modelo de tratamento e condição 

atmosférica. As amostras avaliadas em condição inerte necessitaram de mais 

energia para reagirem e decomporem-se. 

A energia de ativação, em função dos diferentes tamanhos de partículas 

para Caraibeira aumenta apenas em atmosfera de nitrogênio para o método da 

tangente. Enquanto em atmosfera de ar sintético, observou-se uma diminuição 

da energia. As Figuras 3 e 4 mostram uma não-uniformidade e variação do 

processo de decomposição das partículas de Caraibeira. 

Os resultados mostraram que a decomposição térmica não foi 

semelhante para droga vegetal estudada em diferentes granulometrias. Os 

valores de energia de ativação das amostras (CAR 01, CAR 02 e CAR 03) 

variaram quando submetidas às mesmas condições e tratamento de dados. 

Além de diferenciar as amostras de diferentes tamanhos de partícula de 

acordo com os dados de TG e de seus resultados cinéticos derivados, foi 

aplicado o modelo F1 para as linhas paralelas obtidas a partir do método de 

Ozawa para cada amostra. Foi feita uma correlação entre duas razões de 

aquecimento (5-10; 10-20; 20-40), a relação entre elas foi de duas vezes. 

Diferenças entre as amostras foram verificadas. 

De acordo com a comparação dos resultados das linhas paralelas, foi 

possível discriminar amostras de diferentes tamanhos de partículas.  

Em todas as condições estudadas e relação de razão utilizadas, os 

valores de F1 não foram semelhantes entre as amostras. Os valores de F1, 

gerados a partir dos dados de Ozawa, log b versus 1/T, calculado pelo método 

da derivada, em atmosfera de nitrogênio e ar sintético estão representados nas 

Figs. 5 e 6. A análise dos dados mostra que não há similaridade entre os 

valores de F1 dos diferentes de tamanhos de partícula. 
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Figura 4.5. Gráficos dos valores de F1, obtidos pelo método da derivada e da 

tangente em atmosfera de ar sintético 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Figura 4.6. Gráficos dos valores de F1, obtidos pelo método da derivada e da 

tangente em atmosfera de ar sintético 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Através do modelo utilizado, diferentes tamanhos de partículas do pó 

podem ser distinguidos por termogravimetria, o que é interessante, tendo em 

vista que considerando trabalhos anteriores (CALIXTO, 2000; SILVA JÚNIOR, 

2006), os quais demonstraram a influencia do tamanho da partícula do pó da 
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droga vegetal nas propriedades físicas e químicas e nos efeitos farmacológicos 

e toxicológicos. 

O modelo apresentado ainda está sendo desenvolvido com o objetivo de 

ser usado para classificar através da termogravimetria diferentes tamanhos de 

partículas, o que será interessante, considerando que estudos anteriores 

(CORREIA et al., 2011) demonstraram a influência do tamanho das partículas 

de pó de plantas nos efeitos físicos, químico, farmacológico e toxicológicos. 

O desenvolvimento de metodologias analíticas que ajudam na 

caracterização drogas vegetais é uma alternativa a padronização de 

medicamentos à base de plantas em pó. Diferenças de tamanho das partículas 

do material podem resultar em produtos com diferentes composições. A 

distribuição do tamanho de partícula influencia significativamente em várias 

fases de produção; assim, sua determinação é um passo crítico em todos os 

processos que envolvem de alguma forma materiais na forma de pós. 

4.4 CONCLUSÃO 

TG permitiu a discriminação de amostras de diferentes tamanhos de 

partículas de droga vegetal.  O método adaptado de Ozawa pode ser utilizado 

como uma ferramenta auxiliar para diferenciar pós de diferentes granulometrias 

através da interpretação dos dados cinéticos. Concluiu-se que a análise 

térmica utilizando o método adaptado de Ozawa constitui-se um método 

analítico para avaliar a qualidade física de drogas vegetais.  
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CAPÍTULO III- CARACTERIZAÇÃO DA DROGA VEGETAL Sideroxylon 
obtusifolium UTILIZANDO MEV E DIFERENTES TÉCNICAS 
TÉRMOANALÍTICAS 
 

5.1 INTRODUÇÃO 

Sideroxylon obtusifolium é conhecida, popularmente, como quixabeira, 

rompe gibão, coca e/ou sapotiaba, pertencente à família Sapotaceae (AGRA, 

1996), apresentando ampla distribuição geográfica, indo desde o estado do 

Ceará até o Rio Grande do Sul. É utilizada como analgésica, adstringente, 

tônica, antiinflamatória e antidiabética pela medicina popular, sendo a casca a 

parte mais utilizada para essas enfermidades,  mas vale-se ressaltar que as 

técnicas de retirada de casca são agravantes e altamente agressivas, uma vez 

que a planta fica debilitada (AGRA et al., 2007; ALBUQUERQUE et al., 2012; 

ALMEIDA et al., 2005).  

O processo de pulverização da matéria-prima constitui uma etapa crítica 

na obtenção de preparações intermediárias e de medicamentos fitoterápicos, 

desse modo, o controle da tenuidade de pós é uma etapa importante no 

processo de produção (SILVA JÚNIOR, 2006).  

 Métodos analíticos vem sendo utilizados para auxiliar na caracterização 

de compostos oriundos de droga vegetal, seus extratos e produtos.  A MEV é 

utilizada para caracterizar a morfologia e análise do tamanho de partículas de. 

drogas vegetais (WANG et al, 2011; TAKESHI, 2008; DEL RIO et al, 2007; 

ZENG et al, 2006; YUAN et al, 2003); a análise térmica e a pirólise acoplada à 

cromatografia gasosa/espectrometria de massa para autenticar e avaliar a 

qualidade de produtos farmacêuticos , bem como de extratos nebulizados de 

plantas medicinais como E. Mulungu e de diferentes marcas e lotes de chás de 

Cymbopogon citratus , através da caracterização e decomposição térmica de 

drogas e análise da impressão digital (PROCÓPIO et al, 2011; MOURA et al., 

2010; FERNANDES et al, 2013; MACÊDO, 2010; OLIVEIRA, et al., 2010; 

CORREIA et al., 2013). 

 Diante do exposto, o objetivo deste trabalho consistiu em caracterizar 

através de técnicas analíticas a matéria-prima vegetal da espécie Sideroxylon 
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obtusifolium oriunda das folhas em diferentes granulometrias, visando obter 

informações que contribuam para disseminação do uso popular das folhas com 

fins medicinais.  

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.2.1 Droga Vegetal 

 

O material botânico (folhas) da Sideroxylon obtusifolium (quixaba) 

utilizado neste estudo foi coletado no Município de Caraúbas, limite com 

Coxixola, durante os meses de junho e julho de 2012. A coleta foi realizada a 

partir de plantas adultas selecionadas, com suporte da Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural da Paraíba (EMATER-PB). 

 A espécie foi identificada por comparação com exsicatas já depositadas 

no Herbário Prof. Jayme Coelho de Moraes (EAN), pelo botânico Prof. Dr. 

Leonardo Félix, conforme registros: EAN 7638, 15195, 16908, 17013, 17258.  

 

5.2.2 Obtenção do pó 

 

As folhas das plantas foram desidratadas em estufa com circulação de ar 

com temperatura controlada de 40 °C. O material seco foi moído usando um 

moinho de quatro facas móveis e quatro fixas, modelo Willey, da marca 

Marconi, acoplado a um tamis de 10 mesh. 

A droga vegetal pulverizada foi submetida a um sistema de peneiras com 

diferentes tamanhos de poros, correspondentes aos meshs de 50, 100 e 200 

µm. Os pós obtidos nas diferentes granulometrias foram acondicionados 

separadamente em frascos de polietileno branco, fosco e devidamente 

fechados, para proteção da luz e da umidade e armazenados em temperatura 

ambiente. 

As amostras foram nomeadas de QU de acordo com sua nomenclatura 

popular, quixaba; respectivamente, acrescidas da numeração 01, 02 e 03, 
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correspondentes aos diferentes tamanhos de partículas (grande (<297-149 

µm), médio (< 149-74µm) e pequeno (<74µm).  

As amostras foram caracterizadas por microscopia eletrônica de 

varredura; caracterização térmica por termogravimetria, análise térmica 

diferencial e pirólise acoplada à cromatografia gasosa/espectrometria de 

massa.  

5.2.3 Caracterização do Tamanho de Partículas 

As análises microscópicas dos pós das plantas em diferentes 

granulometrias foram realizadas através de um microscópio eletrônico de 

varredura, modelo MEV TM-1000, Hitachi. O software ImageJ foi utilizado para 

medir os tamanhos das partículas das micrografias. Devido as irregularidades 

da forma das partículas, o diâmetro longitudinal foi considerado como 

parâmetro de medida.  

5.2.4 Análise Térmica Diferencial (DTA) 

As curvas térmicas diferenciais dos pós das plantas em diferentes 

granulometrias (297, 149 e 74µm) foram obtidas em um analisador térmico 

diferencial, modelo DTA-50, da Shimadzu, na razão de aquecimento de 10 °C 

min–1, variando de 25°C até temperatura de 600 °C, em atmosfera de 

nitrogênio, com fluxo de 50 mL min–1. As amostras foram acondicionadas em 

cadinho de alumina utilizando massa de 5,00 ± 0,5 mg para cada amostra. A 

calibração do equipamento foi realizada através do ponto de fusão e entalpia 

dos padrões de índio e zinco. As curvas térmicas diferenciais foram analisadas 

usando o programa TASYS 60, da Shimadzu. 

5.2.5 Termogravimetria (TG) 

As curvas termogravimétricas dinâmicas dos pós das plantas em 

diferentes granulometrias (297, 149 e 74 µm) foram obtidas em uma 

termobalança modelo TGA-50H, da Shimadzu, nas razões de aquecimento de 

5, 10, 20 e 40 °C min–1, variando de 25 °C até temperatura de 900 °C. Utilizou-

se atmosfera de nitrogênio e de ar sintético, com fluxo de 50 mL min–1 e 20 mL 
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min–1, respectivamente. Foi utilizado massa de 5,00 ± 0,05 mg acondicionada 

em cadinho de alumina para cada amostra. A calibração da termobalança foi 

feita utilizando oxalato de cálcio monohidratado. As curvas foram analisadas 

através do software TASYS 60, da Shimadzu, para caracterizar as etapas de 

perda de massa.  

 

5.2.6 Estudos Cinéticos 

 

A ordem de reação (n) e energia de ativação (Ea) foram determinadas 

utilizando o modelo de Ozawa para os dados de TG dinâmica em atmosfera de 

nitrogênio e ar sintético, utilizando o software TA-50 (TGA Kinetic Analysis 

Program). 

A determinação da faixa de temperatura (inicial e final) da etapa 

determinante, necessária para aplicar o modelo de Ozawa, foi obtida pelo 

modelo de coleta de dados: curva da derivada primeira. 

5.2.7 Pirólise acoplada a GC/MS 

O processo pirolítico foi realizado usando um pirolizador (Shimadzu, Pyr-

4A), diretamente acoplado a um sistema de Cromatografia 

gasosa/Espectrometria de massas (Shimadzu, GCMS-QP5050A). Foi utilizada 

uma coluna capilar com fase estacionária fenil:dimetilpolissiloxano (5:95), com 

30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25 m de tamanho de 

partícula. A temperatura de interface foi de 300 °C. O forno foi operado com a 

seguinte programação de temperatura 50 °C (inicial) e 10 °C min–1 até 300 °C, 

permanecendo nessa temperatura por 10 minutos. Utilizou-se como gás de 

arraste o Hélio a um fluxo de 1,7 mL min–1 e uma razão de split de 1:20. O 

espectrômetro de massas foi configurado para varrer uma faixa de massa entre 

m/z 50 e 450. Os espectros de massas foram obtidos por impacto eletrônico a 

uma energia 70 eV.  

A amostra correspondente a uma minúscula porção dos pós das drogas 

vegetais foi colocada em cadinho de platina e introduzida no pirolisador nas 

temperaturas de 250, 350, 450 e 600 °C, selecionadas de acordo com as 
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etapas de termodecomposição visualizadas através da termogravimetria das 

amostras estudadas.  

Os compostos químicos produzidos nos processos pirolíticos foram 

identificados através da análise comparativa com os espectros de massa da 

biblioteca Wiley, 6a. Edição para o Class-5000. 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A caracterização de drogas vegetais para estabelecer especificações de 

qualidade química, física e biológica é importante para se obter um derivado 

vegetal e/ou produto fitoterápico de qualidade. A distribuição granulométrica 

dos pós das drogas vegetais deve ser considerada, visando a sua 

padronização e seu aumento da qualidade (Figura 1).   

Através das imagens, foi possível observar a diversidade morfológica do 

pó caracterizada por constituição fibrosa, destacando a forma filamentosa. 

Ocorrendo independentemente da malha do tamis utilizado, o que  mostra as 

limitações processo de moagem das plantas na obtenção de um pó uniforme. 

As imagens obtidas a partir de MEV foram analisadas através da 

ferramenta do ImageJ. Determinou-se o tamanho das partículas para cada 

amostra, os valores obtidos foram classificados em uma planilha excel. A 

distribuição dos tamanhos das partículas mostrou valores de limites inferiores, 

superiores e medianos, respectivamente, para cada amostra: QU01 21, 218 e 

142μm; QU02 54, 119 e 92μm; QU03 104, 174 e 139μm. 

A interpretação dos resultados da MEV obtidos permitiu inferir que o 

processo de moagem de folhas de plantas produz partículas de tamanhos 

diferentes nos planos longitudinais e transversais, favorecendo a passagem de 

partículas maiores do que o tamanho aparente dos poros de peneira. Assim, a 

especificação de qualidade de drogas vegetais no que diz respeito à obtenção 

de tamanhos de partículas uniformes deve considerar o volume da partícula, e 

não apenas as dimensões longitudinais e transversais. Os dados obtidos pela 

MEV foram utilizados para calcular o volume aparente baseado nos tamanhos 

longitudinais e transversais de cada partícula. A classificação estatística foi 
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realizada com base nos valores inferior, superior e medianos medidos obtidos 

dos dados do diâmetro longitudinal. O diâmetro longitudinal foi escolhido como 

parâmetro para o cálculo porque, teoricamente, extrapola os valores poros de 

peneira. O diâmetro longitudinal foi multiplicado pelo transversal para obter 

uma área comparável em µm2. A conversão de µm2 para µm permitiu uma 

melhor comparação da determinação do tamanho de partículas por MEV. A 

Tabela 1 mostra os valores calculados e os tamanhos de partícula das três 

amostras (QU01, QU02 e QU03). 

A comparação do volume em µm mostrou uma variação entre os valores 

inferiores e superiores, em relação ao valor médio, o que depende do volume 

da partícula. As partículas com volumes superiores, que passaram através de 

um tamis de malha 50 mesh (amostra QU01) mostraram uma dispersão de ± 

10% entre os valores inferiores, superiores e medianos. A amostra QU02 

mostrou uma dispersão de ± 30%, enquanto a QU03 mostrou uma dispersão 

de cerca de 15% para a partícula de menor volume e cerca de 50% para de 

volume maior. 

A técnica de MEV não é usada para medir tridimensionalmente, mas 

através das imagens foi visualizado a heterogeneidade do tamanho das 

partículas em uma mesma amostra, e entre elas. Esta ocorrência foi 

confirmada pela faixa de valores de tamanhos encontrados (inferior, médio e 

superior), e pela não equivalência do volume das amostras, verificada através 

da diferença de volume entre elas, por exemplo, a amostra QU01 apresentou 

volume médio de 115 μm, a QU02 67 μm e a QU03 49 µm. Estes dados são 

importantes, porque a superfície de contato influencia na velocidade de reação 

química de decomposição; partículas menores com maior área superficial têm 

diferentes velocidades de reação de decomposição térmica quando 

comparadas de áreas de superfície menores. 
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Tabela 5.1. Valores numéricos do tamanho das partículas das amostras. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diâmetro longitudinal 

(µ) 
Diâmetro transversal 

(µ) 
µ2 µ 

QU01     

Valor inferior 21 51 11067 105 

Valor 
mediano 

142 93 13206 115 

Valor 
superior 

218 74 16132 127 

QU02     
Valor inferior 54 47 2538 50 

Valor 
mediano 

92 49 4508 67 

Valor 
superior 

119 67 7973 89 

QU03     
Valor inferior 104 16 1664 41 

Valor 
mediano 

174 14 2436 49 

Valor 
superior 

139 40 5560 75 
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Figura 5.1. Eletromicrografias de varredura dos pós da planta em três 
diferentes tamanhos de partículas: QU 01, QU 02 e QU 03, no aumento de 
100x. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

5.3.2 Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

As curvas térmicas diferenciais dos pós da droga vegetal quixaba em 

diferentes tamanhos de volume mediano 49 µm, 67 µm e 115µm, estão 

representadas na Figura 2, por QU03, QU02 e QU01, respectivamente.  
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Figura 5.2. Curvas DTA dos pós da droga vegetal Sideroxylon obtusifolium em 
diferentes tamanhos de partículas e desdobramento do pico 1. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Observando-se o perfil térmico diferencial da droga vegetal quixaba 

avaliada em diferentes granulometrias, visualizou-se a presença de três 

eventos exotérmicos em comum para as três amostras. Na faixa de 

temperatura de 400 – 470°C, observou-se que o segundo evento aumenta com 

a diminuição do tamanho das partículas, sendo melhor visualizado nas 

amostras QU02 e QU03, cujas energias são de 107,83 J.g-1e 280,73 J.g-1, 

respectivamente, e para amostra QU01 de 30,16 J.g-1. Na amostra QU03 

observou-se a tendência ao desdobramento do primeiro evento em dois 

eventos, observado por uma elevação da linha de base , conforme mostrado na 

figura 2 (zoom). Este evento não foi observado nas demais amostras na faixa 

de temperatura de 220 a 310 °C. A amostra QU 03 ainda se diferencia das 

demais, pela ocorrência de um deslocamento da temperatura inicial do último 

pico exotérmico. Os picos 1 e 3 não diferiram quanto à liberação de calor entre 

as amostras estudadas, apresentando os seguintes valores em 1,41 J.g-1; 1,58 

J.g-1 e 1,66 J.g-1 (pico 1) e  1,67 J.g-1; 1,12 J.g-1e 1,14 J.g-1 (pico 3), paras as 

amostras QU01, QU02 e QU03, respectivamente.  

A perda de calor de decomposição térmica do segundo evento diferiu 

acentuadamente, o que permite a distinção entre as amostras de diferentes 
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granulometrias. A interpretação dos dados mostra ser possível diferenciar as 

amostras em função da energia liberada no segundo evento.       

 As diferenças do comportamento térmico observado entre as amostras 

de diferentes tamanhos de partículas sugerem que a amostra QU03 com 

menor tamanho de partícula, apresenta mais constituintes químicos, fato 

observado no aparecimento de mais um evento térmico. 

 

5.3.3 Termogravimetria (TG) 

 

 Avaliando-se o perfil termogravimétrico das amostras da droga vegetal 

quixaba (QU01, QU02 e QU03) na razão de 10 °C min-1 em atmosfera de 

nitrogênio, verificou-se a presença de cinco etapas de decomposição para 

amostra QU01, quatro para QU02 e três para amostra QU03. A faixa de 

temperatura da etapa principal ocorreu na faixa de 198,30 a 368,90 °C, com 

perda de massa máxima para amostra QU02, correspondendo a 42,1 % da 

massa total. Para as amostras avaliadas em atmosfera oxidativa, o perfil 

termogravimétrico da droga vegetal quixaba (QU01, QU02 e QU03) na razão 

de 10 °C min-1 verificou-se a presença de cinco etapas de decomposição para 

amostra QU01 e QU02 e quatro, para amostra QU03. A faixa de temperatura 

da etapa principal ocorreu na faixa de 196,7 a 353,3 °C, com perda de massa 

máxima para amostra QU02, correspondendo a 41 % da massa total. 

A primeira etapa de termodecomposição observada nas diferentes 

condições atmosféricas pode ser atribuída à perda de voláteis, 

majoritariamente água, representando uma variação de 5,26 a 8,42% 

(atmosfera inerte) e 6,5 a 8,3% (atmosfera oxidativa), iniciando-se a perda em 

26,1°C e 26,8°C, respectivamente.  Tais valores estão dentro do nível de 

aceitação preconizado pela legislação vigente, o qual é inferior a 14 % 

(ARAÚJO et al, 2006).    

As Figuras 3 e 4 ilustram as curvas termogravimétricas obtidas na razão 

de aquecimento 10 °C min-1 nas atmosferas de nitrogênio e ar sintético para as 

amostras de quixaba nos diferentes tamanhos de partículas (QU01, QU02 e 

QU03). 
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Figura 5.3. Curvas termogravimétricas da QU01, QU02 E QU03 na 
razão de aquecimento de 10 °C min-1 em atmosfera de nitrogênio. 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Avaliando-se a etapa principal observou-se similaridade entre as 

amostras até aproximadamente 350°C, para as duas atmosferas. Essa faixa de 

temperatura coincidente pode ser atribuída tanto à decomposição por 

degradação de constituintes semelhantes (degradação do conjunto dos macro 

e micro constituintes) , quanto pela  perda por volatilização. Como a faixa de 

temperatura e o percentual de perda de massa para as duas atmosferas foram 

similares para essa etapa (41 - 47%), infere-se que não ocorreu decomposição 

química de constituintes da amostra, e sim a saída de constituintes originários 

da matriz da planta que apenas passaram por uma transição de fase, 

volatilizaram. Observaram-se variações entre o número de etapas de 

decomposição entre as amostras e entre as atmosferas. De acordo com a 

caracterização realizada, observou-se que as amostras submetidas à 

atmosfera oxidativa, em contato com o oxigênio, apresentaram a temperatura 

inicial da etapa principal pouco inferior a das amostras submetidas à atmosfera 

inerte. O número de etapas de termodecomposição foi superior para as 

amostras avaliadas em atmosfera oxidativa. 
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Figura 5.4. Curvas termogravimétricas da QU01, QU02 E QU03 na 
razão de aquecimento de 10 °C min-1 em atmosfera de ar sintético. 
 
 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A última etapa de cada curva apresentada corresponde aos resíduos não 

degradáveis (conteúdo inorgânico), os quais apresentaram valores percentuais 

numa faixa de 8,44 a 22,49% de resíduo para as amostras avaliadas em 

atmosfera inerte e de 7,32 a 13,11%, para as amostras avaliadas em atmosfera 

oxidativa. Os maiores percentuais encontrados de resíduo de cinza foi para as 

amostras de menor granulometria, QU03. Os dados dos resíduos inorgânicos 

permitem diferenciar as amostras em relação ao seu tamanho de partícula.   

 

5.3.4 Determinação dos Parâmetros Cinéticos 

Determinação da ordem de reação e da energia de ativação 

De acordo com os resultados obtidos através da termogravimetria e 

aplicação do modelo cinético de Ozawa, os resultados obtidos mostraram 

mesma ordem de reação para todas as amostras avaliadas pelo método da 
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derivada, independente das condições atmosféricas; a ordem obtida foi a 

ordem zero.  

O parâmetro de ordem de reação é indício de que o processo de 

decomposição da etapa principal, etapa esta submetida ao cálculo cinético, 

ocorre por perda de massa que pode ser por vaporização de um constituinte 

sem decomposição ou pelo processo de degradação de moléculas formando 

substâncias com características de gases.  

Os valores de energia de ativação (Ea) versus granulometria dos pós 

encontrados foram diferentes entre as amostras de diferentes granulometrias 

para Sideroxylon obtusifolium em atmosfera de nitrogênio e ar sintético (Figura 

5). Observou-se através da visualização dos gráficos a influência da atmosfera 

nesses valores, sendo os maiores valores atribuídos as amostras submetidas 

às condições inertes, ou seja, sob atmosfera de nitrogênio. Avaliando-se as 

amostras entre si, de acordo com o tamanho das partículas dos pós, observou-

se que a energia de ativação obtida obedeceu a seguinte ordem: QU01 > 

QU02 > QU03, em atmosfera de nitrogênio esses valores foram de 203,71 kJ. 

mol-1, 173,83 kJ. mol-1 e 160,38 kJ. mol-1, respectivamente ; e em ar sintético 

159,07 kJ. mol-1,  141,34 kJ. mol-1 e 141,73 kJ. mol-1, respectivamente. Quanto 

menor a partícula, menor a energia de ativação necessária para degradar.  Os 

resultados mostraram que o processo de decomposição térmica não foi 

semelhante para droga vegetal estudada em diferentes granulometrias. Os 

valores de energia de ativação permitiram distinguir as amostras QU01, QU02 

e QU03. 
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Figura 5.5. Gráficos da energia de ativação versus tamanho de partícula da 
droga vegetal Sideroxylon obtusifolium em diferentes tamanhos de partículas, 
pelo método da derivada. 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Diante das caracterizações realizadas e dos dados termogravimétricos 

obtidos, observou-se que a amostra QU03 mostrou-se mais instável que as 

demais (QU01 e QU 02). Considerando o ponto de vista  tecnológico aplicado 

as drogas vegetais ela é a mais vantajosa, visto  que pelo fato da sua área 

superficial ser maior, as substâncias químicas ali presentes ficam mais 

vulneráveis, mais susceptíveis a interagirem com o meio e serem extraídas; os 

centros das partículas dessas amostras, encontram-se mais acessíveis, 

podendo os produtos derivados dessa amostra caracterizarem-se por maior 

riqueza composicional. Isso se pôde inferir ao visualizar-se que a amostra de 

menor granulometria ficou mais disponível para interagir com o calor, 

necessitando de menor energia para desencadear seu processo de 

degradação química.  

  

5.3.5 Pirólise 

Os resultados obtidos através das metodologias analíticas de microscopia 

e análise térmica mostraram que amostras oriundas de uma mesma espécie 

vegetal, cujas medidas foram expressas em volume, apresentaram diferenças 

no comportamento térmico e energia de ativação. 
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Os dados termogravimétricos obtidos  em atmosfera de nitrogênio 

apresentaram perdas de massa significativas da droga vegetal Sideroxylon 

obtusifolium na faixa de temperatura de 200-600°C na razão de aquecimento 

de  10 °C min-1. A partir dos resultados termogravimétricos e considerando os 

percentuais de perda de massa 18,4%; 51,0%; 68,4% e 93,12%, 

respectivamente nas temperaturas de  250, 350, 450 e 600°C,  decidiu-se  

avaliar quais produtos de decomposição estariam sendo liberados. As 

amostras foram submetidas ao processo de pirólise nas temperaturas de 250, 

350, 450 e 600°C. 

