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RESUMO 

 

Peperomia pellucida L. (H.B.K.) é uma planta da família Piperaceae que apresenta ações 

anti-inflamatória, analgésica e antimicrobiana, comprovadas cientificamente. Popularmente 

é utilizada como anti-hipertensiva. Este trabalho tem por finalidade a caracterização físico-

química do pó e dos extratos fluido e seco de P. pellucida e o desenvolvimento e 

validação de metodologia para doseamento do pó de P. pellucida. Os estudos realizados 

consistiram na caracterização físico-química do pó e da solução extrativa utilizando 

metodologia famacopeica, com exceção teor de extrativos e do resíduo seco; nas 

avaliações das técnicas de secagem (spray dryer, leito de jorro, evaporação rotativa e 

liofilização) utilizando microscopia eletrônica de varredura e análise térmica; no 

desenvolvimento e validação da metodologia para determinação quantitativa de flavonóides 

por espectrofotometria no UV visível. Os extratos secos por evaporação rotativa e 

liofilização se apresentaram com aspectos resinosos e pastosos. Na microscopia eletrônica 

de varredura, foi observado que as amostras obtidas por esses processos de secagem não 

ficaram totalmente secas. Os extratos secos obtidos por spray dryer e leito de jorro, 

devido à adição de aerosil® à solução extrativa, apresentaram uma melhora significativa 

no rendimento e nas características farmacotécnicas do pó obtido. O método de 

quantificação por espectrofotometria a 397 nm mostrou-se preciso, exato e reprodutível, 

aliado à acessibilidade e facilidade de execução. Os resultados obtidos contribuem para a 

determinação de especificações de uma futura monografia farmacopeica e fornece 

parâmetros para que empreendedores da indústria farmacêutica se baseiem para a 

produção de insumos bem como para o controle de qualidade de intermediários à base de 

P. pellucida. 

 

 

Palavras-chave: Peperomia pellucida, caracterização físico-química, microscopia 

eletrônica de varredura, análise térmica, validação. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Peperomia pellucida L. (H.B.K.) is a plant family Piperaceae actions that presents anti-

inflammatory, analgesic and antimicrobial proven scientifically. It is popularly used as 

antihypertensive. This study is aimed at the physical-chemical powder and fluid and dry 

extracts of P. pellucida and the development and validation of methodology for determination 

of powder P. pellucida. The studies consisted of physical and chemical characteristics of the 

powder and extract solution methodology using pharmacopoeia, except extractive content and 

the dry residue, in the evaluation of drying techniques (spray dryer, spouted bed, rotary 

evaporation and lyophilization) using microscopy electronic scanning and thermal analysis; 

the development and validation of the methodology for quantitative determination of 

flavonoids by visible spectrophotometry. The dried extracts by rotary evaporation and 

lyophilization presented with aspects resinous and sticky. In scanning electron microscopy, 

we observed that the samples obtained by these drying processes were not totally dry. The 

dried extracts obtained by spray drying and spouted bed, due to the addition of aerosil® 

solution to the extraction, showed a significant improvement in yield and product 

specifications pharmacotechnical powder obtained. The method of quantification by 

spectrophotometry at 397 nm proved to be exact, accurate and reproducible, combined with 

the accessibility and ease of implementation. The results help to determine the specifications 

of a future pharmacopoeia monograph and provides parameters for entrepreneurs from the 

pharmaceutical industry based on inputs for production and for quality control of 

intermediates based on P. pellucida. 

 

 

 

Keywords: Peperomia pellucida, physicochemical characterization, scanning electron 

microscopy, thermal analysis, validation. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O uso de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e prevenção de doenças, é 

uma das formas mais antigas de prática medicinal. No início da década de 1990, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou que 65-80% da população dos países em 

desenvolvimento dependiam das plantas como única fonte de acesso aos cuidados básicos de 

saúde (VEIGA JUNIOR; PINTO; MACIEL, 2005).  

Segundo a OMS, mais da metade dos habitantes do planeta, especialmente dos países 

pobres e em desenvolvimento, fazem uso de algum tipo de erva na busca do alívio de 

sintomas dolorosos ou desagradáveis, e desse total pelo menos 30% dão-se por indicação 

médica (SILVA JÚNIOR, 2006). 

O Brasil possui a maior biodiversidade de plantas do mundo, estimada em 20% do 

número total de espécies do planeta. Este imenso patrimônio tem na atualidade valor 

econômico inestimável em várias atividades, mas é no campo de desenvolvimento de novos 

medicamentos onde reside sua maior potencialidade (CALIXTO, 2003). 

São inúmeras as formas de utilização das plantas medicinais: infusão, decocção, 

maceração, tintura, inalação, gargarejo, banho, compressa, xarope (RIBEIRO, 2008). 

 O uso de plantas medicinais como matéria prima para a obtenção de medicamentos 

tem despertado o interesse crescente na indústria farmacêutica, uma vez que representa fonte 

de produtos biologicamente ativos. No Brasil e em muitos países, têm sido o suporte da 

indústria farmacêutica nacional de pequeno e médio porte (SILVA, 2007).  

 O avanço da tecnologia e o interesse em se confirmar o conhecimento em medicina 

popular, têm ocasionado uma pesquisa mais intensa pelas plantas medicinais. Pesquisas 

científicas estudam as espécies vegetais em seus aspectos botânicos, fitoquímicos, 

farmacológicos e toxicológicos, bem como o desenvolvimento de metodologia científica e 

tecnológica (RIBEIRO, 2008). 

A grande preocupação da comunidade científica é o uso de espécies vegetais como 

medicamentos e que não apresentam dados comprovados de ação biológica, não-toxidade 

(avaliada na espécie humana), efeitos colaterais, segurança, eficácia e outros. Embora os 

fitoterápicos possuam constituintes ativos naturais, devem ser avaliados como medicamentos 

e, portanto, submetidos a rígidos controles de qualidade (SILVA JÚNIOR, 2009). 

 A publicação da primeira edição da Farmacopéia Brasileira representou um esforço na 

regulamentação da manipulação de produtos derivados das plantas medicinais brasileiras 

(MARQUES; PETROVICK, 2004). 



 

 

 

 Em março de 2010 foi publicada a RDC N◦ 14, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2010), que regula os medicamentos fitoterápicos e para 

efeitos de registro, exige relatório de controle de qualidade, com inclusão das metodologias 

analíticas.  

 Os parâmetros da qualidade para fins farmacêuticos são, em princípio, estabelecidos 

nas Farmacopéias e Códigos Oficiais. As espécies que não constam em uma Farmacopéia, é 

essencial que a empresa que as utilizem como matéria prima elabore uma monografia 

estabelecendo seus padrões de qualidade (FARIAS, 2004).  

 Em maio de 2003 foi publicada a RE N◦ 899, da ANVISA, que estabelece parâmetros 

para validação de metodologias analíticas (BRASIL, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Desenvolvimento de metodologias para a caracterização físico-química do pó de 

Peperomia pellucida L. (H.B.K.). 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fazer uma revisão bibliográfica de Peperomia pellucida L. (H.B.K.); 

 Realizar a caracterização físico-química do pó da planta e da solução extrativa de 

Peperomia pellucida L. (H. B. K.); 

 Obtenção do perfil térmico (DSC, DTA, TGA) do pó da planta e dos extratos fluido e 

seco de Peperomia pellucida L. (H. B. K.); 

 Obtenção do extrato seco pelas técnicas de liofilização e nebulização; 

 Desenvolvimento e validação de método para doseamento do pó de Peperomia 

pellucida L. (H.B.K.) por espectrofotometria, segundo a RE nº 899/2003 (ANVISA). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
3.1 Artigo I-  Peperomia pellucida: química e farmacologia no interesse da 

tecnologia farmacêutica 

Artigo de revisão a ser submetido ao Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 

 
 

 
3.2 Artigo II- Uma abordagem sobre os diferentes processos de secagem 

empregados na obtenção de extratos secos de plantas medicinais  

Artigo de revisão submetido à Revista Brasileira de Plantas Medicinais 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
3.1 Artigo I-  Peperomia pellucida: química e farmacologia no interesse da 

tecnologia farmacêutica 

Artigo de revisão a ser submetido ao Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences 

 
 
 

 

 



 
 

 

Peperomia pellucida: química e farmacologia no interesse da 

tecnologia farmacêutica 

 

Rosali M.F. Silva1,2, José O.C. Silva Junior2, Wagner L.R. Barbosa3, Thays C. B. L. Gomes1, 

Keyla E. R. Silva1, Almir G. Wanderley4, Pedro J. Rolim Neto1 

 

1Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil; 

2Laboratório de Pesquisa & Desenvolvimento Farmacotécnico, Universidade Federal do Pará, 

Brasil;3Laboratório de Fitoquímica, Universidade Federal do Pará, Brasil; 4Laboratório de 

Fisiologia e Farmacologia, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. 