Os pirogramas das amostras submetidas a 250°C, Figura 6, mostraram 

perfis cromatográficos semelhantes entre as amostras de QU01, QU02 e 

QU03, apresentando cinco compostos comuns as três amostras, identificados 

inicialmente pelo tempo de retenção. No Tr 16,9 min a biblioteca Wiley229 

identificou a substância: 1-fluoro-2,2,4,4-tetrametil-3-pentanona (C9 H17 F O); 

22,2 min o isômero B do geranil linalol (C20 H34 O); em 26,0 min o 

2,6,10,14,18,22 – Tetracosahexano (C30 H50), identificou-se em 34,1 min o 

pulegenato de metila (C11 H18 O2) e o comato de metila (C31 H50 O4) em 34,7 

min.  
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Figura 5.6. Pirogramas da droga vegetal Sideroxylon obtusifolium em 
diferentes tamanhos de partículas (QU01, QU02 e QU03), nas temperaturas de 
250°C, 350°C, 450°C e 600°C.  

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os pirogramas das amostras submetidas a temperatura de 350°C 

apresentaram similaridade de seis substâncias, ocorridas no mesmo tempo de 

retenção, sendo elas: pentanal (C5 H10 O) em 8,2 min; ácido palmítico (C16 H32 

O2) em 18,3 min;  Isômero B do geranil linalol (C20 H34 O) em 22,5 min; 

2,6,10,14,18,22 – Tetracosahexano (C30 H50) em 26,0 min; 1-fluoro-2,2,4,4- 

tetrametil – 3 pentanona, em 33,7 min; em 34,1 min pulegenato de metila (C11 

H18 O2) e comato de metila (C31 H50 O4) em 34,7 min.  

Na temperatura de 450°C, os pirogramas mostraram similaridade de seis 

substâncias, ocorridas no mesmo tempo de retenção, sendo elas: o limoneno 

(C10 H16) em 6,1min; o ácido palmítico (C16 H32 O2) em 18,3 min; em 26,0 min. o  

2,6,10,14,18,22 – Tetracosahexano (C30 H50); em 28,6 min ácido 4-hexenóico 
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(C7 H8 O4); em 33,7 min 1-fluoro- 2,2,4,4- tetrametil-3-pentanona; em 34,1 min 

pulegenato de metila (C11 H18 O2) e comato de metila (C31 H50 O4) em 34,7 min.  

A temperatura de 600°C, mostrou similaridade para  seis compostos:  No 

tempo de 6,0 min o limoneno (C10 H16), em 18,3 min o ácido palmítico (C16 H32 

O2), em 28,6 min ácido 4-hexenóico (C7 H8 O4),   em 29,5 min, identificou-se o 

componente columbino (C20 H22 O6); em 34,1 min pulegenato de metila (C11 H18 

O2) e comato de metila (C31 H50 O4) em 34,7 min.  

Os  percentuais de área encontrados para as substâncias acima 

elencadas avaliadas nas temperaturas 250°C, 350°C, 450°C e 600°C  estão 

expostos na tabela 2.  

Tabela 5.2.Substâncias identificadas e percentual de área relativa para QU01, 
QU02 e QU03 obtidas em diferentes temperaturas. 

  Amostras 

  QU 01 QU 02 QU 03 

Temperat
ura (°C) 

Substâncias Área % Área % Área % 

250 

1-fluoro-2,2,4,4-tetrametil-3-
pentanona 

36828 98.8
0 

3222
8 

86.50 3724
8 

100.00 

Geranil linalol 87169
5 

65.2
0 

1335
445 

100.0
0 

5584
42 

41.80 

Tetracosahexano 24183
3 

100.
00 

1907
80 

78.80 1819
53 

75.20 

Pulegenato de metila 65242
4 

100.
00 

5678
08 

87.00 5540
13 

84.90 

Comato de metila 39592
5 

46.7
0 

2856
18 

33.00 8465
24 

100.00 

350 

Pentanal 35364
0 

20.2
0 

2927
71 

16.70 1745
491 

100.00 

Ácido palmítico 25460
2 

9.00 6376
94 

22.50 2823
384 

100.00 

2,6,10,14,18,22 – 
tetracosahexano 

16003
56 

33.8
0 

8263
72 

17.40 4730
958 

100.00 

1-fluoro-2,2,4,4-tetrametil-3-
pentanona 

54203
8 

31.7
0 

4062
38 

23.80 1706
074 

100.00 

Pulegenato de metila 46384
5 

37.9
0 

6051
02 

49.40 1223
845 

100.00 

Comato de metila 33097 46.0 2896 40.30 7183 100.00 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Para o cálculo da área relativa dos picos semelhantes nas três amostras, 

considerou-se a maior área como sendo correspondente a 100% e verificou-se 

através desses valores percentuais, que a amostra cujo tamanho de partículas 

é menor (QU 03), apresentou maior área cromatográfica para maioria dos 

componentes identificados quando comparado com as amostras de maior 

tamanho de partículas, prevalecendo  nas temperaturas de 350 e 600 °C. Na 

temperatura de 250 °C a amostra QU01 prevaleceu para dois componentes 

2,6,10,14,18,22 – Tetracosahexano (C30 H50) e pulegenato de metila (C11 H18 

O2) e para QU02 o isômero B do geranil linalol (C20 H34 O). A exceção 

visualizada ocorreu na temperatura de 450°C, pois nesta condição a maior 

parte dos componentes apresentaram maiores percentuais de área 

cromatográfica para a amostra QU 01.  

52 0 347 855 

450 

Limoneno 24530
48 

99.7
0 

2459
793 

100.0
0 

2348
615 

95.40 

Ácido palmítico 19635
32 

100.
00 

4182
46 

21.30 5726
50 

29.10 

2,6,10,14,18,22 – 
tetracosahexano 

19871
03 

100.
00 

4956
65 

24.90 4615
77 

23.20 

Ácido 4-hexenóico 43300
2 

100.
00 

4090
66 

94.40 3462
42 

79.90 

Pulegenato de metila 36450
5 

37.3
0 

9754
04 

100.0
0 

4828
90 

49.50 

Comato de metila 87254
93 

100.
00 

1816
595 

20.80 1713
279 

19.60 

 
 
 

600 

Limoneno 25283
3 

19.0
0 

1298
03 

9.80 1324
139 

100.00 

Ácido palmítico 36205
1 

56.7
0 

1182
90 

18.50 6384
16 

100.00 

Ácido 4-hexenóico 38935
0 

56.9
0 

1736
75 

25.40 6834
55 

100.00 

Columbino 13249
50 

83.6
0 

4069
36 

25,60 1584
783 

100.00 

Pulegenato de metila 43485
0 

58,8
0 

1575
41 

21.30 7387
68 

100.00 

Comato de metila 58560
9 

24,1
0 

8091
6 

3.30 2421
184 

100.00 
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As substâncias identificadas como produtos de degradação das 

amostras conforme os dados de tempo de retenção e da biblioteca de 

identificação quando avaliadas semi quantitativamente em relação a suas 

áreas de pico, demonstraram variações percentuais entre as amostras de 

diferentes granulometrias para todas as temperaturas avaliadas (250; 350; 450 

e 600°C). Conforme se aumentou a temperatura das amostras, mais produtos 

de degradação foram formados, o que corrobora com o aumento percentual de 

perda de massa anteriormente verificado através da termogravimetria, que 

mostrou que a 600°C a amostra havia degradado aproximadamente 95% da 

massa total.  

Os tempos de retenção de 26,0; 34,1 e 34,7 minutos foram comuns para 

as amostras estudadas, nas diferentes temperaturas de pirólise. Em 26,0 

minutos observou-se similaridade da identificação do produto de degradação 

(2,6,10,14,18,22 – Tetracosahexano (C30 H50);  para todas as amostras 

submetidas às temperaturas de 250, 350 e 450 °C. A similaridade para as 

análises ocorridas nas quatro temperaturas (250; 350; 450 e 600°C), ocorreu 

nos tempos de retenção de 34,1 e 34,7 minutos, em que se observou a 

identificação dos produtos de degradação: pulegenato de metila (C11 H18 O2) e 

comato de metila (C31 H50 O4), respectivamente.  

O fato dessas substâncias permanecerem intactas em menor 

temperatura (250°C) a maior (600°C) as quais foram submetidas, pode ser 

relacionado a perda por volatilização, verificada através da etapa principal de 

termodecomposição visualizada pelas curvas termogravimétricas e pelo estudo 

cinético anteriormente relatado, o qual foi de ordem zero, o que confirma a 

presença de substâncias que não se degradam, e sim passam por uma 

transição de fase, do sólido para o gás, vaporizam. Independente da 

temperatura do pirolizador essas substâncias adentram a coluna, sendo 

identificadas pelo detector. 

A impressão digital dos resíduos das amostras da droga vegetal 

estudada por PYR-GC-MS pode vir a ser uma alternativa a mais na 

caracterização térmica desse tipo de matéria-prima, podendo ser utilizada na 

identificação e comparação de amostras. Os resultados obtidos mostraram que 

as amostras da droga vegetal S. obtusifolium em diferentes granulometrias 



P á g i n a  | 98 

Capitulo III - Caracterização da droga vegetal Sideroxylon obtusifolium utilizando MEV E 

diferentes técnicas térmoanalíticas 

 

CORREIA, LP. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE PÓS DAS DROGAS  
VEGETAIS DA CARAIBEIRA (Tabebuia caraiba), QUIXABEIRA (Sideroxylon obtusifolium) E BOM-NOME 
(Maytenus rigida) EM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS. 2015 

podem ser identificados através de pirogramas obtidos nas temperaturas de 

degradação: 250, 350, 450 e 600°C.  

 

5.4 CONCLUSÃO 

A caracterização da droga vegetal de Sideroxylon obtusifolium  foi 

especificada quanto ao tamanho volumétrico da partícula por MEV, quanto as 

caracterísitcas térmicas e cinéticas por TG e DTA e quanto a identificação 

cromatográfica através dos pirogramas por PYR-GC/MS. Fica evidente a 

importância do controle de qualidade das drogas vegetais, incluindo o 

parâmetro de distribuição dos tamanhos das partículas. 
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CAPÍTULO IV- CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DA DROGA 
VEGETAL Maytenus rigida EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS 
ATRAVÉS DAS TÉCNICAS MEV/EDS, TG/DTA E PIRÓLISE GC-MS 
 

6.1 INTRODUÇÃO 

A Maytenus rigida é uma espécie típica do semiárido e já foi reportada por 

diversos estudos pela sua atividade antinociceptiva e antinflamatória. No 

estudo de MARTINS et al. (2012), esta espécie apresentou resultados frente ao 

teste de contrações abdominais induzidas por ácido acético, indicando que a 

atividade do extrato pode estar relacionada a ciclooxigenase. Esta planta 

também apresenta potencial antimicrobiano comprovado frente a diversos 

microrganismos, como bactérias gram-positivas, gram-negativas e leveduras 

(MARTUCCIELLO et al., 2010).  

A caracterização de drogas vegetais, de forma a estabelecer seus 

critérios de qualidade, é importante para que posteriormente se alcance um 

derivado vegetal ou produto fitoterápico de qualidade. 

O processo de pulverização da matéria-prima vegetal constitui uma 

etapa crítica na produção de medicamentos fitoterápicos, uma vez que o 

produto pulverizado representa na maioria das vezes o insumo indispensável 

para obtenção de preparações intermediárias, desse modo, o controle da 

tenuidade de pós é uma etapa indispensável no processo de produção (SILVA, 

2006). 

Os órgãos regulatórios mundiais já se atentam quanto à importância do 

embasamento científico acerca das plantas medicinais e a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária vem tratando disso e atualmente dita os pré-requisitos de 

notificação e registro desses produtos através da RDC 26/2014.  

Metodologias analíticas utilizando diferentes princípios de avaliação vêm 

sendo empregadas na caracterização da matéria-prima vegetal, de forma a 

assegurar a eficácia e segurança de uso por parte dos usuários, bem como ser 

alternativa eficaz e de baixo custo para que empresas as utilizem durante as 

etapas de produção e controle dos medicamentos fitoterápicos e dos 

tradicionais fitoterápicos.  
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O objetivo deste trabalho consistiu em aplicar a Microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) com espectroscopia de energia dispersiva (EDS), técnicas 

térmicas (Termogravimetria (TG) e Análise Térmica Diferencial (DTA)) e pirólise 

acoplada à cromatografia gasosa/espectrometria de massa (Pir-CG/EM) para 

caracterização de pós com diferentes tamanhos de partícula de Maytenus 

rigida.  

 

6.2 MATERIAL E MÉTODOS 

6.2.1 Droga Vegetal 

O material botânico (folhas) da Maytenus rigida utilizado neste estudo foi 

coletado na região do “cariri paraibano”, no município de Caraúbas, limite com 

Coxixola, durante os meses de junho e julho de 2012. A coleta foi realizada a 

partir de plantas adultas selecionadas, acompanhadas de pessoal técnico 

qualificado. 

 As espécies coletadas foram identificadas por comparação com 

exsicatas já depositadas no Herbário Prof. Jayme Coelho de Moraes (EAN), 

pelo botânico Prof. Dr. Leonardo Félix, conforme registros: Maytenus rigida 

Mart. (EAN 14322, 15721). 

 

6.2.2 Obtenção do pó 

As folhas das plantas foram desidratadas em estufa com circulação de ar 

com temperatura controlada de 40 °C. O material seco foi moído usando um 

moinho de quatro facas móveis e quatro fixas, modelo Willey, da marca 

Marconi, acoplado a um tamis de 10 mesh. 

A droga vegetal pulverizada foi submetida a um sistema de peneiras com 

diferentes tamanhos de poros: 297, 149 e 74 µm, correspondente a 48, 100 e 

200 meshs, respectivamente. Os pós obtidos nas diferentes granulometrias 

foram acondicionados separadamente em frascos de polietileno branco, fosco 

e devidamente fechados, para proteção da luz e da umidade e armazenados 

em temperatura ambiente. 
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As amostras foram nomeadas de MR de acordo com sua nomenclatura 

científica, Maytenus rígida, acrescidas da numeração 01, 02 e 03, 

correspondentes aos diferentes tamanhos de partículas (grande (<297-149 

µm), médio (< 149-74µm) e pequeno (<74µm)), respectivamente. 

6.2.3 Determinação do Tamanho de Partículas 

As análises microscópicas dos pós das plantas em diferentes 

granulometrias foram realizadas através de um microscópio eletrônico de 

varredura, modelo MEV TM-1000, Hitachi, acoplado a espectroscopia de 

energia dispersiva de raios-x (EDS). 

 

6.2.4 Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

As curvas térmicas diferenciais dos pós das plantas em diferentes 

granulometrias (297, 149 e 74µm)  foram obtidas em um analisador térmico 

diferencial, modelo DTA-50, da Shimadzu, na razão de aquecimento de 10 °C 

min–1, variando de 25 °C até temperatura de 900 °C, em atmosfera de 

nitrogênio, com fluxo de 50 mL min–1. As amostras foram acondicionadas em 

cadinho de alumina utilizando massa de 5,00 mg (± 0,5) para cada amostra. A 

calibração do equipamento foi realizada através do ponto de fusão e entalpia 

dos padrões de índio e zinco. As curvas térmicas diferenciais foram analisadas 

usando o programa Tasys 60, da Shimadzu. 

 

6.2.5 Termogravimetria (TG) 

 

As curvas termogravimétricas dinâmicas dos pós das plantas em 

diferentes granulometrias foram obtidas em uma termobalança modelo TGA-

50H, da Shimadzu, na razão de aquecimento de 5, 10, 20 e 40 °C min–1, 

variando de 25 °C até temperatura de 900 °C. Utilizou-se atmosfera de 

nitrogênio e de ar sintético, com fluxo de 50 mL min–1 e 20 mL min–1, 

respectivamente. Foi utilizado massa de 5,00 mg (± 0,05) acondicionada em 



P á g i n a  | 105 

Capitulo IV - Caracterização física e química da droga vegetal maytenus rigida 

em diferentes granulometrias através das técnicas MEV/EDS, TG/DTA e 

pirólise GC-MS 
 

CORREIA, LP. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE PÓS DAS DROGAS  
VEGETAIS DA CARAIBEIRA (Tabebuia caraiba), QUIXABEIRA (Sideroxylon obtusifolium) E BOM-NOME 
(Maytenus rigida) EM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS. 2015 

cadinho de alumina para cada amostra. A calibração da termobalança foi feita 

utilizando oxalato de cálcio monohidratado. As curvas foram analisadas através 

do software Tasys 60, da Shimadzu, para caracterizar as etapas de perda de 

massa. 

 

6.2.6 Estudos Cinéticos 

 

A ordem de reação (n) e energia de ativação (Ea) foram determinados 

utilizando o modelo de Ozawa para os dados de TG dinâmica em atmosfera de 

nitrogênio e ar sintético, utilizando o software TA-50. 

A determinação da faixa de temperatura (inicial e final) da etapa 

determinante, necessária para aplicar o modelo de Ozawa, foi obtida pelo 

modelo de coleta de dados: curva da derivada primeira. 

6.2.7 Pirólise acoplada a GC/MS 

O processo pirolítico foi realizado usando um pirolizador (Shimadzu, Pyr-

4A), diretamente acoplado a um sistema de Cromatografia 

gasosa/Espectrometria de massas (Shimadzu, GCMS-QP5050A). Foi utilizada 

uma coluna capilar com fase estacionária fenil:dimetilpolissiloxano (5:95), com 

30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25 m de tamanho de 

partícula. A temperatura de interface foi de 300 °C. O forno foi operado com a 

seguinte programação de temperatura 50 °C (inicial) e 10 °C min–1 até 300 °C, 

permanecendo nessa temperatura por 10 minutos. Utilizou-se como gás de 

arraste o Hélio a um fluxo de 1,7 mL min–1 e uma razão de split de 1:20. O 

espectrômetro de massas foi configurado para varrer uma faixa de massa entre 

m/z 50 e 450. Os espectros de massas foram obtidos por impacto eletrônico a 

uma energia 70 eV.  

A amostra correspondente a uma minúscula porção dos pós da droga 

vegetal foi colocada em cadinho de platina e introduzida no pirolisador nas 

temperaturas de 250, 350, 450 e 600 ° C, selecionadas de acordo com as 
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etapas de termodecomposição visualizadas através da termogravimetria das 

amostras estudadas.  

Os compostos químicos produzidos nos processos pirolíticos foram 

identificados através da análise comparativa com os espectros de massa da 

biblioteca Wiley, 6a. Edição para o Class-5000. 

 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.3.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) acoplado a 

Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS) 

Tendo em vista que a granulometria do pó é um fator interferente no 

processo de obtenção de derivados vegetais e do próprio medicamento 

fitoterápico, a determinação do tamanho das partículas do pó foi calculada 

como forma de controle de qualidade da matéria-prima a qual é utilizada em 

diversos tipos de preparações.  A determinação da granulometria influência nos 

parâmetros físicos, químicos e biológicos de qualidade.  

A Figura 1 mostra os diferentes tamanhos de partículas das amostras 

(MR 01, MR 02, MR 03). As micrografias mostram a diferença de tamanho dos 

pós, irregularidades de morfologia e as ranhuras superficiais das folhas, bem 

como, os poros, os quais são melhores visualizados nas partículas de maior 

tamanho.  

O processo de tamisação mostrou-se limitado quanto à uniformidade do 

tamanho das partículas, pois se observou que o processo de moagem de 

folhas vegetais produz partículas com tamanhos diferentes nos planos 

longitudinais e transversais de forma a favorecer a passagem de partículas 

maiores do que tamanho real dos poros das peneiras.  

Através da ferramenta do ImageJ, as imagens obtidas da MEV foram 

tratadas e os tamanhos das partículas do pó estimados, osquais foram 

claissificados em uma planilha do excel. Os valores medianos, limites inferiores 

e superiores da distribuição dos tamanhos de partículas por amostra foram:  

MR 01 187; 95 e 210 µm; MR 02  90;  51e 94 µm e MR 03 21; 12 e 33 µm.  
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Verificou-se que a especificação da qualidade das drogas vegetais no 

quesito granulometria,deve levar em consideração o volume da partícula e não 

apenas os tamanhos longitudinais e transversais para  que se possa obter 

informações sobre uma distribuição uniforme dos tamanhos das partículas. Os 

dados obtidos na MEV foram utilizados para calcular o volume aparente 

baseado nos tamanhos longitudinal e transversal de cada partícula. Tomou-se 

por base a classificação estatística dos dados do diâmetro longitudinal para os 

valores medianos, de limite superior e inferior, pois este teoricamente 

extrapolava os valores dos poros da peneira. Para tanto foi multiplicado os 

diâmetros longitudinal pelo transversal para se obter uma área comparável em 

números quadrados, ou seja µm2. A conversão de µm2 por µm possibilitou uma 

melhor comparação dos tamanhos das partículas obtidos pela MEV. O quadro 

1 mostra os valores obtidos dos tamanhos das partículas das três amostras 

(MR01, MR02 e MR03) calculados.  

Figura 6.1. Eletromicrografias de varredura dos pós da planta em três 
diferentes tamanhos de partículas: MR 01, MR 02 e MR 03, no aumento de 

100x. 

 
 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 6.1. Valores numéricos do tamanho das partículas das amostras 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Os resultados obtidos através da EDS permitiram determinar a 

composição qualitativa e semiquantitativa das amostras (tabela 2), dando 

informações acerca das propriedades do material em estudo. Tal identificação 

foi realizada através da interação inelástica do feixe de elétrons com a amostra. 

Observou-se a presença dos elementos C, O, Ca, K, Cl, Si e Mg. Além 

da variação qualitativa entre as amostras, houve diferenças quantitativas do 

percentual de massa dos elementos entre as amostras.  

O perfil químico obtido através da EDS permitiu avaliar a variação da 

presença de elementos químicos, verificando a homogeneidade composicional 

dos pós da planta de uma mesma espécie em diferentes granulometrias, os 

quais posteriormente são utilizados para obtenção de derivados vegetais.  O 

uso de técnicas refinadas auxilia na confirmação de resultados posteriores, 

para que estes sejam mais conclusivos e confiantes. Elementos não 

identificados podem ser justificados pelo limite de detecção da técnica.   

A integração dos dados do MEV/EDS mostrou-se promissora no 

fornecimento de subsídios para caracterização de amostras vegetais de uma 

mesma espécie com diferentes tamanhos de partículas, podendo-se inferir 

 
Diâmetro 

longitudinal (µ) 
Diâmentro 

transversal (µ) 
µ2 µ 

MR 01     

Valor inferior 100 89 8941 95 

Valor mediano 217 163 35273 187 

Valor Superior 306 144 44135 210 

MR 02     

Valor inferior 62 42 2630 51 

Valor mediano 98 83 8190 90 

Valor Superior 156 56 8758 94 

MR 03     

Valor inferior 13 11 143 12 

Valor mediano 26 17 450 21 

Valor Superior 69 15 1062 33 
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diferenciações físicas entre as amostras, bem como possíveis diferenciações 

químicas, as quais devem ser melhor investigadas.  

Investigar a composição elementar do chá é extremamente importante do 

ponto de vista farmacológico, toxicológico, bem como ambiental, tendo em vista 

que depende de vários fatores, como: características do solo (composição 

mineral, pH, tamanho das partículas, etc.),  condições ambientais (temperatura, 

precipitação, umidade, qualidade do ar, etc.) e a planta do chá (cultivo e estado 

biológico, por exemplo). Além disso, o fingerprint elementar já provou ser útil 

para a classificação de chás de acordo com a origem geográfica (MOREDA-

PIÑEIRO; FISHER; HILL, 2003).  

 
Tabela 6.2. Composição semiquantitativa dos pós da planta em três diferentes 
tamanhos de partículas: MR 01, MR 02 e MR 03 por Espectroscopia de energia 
dispersiva (EDS). 

 

Elementos Amostras 
Percentual 

(%) 

C 

MR 01 63 

MR 02 65 

MR 03 50 

O 

MR 01 30 

MR 02 32 

MR 03 34 

Ca 

MR 01 3 

MR 02 0,6 

MR 03 4 

K 

MR 01 1,5 

MR 02 0,5 

MR 03 6 

Cl 

MR 01 1 

MR 02 1 

MR 03 3 

Mg 

MR 01 0,7 

MR 02 - 

MR 03 - 

Si 

MR 01 - 

MR 02 0,3 

MR 03 - 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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6.3.2 Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 

As curvas térmicas diferenciais dos pós da droga vegetal Maytenus 

rigida em diferentes tamanhos de volume medianos 187 µm,  90 µm e 21 µm, 

estão representadas na Figura 2, por MR 01, MR 02 e MR 03, respectivamente.  

 

Figura 6.2. Curvas DTA dos pós da droga vegetal Maytenus rigida em 
diferentes tamanhos de partículas. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

O perfil térmico diferencial da droga vegetal Maytenus rigida nos três 

tamanhos de partícula apresentou três eventos térmicos exotérmicos para as 

amostras MR02 e MR03, e apenas dois para MR01. Os dois eventos 

coincidentes nas três amostras não diferiram entre si, ocorrendo em faixa de 

temperatura aproximada e com liberação de energia equivalente. O segundo 

evento visualizado apenas nas amostras 02 e 03, apesar de ocorrerem em 

temperaturas aproximadas, diferiram em termos de energia liberada (7,37 J.g-1 

e 93,55 J.g-1), observou-se que com a diminuição do tamanho das partículas 

aumentou a energia liberada durante o evento de transição. 



P á g i n a  | 111 

Capitulo IV - Caracterização física e química da droga vegetal maytenus rigida 

em diferentes granulometrias através das técnicas MEV/EDS, TG/DTA e 

pirólise GC-MS 
 

CORREIA, LP. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE PÓS DAS DROGAS  
VEGETAIS DA CARAIBEIRA (Tabebuia caraiba), QUIXABEIRA (Sideroxylon obtusifolium) E BOM-NOME 
(Maytenus rigida) EM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS. 2015 

Através dos dados de análise térmica diferencial, para a droga vegetal 

Maytenus rigida, foi possível observar diferenças nos perfis térmicos das 

amostras estudadas, através da ausência de visualização de um evento 

exotérmico característico apenas na amostra de tamanho de partícula mediano 

superior a 187 µm. 

A Tabela 2 apresenta os parâmetros determinados por análise térmica 

diferencial para Maytenus rigida. 

 

Tabela 6.3. Parâmetros determinados por análise 
térmica diferencial para Maytenus rigida. 