 

 

RESUMO 

Esta abordagem ethnofarmacêutica de Peperomia pellucida L. (H.B.K.) (Piperaceae) tem 

como objetivo fornecer um conjunto de dados publicados e resultados obtidos, que podem ser 

usados para projetar o desenvolvimento de um fitoterápico e para justificar o uso desta planta 

na atenção primária à saúde, de acordo com a legislação brasileira. Esta espécie vegetal é 

utilizada como uma infusão preparada com a planta inteira, no norte do Brasil, para tratar a 

tosse e arritmias cardíacas, sendo também antipruriginosos e diurética. Os resultados 

referentes ao uso na fitoterapia popular e a investigação fitoquímica de P. pellucida, bem 

como as atividades anti-inflamatórias, analgésicas, antibióticas e anti-hipertensivas são aqui 

relatados. 

 

Palavras-chave: Peperomia pellucida, análise fitoquímica, abordagem etnofarmacêutica, 

atividade anti-inflamatória, atividade antimicrobiana. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A abordagem ethnofarmacêutical é uma ferramenta de acesso à informação sobre uma 

planta medicinal, sua utilização e /ou os remédios preparados com (Barbosa et al., 1996). O 

contexto desta ferramenta é a Ethnofarmacia que é considerada como uma interface entre a 

fitoterapia popular e a ciência farmacêutica, incluindo a farmacognosia, farmácia (Heinrich, 

2007) e também a assistência farmacêutica (Barbosa, 2009). 



 
 

 

Peperomia pellucida L. (H.B.K.) é uma planta herbácea de ocorrência na América do 

Sul, Central (Antilhas) e América do Norte. No México, tem alta importância médica 

(Heinrich et al., 1998). No Brasil, ocorre desde o Amazonas até o Paraná, com representantes 

em locais úmidos, principalmente em paredões e muito frequente em jardins. No Brasil, em 

Santa Catarina, também é conhecido como "comida-de-jabuti" ou "erva-de-jabuti", "erva-de 

Vidro" (Guimarães, 1984; Martins, 1989, Rodrigues et al., 1989; Vieira, 1992); outros nomes 

populares são atribuídas a esta planta, como "corazon de hombre" e "yerba de la Planta" em 

Cuba, "herbe à la curesse" nas Antilhas Francesas (Roig, Mesa, 1988). 

É popularmente usada na Amazônia para combater a tosse ou a dor de garganta, para o 

tratamento de arritmias cardíacas, sendo ainda antipruriginosa, diurética e anti-hipertensiva. 

Utilizada sob a forma de chá ou infusão preparada com as raízes ou com toda a planta, não 

raro, é consumida como salada (Perry, 1980; May, 1982; Van den Berg, 1993; Pimentel, 

1994). Também é usada para tratar abscessos, furúnculos e sinuosidades da pele, e 

inflamações oculares (conjuntivites). Dados da literatura confirmaram o efeito antimicrobiano 

desta espécie (Bojo, 1994). Outras propriedades medicinais, atribuídas a P. pellucida, variam 

dependendo da região, para reduzir o nível de colesterol sanguíneo (no nordeste do Brasil) e 

contra proteinúria (May, 1982). 

 É uma erva terrestre, suculenta, com pontuações translúcidas; caule ereto, ramificado. 

Folhas alternas, longo-pecioladas; lâmina ovada, 1,5-2,5 x 1-2 cm, base cordada, ápice agudo, 

membranácea (Fig. 1). Espigas terminais, axilares ou opositifólias, até 5 cm de comprimento; 

pedúnculo 5 mm comprimento; bractéolas arredondado-peltadas; flores esparsamente 

dispostas. Drupa elipsóide, não estipitada, longitudinalmente estriada (Guimarães e Giodarno, 

2004). 