Amostras 
Temperatura 

(ºC) 
Entalpia 

(J/g) 

1° Evento 

MR 

MR 01 344,22 1,33 

MR 02 342,28 1,56 

MR 03 339,79 1,42 

2° Evento 

MR 

MR 01 - - 

MR 02 384,55 7,37 

MR 03 381,51 93,55 

3° Evento 

MR 

MR 01 488,80 3,50 

MR 02 489,11 2,81 

MR 03 491,67 2,69 

Fonte: Dados da Pesquisa 

6.3.3 Termogravimetria (TG) 

 

O perfil termogravimétrico das amostras da droga vegetal Maytenus 

rigida (MR01 e MR02 e MR 03), na razão de 10 °C min-1 em atmosfera de 

nitrogênio, apresentou cinco etapas de decomposição para amostra MR01 e 

apenas três para as demais amostras. A faixa de temperatura da etapa 

principal ocorreu na faixa de 205,8 a 382,0 °C, com perda de massa máxima 

para amostra MR02, correspondendo a 48,5 % da massa total. 

Para as amostras avaliadas em atmosfera oxidativa o perfil 

termogravimétrico da droga vegetal Maytenus rigida (MR01, MR02 e MR03) na 
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razão de 10 °C min-1, apresentou cinco etapas de decomposição para todas as 

amostras. A faixa de temperatura da etapa principal ocorreu na faixa de 204,4 a 

381,9 °C, com perda de massa máxima para amostra MR01, correspondendo a 

40,5 % da massa total. Não foi verificado diferenças na faixa de temperatura 

quando comparado a etapa principal das amostras nas duas condições 

atmosféricas estudadas. 

A primeira etapa de termodecomposição observada nas diferentes 

condições atmosféricas corresponde à volatilização de componentes da 

amostra, principalmente água, correspondendo a uma faixa de perda de 7,4 a 

10,3% (atmosfera inerte) e 6,6 a 9,5% (atmosfera oxidativa), iniciando-se a 

perda em 30,6°C e 31,4°C, respectivamente.  Os valores encontrados estão de 

acordo com o preconizado pela legislação vigente, o qual é inferior a 14 % 

(ARAÚJO et al, 2006).    

As Figuras 3 e 4 ilustram as curvas termogravimétricas obtidas na razão 

de aquecimento 10°C. min-1 nas atmosferas de nitrogênio e ar sintético para as 

amostras de bom-nome nos diferentes tamanhos de partículas (MR01, MR02 e 

MR03). 

 
Figura 6.3. Curvas termogravimétricas da MR01, MR02 e MR03 na 
razão de aquecimento de 10 °C min-1 em atmosfera de nitrogênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Figura 6.4. Curvas termogravimétricas da MR01, MR02 e MR03 na 
razão de aquecimento de 10 °C min-1 em atmosfera de ar sintético. 
 

 

 

 

 

 

 

] 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A etapa principal foi similar para as três amostras em questão até a 

temperatura aproximada de 380,0°C (nitrogênio) e 350,0°C (ar sintético).  

Podendo atribuir-se a essa etapa tanto à decomposição por degradação de 

constituintes semelhantes (degradação do conjunto dos macro e micro 

constituintes), quanto pela  perda por volatilização. Observando-se a 

caracterização realizada, verificou-se que as amostras submetidas à atmosfera 

oxidativa, em contato com o oxigênio, possuem as etapas melhor definidas, a 

quantidade de etapas de termodecomposição é superior em relação as curvas 

obtidas em condição inerte.  Apesar dessas diferenças obervadas entre as 

amostras em diferentes condições atmosféricas, verificou-se que não há 

diferença significativa no perfil de decomposição da etapa principal, diferente 

do perfil visto quando comparadas as curvas a temperaturas acima de 380°C. 

Durante a etapa principal pode-se afirmar que ocorreu a volatilização de alguns 

componentes da matriz vegetal, os quais não foram degradados. Estes 

produtos volatilizados não sofreram ação da temperatura nem da atmosfera 

oxidativa, apenas passaram para o estado gasoso.  
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O estudo cinético para comparação de parâmetros como Ea foi realizado 

de forma a melhor caracterizar as diferentes amostras. De acordo com os 

dados obtidos, será possível verificar quais amostras são mais propensas ao 

processo de decomposição térmica.   

 

6.3.4 Estudos Cinéticos 

 

 Através da visualização dos gráficos energia de ativação (Ea) versus 

granulometria do pó da droga vegetal Maytenus rigida em diferentes tamanhos 

de partículas, pelo método da derivada em atmosfera de nitrogênio e ar 

sintético observou-se maior diferença cinética entre as partículas MR02 e 

MR03, quando comparadas pela derivada primeira, em atmosferas diferentes. 

Em atmosfera inerte e de ar sintético, observou-se uma diminuição da energia 

de ativação com a diminuição da granulometria do pó, MR01 > MR02 > MR03 

(Figura 5).  

 

Figura 6.5. Gráficos da energia de ativação versus tamanho de partícula da 
droga vegetal Maytenus rigida em diferentes tamanhos de partículas, pelo 
método da derivada 
 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

As amostras instáveis necessitam de uma menor energia de ativação 

para que ocorram as reações de termodecomposição, e os pós cujos tamanhos 

de partículas são menores adotam esta característica. A possibilidade de 

padronizar-se o pó para que tenha uma maior sua área superficial, garante 
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maior uniformidade, distribuição de calor, e consequentemente com estas 

atibuições precisará de uma menor energia de ativação, fato observado nas 

condições estudadas para droga vegetal Maytenus rigida. 

A diferença apresentada entre os perfis de termodecomposição das 

drogas vegetais estudadas pode justificar-se por tratar-se de uma matriz 

complexa, e que o tamanho do grânulo do pó está suscetível a receber ou 

liberar calor de acordo com a distribuição das partículas, tendo em vista que 

determinados constituintes do material fica mais propício quando melhor 

distribuídos em uma maior área superficial, o centro das partículas menores 

estão mais favoráveis a se decomporem. Por tratar-se de uma matriz 

complexa, rica em macrocomponentes, o processo físico de tamisação pode 

favorecer em termos qualitativos e quantitativos a decomposição de novos 

componentes e majorar a quantidade de outros.  

O desenvolvimento de metodologias analíticas que auxiliem na 

caracterização das drogas vegetais é uma alternativa à padronização dos pós 

de drogas vegetais. Diferenças na granulometria do material podem implicar 

em produtos com composições diferentes. 

A distribuição do tamanho de partícula influi significativamente em várias 

etapas da produção, portanto a sua determinação é uma etapa crítica em todos 

os processos que de alguma maneira envolvam materiais na forma de pós. 

 

6.3.5 Pirólise 

 

Os resultados obtidos através das metodologias analíticas de microscopia 

eletrônica de varredura com espectroscopia de energia dispersiva de raio-x e 

análise térmica (DTA e TG) mostraram que amostras oriundas de uma mesma 

espécie vegetal, obtidas com diferentes tecnologias quanto ao seu diâmetro 

expressado em volume apresentam diferenças no comportamento térmico e 

energia de ativação. 

Os dados termogravimétricos obtidos  em atmosfera de nitrogênio 

apresentaram perdas de massa significativas para a droga vegetal Maytenus 
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rigida na faixa de temperatura de 200-600°C na razão de aquecimento de  10 

°C min-1, sendo estes percentuais de perda de massa de 15,4%; 42,0%; 57,9% 

e 75,7%, respectivamente para as temperaturas de  250, 350, 450 e 600°C.  A 

partir desses resultados decidiu-se avaliar os produtos de decomposição 

liberados nessas temperaturas específicas. As amostras foram submetidas ao 

processo de pirólise nas temperaturas de 250, 350, 450 e 600°C. 

 

Figura 6.6 Pirogramas da droga vegetal Maytenus rigida em diferentes 
tamanhos de partículas (MR01, MR02 e MR03), nas temperaturas de 250°C, 
350°C, 450°C e 600°C. 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 6.4: Substâncias identificadas e áreas percentuais relativas das 
amostras MR01, MR02 e MR03 em diferentes temperaturas. 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

  MR 01 MR 02 MR 03 

 Substâncias Área % Área % Área % 

250°C        

 Octadecano 48916
2 

100 41908
0 

85,6 43926
2 

89,7 

Espatulenol 23235
51 

100 97898
4 

42,1 53091
4 

22,8 

350°C        

 Ácido hexadecanóico 14604
19 

100 40401
5 

27,6 35837
6 

24,5 

Farnesol (Isômero A) 21981
27 

100 46850
9 

21,3 19397
8 

8,8 

Octadecano 29405
11 

100 94959
0 

32,2 25420
3 

22,2 

Espatulenol 12720
191 

100 18832
99 

14,8 70418
0 

5,53 

450°C        

 Ácido hexadecanóico 10489
95 

51,1 20497
18 

100 48184
4 

21,5 

 Oxabiciclo (6,1,0) 
nonano 

34132
49 

100 24897
77 

72,8 12154
35 

35,6 

 Farnesol (Isômero A) 11078
53 

41,5 26684
07 

100 66263
5 

24,8 

Octadecano 15358
33 

95,7 16037
12 

100 13540
31 

84,4 

Espatulenol 48599
18 

100 38651
09 

79,5 16108
55 

33,1 

600°C        

 
 
 

Fenantreno 16844
32 

100 10028
32 

59,5 68515 4,06 

Dodeceno 61121
9 

100 44027
6 

42,0 22095
1 

36,1 

Ácido hexadecanóico 10732
80 

100 57039
6 

53,1 - - 

Octadecano 25863
53 

100 16361
80 

63,2 19455
2 

7,5 

Espatulenol 13043
412 

100 74296
09 

56,9 69423
2 

5,3 
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Os dados obtidos através da pirólise mostraram a quebra da droga 

vegetal nas diferentes temperaturas 250, 350, 450 e 600°C, fornecendo dados 

dos seus produtos de degradação para cada amostra nessas diferentes 

temperaturas. A tabela 3 mostra os componentes, suas respectivas àreas e 

percentual relativo. 

 Os pirogramas das amostras submetidas a 250°C, Figura 4, mostraram 

perfis cromatográficos semelhantes entre as amostras de MR01, MR02 e 

MR03, apresentando dois compostos comuns as três amostras, identificados 

inicialmente pelo tempo de retenção. No Tr 31,5 min a biblioteca Wiley229 

identificou a substância: octadecano (C19H40), e no Tr de 31,8 min o composto 

espatulenol (C15H26O). A amostra MR 01 apresentou maior  percentual 

realativo de área para os dois compostos.  

 Os pirogramas das amostras submetidas a temperatura de 350°C 

apresentaram similaridade de quatro substâncias, ocorridas no mesmo tempo 

de retenção, sendo elas: o ácido hexadecanóico (C18H36O2) em 18,3 min, o 

farnesol (isômero A) (C15H26O) em 25,9 min, o octadecano (C19H40)  em 31,5 

min e o espatulenol (C15H26O) em 31,8 min.  

Na temperatura de 450°C, os pirogramas mostraram similaridade de 

cinco substâncias, ocorridas no mesmo tempo de retenção, sendo elas: o ácido 

hexadecanóico (C18H36O2) em 18,3 min, o oxabiciclo (6,1,0) nonano (C8H14O) 

em 22,2 min, o o farnesol (isômero A) (C15H26O) em 25,9 min, o octadecano 

(C19H40)  em 31,5 min e o espatulenol (C15H26O) em 31,8 min. . Nesta 

temperatura a maioria dos componentes foram quantitativamente maiores para 

a amostra  MR 02, sendo o oxabiciclo e o espatulenol majoritários para a 

amostra MR 01. O aumento de 100 °C de temperatura foi capaz de produzir um 

outro produto de degradação quando comparado as amostras submetidas a 

350°C, que foi o oxabiciclo. Os demais mostraram-se estáveis ao aumento da 

temperatura.   

 A temperatura de 600°C, mostrou similaridade para  cinco compostos:  

No tempo de 11,2 min identificou-se o fenantreno (C14H10), em 15,6 min o 

dodeceno (C12H26), ácido hexadecanóico (C18H36O2) em 18,3 min, o 
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octadecano (C19H40)  em 31,5 min e o espatulenol (C15H26O) em 31,8 min. Por 

ser uma temperatura mais elevada novos produtos foram formados a exemplo 

do fenantreno e do dodeceno. Os valores percentuais de área para todos os 

compostos identificados foram maiores para amostra MR 01.   

 A avaliação semi quantitativa dos produtos de degradação identificados 

para as amostras em questão mostrou variações de percentual de massa entre 

as amostras de diferentes granulometrias para todas as condições de 

temperatura avaliadas. O aumento da temperatura como de se esperar, 

favoreceu a quebra e  mais produtos foram formados e visualizados no 

pirograma, tal fato condiz com o valor de maior percentual de massa 

degradado obtido pela termogravimetria, o qual correspondeu a 75,7% da 

massa inicial da amostra.  

Os tempos de retenção de 31,5 min (octadecano (C19H40)) e 31,8 min 

(espatulenol (C15H26O)) foram comuns para todas as amostras estudadas nas 

diferentes temperaturas, e os produtos correspondentes também coincidiram 

para as amostras independendo da temperatura e da granulometria do pó.    

A constância de identificação desses dois compostos tanto em 

temperaturas mais baixas (250°C) quanto em mais elevadas (600°C), levando-

se em consideração que em 250°C já teve o início da etapa principal de 

decomposição  pode ser relacionado a perda por volatilização, pelo fato da 

molécula permanecer inalterada na faixa de temperatura estudada e ainda 

pelos dados do estudo cinético, o qual determinou-se por ser de ordem zero. 

Tais evidências contribuem para confirmar que essas substâncias não 

degradam, e sim vaporizam; sendo identificadas pelo detector mesmo em 

temperaturas elevadas.  

A comparação de amostras vegetais de diferentes granulometrias 

através da impressão digital de componentes de degradação por PYR-GC-MS 

vem sendo utilizada como ferramenta de controle de qualidade de drogas 

vegetais, podendo ser utilizada como técnica de identificação e comparação de 

amostras. Nesse estudo, através da técnica de PYR-GC-MS, junto com a TG, 
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pôde-se identificar a amostra da Maytenus rigida em diferentes tamanhos de 

partícula nas temperaturas de degradação: 250, 350, 450 e 600°C.   

 

   

6.4 CONCLUSÃO 

  Parâmetros como tamanho volumétrico da partícula por MEV, 

propriedades térmicas e cinéticas por DTA e TG e impressão digital através da 

identificação cromatográfica através dos pirogramas por PYR-GC/MS foram 

determinados para droga vegetal Maytenus rigida. Diferenças de resultados 

foram observados quando considerado os diferentes tamanhos das partículas 

das amostras.   A utilização de novas ferramentas tecnológicas na obtenção e 

caracterização de drogas vegetais é um recurso promissor e eficaz para 

padronização desse tipo de matéria-prima, de forma a garantir aos usuários 

qualidade dos produtos em termos tanto qualitativos quanto quantitativos. 
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CAPÍTULO V - POTENCIAL ANTIOXIDANTE E CITOTÓXICO DA DROGA 

VEGETAL Tabebuia caraíba 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

 

O gênero Tabebuia (Bignoniaceae) engloba plantas nativas das 

Américas Central e do Sul, as quais apresentam vasto uso na medicina 

popular. Seus extratos são utilizados no tratamento de úlceras e outros 

distúrbios gastrintestinais, sífilis, candidíase, prostatite, alergias, entre outros. 

Os principais constituintes incluem naftoquinonas, furanonaftoquinonas, ácido 

benzóico e flavonóides (LEMOS et al., 2012). 

O chá é obtido por infusão, e são ricos em compostos biologicamente 

ativos (flavonoides, catequinas, polifenóis, alcaloides, vitaminas, sais minerais) 

que contribuem para a prevenção e o tratamento de várias doenças 

(TREVISANATO; KIM, 2000). Destacam-se por apresentarem alta atividade 

antioxidante, sendo esta dependente do perfil de compostos fenólicos extraídos 

no processo de infusão. Tal atividade desperta interesse devido ao impacto 

positivo sobre as condições de saúde, vitalidade celular e corporal (ATOUI et 

al., 2005; FECKA; TUREK, 2007). 

Os ensaios para verificação da atividade antioxidante diferem em 

relação ao mecanismo de reação, às espécies-alvo, às condições reacionais e 

na forma com os resultados são expressos. Não obstante a diversidade de 

métodos para avaliar a capacidade antioxidante, não existe um procedimento 

metodológico universal (HALLIWELL, 1995; HUANG et al., 2005; NIKI, 2000). 

Este fato impõe a necessidade de avaliar a capacidade antioxidante por 

diferentes ensaios, com fundamentos e mecanismos de ação diferentes. 

Vários estudos relatam a presença de antioxidantes em chás, mas a 

metodologia utiliza extratos obtidos por solventes orgânicos das folhas secas. 

Há poucos relatos sobre os compostos fenólicos e atividade antioxidante em 

infusões de ervas. Assim os chás demonstram interesse quanto à avaliação do 

potencial antioxidante (MORAIS et al., 2009). 
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Como forma de aperfeiçoar o marco regulatório, inserido no contexto da 

cadeia produtiva de plantas medicinais e de fitoterápicos, a legislação sanitária 

brasileira que dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos RDC nº. 

10/2010 e 14/2010, foram atualizadas recentemente, sendo publicada a 

Resolução 26/2014, permitindo o acompanhamento do desenvolvimento 

científico e tecnológico, e possibilitando ampliação do acesso da população aos 

medicamentos (BRASIL, 2010).  

Segundo a RDC nº 26/14, os produtos tradicionais fitoterápicos são os 

obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais cuja 

segurança e efetividade sejam baseadas em dados de uso seguro e eficaz 

publicados na literatura técnico-científica e que sejam concebidos para serem 

utilizados sem a vigilância de um médico para fins de diagnóstico, de 

prescrição ou de monitorização (BRASIL, 2014). 

Para certificação da segurança desses produtos, métodos alternativos 

como o ensaio de citotoxicidade pode vir a ser uma alternativa para garantir 

aos usuários a ausência de efeitos indesejados.  

As primeiras informações sobre a segurança dos compostos em teste se 

dá pelos ensaios de toxicidade celular. Muitas moléculas promissoras são 

descartadas logo de início, devido à sua citotoxicidade. Embora os resultados 

dos testes que avaliam a citotoxicidade in vitro possam não ter uma correlação 

direta com os in vivo, é seguro afirmar que, se um material induz, 

comprovadamente, uma reação citotóxica em testes envolvendo cultura de 

células, é muito provável que desenvolva toxicidade quando aplicado em tecido 

vivo (OSÓRIO et al., 1998). 

A RDC n° 26, de 13 de maio de 2014, afirma ainda, que se deve 

considerar o grau de cominuição das partículas, quando se tratar de chás 

medicinais ou drogas vegetais utilizadas como produto final pelo consumidor. 

Sendo assim, esse trabalho utiliza diferentes granulometrias do pó da droga 

vegetal para que sua eficácia frente à atividade antioxidante e a sua segurança 

através do ensaio de citotoxicidade sejam avaliados (BRASIL, 2014).  

O objetivo desse trabalho consistiu em caracterizar infusos obtidos de 

pós de diferentes tamanhos de partícula da planta Tabebuia caraiba através da 
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avaliação do quantitativo dos fenólicos totais, flavonoides totais e investigar o 

efeito desses compostos bioativos frente à atividade antioxidante, bem como a 

citotoxicidade das amostras.  

 

7.2 MATERIAL E MÉTODOS 

7.2.1 Obtenção da droga seca 

 

O material botânico (folhas) da Tabebuia caraiba utilizado neste estudo foi 

coletado na região do “cariri paraibano”, no município de Caraúbas, limite com 

Coxixola, durante os meses de junho e julho de 2012. A coleta foi realizada a 

partir de plantas adultas selecionadas, acompanhadas de pessoal técnico 

qualificado. 

 As espécies coletadas foram identificadas por comparação com 

exsicatas já depositadas no Herbário Prof. Jayme Coelho de Moraes (EAN), 

pelo botânico Prof. Dr. Leonardo Félix, conforme registros: Tabebuia aurea 

(Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore (EAN 566, 1318, 12278, 8306). 

As folhas das plantas foram desidratadas em estufa com circulação de ar 

com temperatura controlada de 40 °C. O material seco foi moído usando um 

moinho de quatro facas móveis e quatro fixas, modelo Willey, da marca 

Marconi, acoplado a um tamis de 10 mesh. 

A droga vegetal pulverizada foi submetida a um sistema de peneiras com 

diferentes tamanhos de poros: 297, 149 e 74 µm, correspondente a 48, 100 e 

200 meshs, respectivamente. Os pós obtidos nas diferentes granulometrias 

foram acondicionados separadamente em frascos de polietileno branco, fosco 

e devidamente fechados, para proteção da luz e da umidade e armazenados 

em temperatura ambiente. 

As amostras foram nomeadas de CAR de acordo com sua nomenclatura 

popular, caraibeira, acrescidas da numeração 00, 01, 02 e 03, correspondentes 

aos diferentes tamanhos de partículas ≥297- ≤74 µm; ≤ 297 µm;  ≤149 µm e 

≤74 µm, respectivamente. 

 

7.2.2 Obtenção das infusões 
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 As infusões dos pós das amostras da droga vegetal em diferentes 

granulometrias foram obtidas conforme descrito por Porto et al. (2013), pesou-

se 1g da droga vegetal e adicionou-se 50mL de água destilada a temperatura 

de 98±2°C com agitação durante 10 min. Os extratos foram filtrados através de 

um papel de filtro (Whatman 5 m),  transferidos para um balão volumétrico de 

25mL, denominada de solução estoque;  armazenados em recipiente de  vidro 

âmbar e mantidos a -18°C até à análise. 

 

7.2.3 Determinação de Resíduo Seco 

 

 A determinação do resíduo seco foi realizada por gravimetria segundo 

metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (1985), com modificações. O 

procedimento consistiu em acondicionar uma alíquota de 1,5 mL do extrato em 

uma placa de vidro previamente tarada em estufa aquecida a 105°C por 1 hora, 

até peso constante.  

 

7.2.4 Determinação de Fenólicos Totais 

 

Para determinação dos fenólicos totais utilizou-se o ácido gálico como 

padrão. Obteve-se uma curva de calibração do padrão (5,00– 160,00 µg/mL, R2 

= 0,995) e através da regressão linear os fenólicos totais foram quantificados. 

Os resultados foram expressos em miligramas de equivalente de ácido gálico 

por gramas de peso seco (mg GAE/g peso seco). 

A quantificação dos fenólicos totais foi realizada colorimetricamente, 

segundo metodologia descrita por Swain e Hills (1959), adaptado para 

microplacas. A solução teste foi preparada pela diluição de 1,0 mL das 

soluções estoques em 50,0 mL de água destilada. Em uma placa de 96 poços 

foram adicionados, separadamente, 12,5 µL de cada amostra da solução teste; 

adicionou-se 200µL de água destilada e 12,5 µL do reagente de Folin 

Ciocalteau e deixou-se em repouso por 3 minutos seguido da adição de 25 µL 

de solução saturada de carbonato de sódio (Na2CO3). A mistura reacional foi 
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mantida em repouso, ao abrigo da luz e em temperatura ambiente por uma 

hora e então a absorbância foi mensurada a 720nm em leitor de placas Multi - 

Detection microplate reader Synergy – BIOTEK (Vermont, Estados Unidos).  

 

7.2.5 Determinação de Flavonoides Totais 

 

Para determinação dos flavonoides totais utilizou-se a catequina como 

padrão. Obteve-se uma curva de calibração do padrão (0,02 – 0,30 mg/mL µg, 

R2 = 0,994) e através da regressão linear os flavonoides totais foram 

quantificados. Os resultados foram expressos em mg de equivalentes de 

catequina por g de extrato seco (mg CE/g peso seco).  

Os flavonoides totais foram determinados pelo método descrito por Jia, 

Tang e Wu (1999), com algumas modificações. As soluções testes foram 

obtidas pela diluição de 1,0 mL da solução estoque adicionada de 1,0 mL de 

água destilada. Uma alíquota de 25 µL da solução teste foi transferida para 

uma placa de 96 poços seguida da adição de  100 µL de água destilada  e 7,5 

µL de solução de NaNO2 (5%). Após 6 minutos de repouso foram adicionados 

7,5 µL de AlCl3 (10%) e deixado em repouso por mais 6 minutos. Finalmente 

foram acrescentados 100 µL de NaOH (4%) e 10 µL água destilada até 

completar o volume final de 250 µL. A solução foi mantida em repouso durante 

15 minutos. A intensidade da cor rosa foi medida a 510 nm em leitor de placas 

Multi - Detection microplate reader Synergy – BIOTEK (Vermont, Estados 

Unidos). 

 

7.2.6 Sistema de varredura do radical 2,2 difenil-1-pricril-hidrazil (DPPH) 

 

Para a determinação da capacidade antioxidante das diferentes 

soluções estoques foram calculados os valores de IC50, valor que corresponde 

à concentração dos infusos que reduz a absorbância da solução de DPPH em 

50% do seu valor incial. Valores de IC50 foram calculados utilizando-se as 

equações da reta obtidas a partir de curvas preparadas com os percentuais de 

varredura obtidos em diferentes concentrações das soluções estoques (3,12 -
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100,00 µg/mL). Pesos específicos equivalendo inicialmente a 100 µg  de 

resíduo seco para 1mL foram aliquotados e a partir desse, diluições sucessivas 

até a concentração de 3,12 µg/mL da solução estoque. Esses valores foram 

definidos utilizando-se os valores do resíduo seco de cada uma das soluções 

estoques. Para avaliação da capacidade antioxidante pelo sistema de 

varredura do radical DPPH, 150 µL de solução metanólica de DPPH (6x10-

5 mol/L) foi adicionado a uma alíquota de 50 µL de cada amostra da solução 

estoque nas diferentes concentrações, conforme mencionado acima. 

A capacidade que os compostos antioxidantes presentes nos extratos 

possuem em reduzir um radical foi avaliada segundo metodologia proposta por 

Blois (1958) e Brand-Williams, Cuvelier e Berset (1995).  

A redução do radical DPPH foi medida a 517 nm, em espectrofotômetro, 

após 30 minutos de repouso. O decréscimo nos valores de densidade óptica 

das amostras foi correlacionado com os do controle e estabelecido um 

percentual de varredura do radical DPPH, expressa pela equação: 

 % de varredura = 100 - [(Abs amostra x 100) / Abs controle]. 

 

7.2.7 Capacidade redutora 

 

Para determinação da capacidade redutora foi utilizado o ácido 

ascórbico como padrão. Construiu-se uma curva de calibração do padrão (6,25 

– 100,00 μg/mL, R2 = 0,997) e os resultados da atividade foram expressos 

como equivalentes de ácido ascórbico.  

A capacidade redutora das soluções estoques foi avaliada de acordo 

com Oyaizu (1986) com pequenas modificações. Alíquotas de 0,2 mL das 

soluções estoques foram misturadas com 0,5 mL de tampão fosfato de sódio 

0,2 M pH 6.6 e 0,5 mL de ferricianeto de potássio 1%. A mistura foi incubada 

por 20 minutos a 50 ºC. As amostras foram resfriadas e 0,5 mL de ácido 

tricloroacético 10% foi adicionado. O tubo que continha o meio reacional foi 

agitado e centrifugado a 3.000 rpm por 10 minutos. Uma alíquota de 0,5 mL do 

sobrenadante, 0,1 mL de cloreto férrico 0,1% e 0,5 mL de água destilada foram 

misturados e acondicionados por 30 minutos a temperatura ambiente. A 
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absorbância foi medida a 700 nm em espectrofotômetro. O aumento da 

absorbância foi considerado como aumento da capacidade redutora.  

 

7.2.8 Método ORAC (Capacidade de Absorção de Radicais de Oxigênio) 

 

A capacidade antioxidante foi determinada pela equação de regressão 

linear de uma curva padrão de Trolox (6,25-100,00 μM/L, R2=0,999) e a área 

sob a curva de decaimento de fluoresceína (AUC). Os resultados foram 

expressos em micromoles equivalentes de Trolox por grama de amostra seca 

(μmol ET/g). 

A capacidade de absorção de radicais de oxigênio foi determinada de 

acordo com Cao, Alessio e Culter (1993), com as modificações a seguir. Em 

uma placa de 96 poços (Fisher scientific, Hanover Par, Il) adicionou-se a uma 

alíquota de 25μL da solução estoque das diferentes amostras (CAR00, CAR 

01, CAR 02 e CAR03) mais 150 μL de uma solução de fluoresceína 40 nM foi 

adicionado e a mistura foi incubada a uma temperatura de 37ºC por 15 min. 

Posteriormente, adicionou-se 25 μL da solução do radical peroxila 2,2’-azobis 

(2-amidinopropano) dihidrocloreto (APPH) 153 mM, a qual deu início à reação. 

Em seguida, a intensidade de fluorescência foi verificada em um leitor de 

placas Multi - Detection microplate reader Synergy – BIOTEK (Vermont, 

Estados Unidos), excitação em 493 nm (filtro 485/20) e emissão em 515 nm 

(filtro 528/20).  

 

7.2.9 Citotoxicidade  

 

Os ensaios de citotoxicidade in vitro para determinação da viabilidade das 

células Caco-2 em presença dos infusos da droga vegetal Tabebuia caraiba em 

diferentes granulometrias foram realizados de acordo com o protocolo descrito 

no guia ISO 10993-5 (ISO, 2009). 

A linhagem celular Caco-2 de adenocarcinoma do cólon humano (ATCC 

#HTB-37), foi adquirida da American Type Culture Collection (ATCC, Rockville, 

MD, USA). As células Caco-2 foram cultivadas em DMEM suplementado com 
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4,5 g / l de D-glucose, 2,2 g / l de NaHCO3, 10% de FCS, 1% de NEAA, 100 UI 

/ mL de penicilina e 100 mg / mL de estreptomicina numa atmosfera de 5% de 

CO2 e 90% de umidade relativa a 37°C.  

Foram utilizadas amostras liofilizadas nomeadas de CAR 00, CAR 01, 

CAR 02 e CAR 03, obtidas a partir das soluções estoques das diferentes 

granulometrias. O liofilizador foi o Dura-Top MP Bulk Tray Dryer, FST 

Systems®, Nova Iorque, Estados Unidos da América.  

As células Caco-2 foram semeadas com meio DMEM em microplacas de 

96 poços, na densidade de 2 x 104 células/poço, incubadas por 24h a 37°C 

com 5% de CO2 e 90% de umidade. As amostras dos liofilizados CAR 00, CAR 

01, CAR 02 e CAR 03foram diluídas em meio DMEM sem fenol pH 7,4; 

obtendo-se concentrações de 10, 50 e 100 µg/mL. Cada concentração foi 

avaliada em quadruplicatas para cada amostra.  

Amostras de DMEM foram empregadas como controle negativo, e, como 

controle positivo, 50% de DMSO (v/v) em DMEM, garantindo a total 

inviabilidade celular. O controle positivo foi avaliado em sextuplicata e o 

controle negativo em doze repetições para cada placa de 96 poços.  

Para preparação da placa de 96 poços, 100 µL de cada extrato liofilizado 

diluído em DMEM ou controle foi adicionado ao meio de cultura previamente 

inserido em cada poço, a placa foi incubada a 37°C por 4 h. As soluções de 

cada poço foram, então, aspiradas e as células novamente incubadas a 37°C 

por 2h com 30 µL da solução de MTT (solução 5 mg/mL diluída em meio de 

DMEM sem fenol e tampão PBS 9:1 v/v). Após o período de incubação, os 

cristais de formazan foram solubilizados com 70 µL da solução de solubilização 

de MTT (10% de Triton X-100 plus e 0,1 N HCl em isopropanol anidro). A placa 

foi posteriormente levada ao agitador orbital, com agitação de 100 rpm por 15 

minutos para facilitar a solubilização dos cristais de formazan, que foram 

espectrofotometricamente quantificados em comprimento de onda de 570nm e 

690 nm. 
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7.2.10 Análise estatística 

 

Os dados da atividade antioxidante foram submetidos à análise de 

ANOVA univariada, seguido por teste de Tukey, adotando-se nível de 

significância 5%. As análises foram realizadas em triplicata, sendo os 

resultados expressos como média ± desvio-padrão, com coeficiente de 

variação inferior a 10%. O cálculo da porcentagem de viabilidade celular para 

as células tratadas com as diluições em estudo foi realizado a partir das médias 

das respectivas absorbâncias, considerando-se o valor médio da absorbância 

do grupo controle negativo como 100% de viabilidade. A comparação entre as 

médias dos valores da % de viabilidade celular foi realizada empregando-se o 

Teste t de Student. As diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas ao nível de p < 0,05. Os softwares Statistica 7.0 e Prism 5.0 – 

GraphPad (Califórnia, Estados Unidos) foram utilizados.  

 

7.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Apesar de a tecnologia farmacêutica voltar-se significativamente para a 

pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos alopáticos; o uso da 

medicina popular através dos derivados vegetais oriundos das mais diversas 

espécies não perde seu lugar no tratamento de inúmeras enfermidades. Os 

chás, por exemplo, são alvo de pesquisas até hoje, e muitos laboratórios 

(comerciais e acadêmicos) ainda têm interesse pelo seu estudo. Os chás têm 

atraído muita atenção nos últimos anos devido a sua capacidade antioxidante e 

sua abundância na dieta de milhares de pessoas em todo o mundo. Vários 

estudos relatam a presença de antioxidantes em chás, mas a metodologia 

utiliza extratos obtidos por solventes orgânicos das folhas secas. Ainda há 

poucos relatos sobre os compostos fenólicos e atividade antioxidante em 

infusões de ervas. Além das propriedades farmacológicas que se estuda dos 

chás, muito precisa-se desvendar acerca das suas propriedades negativas, 

tóxicas das inúmeras espécies utilizadas pela população em geral. 
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7.3.1 Determinação do resíduo seco dos compostos fenólicos totais e 

flavonoides totais do extrato da planta (infuso) 

 

O rendimento da extração em matéria seca (resíduo seco), conteúdo de 

compostos fenólicos totais e de flavonoides totais dos infusos obtidos das 

diferentes amostras (CAR 00, CAR 01, CAR 02 e CAR 03) estão apresentados 

na tabela 1. 

 Verificou-se que o rendimento do processo de extração, mensurado 

através da quantidade de matéria seca em mg/mL, correspondente ao arraste 

total de compostos químicos foi de 5,28   0,70; 4,0  0,00; 4,89  0.38 e 4,44  

0,38, para as amostras CAR 00,  CAR 01, CAR 02 e CAR 03, respectivamente. 

Observou-se diferença de valores entre as amostras, sendo a CAR00 a que 

apresentou maior quantidade de matéria seca. 

 O teor de compostos fenólicos dos infusos foi mensurado através da 

obtenção da curva de calibração do padrão de ácido gálico (Figura 1), cuja 

equação de linearidade foi y=0,0020x + 0,0525, R2= 0,995. Os valores 

encontrados em mg/g de ácido gálico para as  amostras de CAR em diferentes 

granulometrias  (CAR 00, CAR 01, CAR 02 e CAR 03), variaram de 12,5 a 20,6 

mg GAE/g; correspondendo as amostras CAR 00 e CAR 02, respectivamente. 

A amostra do infuso que apresentou maior quantidade de fenóis totais foi a 

obtida a partir do pó de granulometria  ≤149µm, correspondente a amostra 

CAR 02. A quantidade de fenóis totais quantificada foi diferente para as 

amostras dos infusos estudadas.  
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Figura 7.1: Curva de calibração do ácido gálico. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O teor de flavonoides totais dos infusos foi quantificado através de 

regressão linear, utilizando-se a equação: y= 1,7954x + 0,0515, R2 = 0,994, 

dados estes obtidos através da curva de calibração (Figura 2) da catequina. 

Comparando-se o teor de flavonoides totais das amostras (CAR 00, CAR 01, 

CAR 02 e CAR 03) em função da variação das granulometrias, observou-se 

que a faixa de catequina encontrada variou de 1,2 a 2,3 mg/100g de catequina. 

Sendo o maior valor (2,3 mg/100g de catequina), correspondente a amostra 

CAR 02 (granulometria do pó ≤ 149µm). Observou-se variação estatística (teste 

ANOVA, seguido de Tukey) quando se correlacionaram as amostras, não 

havendo variação entre as amostra CAR 00 E CAR 03 e entre as amostras 

CAR 02 e CAR 03, conforme tabela 1.  
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Figura 7.2: Curva de calibração da catequina. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Tabela 7.1. Resíduo seco extraído, teor de compostos fenólicos e flavonoides 

totais dos infusos da Tabebuia caraiba. 

Amostras Matéria seca 

extraída (g/100 

g) 

Fenólicos Totais 

 mg GAE/g 

Flavonoides Totais 

mg CAE/100g 

CAR 5,28  0,70a 12,50  0,00b 1,6  0,00b 

CAR 01 4,00  0,00b 19,68  4,57a 2,1  0,00a 

CAR 02 4,89  0,38ab 20,26  0,00a 2,3  0,00a 

CAR 03 4,44  0,38ab 16,52  1,79ab 1,2  0,00b 

p 0,0362 0,0199 <0,001 

Fonte: Dados da Pesquisa; Dados expressos como média ± desvio padrão 

(n=4). Teste ANOVA, seguido de Tukey. Letras diferentes em uma mesma 

coluna indicam diferença estatística (p<0,05). GAE: equivalente ao ácido 

gálico; CAE: equivalente a  catequina. 
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7.3.2 Sistema de varredura do radical 2,2 difenil-1-pricril-hidrazil (DPPH) 

 

Para o cálculo de IC50 das amostras dos infusos em questão, construiu-

se uma curva de calibração para cada amostra (figuras 3, 4, 5 e 6), estas 

curvas indicam o percentual de varredura de cada amostra, ou seja, o quanto 

concentrações crescentes do infuso conseguiram se distanciar do resultado 

obtido da amostra branco (DPPH). As equações lineares e coeficientes de 

variação das curvas mencionadas acima foram: se y= 0,3608x + 16,17, R2= 

99,9%; y= 0,3673x + 16,29, R2= 99,9%; y= 0,2784x + 16,88, R2= 99,9%; 

y=0,2129x + 17,24, R2= 99,4%, para as amostras CAR, CAR 01, CAR 02 e 

CAR 03, respectivamente. 

 

Figura 7.3: Curva de calibração do percentual de varredura versus diferentes 

concentrações da amostra CAR para determinação do IC50, ensaio DPPH. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os valores de IC50 para determinação da capacidade antioxidante das 

diferentes espécies correspondem à concentração do extrato que reduziu a 

absorbância da solução de DPPH em 50% do seu valor inicial, tendo em vista a 

capacidade dos polifenóis presentes nos extratos em doar elétrons ou radical 

hidroxila (OH) ao radical DPPH. Esta reação foi detectável colometricamente 
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com a mudança do meio reacional da cor roxa para a amarela 

(NANDHAKUMAR; INDUMATHI, 2013). 

 

Figura 7.4: Curva de calibração do percentual de varredura versus diferentes 

concentrações da amostra CAR 01 para determinação do IC50, ensaio DPPH. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os resultados correspondentes ao IC50 da espécie estudada nas 

diferentes  granulometrias constam na tabela 2. 
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Figura 7.5: Curva de calibração do percentual de varredura versus diferentes 

concentrações da amostra CAR 02 para determinação do IC50, ensaio DPPH. 

 

 Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os valores de IC50 da espécie vegetal, obtidos através dos infusos em 

diferentes granulometrias mostraram diferenças estatisticamente significativas, 

obedecendo a seguinte ordem de concentração 93,83; 91,83; 118,96 e 155,07 

µg/mL; para as amostras CAR 00, CAR 01, CAR 02 e CAR 03, 

respectivamente. A amostra CAR 01 de granulometria ≤ 297 µm apresentou 

maior capacidade antioxidante, tendo em vista que uma menor concentração 

do infuso foi necessária para reduzir a absorbância em 50%, refletindo a 

significativa capacidade dos polifenóis presentes no extrato em doar elétrons 

ou radical hidroxila (OH) ao radical DPPH.  
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Tabela 7.2. Valores de IC50 de infusos de Tabebeuia caraiba obtidos a partir do 

pó bruto e em diferentes granulometrias pelo método de varredura do radical 

DPPH. 

Amostras IC50 (µg/mL) 

CAR 00 93,83±0,86 c 

CAR 01 91,83±3,42c 

CAR 02 118,96±1,59b  

CAR 03 155,07±9,43a 

Fonte: Dados da Pesquisa; Dados expressos como média ± desvio padrão (n=3). 

Teste ANOVA, seguido de Tukey. Letras diferentes indicam diferença estatística 

(p<0,05).   

Figura 7.6: Curva de calibração do percentual de varredura versus diferentes 

concentrações da amostra CAR 03 para determinação do IC50, ensaio DPPH. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

7.3.3 Capacidade Redutora 

 

A capacidade redutora dos infusos da espécie Tabebuia caraiba em 

estudos obtidos do pó em diferentes granulometrias ( ≥297- ≤74 µm; ≤ 297 µm;  
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≤149 µm e ≤74 µm) encontra-se, em equivalentes de ácido ascórbico (AAE), na 

tabela 3. Tais resultados foram obtidos através da construção da curva de 

calibração do ácido ascórbico (figura 7), a partir da qual se obteve a equação 

da reta y= 6,6693x + 0,0437 e R2= 0,9975.  

 

Figura 7.7: Curva de calibração do ácido ascórbico (AAE). 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Avaliando-se os resultados, cujos infusos foram obtidos de pós em 

diferentes granulometrias, observou-se que a amostra CAR 00 (≥297- ≤74 µm), 

apresentou maior valor de equivalente em ácido ascórbico (132,18 µg EAA/g), 

valor este superior as demais amostras,  as quais apresentaram valores 

quantitativos decrescentes, de acordo com a diminuição do tamanho das 

partículas. A amostra CAR 03 (≤74 µm) apresentou o valor mais baixo de ácido 

ascórbico, sendo este de 46,85 µg EAA/g.  

No ensaio do poder redutor, a presença de redutores (antioxidantes) na 

amostra resulta na redução do ferricianeto [Fe(CN)6]3  a  ferrocianeto 

[Fe(CN)6]4, por doação direta de elétrons. O produto da redução é visualizado 

por meio da formação do complexo colorido após a adição de íons Fe3+ e 

mensurado por medida de absorbância em 700 nm. Maior absorbância da 
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mistura de reação indica maior poder redutor da amostra (NANDHAKUMAR; 

INDUMATHI, 2013; SAHREEN; KHAN; KHAN, 2010). 

 

Tabela 7.3. Capacidade redutora dos infusos de Tabebuia caraiba obtidos do pó 

bruto e em diferentes granulometrias. 

Amostras µg EAA/mg de peso seco 

CAR 00 132,18±9,05ª 

CAR 01 128,57±7,50ª 

CAR 02 104,58±9,89b 

CAR 03 46,85±6,98c 

Fonte: Dados da Pesquisa; Dados expressos como média ± desvio padrão (n=3). 

Teste ANOVA, seguido de Tukey. Letras diferentes indicam diferença estatística 

((p<0,0001)). EAA: Equivalente em ácido ascórbico. 

7.3.4 Atividade de Absorção de Radicais de Oxigênio (ORAC) 

 

Os resultados da ação dos extratos aquosos da espécie vegetal 

Tabebuia caraiba obtidos a partir do pó bruto e de diferentes granulometrias 

contra o radical peroxil encontram-se na tabela 4. Tais resultados foram 

obtidos através da construção da curva de calibração do trolox (figura 8), cuja 

equação da reta encontrada foi y= 379875x + 1E +06, e R2= 0,9963.  

 

Figura 7.8: Curva de calibração do trolox. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 Avaliando-se a espécie Tabebuia caraiba e relacionando o tamanho da 

partícula com o potencial de atividade antioxidante, verificou-se que para os 

infusos em questão houve diferença entre os valores obtidos, sendo o maior 

deles atribuído à amostra CAR 00 (≥297- ≤74 µm), cujo valor encontrado foi de 

110,11μmol ET/g. A ordem encontrada da capacidade de absorção de radicais 

de oxigênio foi: CAR 00 > CAR 01 > CAR 02 > CAR 03.   

Segundo Prior et al. (2005), ORAC é um dos métodos com maior 

relevância biológica uma vez que a sua avaliação da capacidade antioxidante 

in vitro pode refletir melhor a ação dos extratos in vivo. A interpretação dos 

resultados oferecidos por este teste depende da perda da fluorescência do 

reagente fluoresceína quando em contato com o radical peroxil, produto da 

oxidação do AAPH (PRIOR et al., 2005). Os antioxidantes encontrados nas 

amostras estudadas podem impedir ou reduzir essa oxidação, reduzindo a 

perda da fluorescência da solução, identificada pela leitura em 

espectrofotômetro de fluorescência. O mecanismo de ação antioxidante está 

baseado no mecanismo HAT (hydrogen Atom Transfer), ou seja, na doação de 

um átomo de hidrogênio do antioxidante para o radical peroxil. A reação é 

competitiva, onde antioxidante e substrato competem pelo radical (CASTELO-

BRANCO; TORRES, 2011). 
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Tabela 7.4. Atividade de Absorção de Radicais de Oxigênio dos infusos de 

Tabebuia caraiba obtidos a partir do pó bruto e do pó em diferentes 

granulometrias. 

Amostras μmol ET/g  

CAR 00 110,11±4,20ª 

CAR 01 94,44±3,79b 

CAR 02 73,94±1,66c 

CAR 03 67,61±4,74c 

Fonte: Dados da Pesquisa; Dados expressos como média ± desvio padrão (n=3). 

Teste ANOVA, seguido de Tukey. Letras indicam diferença estatística (p<0,05).  

ET: Equivalente em trolox  

 

7.3.5 Citotoxicidade 

 

 Tendo em vista a atividade antioxidante encontrada, foi realizado o 

estudo de citotoxicidade para que a segurança do produto tradicional 

fitoterápico fosse verificada. No âmbito farmacêutico não basta ter atividade, se 

faz necessário confirmar o quão tóxico para o organismo é o produto. 

A citotoxicidade in vivo da espécie vegetal estudada em células Caco-2 

foi verificada pelo percentual de viabilidade celular relativo ao controle negativo 

(100%) e positivo, como determinado pelo ensaio de MTT. A quantificação da 

citotoxicidade foi determinada pela medida de células mortas, de acordo com o 

protocolo descrito na ISO 10993-5 (ISO, 2009), que preconiza que uma 

redução na viabilidade celular superior a 30% é considerada como tendo efeito 

citotóxico, sendo assim, viabilidade celular inferior a 70% é usada como valor 

limite.  

Através da avaliação do potencial citotóxico da espécie vegetal Tabebuia 

caraiba, cujas amostras foram liofilizadas a partir do infuso de pós em 

diferentes granulometrias (≥297- ≤74 µm; ≤ 297 µm;  ≤149 µm e ≤74 µm); os 

resultados obtidos mostraram que concentrações crescentes diminuíram o 

percentual viabilidade celular. Das concentrações estudadas, apenas verificou-

se comprometimento celular na concentração de 1000 µg/mL, sendo os 
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percentuais de viabilidade encontrados:  51, 15, 64 e 64%, para as amostras 

CAR 00, CAR 01, CAR 02 e CAR03, respectivamente. A amostra CAR 01, foi a 

que apresentou menores valores de viabilidade celular para todas as 

concentrações estudadas, sendo estes: 69, 67, 61 e 15%, para 10, 50, 100 e 

1000 µg/mL.  As amostras CAR 02 e CAR 03, apenas apresentaram alteração 

de viabilidade celular significativa na concentração de 1000 µg/mL.  Os valores 

de viabilidade celular variaram com a mudança da granulometria dos pós, 

porém a uma menor granulometria não conferiu maior citotoxicidade celular.  

Como verificado na figura 8, apenas a amostra CAR01 comprometeu a 

viabilidade celular em todas as concentrações estudadas, levando-se em 

consideração o limite de 70% de viabilidade celular aceitável.   

 

Figura 7.9: Efeito citotóxico do extrato de Tabebuia caraiba (caraibeira), nas 

concentrações de 10, 50, 100 e 1000 µg/mL em diferentes granulometrias.  

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Os resultados da citotoxicidade da droga vegetal em estudo sugerem 

que a granulometria do pó pode influenciar o dano celular, tendo em vista que 

os valores obtidos entre as amostras variaram.  Sendo a amostra CAR 01, a 
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que apresentou menor valor de viabilidade celular em todas as concentrações 

estudadas. 

 

7.4 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, a espécie Tabebuia caraiba na forma de infuso, 

oriunda da região do semiárido paraibano, demonstrou presença de fenólicos 

totais e atividade antioxidante frente aos ensaios de DPPH, ORAC e 

capacidade redutora. O tamanho das partículas dos pós mostraram diferenças 

de teor de fenólicos, bem como na capacidade de poder oxidativo dentro da 

mesma espécie. Amostras oriundas de maior granulometria apresentaram 

maior potencial citotóxico.  Sendo assim, condições otimizadas durante o 

processo de obtenção de pós de droga vegetal no que se diz  respeito ao grau 

de cominuição das partículas, são importantes para que seu produto derivado 

tenha condições padronizadas as quais assegurarão eficácia e segurança dos 

que consomem. Quanto ao efeito citotóxico, este mostrou-se dose dependente 

e observou-se maior dano celular para as amostras cujo extrato foi obtido do pó 

de maior granulometria. 
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CAPÍTULO VI - POTENCIAL ANTIOXIDANTE E CITOTÓXICO DA DROGA 

VEGETAL Sideroxylon obtusifolium  

 

8.1 INTRODUÇÃO 

A Caatinga constitui-se do único bioma exclusivamente brasileiro e 

grande parte do seu patrimônio biológico não é encontrado em nenhum outra 

região do planeta. Rica em biodiversidade e espécies endêmicas, sua maior 

característica é abrigar animais e plantas adaptadas à escassez de água 

(CAVALCANTE, 2009). 

 Sideroxylon obtusifolium popularmente conhecida como quixabeira, 

rompe gibão, coca e/ou sapotiaba, pertencente à família Sapotaceae (AGRA, 

1996), tal espécie é bastante utilizada como analgésica, adstringente, tônica, 

antiinflamatória e antidiabética pela medicina popular, sendo a casca a parte 

mais utilizada para essas enfermidades (AGRA, 1996; BRAGA, 1976; MORS et 

al., 2000; LORENZI, 2002; AGRA et al., 2007; MARQUES, 2008; SANTOS et 

al., 2009). 

Os chás das folhas têm atraído muita atenção nos últimos anos devido 

ao fato da retirada das partes aéreas não comprometer a integridade da planta, 

seu uso abundante na dieta de milhares de pessoas em todo o mundo e ao 

elevado potencial antioxidante. São ricos em compostos fenólicos como 

catequinas e flavonoides que apresentam capacidade seqüestradora de 

radicais livres, atuando como potenciais antioxidantes no meio biológico. Sendo 

assim, os chás obtidos na forma de infusão contribuem para a extração desses 

compostos fenólicos, e que quando ingeridos, podem trazer benéficios à saúde 

(HIGDON; FREI, 2003; BUNKOVA et al., 2005; MENDEL; YOUDIM, 2004). 

 Os compostos fenólicos, classificados como metabólitos secundários 

das plantas, constituem-se num complexo grupo de substâncias químicas . 

Estudos epidemiológicos sugerem que o consumo de alimentos e bebidas 

contendo estes compostos exercem um papel importante na prevenção de 

doenças crônicas não transmissíveis, decorrente, em grande parte, da sua 

reconhecida atividade antioxidante (JOHNSTON et al., 2004; BLOCK et al., 

1992; KNERT et al., 1996).  
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Antioxidantes são substâncias capazes, em ínfimas concentrações, de 

retar ou inibir a oxidação do substrato oxidável. Os radicais formados a partir 

de antioxidantes não são reativos para propagar a reação em cadeia, sendo 

neutralizados por reação com outro radical, formando produtos estáveis 

(ATOUI et al, 2006; VALKO et al, 2004).  

As metodologias para a determinação da capacidade antioxidante são 

numerosas e se baseiam em fundamentos diversos, além de serem suscetíveis 

a interferentes. Dessa forma, levando-se em conta a aplicabilidade de cada tipo 

de ensaio, atualmente preconiza-se a utilização de duas ou mais técnicas, uma 

vez que nenhum ensaio isoladamente é capaz de determinar a capacidade 

antioxidante real de uma amostra (PRIOR et al., 1999; SANCHEZ-MORENO et 

al., 1998). Em outras palavras, cada método de análise possui particularidades, 

portanto um único método dificilmente representará de forma segura e precisa 

a verdadeira atividade antioxidante de uma substância. 

A citotoxicidade foi contextualizada por NARDONE (1977) como sendo 

uma cadeia de alterações da homeostase celular, que leva a uma série de 

modificações, as quais interferem na capacidade adaptativa das células, bem 

como na sua sobrevivência, reprodução e realização de suas funções 

metabólicas. 

O equilíbrio entre os efeitos farmacológicos e toxicológicos de um 

composto é um requisito importante, para avaliação de sua aplicabilidade como 

agente terapêutico (MELO et al., 2000), por isso os testes de citotoxicidade in 

vitro são importantes para verificar a toxicidade de novos compostos nos 

estágios iniciais de desenvolvimento de medicamentos (PUTNAM; BOMBICK; 

DOOLITTLE, 2002). Além disso, vem como uma metodologia alternativa frente 

ao uso de animais em experimentos. 