 

Figura. 1 – Peperomia pellucida L. (H.B.K.). Fonte: arquivo pessoal 



 
 

 

2. MANEJO E CULTIVO 

 Pelo fato de apresentar ciclos curtos de germinação e ser de fácil disseminação, 

facilitada por fatores naturais como ventos e chuvas, o vegetal germina e cresce com 

facilidade em áreas úmidas, abundantes em matéria orgânica e ao abrigo da luz solar, o que 

muitas vezes a faz ser considerada como uma praga em monoculturas (Pereira et al., 2000). 

Para o desenvolvimento de um fitoterápico à base de P. pellucida, isso pode ser uma 

vantagem para o manejo do vegetal, e contribuir para o desenvolvimento sustentável de 

pequenas comunidades (Araújo, 2006). 

 

3. ABORDAGEM ETNOFARMACÊUTICA 

 A abordagem etnofarmacêutica pode ser definida como o conjunto de práticas para o 

levantamento da fitoterapia popular e caracteriza a utilização de recursos naturais na 

manutenção e recuperação da saúde, dentro de um contexto cultural, característico de uma 

região (Labadie, 1986). O método explora a articulação de conhecimentos empíricos com 

instrumentos das ciências farmacêuticas (fitoquímica, farmacognosia, farmacotécnica e 

tecnologia farmacêutica) e com o método antropológico. Isso pode contribuir para a promoção 

da saúde de uma comunidade ou região carente, pois os medicamentos industrializados têm 

embutidos no preço final os custos dos processos envolvidos no desenvolvimento e produção. 

Este custo limita o acesso de parte da população às especialidades farmacêuticas, e a 

valorização de parte dessa terapêutica tradicional vêm minimizar essa questão (Barbosa et al., 

1996; Barbosa, 1998; Barbosa, 2001). Este método é aplicado não só no sentido de 

sistematizar os conhecimentos empíricos etnofarmacognósticos e etnofarmacopêicos próprios 

de cada cultura, mas de aplicar esse conhecimento em uma assistência farmacêutica mais 

eficiente no desenvolvimento de fitoterápicos, o que resulta numa atenção farmacêutica mais 

eficaz. 

 

4. FITOQUÍMICA 

Investigações químicas prévias de P. pellucida estabeleceram a ocorrência de apiol, 2,4,5-

trimetóxiestireno, flavonas, flavonóis e fitoesteróis (Aquil et al., 1993; Heinrich et al., 1998). 

Um estudo químico do extrato metanólico das partes aéreas conduziu ao isolamento de um 

novo composto ArC2 dimérico denominado pellucidina A (Fig. 2), juntamente com o dilapiol 

já isolado (Fig. 3), os quais são componentes de óleos essenciais (Manalo et al., 1983; Bayma 

et al., 2000; Paiva et al., 2003). 
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Figura 2 – Pellucidina A, encontrada em Peperomia pellucida L. (H.B.K.) 
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Figura 3 – Dilapiol, encontrado em Peperomia pellucida L. (H.B.K.) 

 

Xu e colaboradores, 2006, isolaram de P. pellucida cinco novos compostos, incluindo 

duas secolignanas, duas tetrahidrofuranolignanas e uma dihidronaftolenona altamente 

metoxilada. 

Aziba e colaboradores, 2001, relatam a presença de glicosídeos cardioativos, 

antraquinonas, além de flavonóides, saponinas, esteróides e triterpenóides, alcalóides, 

açúcares redutores, carotenóides, depsídeos e depsidonas, proteínas e aminoácidos, saponina 

espumídica, fenóis e taninos, e derivados da cumarina (Muhammad et al., 1994; Amador & 

Remédios, 2002; Paiva et al., 2003; Araújo, 2006).  

 

4.1 Flavonóides 

Dentre as variadas classes de metabólitos, os flavonóides (Fig. 4) apresentam 

propriedades químicas e farmacológicas interessantes. Obtidos de chiquimídeos e 

policetídeos, podem se apresentar na natureza na forma glicosídica, ligada a açúcares ou livres 



 
 

 

como aglicona. As formas glicosídicas são as mais comuns, sendo que uma variedade de 

açúcares pode estar ligada às agliconas. Quando observados por espectrofotometria no 

ultravioleta, apresentam espectro com dois máximos de absorção, um que ocorre na faixa de 

220-285 nm (banda II) e outro que ocorre na faixa de 300-400 nm (banda I). A Banda II pode 

ser considerada como sendo de origem do sistema do anel A Benzoil, e a banda I pode ser 

originada do sistema do anel B cinamoil (Markham & Mabry, 1975). 