A Agência de regulação brasileira, através da RDC n° 26, de 13 de maio 

de 2014, afirma que se deve considerar o grau de cominuição das partículas, 

quando se tratar de chás medicinais ou drogas vegetais utilizadas como 

produto final pelo consumidor. E de acordo com Silva Júnior (2006), o processo 

de pulverização da matéria-prima constitui uma etapa crítica na obtenção de 

preparações intermediárias e de medicamentos fitoterápicos, desse modo, o 
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controle da tenuidade de pós é uma etapa importante no processo de 

produção.  

O objetivo desse trabalho consistiu em caracterizar chás obtidos de pós 

de diferentes tamanhos de partícula da planta Sideroxylon obtusifolium, 

quixaba, através da avaliação do quantitativo dos fenólicos totais, flavonoides 

totais e investigação do efeito desses compostos bioativos frente à atividade 

antioxidante, bem como sua citotoxicidade.  

 

8.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

8.2.1 Obtenção da droga vegetal 

 

O material botânico (folhas) da Sideroxylon obtusifolium (quixaba) utilizado 

neste estudo foi coletado na região do “cariri paraibano”, no Município de 

Caraúbas, limite com Coxixola, durante os meses de junho e julho de 2012. A 

coleta foi realizada a partir de plantas adultas selecionadas, acompanhadas de 

pessoal técnico qualificado. 

As espécies coletadas foram identificadas por comparação com exsicatas 

já depositadas no Herbário Prof. Jayme Coelho de Moraes (EAN), pelo 

botânico Prof. Dr. Leonardo Félix, conforme registros: 

 Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. (EAN 7638, 

15195, 16908, 17013, 17258). 

As folhas das plantas foram desidratadas em estufa com circulação de ar 

com temperatura controlada de 40 °C. O material seco foi moído usando um 

moinho de quatro facas móveis e quatro fixas, modelo Willey, da marca 

Marconi, acoplado a um tamis de 10 mesh. 

A droga vegetal pulverizada foi submetida a um sistema de peneiras com 

diferentes tamanhos de poros: ≤ 297, ≤ 149 e ≤ 74 µm, correspondente a 48, 

100 e 200 meshs, respectivamente. Os pós obtidos nas diferentes 

granulometrias foram acondicionados separadamente em frascos de polietileno 

branco, fosco e devidamente fechados, para proteção da luz e da umidade e 

armazenados em temperatura ambiente. 



P á g i n a  | 151 

Capítulo VI - POTENCIAL antioxidante e citotóxico da droga vegetal 

Sideroxylon obtusifolium 
 

CORREIA, LP. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE PÓS DAS DROGAS  
VEGETAIS DA CARAIBEIRA (Tabebuia caraiba), QUIXABEIRA (Sideroxylon obtusifolium) E BOM-NOME 
(Maytenus rigida) EM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS. 2015 

A amostra foi nomeada de QU de acordo com sua nomenclatura popular, 

quixaba, acrescida da numeração 00, 01, 02 e 03, respectivamente para os 

tamanhos de partículas  : ≥297- ≤74 µm; ≤ 297 µm;  ≤149 µm e ≤74 µm. . 

 

8.2.2 Obtenção das infusões 

 

 As infusões dos pós das amostras da droga vegetal em diferentes 

granulometrias foram obtidas conforme descrito por Porto et al. (2013), pesou-

se 1g da droga vegetal e adicionou-se 50mL de água destilada a temperatura 

de 98±2°C com agitação durante 10 min. Os extratos foram filtrados através de 

um papel de filtro (Whatman 5 m),  transferidos para um balão volumétrico de 

25mL, denominada de solução estoque;  armazenados em recipiente de  vidro 

âmbar e mantidos a -18°C até à análise. 

 

8.2.3 Determinação de Resíduo Seco 

 

 A determinação do resíduo seco foi realizada por gravimetria segundo 

metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (1985), com modificações. O 

procedimento consistiu em acondicionar uma alíquota de 1,5 mL do extrato em 

uma placa de vidro previamente tarada em estufa aquecida a 105°C por 1 hora, 

até peso constante.  

 

8.2.4 Determinação de Fenólicos Totais 

 

Para determinação dos fenólicos totais utilizou-se o ácido gálico como 

padrão. Obteve-se uma curva de calibração do padrão (5,00– 160,00 µg/mL, R2 

= 0,995) e através da regressão linear os fenólicos totais foram quantificados. 

Os resultados foram expressos em miligramas de equivalente de ácido gálico 

por gramas de peso seco (mg GAE/g peso seco). 

A quantificação dos fenólicos totais foi realizada colorimetricamente, 

segundo metodologia descrita por Swain e Hills (1959), adaptado para 

microplacas. A solução teste foi preparada pela diluição de 1,0 mL das 
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soluções estoques em 50,0 mL de água destilada. Em uma placa de 96 poços 

foram adicionados, separadamente, 12,5 µL de cada amostra da solução teste; 

adicionou-se 200µL de água destilada e 12,5 µL do reagente de Folin 

Ciocalteau e deixou-se em repouso por 3 minutos seguido da adição de 25 µL 

de solução saturada de carbonato de sódio (Na2CO3). A mistura reacional foi 

mantida em repouso, ao abrigo da luz e em temperatura ambiente por uma 

hora e então a absorbância foi mensurada a 720nm em leitor de placas Multi - 

Detection microplate reader Synergy – BIOTEK (Vermont, Estados Unidos).  

 

8.2.5 Determinação de Flavonoides Totais 

 

Para determinação dos flavonoides totais utilizou-se a catequina como 

padrão. Obteve-se uma curva de calibração do padrão (0,02 – 0,3 mg/mL µg, 

R2 = 0,994) e através da regressão linear os flavonoides totais foram 

quantificados. Os resultados foram expressos em mg de equivalentes de 

catequina por g de extrato seco (mg CE/g peso seco).  

Os flavonoides totais foram determinados pelo método descrito por Jia, 

Tang e Wu (1999), com algumas modificações. As soluções testes foram 

obtidas pela diluição de 1,0 mL da solução estoque adicionada de 1,0 mL de 

água destilada. Uma alíquota de 25 µL da solução teste foi transferida para 

uma placa de 96 poços seguida da adição de  100 µL de água destilada  e 7,5 

µL de solução de NaNO2 (5%). Após 6 minutos de repouso foram adicionados 

7,5 µL de AlCl3 (10%) e deixado em repouso por mais 6 minutos. Finalmente 

foram acrescentados 100 µL de NaOH (4%) e 10 µL água destilada até 

completar o volume final de 250 µL. A solução foi mantida em repouso durante 

15 minutos. A intensidade da cor rosa foi medida a 510 nm em leitor de placas 

Multi - Detection microplate reader Synergy – BIOTEK (Vermont, Estados 

Unidos). 

 

 

 

 



P á g i n a  | 153 

Capítulo VI - POTENCIAL antioxidante e citotóxico da droga vegetal 

Sideroxylon obtusifolium 
 

CORREIA, LP. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE PÓS DAS DROGAS  
VEGETAIS DA CARAIBEIRA (Tabebuia caraiba), QUIXABEIRA (Sideroxylon obtusifolium) E BOM-NOME 
(Maytenus rigida) EM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS. 2015 

8.2.6 Sistema de varredura do radical 2,2 difenil-1-pricril-hidrazil (DPPH) 

 

Para a determinação da capacidade antioxidante das diferentes 

soluções estoques foram calculados os valores de IC50, valor que corresponde 

à concentração dos infusos que reduz a absorbância da solução de DPPH em 

50% do seu valor incial. Valores de IC50 foram calculados utilizando-se as 

equações da reta obtidas a partir de curvas preparadas com os percentuais de 

varredura obtidos em diferentes concentrações das soluções estoques (3,12 -

100,00 µg/mL). Pesos específicos equivalendo inicialmente a 100 µg  de 

resíduo seco para 1mL foram aliquotados e a partir desse, diluições sucessivas 

até a concentração de 3,12 µg/mL da solução estoque. Esses valores foram 

definidos utilizando-se os valores do resíduo seco de cada uma das soluções 

estoques. Para avaliação da capacidade antioxidante pelo sistema de 

varredura do radical DPPH, 150 µL de solução metanólica de DPPH (6x10-

5 mol/L) foi adicionado a uma alíquota de 50 µL de cada amostra da solução 

estoque nas diferentes concentrações, conforme mencionado acima. 

A capacidade que os compostos antioxidantes presentes nos extratos 

possuem em reduzir um radical foi avaliada segundo metodologia proposta por 

Blois (1958) e Brand-Williams, Cuvelier e Berset (1995).  

A redução do radical DPPH foi medida a 517 nm, em espectrofotômetro, 

após 30 minutos de repouso. O decréscimo nos valores de densidade óptica 

das amostras foi correlacionado com os do controle e estabelecido um 

percentual de varredura do radical DPPH, expressa pela equação: 

 % de varredura = 100 - [(Abs amostra x 100) / Abs controle]. 

 

8.2.7 Capacidade redutora 

 

Para determinação da capacidade redutora foi utilizado o ácido 

ascórbico como padrão. Construiu-se uma curva de calibração do padrão (6,25 

– 100,00 μg/mL, R2 = 0,997) e os resultados da atividade foram expressos 

como equivalentes de ácido ascórbico.  
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A capacidade redutora das soluções estoques foi avaliada de acordo 

com Oyaizu (1986) com pequenas modificações. Alíquotas de 0,2 mL das 

soluções estoques foram misturadas com 0,5 mL de tampão fosfato de sódio 

0,2 M pH 6.6 e 0,5 mL de ferricianeto de potássio 1%. A mistura foi incubada 

por 20 minutos a 50 ºC. As amostras foram resfriadas e 0,5 mL de ácido 

tricloroacético 10% foi adicionado. O tubo que continha o meio reacional foi 

agitado e centrifugado a 3.000 rpm por 10 minutos. Uma alíquota de 0,5 mL do 

sobrenadante, 0,1 mL de cloreto férrico 0,1% e 0,5 mL de água destilada foram 

misturados e acondicionados por 30 minutos a temperatura ambiente. A 

absorbância foi medida a 700 nm em espectrofotômetro. O aumento da 

absorbância foi considerado como aumento da capacidade redutora.  

 

8.2.8 Método ORAC (Capacidade de Absorção de Radicais de Oxigênio) 

 

A capacidade antioxidante foi determinada pela equação de regressão 

linear de uma curva padrão de Trolox (6,25-100,00 μM/L, R2=0,999) e a área 

sob a curva de decaimento de fluoresceína (AUC). Os resultados foram 

expressos em micromoles equivalentes de Trolox por grama de amostra seca 

(μmol ET/g). 

A capacidade de absorção de radicais de oxigênio foi determinada de 

acordo com Cao, Alessio e Culter (1993), com as modificações a seguir. Em 

uma placa de 96 poços (Fisher scientific, Hanover Par, Il) adicionou-se a uma 

alíquota de 25μL da solução estoque das diferentes amostras (QU 00, QU 01, 

QU 02 e QU03) mais 150 μL de uma solução de fluoresceína 40 nM foi 

adicionado e a mistura foi incubada a uma temperatura de 37ºC por 15 min. 

Posteriormente, adicionou-se 25 μL da solução do radical peroxila 2,2’-azobis 

(2-amidinopropano) dihidrocloreto (APPH) 153 mM, a qual deu início à reação. 

Em seguida, a intensidade de fluorescência foi verificada em um leitor de 

placas Multi - Detection microplate reader Synergy – BIOTEK (Vermont, 

Estados Unidos), excitação em 493 nm (filtro 485/20) e emissão em 515 nm 

(filtro 528/20).  
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8.2.9 Citotoxicidade  

 

Os ensaios de citotoxicidade in vitro para determinação da viabilidade das 

células Caco-2 em presença dos infusos da droga vegetal Sideroxylon 

obtusifolium em diferentes granulometrias foram realizados de acordo com o 

protocolo descrito no guia ISO 10993-5 (ISO, 2009). 

A linhagem celular Caco-2 de adenocarcinoma do cólon humano (ATCC 

#HTB-37), foi adquirida da American Type Culture Collection (ATCC, Rockville, 

MD, USA). As células Caco-2 foram cultivadas em DMEM suplementado com 

4,5 g / l de D-glucose, 2,2 g / l de NaHCO3, 10% de FCS, 1% de NEAA, 100 UI 

/ mL de penicilina e 100 mg / mL de estreptomicina numa atmosfera de 5% de 

CO2 e 90% de umidade relativa a 37°C.  

Foram utilizadas amostras liofilizadas nomeadas de QU 00, QU 01 QU 02 

e QU 03, obtidas a partir das soluções estoques das diferentes granulometrias. 

O liofilizador foi o Dura-Top MP Bulk Tray Dryer, FST Systems®, Nova Iorque, 

Estados Unidos da América.  

As células Caco-2 foram semeadas com meio DMEM em microplacas de 

96 poços, na densidade de 2 x 104 células/poço, incubadas por 24h a 37°C 

com 5% de CO2 e 90% de umidade. As amostras dos liofilizados QU 00, QU 

01, QU 02 e QU 03 foram diluídas em meio DMEM sem fenol pH 7,4; obtendo-

se concentrações de 10, 50 e 100 µg/mL. Cada concentração foi avaliada em 

quadruplicatas para cada amostra.  

Amostras de DMEM foram empregadas como controle negativo, e, como 

controle positivo, 50% de DMSO (v/v) em DMEM, garantindo a total 

inviabilidade celular. O controle positivo foi avaliado em sextuplicata e o 

controle negativo em doze repetições para cada placa de 96 poços.  

Para preparação da placa de 96 poços, 100 µL de cada extrato liofilizado 

diluído em DMEM ou controle foi adicionado ao meio de cultura previamente 

inserido em cada poço, a placa foi incubada a 37°C por 4 h. As soluções de 

cada poço foram, então, aspiradas e as células novamente incubadas a 37°C 

por 2h com 30 µL da solução de MTT (solução 5 mg/mL diluída em meio de 

DMEM sem fenol e tampão PBS 9:1 v/v). Após o período de incubação, os 
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cristais de formazan foram solubilizados com 70 µL da solução de solubilização 

de MTT (10% de Triton X-100 plus e 0,1 N HCl em isopropanol anidro). A placa 

foi posteriormente levada ao agitador orbital, com agitação de 100 rpm por 15 

minutos para facilitar a solubilização dos cristais de formazan, que foram 

espectrofotometricamente quantificados em comprimento de onda de 570nm e 

690 nm. 

 

8.2.10 Análise estatística 

 

Os dados da atividade antioxidante foram submetidos à análise de 

ANOVA univariada, seguido por teste de Tukey, adotando-se nível de 

significância 5%. As análises foram realizadas em triplicata, sendo os 

resultados expressos como média ± desvio-padrão, com coeficiente de 

variação inferior a 10%. O cálculo da porcentagem de viabilidade celular para 

as células tratadas com as diluições em estudo foi realizado a partir das médias 

das respectivas absorbâncias, considerando-se o valor médio da absorbância 

do grupo controle negativo como 100% de viabilidade. A comparação entre as 

médias dos valores da % de viabilidade celular foi realizada empregando-se o 

Teste t de Student. As diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas ao nível de p < 0,05. Os softwares Statistica 7.0 e Prism 5.0 – 

GraphPad (Califórnia, Estados Unidos) foram utilizados.  

 

8.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os chás têm atraído muita atenção nos últimos anos devido a sua 

capacidade antioxidante e sua abundância na dieta de milhares de pessoas em 

todo o mundo. São ricos em catequinas, flavonóides que apresentam 

propriedades biológicas como atividade antioxidante e seqüestradores de 

radicais livres. Os chás são bebidas populares ingeridas na forma de infusão e 

contribuem para a extração dos compostos fenólicos, considerados benéficos à 

saúde (HIGDON; FREI, 2003; MENDEL; YOUDIM, 2004; BUNKOVA et al., 

2005). É uma das bebidas mais consumidas e mais antigas do mundo, sendo 
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na literatura referido como uma das melhores fontes de compostos fenólicos 

(LIMA et al., 2004). Vários estudos relatam a presença de antioxidantes em 

chás, mas a metodologia utiliza extratos obtidos por solventes orgânicos das 

folhas secas. Ainda há poucos relatos sobre os compostos fenólicos e atividade 

antioxidante em infusões de ervas. 

 

8.3.1 Determinação do resíduo seco dos compostos fenólicos totais e 

flavonoides totais do extrato da planta 

 

O rendimento da extração em matéria seca (resíduo seco), conteúdo de 

compostos fenólicos totais e de flavonoides totais dos infusos obtidos das 

diferentes amostras (QU 00, QU 01, QU 02 e QU 03) estão apresentados na 

tabela 1. 

 Verificou-se que o rendimento do processo de extração, mensurado 

através da quantidade de matéria seca em mg/mL, correspondente ao arraste 

total de compostos químicos foi de 5,33  0.00; 6,0  0.00; 4,47  0.38 e 5,78  

0.38, para as amostras QU 00, QU 01, QU 02 e QU 03, respectivamente. 

Observou-se diferença de valores entre as amostras, sendo a QU 01 a que 

apresentou maior quantidade de matéria seca. 

 O teor de compostos fenólicos dos infusos foi mensurado através da 

obtenção da curva de calibração do padrão de ácido gálico (Figura 1), cuja 

equação de linearidade foi y=0,0020x + 0,0525, R2= 0,995. Os valores 

encontrados em mg/g de ácido gálico para as amostras de QU em diferentes 

granulometrias  (QU 00, QU 01, QU 02 e QU 03), variaram de 55,6 a 76,8mg 

GAE/g; correspondendo as amostras QU 02 e QU 03, respectivamente. A 

amostra do infuso que apresentou maior quantidade de fenóis totais foi a obtida 

a partir do pó de granulometria ≤74µm, correspondente a amostra QU 03.  
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Figura 8.1: Curva de calibração do ácido gálico. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

O teor de flavonoides totais das amostras dos infusos foram quantificadas 

através de regressão linear, utilizando-se a equação: y= 1,7954x + 0,0515, R2 = 

0,994, dados estes obtidos através da curva de calibração (Figura 2) da 

catequina. Comparando-se o teor de flavonoides totais das amostras (QU 00, 

QU 01, QU 02 E QU 03) em função da variação das granulometrias, observou-

se que a faixa de catequina encontrada variou de 3,2 a 4,74 mg/100g de 

catequina. Sendo o maior  valor (4,74mg/100g de catequina), correspondente a 

amostra QU 03 (granulometria do pó ≤ 74µm). Observou-se maior variação 

estatística (Teste ANOVA, seguido de Tukey) quando se correlacionaram as 

amostras QU 02 e QU 03.  
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Figura 8.2: Curva de calibração da catequina. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Tabela 8.1. Resíduo seco extraído, teor de compostos fenólicos e flavonoides 

totais dos infusos da Sideroxylon obtusifolium. 

Amostras Matéria seca 

extraída (g/100 

g) 

Fenólicos Totais 

 mg GAE/g 

Flavonoides Totais 

mg CAE/100g 

QU 00 5.33  0.00b 68.88  2.99b 4.26 0.00ab 

QU 01 6.0  0.00a 73.19  3.76a 3.98  0.00bc 

QU 02 4.4  0.38c 55.60  2.17c 3.25  0.00c 

QU 03 5. 8  0.38b 76.81  0.50a 4.74  0.00a 

Fonte: Dados da Pesquisa; Dados expressos como média ± desvio padrão 

(n=4). Teste ANOVA, seguido de Tukey. Letras diferentes em uma mesma 

coluna indicam diferença estatística (p<0,05). GAE: equivalente ao ácido 

gálico; CAE: equivalente a catequina. 
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8.3.2 Sistema de varredura do radical 2,2 difenil-1-pricril-hidrazil (DPPH) 

 

Para o cálculo de IC50 das amostras dos infusos em questão, construiu-

se uma curva de calibração para cada amostra (figuras 3, 4, 5 e 6), estas 

curvas indicam o percentual de varredura de cada amostra, ou seja, o quanto 

concentrações crescentes do infuso conseguiram se distanciar do resultado 

obtido da amostra branco (DPPH). As equações lineares e coeficientes de 

variação das curvas mencionadas acima foram: y= 0,5741x + 12,05, R2= 

98,8%; y= 0,4626x + 9,585, R2= 99,8%; y= 0,5379x + 9,797, R2= 100%; 

y=0,6578x + 10,42, R2= 99,8%, para as amostras QU 00, QU01, QU02 e QU03, 

respectivamente. 

 

 

Figura 8.3: Curva de calibração do percentual de varredura versus diferentes 

concentrações da amostra QU para determinação do IC50, ensaio DPPH. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os valores de IC50 para determinação da capacidade antioxidante das 

diferentes espécies correspondem à concentração do extrato que reduziu a 

absorbância da solução de DPPH em 50% do seu valor inicial, tendo em vista a 

capacidade dos polifenóis presentes nos extratos em doar elétrons ou radical 
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hidroxila (OH) ao radical DPPH. Esta reação foi detectável colometricamente 

com a mudança do meio reacional da cor roxa para a amarela 

(NANDHAKUMAR; INDUMATHI, 2013). 

 

Figura 8.4: Curva de calibração do percentual de varredura versus diferentes 

concentrações da amostra QU 01 para determinação do IC50, ensaio DPPH. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os resultados correspondentes ao IC50 da espécie estudada nas 

diferentes  granulometrias constam na tabela 2. 
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Figura 8.5: Curva de calibração do percentual de varredura versus diferentes 

concentrações da amostra QU 02 para determinação do IC50, ensaio DPPH. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os valores de IC50 da espécie vegetal, obtidos através dos infusos em 

diferentes granulometrias mostraram diferenças estatisticamente significativas, 

obedecendo a seguinte ordem de concentração 65,20; 88,50; 74,7 e 60,17 

µg/mL; para as amostras QU 00, QU 01, QU 02 e QU 03, respectivamente. A 

amostra QU 03 apresentou maior capacidade antioxidante, tendo em vista que 

uma menor concentração do infuso foi necessária para reduzir a absorbância 

em 50%, refletindo significativa capacidade dos polifenóis presentes no extrato 

em doar elétrons ou radical hidroxila (OH) ao radical DPPH.  
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Figura 8.6: Curva de calibração do percentual de varredura versus diferentes 

concentrações da amostra QU 03 para determinação do IC50, ensaio DPPH. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Tabela 8.2. Valores de IC50 de infusos de Sideroxylon obtusifolium obtidos a partir 

do pó bruto e em diferentes granulometrias pelo método de varredura do radical 

DPPH. 

Amostras IC50 (µg/mL) 

QU 00 65,20 ± 4,04c 

QU 01 88,50 ± 11,14b 

QU 02 74,70 ± 10,33a 

QU 03 60,17 ± 0,84c 

Dados expressos como média ± desvio padrão (n=3). Teste ANOVA, seguido de 
Tukey. Letras diferentes indicam diferença estatística (p<0,05).  
QU 00; QU 01: QU 02: QU 03  
 

8.3.3 Capacidade Redutora 

 

A capacidade redutora dos infusos da espécie Sideroxylon obtusifolium 

em estudos obtidos do pó em diferentes granulometrias ( ≥297- ≤74 µm; ≤ 297 

µm;  ≤149 µm e ≤74 µm) encontra-se, em equivalentes de ácido ascórbico 
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(AAE), na tabela 3. Tais resultados foram obtidos através da construção da 

curva de calibração do ácido ascórbico (figura 7), a partir da qual se obteve a 

equação da reta y= 6,6693x + 0,0437 e R2= 0,9975.  

 

Figura 8.7: Curva de calibração do ácido ascórbico (AAE). 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Avaliando-se os resultados, cujos infusos foram obtidos de pós em 

diferentes granulometrias, observou-se que a amostra QU 00 apresentou maior 

valor de equivalente em ácido ascórbico (360,93 µg EAA/g), valor este superior 

as demais amostras, QU 01, QU 02 e QU 03. As amostras QU 01 e QU 02 

apresentaram valores em equivalentes de ácido ascórbico semelhates. 

No ensaio do poder redutor, o produto da redução é visualizado por 

meio da formação do complexo colorido após a adição de íons Fe3+ e 

mensurado por medida de absorbância em 700 nm. Maior absorbância da 

mistura de reação indica maior poder redutor da amostra. A presença de 

redutores (antioxidantes) na amostra resulta na redução do ferricianeto 

[Fe(CN)6]3  a ferrocianeto [Fe(CN)6]4, por doação direta de elétrons 

(NANDHAKUMAR; INDUMATHI, 2013; SAHREN; KAHN; KHAN, 2010). 
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Tabela 8.3. Capacidade redutora dos infusos de Sideroxylon obtusifolium obtidos 

do pó bruto e em diferentes granulometrias. 

Amostras µg EAA/mg de peso seco 

QU 00 360,93 

QU 01 301,46 

QU 02 301,22 

QU 03 350,64 

Fonte: Dados da Pesquisa; Dados expressos como média ± desvio padrão (n=3). 

Teste ANOVA, seguido de Tukey. Letras diferentes indicam diferença estatística 

(p<0,05).  EAA: Equivalente em ácido ascórbico. 

 

 

8.3.4 Atividade de Absorção de Radicais de Oxigênio (ORAC) 

 

Os resultados da ação dos extratos aquosos da espécie vegetal 

Sideroxylon obtusifolium obtidos a partir do pó bruto e de diferentes 

granulometrias contra o radical peroxil encontram-se na tabela 4. Tais 

resultados foram obtidos através da construção da curva de calibração do 

trolox (figura 8), cuja equação da reta encontrada foi y= 379875x + 1E +06, e 

R2= 0,9963.  
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Figura 8.8: Curva de calibração do trolox. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Avaliando-se a espécie Sideroxylon obtusifolium e relacionando o 

tamanho da partícula com o potencial de atividade antioxidante, verificou-se 

que para os infusos da quixaba a ordem foi: QU 03 > QU 02 > QU 00> QU 01, 

sendo os valores observados variando de 197,51 a 73,69 μmol ET/g.   

Orac é um dos métodos com maior relevância biológica tendo em vista 

que a sua avaliação da atividade antioxidante in vitro pode refletir melhor a 

ação dos extratos in vivo. A interpretação dos resultados oferecidos por este 

teste depende da perda da fluorescência do reagente fluoresceína quando em 

contato com o radical peroxil, produto da oxidação do AAPH (PRIOR et al., 

2005). O mecanismo de ação antioxidante está baseado no mecanismo HAT 

(hydrogen Atom Transfer), ou seja, na doação de um átomo de hidrogênio do 

antioxidante para o radical peroxil. A reação é competitiva, onde antioxidante e 

substrato competem pelo radical. Os antioxidantes encontrados nas amostras 

estudadas podem impedir ou reduzir essa oxidação, reduzindo a perda da 

fluorescência da solução, identificada pela leitura em espectrofotômetro de 

fluorescência (CASTELO-BRANCO; TORRES, 2011). 
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Tabela 8.4. Atividade de Absorção de Radicais de Oxigênio dos infusos de 

Sideroxylon obtusifolium obtidos a partir do pó bruto e do pó em diferentes 

granulometrias. 

Amostras μmol ET/g  

QU 00 82,05 ± 5,41b 

QU 01 73,69 ± 1,90b 

QU 02 83,23 ± 3,49b 

QU 03 197,51 ± 24,71a 

P <0,05 

Fonte: Dados da Pesquisa; Dados expressos como média ± desvio padrão (n=3). 

Teste ANOVA, seguido de Tukey. Letras indicam diferença estatística (p<0,05).  

TE: Equivalente em trolox. 

 

8.3.5 Citotoxicidade 

 Tendo em vista a atividade antioxidante encontrada, foi realizado o 

estudo de citotoxicidade para que a segurança do produto tradicional 

fitoterápico fosse verificada. No âmbito farmacêutico não basta ter atividade, se 

faz necessário confirmar o quão tóxico para o organismo é o produto. 

A citotoxicidade se traduz pela desorganização do tecido celular quando 

as células são expostas a agentes externos, bem como pelo aspecto granuloso 

e arredondado das células, e conseqüente aparecimento de alterações 

morfológicas (STREISSLE et al., 1981). 

A citotoxicidade in vivo da espécie vegetal estudada em células Caco-2 

foi verificada pelo percentual de viabilidade celular relativo ao controle negativo 

(100%) e positivo, como determinado pelo ensaio de MTT. A quantificação da 

citotoxicidade foi determinada pela medida de células mortas, de acordo com o 

protocolo descrito na ISO 10993-5 (ISO, 2009), que preconiza que uma 

redução na viabilidade celular superior a 30% é considerada como tendo efeito 

citotóxico, sendo assim, viabilidade celular inferior a 70% é usada como valor 

limite.  
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Através da avaliação do potencial citotóxico da espécie vegetal 

Sideroxylon obtusifolium (quixaba), cujas amostras foram liofilizadas a partir do 

infuso de pós em diferentes granulometrias (≥297- ≤74 µm; ≤ 297 µm;  ≤149 

µm e ≤74 µm); os resultados obtidos mostraram que concentrações crescentes, 

conduziram a um aumento da citotoxicidade, ou seja, ocorreu efeito dose-

dependente para todas as amostras.  

As amostras liofilizadas oriundas do infuso QU 00, QU 01, QU 02 e QU 

03 foram avaliadas nas concentrações de 10, 50 e 100 µg/mL. Nas 

concentrações de 10 e 50 µg/mL a medida que a granulometria do pó diminuiu, 

observou-se maior alteração de viabilidade celular. Na concentração de 50 

µg/mL os percentuais de viabilidade celular observados foram: 84%, 95%, 79% 

e 67%, correspondendo as amostras QU 00, QU 01, QU 02 e QU 03, 

respectivamente. Na concentração de 100 µg/mL ocorreu alteração significativa 

de viabilidade celular para todas as amostras, tendo em vista que os valores 

obtidos foram inferiores a 70%. Sendo de 52%, 46%, 40% e 59%, para QU 00, 

QU 01, QU 02 e QU 03, respectivamente. Os valores de viabilidade celular 

variaram com a mudança da granulometria dos pós.  

Como verificado na figura 8, na concentração de 50 µg/mL apenas a 

amostra QU 03 comprometeu a viabilidade celular, enquanto todas as amostras 

apresentaram efeito tóxico contra as células Caco-2 na concentração de 100 

µg/mL.  
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Figura 8.9: Efeito citotóxico do extrato de Sideroxylon obtusifolium (quixaba), 

nas concentrações de 10, 50 e 100µg/mL em diferentes granulometrias.  

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 Os resultados da citotoxicidade da droga vegetal em estudo sugerem 

que a granulometria do pó pode influenciar o dano celular, tendo em vista que a 

amostra QU 03 apresentou menores valores de viabilidade celular em todas as 

concentrações estudadas. 

 

8.4 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, a espécie Sideroxylon obtusifolium na forma de 

infuso, oriunda da região do semiárido paraibano, demonstrou presença de 

fenólicos totais e atividade antioxidante frente aos ensaios de DPPH, ORAC e 

capacidade redutora. O tamanho das partículas dos pós mostraram diferenças 

de teor de fenólicos, bem como na capacidade de poder oxidativo dentro da 

mesma espécie. Amostras oriundas de menor granulometria apresentaram 

maior potencial citotóxico.  Sendo assim, condições otimizadas durante o 

processo de obtenção de pós de droga vegetal no que se diz  respeito ao grau 
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de cominuição das partículas, são importantes para que seu produto derivado 

tenha condições padronizadas as quais assegurarão eficácia e segurança dos 

que consomem. Quanto ao efeito citotóxico, este mostrou-se dose dependente 

e observou-se maior dano celular para as amostras cujo extrato foi obtido do pó 

de menor granulometria. 

 

8.5 AGRADECIMENTOS 

Emater. Laboratório de Lípides/FCF-USP 

8.6 REFERÊNCIAS 

 

AGRA, M.F. Plantas da medicina popular dos cariris velhos. João Pessoa: 

União, 125p, 1996. 

 

AGRA, M.F.; BARACHO, G.S.; BASÍLIO, I.J.; NURIT, K.; BARBOSA, D.A.  

Sinopse da flora medicinal do Cariri Paraibano. Oecologia brasiliensis. v.13, 

n.3, p. 323-330, 2007. 

 

ATOUI, A. K.; MANSOURI, A.; BOSKOU, G.; KEFALAS, P. Tea and herbal 

infusions: their antioxidant activity and phenolic profile. Food Chemistry, v. 89, 

p. 27-36, 2005. 

 

BLOCK, G.; PATTERSON, B.; SUBAR, A. Fruit, vegetables and cancer 

prevention: a review of epidemiological evidence. Nutrition Cancer. v.18, p.1-29, 

1992.  

 

Braga, R. Plantas do Nordeste: Especialmente do Ceará. Fundação Guimarães 

Duque. Coleção Mossoroense, v. 42, Natal, 1976. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 26, de 13 de março de 2014. 

Dispõe sobre o registro de medicamentos fitoterápicos e o registro e a 

notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Diário Oficial da União. 52(1), 

2014. 9 p. 

 



P á g i n a  | 171 

Capítulo VI - POTENCIAL antioxidante e citotóxico da droga vegetal 

Sideroxylon obtusifolium 
 

CORREIA, LP. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE PÓS DAS DROGAS  
VEGETAIS DA CARAIBEIRA (Tabebuia caraiba), QUIXABEIRA (Sideroxylon obtusifolium) E BOM-NOME 
(Maytenus rigida) EM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS. 2015 

BUNKOVA, R.; MAROVA, I.; NEMEC, M. Antimutagenic properties of green 

tea. Plant Foods for Human Nutrition, v. 60, p. 25-29, 2005. 

 

CASTELO-BRANCO, V.N.; TORRES, A.G. Total antioxidant capacity of edible 

vegetable oils: chemical determinants and associations with oil quality. Revista 

de Nutrição, v. 24, n. 1, p.173-187, 2011.  

 

CAVALCANTE, M. B. Ecoturismo no bioma Caatinga: o caso do Parque 

Estadual da Pedra da Boca, Paraíba. Revista Nordestina de Ecoturismo, v. 2, 

n. 1, p. 25-38, 2009. 

 

HIGDON, J.V.; FREI, B. Tea catechins and polyphenols: health effects, 

metabolism, and antioxidant functions. Critical Reviews in Food Science and 

Nutrition, v.43, p. 89-143, 2003. 

 

JOHNSTON, K.; SHARP, P.; CLIFFORD, M.; MORGAN, L. Dietary polyphenols 

decrease glucose uptake by human intestinal Caco-2 cells. FEBS Letters, v. 

579, p. 1653 – 1657, 2004. 

 

KNERT, P.; JARVINEN, R.; REUNANEN, A.; MAATELA, J. Flavonoid intake 

and coronary mortality in Finland: a cohort study. British Medical Journal. v. 

312, p. 478-481,1996. 

 

LIMA, V.L.A.G.; MELO, E.A.; LIMA, D.E.S.L. Teor de compostos fenólicos totais 

em chás brasileiros. Brazilian Journal of Food Technology,  v.7, p. 187-

190, 2004. 

 

LORENZI, H. Plantas medicinais no brasil. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 

p.183-184, 2002. 

 

MARQUES, J.B.  Comércio e conservação de três espécies vegetais da 

caatinga ameaçadas de extinção e de uso medicinal em duas áreas do Cariri 



P á g i n a  | 172 

Capítulo VI - POTENCIAL antioxidante e citotóxico da droga vegetal 

Sideroxylon obtusifolium 
 

CORREIA, LP. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE PÓS DAS DROGAS  
VEGETAIS DA CARAIBEIRA (Tabebuia caraiba), QUIXABEIRA (Sideroxylon obtusifolium) E BOM-NOME 
(Maytenus rigida) EM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS. 2015 

oriental Paraibano. (Dissertação de mestrado). Programa regional de pós-

graduação em desenvolvimento e meio ambiente UFPB e UEPB, João Pessoa, 

2008. 

 

MELO, P.S; MARIA, S.S.; VIDAL, B.C.; HAUN, M.; DURAN, N. Violacein 

cytotoxicity and induction of apoptosis in V79 cells. In vitro Cellular & 

Developmental Biology: Animal, v. 36, p. 543-639, 2000.  

 

MENDEL, S.; YOUDIM, M.B. Catechin polyphenols: neurodegeneration and 

neuroprotection in neurodegenerative diseases. Free Radical Biology & 

Medicine, v. 37, p. 304-317, 2004.  

 

MORS, W.B.; RIZZINI, C.T.; PEREIRA, N.A. (2000). Medicinal plants of Brazil. 

Michigan: reference publications. Pareyn, F.G.C. A importância da produção 

não-madereira na Caatinga. (2007). In: Garglio, M.A.;Sampaio, 

E.V.S.B.;Cestaro, L.A.; Kageyama, P.Y.(org).Uso Sustentaval e Conservação 

dos recursos florestais da Caatinga. Serviço florestal Brasileiro. Cap.3. p. 131-

144. Brasilia-DF. 2010.  

 

NANDHAKUMAR, E., INDUMATHI, P. In vitro antioxidant activities of methanol 

and aqueous extract of Annona squamosa (L.) fruit pulp. Journal of 

Acupuncture and Meridian Studies, v. 6, n. 3, p.142-148, 2013.  

 

NARDONE, R.M. Toxicity testing in vitro. In: ROTBBLAT, G. H.; CRISTOFALO, 

V.J. Growth, nutrition and metabolism of cells in culture. New York: Academic, 

p. 471-495, 1977. 

 

PRIOR, R.L.; CAO, G. In vivo total antioxidant capacity: comparison of different 

analytical methods. Free Radical Biological Medicine, v. 27, n. 11-12, p.1173–

1181, 1999. 

 



P á g i n a  | 173 

Capítulo VI - POTENCIAL antioxidante e citotóxico da droga vegetal 

Sideroxylon obtusifolium 
 

CORREIA, LP. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE PÓS DAS DROGAS  
VEGETAIS DA CARAIBEIRA (Tabebuia caraiba), QUIXABEIRA (Sideroxylon obtusifolium) E BOM-NOME 
(Maytenus rigida) EM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS. 2015 

PRIOR, R.L.; WU, X.; SCHAICH, K. Standardized methods for the 

determination of antioxidant capacity and phenolics in foods and dietary 

supplements. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 53, p. 4290 – 4302, 

2005.  

 

PUTNAM, K.P.; BOMBICK, D.W.; DOOLITTLE, D.J. Evaluation of eight in vitro 

assays for assessing the cytotoxicity of cigarette smoke condensate. Toxicology 

in vitro. v. 16, n. 5, p. 599-607, 2002. 

 

SAHREEN, S.; KHAN, M. R.; KHAN, R. A. Evaluation of antioxidant activities of 

various solvent extracts of Carissa opaca fruits. Food Chemistry, v.122, n. 4, p. 

1205-1211, 2010. 

 

SANCHEZ-MORENO, C.; LARRAURI, J.A.; SAURA-CALIXTO, F. A procedure 

to measure the antiradical efficient of polyphenols. Journal of the Science of 

Food and Agriculture, v. 76, n. 2, p. 270–276, 1998.  

 

SANTOS, J.P.; ARAÚJO, E.L.; ALBUQUERQUE, U.P. Richness and 

distribution of useful woody plants in the semi-Arid region of Northeastern 

Brazil. Journal of arid environments, v.72, n.5, p.652- 663, 2008.  

 

SILVA JÚNIOR, J.O.C. Obtenção e avaliação de forma farmacêutica semi-

sólida fitoterápica contendo extrato seco por nebulização de Simphytum 

officinale L. (confrei). Tese de doutorado, Programa de Pós-graduação em 

Fármacos e Medicamentos, Universidade de São Paulo, 2006. 

 

STREISSLE, G.; SCHWOBEL, W.; HEWLETT, G.. Evaluation of antiviral 

compounds in cell cultures with acute or persistent virus infections. Advances in 

Cell Culture v. 1, p. 67-90, 1981. 

 



P á g i n a  | 174 

Capítulo VI - POTENCIAL antioxidante e citotóxico da droga vegetal 

Sideroxylon obtusifolium 
 

CORREIA, LP. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE PÓS DAS DROGAS  
VEGETAIS DA CARAIBEIRA (Tabebuia caraiba), QUIXABEIRA (Sideroxylon obtusifolium) E BOM-NOME 
(Maytenus rigida) EM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS. 2015 

VALKO, M; IZAKOVIC, M.; MAZUR, M.; RHODES, C.J.; TELSER, J. Role of 

oxygen radicals in DNA damage and cancer incidence. Molecular and Cellular 

Biochemistry, v. 266, n. 1-2, p.37-56, 2004. 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Valko%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15646026
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Izakovic%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15646026
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mazur%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15646026
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rhodes%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15646026
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Telser%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15646026


P á g i n a  | 175 

Capítulo VII - Potencial antioxidante e citotóxico da droga vegetal 

Maytenus rigida 
 

CORREIA, LP. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE PÓS DAS DROGAS  
VEGETAIS DA CARAIBEIRA (Tabebuia caraiba), QUIXABEIRA (Sideroxylon obtusifolium) E BOM-NOME 
(Maytenus rigida) EM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VII:  

POTENCIAL ANTIOXIDANTE E 
CITOTÓXICO DA DROGA VEGETAL 

Maytenus rigida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 176 

Capítulo VII - Potencial antioxidante e citotóxico da droga vegetal 

Maytenus rigida 

 

CORREIA, LP. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA, QUÍMICA E BIOLÓGICA DE PÓS DAS DROGAS  
VEGETAIS DA CARAIBEIRA (Tabebuia caraiba), QUIXABEIRA (Sideroxylon obtusifolium) E BOM-NOME 
(Maytenus rigida) EM DIFERENTES TAMANHOS DE PARTÍCULAS. 2015 

CAPÍTULO VII - POTENCIAL ANTIOXIDANTE E CITOTÓXICO DA DROGA 

VEGETAL Maytenus rígida 

 

9.1 INTRODUÇÃO 

 

A caatinga ocupa uma vasta área do Nordeste do Brasil, e caracteriza-se 

pela riqueza de espécies vegetais que são, entretanto, ainda pouco estudadas. 

Inúmeras plantas com propriedades terapêuticas são utilizadas 

tradicionalmente pela população, ou utilizadas na produção de produtos 

fitoterápicos (ALBUQUERQUE et al., 2007).  

A Maytenus rigida é uma espécie típica desse bioma e já foi reportada por 

diversos estudos pela sua atividade antinociceptiva e anti-inflamatória. No 

estudo de Martins et al. (2012), esta espécie apresentou resultados frente ao 

teste de contrações abdominais induzidas por ácido acético, indicando que a 

atividade do extrato pode estar relacionada a ciclooxigenase. Esta planta 

também apresenta potencial antimicrobiano comprovado frente a diversos 

microrganismos, como bactérias gram-positivas, gram-negativas e leveduras 

(MARTUCCIELLO et al., 2010).  

As plantas medicinais sempre foram utilizadas, sendo no passado o 

principal meio terapêutico conhecido para tratamento da população. A partir do 

conhecimento e uso popular, foram descobertos alguns medicamentos 

utilizados na medicina tradicional (SOUSA et al., 2008). As principais 

características desejáveis das plantas medicinais são: eficácia, baixo risco de 

uso, assim como reprodutibilidade e constância de sua qualidade 

(NAKAZAWA, 1999). As informações técnicas acerca da maioria das plantas 

medicinais ainda são insuficientes no que tange as características acima 

citadas (CALIXTO, 2000). 

Em países como o Brasil, são os motivos mais diversos que levam à 

busca pela fitoterapia, como por exemplo: as dificuldades de uso do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e a deficiência deste em prover o acesso a 

medicamentos tradicionais; falta de acesso a estes devido a fatores 
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econômicos (regulação do mercado farmacêutico) ou simplesmente a 

indisponibilidade destes serviços em diversas regiões do país (STASI, 2007) 

Diante do aumento crescente do uso de drogas vegetais e a inexistência 

de requerimentos legais os quais abrangessem os requisitos de qualidade, 

segurança e eficácia, a Anvisa publicou uma norma para a notificação de 

drogas vegetais, a RDC 10/10 (BRASIL, 2010), a qual em 2014 foi atualizada 

pela RDC 26/14 (BRASIL, 2014), que dispõe sobre o registro de medicamentos 

fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos, a 

qual diz que se deve considerar o grau de cominuição das partículas, quando 

se tratar de chás medicinais ou drogas vegetais utilizadas como produto final 

pelo consumidor. 

Os chás são ricos em compostos biologicamente ativos (flavonoides, 

catequinas, polifenóis, alcaloides, vitaminas, sais minerais) que contribuem 

para a prevenção e o tratamento de várias doenças. Constituem a forma  mais 

popular dos diferentes produtos de origem vegetais. (TREVISANATO; KIM, 

2000). 

A capacidade antioxidante dos fenóis reside no seu potencial de 

oxirredução, que permitem agire como agente redutore, doador de hidrogênio e 

assim eliminaro oxigênio singlete (SOUSA et al., 2007; GUERRA, 2001). 

O perfil de compostos fenólicos varia muito entre as diversas espécies 

vegetais. Alguns dos principais compostos fenólicos estudados, pertencentes à 

classe flavonol (catequinas) apresentam teores bem distintos entre os vários 

tipos de chás (MATSUBARA; RODRIGUEZ-AMAYA, 2006). Dependendo de 

suas estruturas químicas, os compostos fenólicos apresentam diferentes 

potenciais antioxidantes (WILLIAMS; SPENCER; RICE-EVANS, 2004), 

portanto a quantificação de compostos fenólicos totais é apenas um dos 

parâmetros na determinação da atividade antioxidante. 

Vários ensaios têm sido desenvolvidos para avaliação da capacidade 

antioxidante. Estes ensaios diferem em relação ao mecanismo de reação, às 

espécies-alvo, às condições reacionais e na forma como os resultados são 

expressos. Não obstante a diversidade de métodos para avaliar a capacidade 

antioxidante, não existe um procedimento metodológico universal (HALLIWELL, 
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1995; HUANG et al, 2005 e NIKI, 2000). Este fato impõe a necessidade de 

avaliar a capacidade antioxidante por diferentes ensaios, com fundamentos e 

mecanismos de ação diferentes. 

Com o controle cada vez mais rigoroso em relação ao uso de animais de 

laboratório, há a necessidade de desenvolver e padronizar testes in vitro que 

possam detectar a toxicidade de dispositivos para uso em seres humanos, 

principalmente aqueles de aplicação clínica. 

Os testes de toxicidade celular fornecem as primeiras informações sobre 

a segurança dos compostos em teste. Muitas moléculas promissoras são logo 

descartadas devido sua citotoxicidade. Embora os resultados in vitro possam 

não ter uma correlação direta com os in vivo, é seguro afirmar que, se um 

material induz, comprovadamente, uma reação citotóxica em testes envolvendo 

cultura de células, é muito provável que desenvolva toxicidade quando aplicado 

em tecido vivo (OSÓRIO et al, 1998). 

O potencial tóxico das substâncias frente às células Caco-2, é realizado 

através da verificação das alterações celulares após o contato da cultura de 

células com a substância, sendo mensuradas através da incorporação de 

corantes vitais ou da inibição da formação de colônias celulares (ROGERO et 

al., 2000). Sendo, a viabilidade celular  o parâmetro mais comumente utilizado 

para avaliar a toxicidade, podendo realizar-se através de inúmeros tipos de 

ensaios.  

O difundido uso popular de espécies vegetais na forma de chás é motivo 

de preocupação quanto a sua citotoxicidade, de forma que estudos 

relacionados são de tamanha importância como medida de segurança para seu 

uso, estabelecendo critérios de controle do uso indiscriminado através das 

informações fornecidas à população.  

O objetivo desse trabalho consistiu em caracterizar as infusões obtidas 

de pós de diferentes tamanhos de partícula da planta Maytenus rigida, bom-

nome, através da avaliação do quantitativo dos fenólicos totais, flavonoides 

totais e investigar o efeito desses compostos bioativos frente à atividade 

antioxidante, bem como a citotoxicidade das amostras.  
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9.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

9.2.1 Obtenção da droga seca 

 

O material botânico (folhas) da Maytenus rigida utilizado neste estudo foi 

coletado na região do “cariri paraibano”, no município de Caraúbas, limite com 

Coxixola, durante os meses de junho e julho de 2012. A coleta foi realizada a 

partir de plantas adultas selecionadas, acompanhadas de pessoal técnico 

qualificado. 

 As espécies coletadas foram identificadas por comparação com 

exsicatas já depositadas no Herbário Prof. Jayme Coelho de Moraes (EAN), 

pelo botânico Prof. Dr. Leonardo Félix, conforme registros: 

  Maytenus rigida Mart. (EAN 14322, 15721); 

As folhas das plantas foram desidratadas em estufa com circulação de ar 

com temperatura controlada de 40 °C. O material seco foi moído usando um 

moinho de quatro facas móveis e quatro fixas, modelo Willey, da marca 

Marconi, acoplado a um tamis de 10 mesh. 

A droga vegetal pulverizada foi submetida a um sistema de peneiras com 

diferentes tamanhos de poros: 297, 149 e 74 µm, correspondente a 48, 100 e 

200 meshs, respectivamente. Os pós obtidos nas diferentes granulometrias 

foram acondicionados separadamente em frascos de polietileno branco, fosco 

e devidamente fechados, para proteção da luz e da umidade e armazenados 

em temperatura ambiente. 

As amostras foram nomeadas de MR de acordo com sua nomenclatura 

popular, Maytenus rigida, acrescidas da numeração 00, 01, 02 e 03, 

correspondentes aos diferentes tamanhos de partículas: ≥297- ≤74 µm; ≤ 297 

µm;  ≤149 µm e ≤74 µm, respectivamente. 

 

9.2.2 Obtenção das infusões 

 

 As infusões dos pós das amostras da droga vegetal em diferentes 

granulometrias foram obtidas conforme descrito por Porto et al. (2013), pesou-
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se 1g da droga vegetal e adicionou-se 50mL de água destilada a temperatura 

de 98±2°C com agitação durante 10 min. Os extratos foram filtrados através de 

um papel de filtro (Whatman 5 m),  transferidos para um balão volumétrico de 

25mL, denominada de solução estoque;  armazenados em recipiente de  vidro 

âmbar e mantidos a -18°C até à análise. 

 

9.2.3 Determinação de Resíduo Seco 

 

 A determinação do resíduo seco foi realizada por gravimetria segundo 

metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (1985), com modificações. O 

procedimento consistiu em acondicionar uma alíquota de 1,5 mL do extrato em 

uma placa de vidro previamente tarada em estufa aquecida a 105°C por 1 hora, 

até peso constante.  

 

9.2.4 Determinação de Fenólicos Totais 

 

Para determinação dos fenólicos totais utilizou-se o ácido gálico como 

padrão. Obteve-se uma curva de calibração do padrão (5,00– 160,00 µg/mL, R2 

= 0,995) e através da regressão linear os fenólicos totais foram quantificados. 

Os resultados foram expressos em miligramas de equivalente de ácido gálico 

por gramas de peso seco (mg GAE/g peso seco). 

A quantificação dos fenólicos totais foi realizada colorimetricamente, 

segundo metodologia descrita por Swain e Hills (1959), adaptado para 

microplacas. A solução teste foi preparada pela diluição de 1,0 mL das 

soluções estoques em 50,0 mL de água destilada. Em uma placa de 96 poços 

foram adicionados, separadamente, 12,5 µL de cada amostra da solução teste; 

adicionou-se 200µL de água destilada e 12,5 µL do reagente de Folin 

Ciocalteau e deixou-se em repouso por 3 minutos seguido da adição de 25 µL 

de solução saturada de carbonato de sódio (Na2CO3). A mistura reacional foi 

mantida em repouso, ao abrigo da luz e em temperatura ambiente por uma 

hora e então a absorbância foi mensurada a 720nm em leitor de placas Multi - 

Detection microplate reader Synergy – BIOTEK (Vermont, Estados Unidos).  
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9.2.5 Determinação de Flavonoides Totais 

 

Para determinação dos flavonoides totais utilizou-se a catequina como 

padrão. Obteve-se uma curva de calibração do padrão (0,02 – 0,3 mg/mL µg, 

R2 = 0,994) e através da regressão linear os flavonoides totais foram 

quantificados. Os resultados foram expressos em mg de equivalentes de 

catequina por g de extrato seco (mg CE/g peso seco).  

Os flavonoides totais foram determinados pelo método descrito por Jia, 

Tang e Wu (1999), com algumas modificações. As soluções testes foram 

obtidas pela diluição de 1,0 mL da solução estoque adicionada de 1,0 mL de 

água destilada. Uma alíquota de 25 µL da solução teste foi transferida para 

uma placa de 96 poços seguida da adição de 100 µL de água destilada e 7,5 

µL de solução de NaNO2 (5%). Após 6 minutos de repouso foram adicionados 

7,5 µL de AlCl3 (10%) e deixado em repouso por mais 6 minutos. Finalmente 

foram acrescentados 100 µL de NaOH (4%) e 10 µL água destilada até 

completar o volume final de 250 µL. A solução foi mantida em repouso durante 

15 minutos. A intensidade da cor rosa foi medida a 510 nm em leitor de placas 

Multi - Detection microplate reader Synergy – BIOTEK (Vermont, Estados 

Unidos). 

 

9.2.6 Sistema de varredura do radical 2,2 difenil-1-pricril-hidrazil (DPPH) 

 

Para a determinação da capacidade antioxidante das diferentes 

soluções estoques foram calculados os valores de IC50, valor que corresponde 

à concentração dos infusos que reduz a absorbância da solução de DPPH em 

50% do seu valor incial. Valores de IC50 foram calculados utilizando-se as 

equações da reta obtidas a partir de curvas preparadas com os percentuais de 

varredura obtidos em diferentes concentrações das soluções estoques (3,12 -

100,00 µg/mL). Pesos específicos equivalendo inicialmente a 100 µg  de 

resíduo seco para 1mL foram aliquotados e a partir desse, diluições sucessivas 

até a concentração de 3,12 µg/mL da solução estoque. Esses valores foram 
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definidos utilizando-se os valores do resíduo seco de cada uma das soluções 

estoques. Para avaliação da capacidade antioxidante pelo sistema de 

varredura do radical DPPH, 150 µL de solução metanólica de DPPH (6x10-

5 mol/L) foi adicionado a uma alíquota de 50 µL de cada amostra da solução 

estoque nas diferentes concentrações, conforme mencionado acima. 

A capacidade que os compostos antioxidantes presentes nos extratos 

possuem em reduzir um radical foi avaliada segundo metodologia proposta por 

Blois (1958) e Brand-Williams, Cuvelier e Berset (1995).  

A redução do radical DPPH foi medida a 517 nm, em espectrofotômetro, 

após 30 minutos de repouso. O decréscimo nos valores de densidade óptica 

das amostras foi correlacionado com os do controle e estabelecido um 

percentual de varredura do radical DPPH, expressa pela equação: 

 % de varredura = 100 - [(Abs amostra x 100) / Abs controle]. 

 

9.2.7 Capacidade redutora 

 

Para determinação da capacidade redutora foi utilizado o ácido 

ascórbico como padrão. Construiu-se uma curva de calibração do padrão (6,25 

– 100,00 μg/mL, R2 = 0,997) e os resultados da atividade foram expressos 

como equivalentes de ácido ascórbico.  

A capacidade redutora das soluções estoques foi avaliada de acordo 

com Oyaizu (1986) com pequenas modificações. Alíquotas de 0,2 mL das 

soluções estoques foram misturadas com 0,5 mL de tampão fosfato de sódio 

0,2 M pH 6.6 e 0,5 mL de ferricianeto de potássio 1%. A mistura foi incubada 

por 20 minutos a 50 ºC. As amostras foram resfriadas e 0,5 mL de ácido 

tricloroacético 10% foi adicionado. O tubo que continha o meio reacional foi 

agitado e centrifugado a 3.000 rpm por 10 minutos. Uma alíquota de 0,5 mL do 

sobrenadante, 0,1 mL de cloreto férrico 0,1% e 0,5 mL de água destilada foram 

misturados e acondicionados por 30 minutos a temperatura ambiente. A 

absorbância foi medida a 700 nm em espectrofotômetro. O aumento da 

absorbância foi considerado como aumento da capacidade redutora.  
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9.2.8 Método ORAC (Capacidade de Absorção de Radicais de Oxigênio) 

 

A capacidade antioxidante foi determinada pela equação de regressão 

linear de uma curva padrão de Trolox (6,25-100,00 μM/L, R2=0,999) e a área 

sob a curva de decaimento de fluoresceína (AUC). Os resultados foram 

expressos em micromoles equivalentes de Trolox por grama de amostra seca 

(μmol ET/g). 

A capacidade de absorção de radicais de oxigênio foi determinada de 

acordo com Cao, Alessio e Culter (1993), com as modificações a seguir. Em 

uma placa de 96 poços (Fisher scientific, Hanover Par, Il) adicionou-se a uma 

alíquota de 25μL da solução estoque das diferentes amostras (MR 00, MR 01, 

MR 02 e MR 03) mais 150 μL de uma solução de fluoresceína 40 nM foi 

adicionado e a mistura foi incubada a uma temperatura de 37ºC por 15 min. 

Posteriormente, adicionou-se 25 μL da solução do radical peroxila 2,2’-azobis 

(2-amidinopropano) dihidrocloreto (APPH) 153 mM, a qual deu início à reação. 

Em seguida, a intensidade de fluorescência foi verificada em um leitor de 

placas Multi - Detection microplate reader Synergy – BIOTEK (Vermont, 

Estados Unidos), excitação em 493 nm (filtro 485/20) e emissão em 515 nm 

(filtro 528/20).  

 

9.2.9 Citotoxicidade  

 

Os ensaios de citotoxicidade in vitro para determinação da viabilidade das 

células Caco-2 em presença dos infusos da droga vegetal Maytenus rigida em 

diferentes granulometrias foram realizados de acordo com o protocolo descrito 

no guia ISO 10993-5 (ISO, 2009). 

A linhagem celular Caco-2 de adenocarcinoma do cólon humano (ATCC 

#HTB-37), foi adquirida da American Type Culture Collection (ATCC, Rockville, 

MD, USA). As células Caco-2 foram cultivadas em DMEM suplementado com 

4,5 g / l de D-glucose, 2,2 g / l de NaHCO3, 10% de FCS, 1% de NEAA, 100 UI 

/ mL de penicilina e 100 mg / mL de estreptomicina numa atmosfera de 5% de 

CO2 e 90% de umidade relativa a 37°C.  
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Foram utilizadas amostras liofilizadas nomeadas de MR 00, MR 01, MR 

02 e MR 03, obtidas a partir das soluções estoques das diferentes 

granulometrias. O liofilizador foi o Dura-Top MP Bulk Tray Dryer, FST 

Systems®, Nova Iorque, Estados Unidos da América.  

As células Caco-2 foram semeadas com meio DMEM em microplacas de 

96 poços, na densidade de 2 x 104 células/poço, incubadas por 24h a 37°C 

com 5% de CO2 e 90% de umidade. As amostras dos liofilizados MR 00, MR 

01, MR 02 e MR 03 foram diluídas em meio DMEM sem fenol pH 7,4; obtendo-

se concentrações de 10, 50 e 100 µg/mL. Cada concentração foi avaliada em 

quadruplicatas para cada amostra.  

Amostras de DMEM foram empregadas como controle negativo, e, como 

controle positivo, 50% de DMSO (v/v) em DMEM, garantindo a total 

inviabilidade celular. O controle positivo foi avaliado em sextuplicata e o 

controle negativo em doze repetições para cada placa de 96 poços.  

Para preparação da placa de 96 poços, 100 µL de cada extrato liofilizado 

diluído em DMEM ou controle foi adicionado ao meio de cultura previamente 

inserido em cada poço, a placa foi incubada a 37°C por 4 h. As soluções de 

cada poço foram, então, aspiradas e as células novamente incubadas a 37°C 

por 2h com 30 µL da solução de MTT (solução 5 mg/mL diluída em meio de 

DMEM sem fenol e tampão PBS 9:1 v/v). Após o período de incubação, os 

cristais de formazan foram solubilizados com 70 µL da solução de solubilização 

de MTT (10% de Triton X-100 plus e 0,1 N HCl em isopropanol anidro). A placa 

foi posteriormente levada ao agitador orbital, com agitação de 100 rpm por 15 

minutos para facilitar a solubilização dos cristais de formazan, que foram 

espectrofotometricamente quantificados em comprimento de onda de 570nm e 

690 nm. 

 

9.2.10 Análise estatística 

 

Os dados da atividade antioxidante foram submetidos à análise de 

ANOVA univariada, seguido por teste de Tukey, adotando-se nível de 

significância 5%. As análises foram realizadas em triplicata, sendo os 
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resultados expressos como média ± desvio-padrão, com coeficiente de 

variação inferior a 10%. O cálculo da porcentagem de viabilidade celular para 

as células tratadas com as diluições em estudo foi realizado a partir das médias 

das respectivas absorbâncias, considerando-se o valor médio da absorbância 

do grupo controle negativo como 100% de viabilidade. A comparação entre as 

médias dos valores da % de viabilidade celular foi realizada empregando-se o 

Teste t de Student. As diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas ao nível de p < 0,05. Os softwares Statistica 7.0 e Prism 5.0 – 

GraphPad (Califórnia, Estados Unidos) foram utilizados.  

 

9.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O uso popular de espécies vegetais na forma de infusos (chás) deve ser 

considerado pelos órgãos reguladores, academia e população usuária, tendo 

em vista tanto as novas descobertas de propriedades farmacológicas, bem 

como limitações quanto a toxicidade do uso inadequado. A presença de 

catequinas, flavonoides e ácidos fenólicos permitem a sua inclusão na dieta de 

milhares de pessoas em todo o mundo com intuito da sua capacidade 

antioxidante (HIGDON; FREI, 2003; MENDEL; YOUDIM, 2004; BUNKOVA et 

al., 2005). Vários estudos relatam a presença de antioxidantes em chás, mas a 

metodologia utiliza extratos obtidos por solventes orgânicos das folhas secas. 

Ainda há poucos relatos sobre os compostos fenólicos e atividade antioxidante 

em infusões de ervas. 

 

9.3.1 Determinação do resíduo seco dos compostos fenólicos totais e 

flavonoides totais do extrato da planta (infuso) 

 

O rendimento da extração em matéria seca (resíduo seco), conteúdo de 

compostos fenólicos totais e de flavonoides totais dos infusos obtidos das 

diferentes amostras (MR 00, MR 01, MR 02 e MR 03) estão apresentados na 

tabela 1. 
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 Verificou-se que o rendimento do processo de extração, mensurado 

através da quantidade de matéria seca em mg/mL, correspondente ao arraste 

total de compostos químicos foi de 3,56   0,38; 3,56  0,38; 4,67  0,00 e 6,00 

 0,00, para as amostras MR 00, MR 01, MR 02 e MR 03, respectivamente. 

Observou-se diferença de valores entre as amostras, sendo a MR 03 a que 

apresentou maior quantidade de matéria seca. 

 O teor de compostos fenólicos dos infusos foi mensurado através da 

obtenção da curva de calibração do padrão de ácido gálico (Figura 1), cuja 

equação de linearidade foi y=0,0020x + 0,0525, R2= 0,995. Os valores 

encontrados em mg/g de ácido gálico para as  amostras de MR em diferentes 

granulometrias  (MR 00, MR 01, MR 02 e MR 03), variaram de 24,57 a 105,60  

mg GAE/g; correspondendo as amostras MR00 e MR 03, respectivamente. A 

amostra do infuso que apresentou maior quantidade de fenóis totais foi a obtida 

a partir do pó de granulometria  ≤74µm, correspondente a amostra MR 03. A 

quantidade de fenóis totais quantificada foi crescente de acordo com a 

diminuição da granulometria do pó utilizado na preparação do infuso.  

 

Figura 9.1: Curva de calibração do ácido gálico. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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O teor de flavonoides totais dos infusos foi quantificado através de 

regressão linear, utilizando-se a equação: y= 1,7954x + 0,0515, R2 = 0,994, 

dados estes obtidos através da curva de calibração (Figura 2) da catequina. 

Comparando-se o teor de flavonoides totais das amostras (MR 00, MR 01, MR 

02 e MR 03) em função da variação das granulometrias, observou-se que a 

faixa de catequina encontrada variou de 2,2 a 6,6 mg/100g de catequina. 

Sendo o maior valor (6,6mg/100g de catequina), correspondente a amostra MR 

03 (granulometria do pó ≤ 74µm). Observou-se variação estatística (teste 

ANOVA, seguido de Tukey) quando se correlacionaram todas as amostras, 

havendo uma diferença de até três vezes maior da quantidade de flavonoides 

totais medida. O valor obtido para a amostra MR (matéria-prima bruta) foi: 2,2 

mg/100g.  

 

Figura 9.2: Curva de calibração da catequina. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 9.1. Resíduo seco extraído, teor de compostos fenólicos e flavonoides 

totais dos infusos da Maytenus rigida. 

Amostras Matéria seca extraída 

(g/100 g) 

Fenólicos Totais 

 mg GAE/g 

Flavonoides Totais 

mg CAE/100g 

MR 00 3.56  0.38c 24.57  0.00d 2,20  0.00d 

MR 01 3.56  0.38c 34.91  1.49c 3,00  0.00c 

MR 02 4.67  0.00b 70.83  2.63b 4,20  0.00b 

MR 03 6.00  0.00a 105.60   3.95a 6,60  0.00a 

p <0.001 <0.001 <0.001 

Fonte: Dados da Pesquisa; Dados expressos como média ± desvio padrão 

(n=4). Teste ANOVA, seguido de Tukey. Letras diferentes em uma mesma 

coluna indicam diferença estatística (p<0,05). GAE: equivalente ao ácido 

gálico; CAE: equivalente a catequina. 

 

9.3.2 Sistema de varredura do radical 2,2 difenil-1-pricril-hidrazil (DPPH) 

 

Para o cálculo de IC50 das amostras dos infusos em questão, construiu-

se uma curva de calibração para cada amostra (figuras 3, 4, 5 e 6), estas 

curvas indicam o percentual de varredura de cada amostra, ou seja, o quanto 

concentrações crescentes do infuso conseguiram se distanciar do resultado 

obtido da amostra branco (DPPH). As equações lineares e coeficientes de 

variação das curvas mencionadas acima foram: y= 0,5235x + 18,79, R2= 

99,8%; y= 0,6210x + 18,94, R2= 99,5%; y= 0,6436x + 19,48, R2= 100%; 

y=0,6330x + 21,80, R2= 99,2%, para as amostras MR 00, MR 01, MR 02 e MR 

03, respectivamente. 
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Figura 9.3: Curva de calibração do percentual de varredura versus diferentes 

concentrações da amostra MR para determinação do IC50, ensaio DPPH. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

Os valores de IC50 para determinação da capacidade antioxidante das 

diferentes espécies correspondem à concentração do extrato que reduziu a 

absorbância da solução de DPPH em 50% do seu valor inicial, tendo em vista a 

capacidade dos polifenóis presentes nos extratos em doar elétrons ou radical 

hidroxila (OH) ao radical DPPH. Esta reação foi detectável colometricamente 

com a mudança do meio reacional da cor roxa para a amarela 

(NANDHAKUMAR; INDUMATHI, 2013). 
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Figura 9.4: Curva de calibração do percentual de varredura versus diferentes 

concentrações da amostra MR 01 para determinação do IC50, ensaio DPPH. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os resultados correspondentes ao IC50 da espécie estudada nas 

diferentes  granulometrias constam na tabela 2. 

 

 Figura 9.5: Curva de calibração do percentual de varredura versus 

diferentes concentrações da amostra MR 02 para determinação do IC50, ensaio 

DPPH. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Os valores de IC50 da espécie vegetal, obtidos através dos infusos em 

diferentes granulometrias mostraram diferenças estatisticamente significativas, 

obedecendo a seguinte ordem de concentração 59,62; 50,02; 47,42 e 44,55 

µg/mL; para as amostras MR 00, MR 01, MR 02 e MR 03, respectivamente. A 

amostra de granulometria inferior apresentou maior capacidade antioxidante, 

tendo em vista que uma menor concentração do infuso foi necessária para 

reduzir a absorbância em 50%, refletindo significativa capacidade dos 

polifenóis presentes no extrato em doar elétrons ou radical hidroxila (OH) ao 

radical DPPH.  

 

Figura 9.6: Curva de calibração do percentual de varredura versus diferentes 

concentrações da amostra MR 03 para determinação do IC50, ensaio DPPH. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 9.2. Valores de IC50 de infusos de Maytenus rigida obtidos a partir do pó 

em diferentes granulometrias pelo método de varredura do radical DPPH. 

Amostras IC50 (µg/mL) 

MR 00 59,13 ± 1,44a 

MR 01 48,51 ± 0,61b 

MR 02 47,42 ± 0,91b 

MR 03 28,58 ± 0,84c 

Fonte: Dados da Pesquisa; Dados expressos como média ± desvio padrão (n=3). 

Teste ANOVA, seguido de Tukey. Letras diferentes indicam diferença estatística 

(p<0,05).  

 
9.3.3 Capacidade Redutora 

 

A capacidade redutora dos infusos da espécie Maytenus rigida em 

estudos obtidos do pó em diferentes granulometrias ( ≥297- ≤74 µm; ≤ 297 µm;  

≤149 µm e ≤74 µm) encontra-se, em equivalentes de ácido ascórbico (AAE), na 

tabela 3. Tais resultados foram obtidos através da construção da curva de 

calibração do ácido ascórbico (figura 7), a partir da qual se obteve a equação 

da reta y= 6,6693x + 0,0437 e R2= 0,9975.  
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Figura 9.7: Curva de calibração do ácido ascórbico (AAE). 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Avaliando-se os resultados, cujos infusos foram obtidos de pós em 

diferentes granulometrias, observou-se que a amostra MR 03 apresentou maior 

valor de equivalente em ácido ascórbico 595,51 µg EAA/mg), valor este 

superior as demais amostras, MR 00, MR 01 e MR02. A amostra MR 00 

mostrou o menor valor de  ug EAA/mg de peso seco de 237,72.  

No ensaio do poder redutor, a presença de redutores (antioxidantes) na 

amostra resulta na redução do ferricianeto [Fe(CN)6]3  a  ferrocianeto 

[Fe(CN)6]4, por doação direta de elétrons. O produto da redução é visualizado 

por meio da formação do complexo colorido após a adição de íons Fe3+ e 

mensurado por medida de absorbância em 700 nm. Maior absorbância da 

mistura de reação indica maior poder redutor da amostra (NANDHAKUMAR; 

INDUMATHI, 2013; SAHREN; KAHN; KHAN, 2010). 
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Tabela 9.3. Capacidade redutora dos infusos de Maytenus rigida obtidos do pó 

em diferentes granulometrias. 

Amostras µg EAA/mg de peso seco 

MR 00 237,72±8,84b 

MR 01 266,78±11,32b 

MR 02 521,10±28,54ª 

MR 03 595,51±52,18ª 

Fonte: Dados da Pesquisa; Dados expressos como média ± desvio padrão (n=3). 

Teste ANOVA, seguido de Tukey. Letras diferentes indicam diferença estatística 

(p<0,0001).  EAA: Equivalente em ácido ascórbico. 

 

9.3.4 Atividade de Absorção de Radicais de Oxigênio (ORAC) 

 

Os resultados da ação dos extratos aquosos da espécie vegetal 

Maytenus rigida obtidos a partir do pó em diferentes granulometrias contra o 

radical peroxil encontram-se na tabela 4. Tais resultados foram obtidos através 

da construção da curva de calibração do trolox (figura 8), cuja equação da reta 

encontrada foi y= 379875x + 1E +06, e R2= 0,9963.  

 

Figura 9.8: Curva de calibração do trolox. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Avaliando-se a espécie Maytenus rigida e relacionando o tamanho da 

partícula com o potencial de atividade antioxidante, verificou-se que para os 

infusos da Maytenus rigida a ordem de atividade foi: MR 02 > MR 03 > MR 00 

>MR 01, sendo os valores observados variando de 176,65 a 52,11 μmol ET/g.  

Segundo Prior et al. (2005), Orac é um dos métodos com maior 

relevância biológica uma vez que a sua avaliação da capacidade antioxidante 

in vitro pode refletir melhor a ação dos extratos in vivo. A interpretação dos 

resultados oferecidos por este teste depende da perda da fluorescência do 

reagente fluoresceína quando em contato com o radical peroxil, produto da 

oxidação do AAPH (PRIOR et al., 2005). Os antioxidantes encontrados nas 

amostras estudadas podem impedir ou reduzir essa oxidação, reduzindo a 

perda da fluorescência da solução, identificada pela leitura em 

espectrofotômetro de fluorescência. O mecanismo de ação antioxidante está 

baseado no mecanismo HAT (hydrogen Atom Transfer), ou seja, na doação de 

um átomo de hidrogênio do antioxidante para o radical peroxil. A reação é 

competitiva, onde antioxidante e substrato competem pelo radical (CASTELO-

BRANCO; TORRES, 2011). 

 

Tabela 9.4. Atividade de Absorção de Radicais de Oxigênio dos infusos de 

Maytenus rigida obtidos a partir do pó bruto e do pó em diferentes granulometrias. 

Amostras μmol ET/g extrato 

MR 00 64,05±4,11c 

MR 01 52,11±3,21d 

MR 02 176,65±5,40ª 

MR 03 88,06±1,14b 

Fonte: Dados da Pesquisa; Dados expressos como média ± desvio padrão 

(n=3). Teste ANOVA, seguido de Tukey. Letras indicam diferença estatística 

(p<0,05).  ET: Equivalente em trolox 
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9.3.5 Citotoxicidade 

 

 O estudo de citotoxicidade permitiu avaliar o grau de segurança de uso 

do possível produto fitoterápico. No âmbito farmacêutico não basta ter atividade 

farmacológica confirmada, mas se faz necessário confirmar o grau de 

toxicidade do produto para o organismo. 

A citotoxicidade se traduz pela desorganização do tecido celular, bem 

como pelo aspecto granuloso e arredondado das células, e conseqüente 

aparecimento de alterações morfológicas quando as células são expostas a 

agentes externos (STREISSLE et al., 1981).  

A citotoxicidade in vivo da espécie vegetal estudada em células Caco-2 

foi verificada pelo percentual de viabilidade celular relativo ao controle negativo 

(100%) e positivo, como determinado pelo ensaio de MTT. A quantificação da 

citotoxicidade foi determinada pela medida de células mortas, de acordo com o 

protocolo descrito na ISO 10993-5 (ISO, 2009), que preconiza que uma 

redução na viabilidade celular superior a 30% é considerada como tendo efeito 

citotóxico, sendo assim, viabilidade celular inferior a 70% é usada como valor 

limite.  

Através da avaliação do potencial citotóxico da espécie vegetal 

Maytenus rigida, cujas amostras foram liofilizadas a partir do infuso dos pós em 

diferentes granulometrias (≥297- ≤74 µm; ≤ 297 µm;  ≤149 µm e ≤74 µm) ; os 

resultados obtidos mostraram que concentrações crescentes, conduziram a um 

aumento da citotoxicidade, ou seja, ocorreu efeito dose-dependente para todas 

as amostras.  

As amostras liofilizadas oriundas dos infusos MR 00, MR 01, MR 02 e 

MR 03 foram avaliadas nas concentrações de 10, 50 e 100 µg/mL. Na 

concentração de 10  µg/mL apenas a amostra MR 03 mostrou alteração da 

viabilidade celular significativa, o percentual de células viáveis foi de 60%. Para 

a concentração de 50 µg/mL, as amostras que apresentaram efeito citotóxico 

foram: MR 00 e MR 03, cujos valores foram: 67 e 52%, respectivamente.  Para 

a avaliação da viabilidade celular na concentração de 100 µg/mL ocorreu 

alteração significativa de viabilidade celular para todas as amostras, tendo em 
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vista que os valores obtidos foram inferiores a 70%. Os valores obtidos foram: 

50%, 53%, 55% e 42%, para as amostras: MR 00, MR 01, MR 02 e MR 03, 

respectivamente. Os valores de viabilidade celular variaram com a mudança da 

granulometria dos pós. A amostra MR 03, mostrou alteração significativa da 

viabilidade celular em todas as concentrações estudadas; a medida que a 

granulometria do pó diminuiu, maior foi o efeito. 

Como verificado na figura 8, na concentração de 100 µg/mL, todas as 

amostras apresentaram efeito tóxico contra as células Caco-2.  

 

Figura 9.9: Efeito citotóxico do extrato liofilizado de Maytenus rigida, nas 

concentrações de 10, 50 e 100µg/mL em diferentes granulometrias.  

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os resultados da citotoxicidade da droga vegetal em estudo sugerem 

que a granulometria do pó pode influenciar o dano celular, tendo em vista que a 

amostra MR03 apresentou menores valores de viabilidade celular em todas as 
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concentrações estudadas, e na concentração de 100 µg/mL, todas as amostras 

tiveram a viabilidade comprometida. 

 

9.4 CONCLUSÃO 

 

De acordo com o estudo acerca da espécie Maytenus rigida foi 

verificada a presença de fenólicos e flavonoides totais, bem como a sua 

atividade antioxidante, esta mensurada através dos ensaios de DPPH, ORAC e 

capacidade redutora. As diferentes granulometrias dos pós influenciaram os 

resultados. Infusos oriundos dos pós de menor granulometria apresentaram 

maior teor dos metabólitos estudados, bem como maior resposta da atividade. 

Quanto ao quesito segurança avaliado através do efeito citotóxico,  mostrou-se 

dose dependente e o dano celular foi mais significativo para os infusos obtidos 

do pó de menor granulometria. Padronização do tamanho das partículas de 

drogas vegetais se faz necessário para que se assegure a constância da 

qualidade dos derivados e produtos os quais a população consumidora fará 

uso.  
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CAPÍTULO VIII- METODOLOGIA ANALÍTICA POR CROMATOGRAFIA 

LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE 

QUERCETINA DA DROGA VEGETAL Sideroxylon obtusifolium 

 

10.1 INTRODUÇÃO 

Dentre os biomas brasileiros a Caatinga é, provavelmente, o mais 

desvalorizado e pouco conhecido botanicamente. Apesar de se apresentar em 

um estado bastante alterado, a Caatinga contém uma grande variedade de 

tipos vegetacionais, que incluem um número expressivo de táxons raros e 

endêmicos (GIULIETTI et al., 2004). A variedade de plantas medicinais usada 

para as mais diversas enfermidades torna a Caatinga ímpar no cenário dos 

fitoterápicos. 

Sideroxylon obtusifolium é uma planta típica dessa região, conhecida 

popularmente como quixabeira, rompe gibão, coca e/ou sapotiaba, pertence à 

família Sapotaceae (AGRA, 1996; PEDROSA et al., 2012). É bastante utilizada 

como analgésica, adstringente, tônica, antiinflamatória e antidiabética pela 

medicina popular, sendo a casca a parte mais utilizada para essas 

enfermidades (AGRA, 1996; BRAGA, 1976; MORS; RIZZINI; PEREIRA, 2000; 

LORENZI, 2002; AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007; MARQUES, 2008; 

SANTOS; ARAÚJO; ALBUQUERQUE, 2009). 

Porém, vários fatores afetam a concentração de ingredientes ativos (IAs) 

nos materiais e produtos à base de plantas, entre eles o equilíbrio das 

concentrações por mistura de distintos lotes das mesmas plantas contendo 

diferentes quantidades dos IAs desejados assim como a dificuldade de 

padronização das preparações fitoterápicas. Dessa foram o controle de 

qualidade e a garantia da estabilidade dos mesmos tornam-se grandes 

desafios para a indústria de fitoterápicos (TUROLLA; NASCIMENTO, 2006; 

ZHANG et al., 2012).  

A padronização de fitoterápicos e a garantia da sua eficácia e segurança 

requerem métodos analíticos adequados para a detecção e quantificação de 
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seus marcadores e de substâncias potencialmente tóxicas (CHABARIBERI et 

al., 2009). 

Em 2003, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou a 

RE 899/2003, uma resolução que apresenta o guia para validação de métodos 

analíticos e bioanalíticos e afirma que a validação deve garantir, por meio de 

estudos experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações 

analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados (BRASIL, 2003). 

De acordo com o compilado de normas da ANVISA, o capítulo que dita as 

orientações sobre “Controle de qualidade de extratos vegetais e 

fitoterápicos” diz que a validação de metodologia analítica para fitoterápicos 

deve ser feita de acordo com o disposto na RE 899/03, porém, os resultados 

podem seguir os níveis de aceitação estipulados para métodos bioanalíticos, 

considerando-se a complexidade da matéria-prima vegetal. Para métodos 

bioanalíticos, o valor do coeficiente de correlação linear (R) para aceitação da 

curva de calibração deve ser igual ou superior a 0,98 e pode-se aceitar uma 

dispersão de 15 % em todos os pontos médios e 20% próximo ao limite inferior 

de quantificação, de acordo com a referida legislação.  

Um processo de validação bem definido e documentado oferece às 

agências reguladoras evidências objetivas de que os métodos e os sistemas 

são adequados para uso desejado. Diversas são as técnicas usadas na 

validação de metodologias analíticas no setor farmacêutico. Em destaque 

podem ser citadas as técnicas cromatográficas, as quais envolvem a 

separação de possíveis interferentes e permitem a quantificação do analito de 

forma precisa, exata, sensível e rápida (HOTI et al., 2008; RUELA; ARAÚJO; 

PEREIRA, 2009; COLLIER et al., 2011). 

Os atributos normalmente recomendados nos programas de validação 

de metodologia analítica são: exatidão, precisão, especificidade, limite de 

detecção, limite de quantificação, linearidade, robustez e seletividade.  

O desenvolvimento de métodos para quantificação dos componentes ou 

marcadores de fitoterápicos tem sido acompanhado do processo de validação 

a fim de disponibilizar uma metodologia alternativa para análises descritas em 
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Farmacopeias ou oferecer uma proposta para quantificação de produtos 

caracterizados pela ausência de metodologias analíticas (COSTA, 2008). 

 De acordo com a RDC 26/14, marcador é a substância ou classe de 

substâncias (ex.: alcaloides, flavonoides, ácidos graxos, etc.) utilizada como 

referência no controle da qualidade da matéria-prima vegetal e do fitoterápico, 

preferencialmente tendo correlação com o efeito terapêutico. O marcador pode 

ser do tipo ativo, quando relacionado com a atividade terapêutica do 

fitocomplexo, ou analítico, quando não demonstrada, até o momento, sua 

relação com a atividade terapêutica do fitocomplexo (BRASIL, 2014).  

Sendo assim, tendo em vista a escassez de metodologias analíticas 

para identificação e quantificação de marcadores para produtos derivados de 

drogas vegetais e ausência para a espécie em questão, o presente trabalho 

tem por objetivo desenvolver e validar uma metodologia analítica por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) para determinação do teor de 

quercetina no extrato de Sideroxylon obtusifolium (quixaba).  

 

10.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

10.2.1 Obtenção da droga seca 

O material botânico (folhas) da Sideroxylon obtusifolium (quixaba) 

utilizado neste estudo foi coletado na região do “cariri paraibano”, no Município 

de Caraúbas, limite com Coxixola, durante os meses de junho e julho de 2012. 

A coleta foi realizada a partir de plantas adultas selecionadas, acompanhadas 

de pessoal técnico qualificado. 

 A espécie coletada foi identificada por comparação com exsicatas já 

depositadas no Herbário Prof. Jayme Coelho de Moraes (EAN), pelo botânico 

Prof. Dr. Leonardo Félix, conforme registro: 

 Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D.Penn. (EAN 7638, 

15195, 16908, 17013, 17258); 

As folhas da planta foram desidratadas em estufa com circulação de ar com 

temperatura controlada de 40 °C. O material seco foi moído usando um moinho 
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de quatro facas móveis e quatro fixas, modelo Willey, da marca Marconi, 

acoplado a um tamis de 10 mesh. 

 

10.2.2 Obtenção dos Extratos Hidroalcoólicos das Plantas 

O extrato foi preparado a 20%, submetido à maceração na mistura de 

solventes água:álcool na proporção de 50:50 (v/v), que foi utilizado nas 

caracterizações subsequentes.  

 

10.2.3 Preparo das Soluções Padrão e Amostra 

Os reagentes e solventes utilizados para a preparação da fase móvel 

foram metanol (Grau HPLC), ácido fosfórico e água (Sistema Milli-Q, milipore). 

Adotou-se a quercetina (USP) como padrão externo. 

As soluções padrões foram preparadas utilizando a quercetina, padrão 

de referência USP. Diariamente, para a verificação da adequabilidade do 

sistema foram feitas três injeções da mesma solução do padrão de trabalho, no 

volume especificado para o método, e avaliado o coeficiente de variação (CV). 

Considerou-se adequado o sistema com CV ≤ 2,0%. 

Alíquotas dessa solução extrativa foram submetidas a seguinte marcha 

extrativa para flavonoides: 

1. 1 mL do extrato fluido + 2mL de hexano – Processamento mecânico; 

2. 0,5 mL do extrato lavado + 3mL de diclorometano – Processamento 

mecânico; 

3. Separar a fração do extrato e repetir três vezes o mesmo procedimento 

com a fração diclorometano; 

4. Retirou-se 4 mL da fração diclorometano resultante das etapas 

anteriores; 

5. Secar os 4 mL da fração diclorometano em banho-maria; 

6. Resuspender com 2mL de metanol; 

7. Em seguida, as amostras, foram filtradas em membranas filtrantes de 

porosidade de 0,45 μm Millipore® e colocada em vials. 
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O processamento mecânico consistiu em agitação das misturas no 

vórtex e na centrífuga, durante 2 e 10 minutos, respectivamente. 

Após procedimento de extração, obtiveram-se as amostras utilizadas no 

estudo, as quais foram submetidas ao desenvolvimento da metodologia 

analítica. 

 

10.2.4 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

A determinação do teor de quercetina no extrato de quixaba foi realizada 

por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) utilizando um sistema 

cromatográfico Shimadzu, modelo LC-10 equipado com um sistema de bomba 

quaternária (LC-10AD), um sistema de degaseificação (DGU-14A), um forno 

para coluna (CTO-20) e um detector UV-VIS (SPD-10A), válvula de injeção 

Rheodyne® LCC. A coluna utilizada foi uma Phenomenex Gemini C8 (250 mm 

x 4,6 mm d.i., com partículas de 5 µm). Foi utilizada também uma pré-coluna 

SecurityGuard Gemini C8 (4 mm x 3.0 mm d.i.) adquirida da Maxcrom 

Instrumentos Científicos Ltda (São Paulo-SP, BR). A temperatura do forno foi 

mantida a 40 ºC e a fase móvel consistiu de mistura ácido fosfórico a 1%: 

metanol (47:53, v/v). O volume de injeção foi de 20 µL, a velocidade de fluxo da 

fase móvel foi mantida constante a 1,2 mL min-1 e a detecção efetuada por 

espectrofotometria no ultravioleta em comprimento de onda de 370 nm. A 

amostra da droga vegetal quixaba foi preparada seguindo marcha extrativa 

para flavonóides descrita anteriormente. O software Class VP (Shimadzu, 

Japão) foi usado para controlar o equipamento na aquisição e análise dos 

dados. 

 

10.2.5 Parâmetros Avaliados no Desenvolvimento do Método 

O método foi desenvolvido de acordo com a RE 899/03 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Os parâmetros que foram avaliados 

no desenvolvimento do método foram linearidade, precisão, exatidão, robustez, 

estabilidade, limite de detecção e limite de quantificação.  
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Sabendo-se que produtos intermediários, como extratos vegetais 

apresentam sua composição tão complexa quanto à composição das matrizes 

biológicas, os parâmetros de desenvolvimento para posterior validação desse 

estudo foram avaliados empregando os critérios de aceitação para métodos 

bioanalíticos. 

 

10.2.6 Especificidade/Seletividade 

A seletividade avalia o grau de interferência provocado pela presença de 

outros compostos na amostra, garantindo que a resposta do pico gerado é 

referente ao composto de interesse. Para, isso foram analisados por CLAE 

uma amostra do branco, uma amostra do extrato e o marcador químico 

(quercetina). A presença deste marcador foi definida ao compararem-se os 

picos registrados nos cromatogramas.  

 

10.2.7 Linearidade 

A linearidade foi observada a partir da obtenção da curva média de 

calibração (07 pontos). Foi utilizada uma solução do padrão da quercetina com 

concentração de 200 µg.mL-1, utilizando metanol como solvente. A partir dessa 

solução foram obtidas soluções com concentrações de 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5; 

10,0 e 15,0 µg.mL-1. As curvas foram preparadas em três dias diferentes. Para 

verificar a linearidade (capacidade do metódo de gerar resultados diretamente 

proporcionais a concentração do analito), os dados foram submetidos à 

regressão linear dos mínimos quadrados, tendo sido obtido a equação da reta 

e coeficiente de correlação, o qual tem critério mínimo de aceitação possuir um 

coeficiente de correlação linear (r2) no mínimo igual a 0,98 (BRASIL, 2003). O 

teste de falta de ajuste foi aplicado com auxílio do programa Minitab 17®. 

Aplicou-se análise estatística ANOVA com auxílio do programa Prism 3.0. 

 

10.2.8 Precisão 

Para verificação da repetibilidade (precisão intra-corrida), o método foi 

verificado por 6 determinações das soluções amostrais do extrato fluido de 
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Sideroxylon obtusifolium com teor de quercetina próximos ao valor médio 

(100%) da curva de linearidade do padrão, realizadas no mesmo dia, em curto 

intervalo de tempo, por um mesmo analista. Para análise da precisão 

intermediária (precisão inter-corridas) as amostras foram preparadas em três 

dias diferentes, sendo realizadas 6 determinações em cada dia. A metodologia 

utilizada para o preparo das amostras segue o descrito no tópico “Preparo das 

Soluções Padrão e Amostra”. 

Foi calculado o coeficiente de variação (CV) para cada grupo de amostra, 

sendo considerado aceitável CV ≤ 15,0%, conforme Resolução RE 899/2003. 

Aplicou-se análise estatística ANOVA com auxílio do programa Prism 3.0. 

 

10.2.9 Exatidão 

A exatidão do metódo foi realizada através da recuperação da extração 

da Quercetina. Foram preparadas três amostras, nas concentrações baixa, 

média e alta, onde foram adicionadas quantidades pré-determinadas da 

quercetina ao extrato, para que estas amostras apresentassem a concentração 

teórica de 120, 200 e 280% do padrão. O solvente utilizado foi o metanol. 

Foram realizadas três determinações de cada concentração.  

Para a exatidão (E) do método não é permitido coeficiente de variação 

acima de 15%. A exatidão é expressa pela relação entre a concentração média 

determinada experimentalmente e a concentração teórica correspondente 

(BRASIL, 2003): 

 

 

 

 

10.2.10 Robustez 

A robustez do método foi avaliada através de pequenas modificações 

nas condições cromatográficas estabelecidas, tais como: variação da fase 

móvel (de 1% de H3PO4 para 0,95% e 1,05%), modificação no fluxo da fase 

móvel de 1,2 para 1,1 e 1,3 mL; e alteração na temperatura do forno da coluna 
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de 40 °C para 38 e 42 °C. O método é considerado robusto quando resiste a 

pequenas modificações realizadas, não influenciando no percentual de 

quantificação do fármaco. Os valores do coeficiente de variação para as 

amostras na condição preconizada pelo método e nas alteradas devem ser 

inferiores a 15,0% (BRASIL, 2003). 

A avaliação da estabilidade ocorreu no tempo zero e 24 horas após 

preparo em temperatura ambiente das amostras. As amostras foram 

consideradas estáveis se o desvio do valor nominal foi menor ou igual a 5,0%. 

 

10.2.11 Limites de Quantificação e Detecção 

Os limites de quantificação (LQ) e detecção (LD) foram calculados a 

partir da curva média de calibração obtida, utilizando as equações 

apresentadas na Resolução RE 899/2003. 

LQ = (desvio padrão do intercepto da reta * 10) / inclinação da reta 

LD = (desvio padrão do intercepto da reta * 3) / inclinação da reta 

 

10.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A escolha de uma metodologia analítica adequada é de fundamental 

importância para o procedimento do controle de qualidade de uma substância 

ativa, produtos intermediários ou formas farmacêuticas. No caso dos 

fitoterápicos, que são quimicamente misturas complexas de várias substâncias 

biologicamente ativas, muitas vezes não é possível isolar tais substâncias, bem 

como atribuir suas atividades farmacológicas (CORDEL, 2000). Até o momento 

a determinação de métodos analíticos, para os produtos fitoterápicos, depende 

da escolha de marcadores, substâncias ou grupos de substâncias, 

preferencialmente responsáveis pela ação farmacológica em estudo, que 

estejam presentes tanto na matéria-prima, como nos produtos intermediários 

do processamento e no produto final (BASSANI; GONZÁLES; PETROVICK, 

2005).  

Segundo Sonaglio e colaboradores (2003), vistos de forma pragmática, 

os métodos analíticos cumprem duas funções diferenciadas: 1) avaliação do 
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teor de substâncias ou grupo de substâncias ativas e análise do perfil 

qualitativo dos constituintes químicos de interesse, presentes na matéria-prima 

vegetal, produtos intermediários e finais; e 2) avaliação das características 

físicas e fisico-químicas dos produtos tecnologicamente transformados. 

 

10.3.1 Especificidade/Seletividade 

Os cromatogramas das amostras avaliadas mostraram que não houve 

interferências significativas do tempo de retenção da quercetina, o qual se dá 

em torno de 11 minutos. A metodologia utilizada mostrou-se seletiva, o pico do 

marcador encontrado nos cromatogramas ficou bem definido, resoluto e com 

aparência característica quando comparados entre si. A Figura 1 representa os 

cromatogramas do padrão de quercetina e de uma amostra.  
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Figura 10.1. Cromatogramas do padrão quercetina e de uma amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

10.3.2 Linearidade 

A Tabela 1 apresenta os resultados da linearidade do método, expresso 

em área, e as Figuras 2 e 3 apresentam, respectivamente, a curva de 

calibração e o teste de falta de ajuste do padrão de quercetina. A curva de 

calibração de exibiu boa linearidade por CLAE na faixa de 0,5 a 15 μg.mL-1 

estudadas. A equação de regressão linear da curva média foi y = 59924x -

10222 (r2 = 0.9987). 

 

Minutos 

 

 Amostra 

Padrão 
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Os resultados obtidos atenderam aos critérios de aceitação para a 

linearidade, conforme Resolução RE n° 899/2003. O coeficiente de variação 

entre as replicatas de injeção de cada uma das soluções da curva foi inferior a 

15%, valor máximo admitido pela resolução. O coeficiente de correlação da 

reta na curva de resposta foi > 0,98; o desvio padrão do intercepto com o eixo y 

e a inclinação da reta foram 59924 e 10222, respectivamente. 

Aplicando o teste de ANOVA observou-se que não houve diferença 

estatisticamente significativa entre as curvas de calibração ao nível de 

confiança de 95%, pois o valor de F calculado (2,634) foi menor que o valor do 

F crítico (4,38). 

Para verificar se a equação de regressão é estatisticamente significativa 

foi realizado o teste de ajuste, a partir dos estudos dos parâmetros do modelo 

linear, gerando um gráfico de resíduos do padrão. Tendo em visto que se 

observou uma distribuição normal e independente dos resíduos, estes estão de 

acordo com o coeficiente de regressão. Isto garante que os requisitos 

necessários para que o método seja empregado na analise de regressão linear 

o qual deve apresentar erros com distribuição uniforme, variância constante e 

ausência de amostras atípicas (RIBEIRO et al., 2008). 

Assim, a análise visual do gráfico de resíduos é recomendada e deve-se 

assumir que se o modelo adotado para a regressão for realmente adequado, os 

valores de resíduo serão randomicamente distribuídos ao redor da linha de 

resíduo zero. Também se recomenda a estimativa de intervalos de confiança 

para as estimativas dos coeficientes da reta de regressão (slope e intercepto).  
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Tabela 10.1. Resultados da linearidade do método, expresso em área. 

 

Figura 10.2. Curva de calibração da quercetina (Linearidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Área dos picos para o ácido retinoico em diferentes concentrações (µg mL-1) 

 0,5 1 2,5 5 7,5 10 15 

C 1 24377 54263 143377 274783 455508 579822 924447 

C 2 29836 54893 143818 280940 427125 611843 908403 

C 3 29810 57699 145702 263519 421284 536949 877532 

Média 28008 55618 144299 273081 434639 576205 903461 

CV% 11,2265 3,2889 0,8558 3,2351 4,2121 6,5216 2,6393 

*p-value 0,1126 

**F 2,634 

Fonte: Dados da Pesquisa; * Valores estatisticamente diferentes para p-value ≤ 

0,05. **F (F calculado)  F crítico (4,38). CV% = Coeficiente de variação.  

y = 59924x – 10222 
R2 = 0,9987 
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Figura 10.3. Análise de falta de ajuste do padrão de quercetina. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

10.3.3 Precisão 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da repetibilidade e 

precisão intermediária, estando de acordo com a Resolução RE n° 899/2003, a 

qual afirma que a precisão de um método analítico pode ser expressa como o 

coeficiente de variação (CV) de uma série de medidas, não admitindo valores 

superiores a 15,00%. Em todas as análises o CV obtido foi inferior a 5,00 %, 

entre 2,42 e 4,85%, estando esses resultados de acordo com os critérios 

estabelecidos pela ANVISA para reprodutibilidade do método. 
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Tabela 10.2. Resultados da repetibilidade e precisão intermediária do método, 
expresso em área e % de quercetina (querc). 

Amostra 

Repetibilidade 
1º dia 

Precisão intermediária 

2° dia 3° dia 

Área Área Área 

1 326204 310218 325425 

2 345185 317176 342816 

3 344203 339677 348026 

4 332765 331137 333143 

5 334269 341872 335056 

6 346118 353196 349384 

Média 338124 332212 338975 

*CV% 2,42 4,85 2,76 

Fonte: Dados da Pesquisa;  *CV% = Coeficiente de variação. 

Os dados da precisão analisados através do teste de ANOVA mostraram 

que não houve diferença estatisticamente significativa ao nível de confiança de 

95%, pois o valor de F calculado (0,22) foi menor que o valor do F crítico (6,60). 

 

10.3.4 Exatidão 

A recuperação da extração foi determinada em três níveis de 

concentração (120, 200 e 280%). As concentrações foram determinadas 

através de cálculos matemáticos baseados nas áreas dos picos da amostra 

tida como referência (100%).  

Os resultados da exatidão do método podem ser observados na Tabela 

3. As taxas de recuperação encontradas na exatidão para as três faixas de 

concentração estudadas 120%, 200% e 280%, estão compreendidas entre 80 e 

120%. 
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Tabela 10.3. Resultados da recuperação do método. 

 Média das Áreas ± DP Recuperação % CV% 

120% 386634,00± 4,58 95,85 4,78 

200% 576900,83± 1,31 86,85 1,51 

280% 754277,50± 3,60 85,59 4,46 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

De acordo com os resultados da Tabela 3 observa-se que os valores de 

CV não ultrapassaram a faixa de ±15%, estando o parâmetro dentro da faixa 

de aceitação preconizada. 

 

10.3.5 Robustez 

A robustez do método foi determinada a partir das variações da 

composição da fase móvel, fluxo da fase móvel e temperatura do forno. A 

avaliação da estabilidade das soluções analíticas, na hora do preparo e após 

24 horas de preparo, a temperatura ambiente, também foi uma condição para 

definir a robustez do método.  

A condição normal trata-se de uma sequência de corridas feitas nas 

condições cromatográficas estabelecidas no método e levou-se em 

consideração na análise estatística do parâmetro robustez, na qual para 

determinar a concentração percentual do marcador presente na amostra, 

tomou-se como concentração teórica de quercetina o valor de 6,16 μg/mL na 

amostra, que foi obtida pela concentração média da precisão intermediaria. Os 

resultados estão na Tabela 4.  
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Tabela 10.4. Valores médios obtidos na avaliação da robustez do método. 

  
Tempo 

retenção 
(min) 

Área média 
Concentração 

média (µg.mL-1) 

Variação Condição  CV%  CV%  CV% 

 Normal  11,00 0,09 336437,2 3,35 6,16 3,35 

Fase móvel 
(Ác.Fosfórico:MeOH) 

0,95% Ác. 
Fosfórico 

11,04 0,13 373230,3 2,87 7,49 2,87 

1,05% Ác. 
Fosfórico 

11,01 0,10 370673 1,13 7,09 1,13 

Fluxo da fase móvel 
1,1 mL min-1 11,54 0,13 389331,3 4,26 6,53 4,26 

1,3 mL min-1 9,91 0,36 329601 4,10 6,41 4,10 

Temperatura do forno 
38 °C 12,66 5,32 361827 4,60 6,40 4,60 

42 °C 9,99 0,53 352477 5,02 6,89 5,02 

Tempo (Estabilidade) 
0h 11,05 0,09 333027 5,19 6,06 5,19 

24h 11,16 0,05 334765 5,87 6,09 5,87 

Fonte: Dados da Pesquisa; CV = Coeficiente de variação. 

 

Quanto à composição da fase móvel, quando se variou ± 5 % a 

composição da solução do ácido fosfórico da fase correspondente, observou-se 

um aumento no valor médio das áreas e concentrações médias nas duas 

condições, porém os coeficientes de variação permaneceram abaixo de 15%. 

O tempo de retenção (Tr) nas condições variadas não sofreu alteração quando 

comparado as condições convencionais do método. 

A variação no fluxo da fase móvel alterou o tempo de retenção, com o 

aumento do fluxo, o tempo de retenção reduziu de 11 para minutos para 9,91 

minutos, e com uma redução do fluxo, o tempo aumentou para 11,54 minutos. 

Não foram observadas mudanças relevantes na área do pico de quercetina e 

sua concentração média. 

Para os valores obtidos com a variação da temperatura do forno (38 e 42 

°C) observou-se um pequeno aumento no tempo de retenção quando se 

diminuiu a temperatura do mesmo, e com a adição de 2 º C à temperatura 

convencional do forno ocorreu a diminuição do tempo de retenção próxima de 2 
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minutos. Quanto a área do pico de quercetina e concentração média não foram 

observadas grandes variações. 

Analisando-se os dados de estabilidade é possível constatar que até 24 

horas houve estabilidade da amostra, mantida a temperatura ambiente, uma 

vez que não foram observadas alterações significativas quanto ao tempo de 

retenção, área do pico e concentração de quercetina na amostra. Apesar das 

pequenas alterações apresentadas, o método foi considerado robusto visto não 

promover alterações percentuais significativas na quantificação da quercetina.  

 

10.3.6 Limites de Quantificação e Detecção 

A menor quantidade da quercetina na amostra que pôde ser 

determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições 

experimentais estabelecidas foi de 2,10 µg.mL-1. E a menor quantidade de 

quercetina presente na amostra que pôde ser detectada sob as condições 

experimentais empregadas foi de 0,63 µg.mL-1. 

 

10.4 CONCLUSÃO 

Através da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência foi possível 

identificar e quantificar precisa e seletivamente o extrato hidroalcoólico da 

droga vegetal Sideroxylon obtusifolium, através do marcador químico 

quercetina, mostrando-se como uma ferramenta para o controle de qualidade 

da espécie, tendo em vista que o método proposto se mostrou dentro dos 

parâmetros de precisão, exatidão, robustez e linearidade. 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A tese apresentada consumou o que previamente havia-se planejado no 

que diz respeito à avaliação das matérias-primas vegetais, espécies foram 

escolhidas de uma região específica (Caatinga), em que o seu uso popular 

medicinal é vasto, porém escasso no que tange as pesquisas científicas, 

afastando assim a possibilidade de inserção dessas espécies em listas de 

plantas medicinais já divulgadas pelos órgãos reguladores, os quais já 

preconizam e regulamentam o uso do produto vegetal na forma de produto 

tradicional fitoterápico.   

 As três espécies estudadas na forma de droga vegetal em diferentes 

granulometrias, apresentaram características diferenciadas quando 

comparadas quanto ao tamanho de partícula, no que tange as propriedades 

físicas, químicas e biológicas. O que enfatiza a importância da padronização de 

drogas vegetais, para que o seu uso como produto final ou intermediário de 

uma formulação mais elaborada seja assegurado com qualidade, segurança e 

eficácia para os seus usuários.  

 Técnicas analíticas bastante utilizadas para caracterização de matérias-

primas sintéticas foram utilizadas e a elas conferidas atribuições positivas por 

serem rápidas e eficazes para controle e padronização das matérias-primas  

vegetais, trazendo informações acerca da sua estabilidade física e química e 

parâmetros comparativos de identificação como a identificação de produtos de 

degradação de cada espécie e entre diferentes tamanhos de partícula de uma 

mesma espécie.  

 Ensaios biológicos de atividade antioxidante e de citotoxicidade foram 

também realizados, trazendo novas informações à literatura para o uso das 

folhas dessas espécies, tendo em vista que a literatura já reporta em alguns 

estudos uso das cascas. Foi verificado que a droga vegetal oriunda das folhas 

dessas espécies, na forma de infuso, possui atividade antioxidante frente as 

três metodologias utilizadas, ou seja, são eficazes ao retardar os processos 

oxidativos. E no que diz respeito à segurança de uso, os ensaios de 

citotoxicidade foram realizados e verificou-se que a viabilidade celular só foi 

comprometida em mais de 70% para a espécie Tabebuia caraiba  (todas as 

granulometrias) na concentração de 1000 µg/mL; para Sideroxylon obtusifolium 

e para Maytenus rigida (todas as granulometrias) na concentração de 100 

µg/mL ocorreu alteração significativa de viabilidade celular para todas as 

amostras. 

 Sendo assim, verifica-se que o trabalho exposto cumpriu com o que 

inicialmente foi proposto no que diz respeito a avaliação da qualidade física, 

química e biológica de pós das drogas vegetais da caraibeira (Tabebuia 

caraiba), quixabeira (Sideroxylon obtusifolium) e bom-nome (Maytenus rigida) 

em diferentes tamanhos de partículas utilizando diferentes técnicas analíticas e 

ensaios biológicos, além disso, gerou resultados os quais por enquanto já são 
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conteúdo de duas publicações (Herbal medicine physical quality evaluation by 

thermal analysis using adapted ozawa method e Sideroxylon obtusifolium 

herbal medicine characterization by different thermoanalitycal techniques) 

ambos aceitos pelo corpo editorial do Journal of Thermal Analysis and 

Calorimetry. 
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