                                         

Figura 4 – Estrutura geral dos flavonóides 

 

Tem-se atribuído aos flavonóides a capacidade de reduzir a permeabilidade e a 

fragilidade capilar, e capacidade anticoagulante, bem como propriedades anti-hepatotóxica, 

anti-inflamatória, antioxidante, antibacteriana, estrogênica e espamolítica, ainda que essas 

atividades não estejam completamente e inequivocamente estudadas (Capasso, 2003). Assim, 

a presença de flavonóides pode ser responsável pela atividade anti-hipertensiva de P. 

pellucida (Araújo, 2006). 

 É relatada a atividade de flavonóides como inibidores da proteína responsável pela 

resistência dos tumores do câncer de mama a fármacos citotóxicos. Os flavonóides atuariam 

como inibidores dessa proteína transportadora, fazendo com que a concentração do fármaco 

citotóxico (Mitoxantrona) dentro da célula permaneça tempo suficiente para inibir sua 

proliferação, podendo até, dependendo do flavonóide reduzir concentração usual de inibição 

do fármaco. Há também especulações de que a biodisponibilidade dos fármacos utilizados 

possa aumentar por interações farmacocinéticas com flavonóides (Zhang et al., 2004). 

 

4.2 Taninos 

Os taninos apresentam atividade farmacológica variável, agem como anti-séptico e 

antimicrobiano (devido à capacidade de lesionar as moléculas da parede celular de 

protozoários, fungos e bactérias), apresentam ação anti-hemorrágica (precipitam proteínas do 

plasma, ativam os fatores de coagulação sanguínea e são vasoconstrictores), anti-diarréica 

(reduz a atividade peristáltica do intestino), além de apresentarem poder cicatrizante, inclusive 



 
 

 

nos casos de queimadura tanto na pele, quanto nas mucosas, devido à formação de película 

protetora na região lesionada, possibilitando sua reepitelização (Rates & Simões, 2000). 

 

4.3 Saponinas 

 Medicinalmente, as saponinas apresentam atividade mucolítica, expectorante, diurética, 

anti-séptica, laxativa, antimicrobiana e anti-inflamatória (Rates & Simões, 2000). 

 

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

5.1 ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA  

 O edema de pata induzido por carragenina e ácido araquidônico é um método 

extremamente utilizado para distinguir respectivamente entre os inibidores ciclo-oxigenase e 

5-lipo-oxigenase (Griswold et al., 1987). Uma vez que o edema de pata induzido por ácido 

araquidônico é sensivelmente reduzido por inibidores do metabolismo do ácido araquidônico 

e por corticosteróides e é insensível a inibidores seletivos de ciclo-oxigenases (Dimartino et 

al., 1987). 

 O extrato aquoso bruto das partes aéreas de P. pellucida (100, 200 e 400 mg/kg) por via 

oral foi avaliado quanto à sua atividade anti-inflamatória nesses modelos de inflamação aguda 

em ratos Wistar. Os resultados mostraram uma inibição apenas no edema produzido pela 

carragenina e de forma dose-dependente (18 a 51%) (Arrigoni-Blank et al., 2004). Por outro 

lado, o extrato aquoso de P. pellucida quando administrado intraperitoneamente não impediu 

a formação do edema induzido pelo ácido araquidônico, mas esse foi inibido por ácido 

noridroguariacético (NDGA). Baseando-se nestes resultados, foi proposto que o extrato 

aquoso de P. pellucida tem uma ação anti-inflamatória relacionada com a síntese de 

prostaglandinas (Winter et al., 1962; Vinegar et al., 1987; Arrigoni-Blank et al., 2004). 

 

5.2. ATIVIDADE ANALGÉSICA 

 A atividade analgésica do extrato aquoso foi avaliada pelo teste de contorção 

abdominal, usando como agente álgico o ácido acético (Koster et al., 1959), e pelo teste de 

placa-quente em camundongos (Arrigoni-Blank et al., 2004). 

 No teste de contorção, apenas a maior dose do extrato de P. pellucida (400 mg/kg, v.o.) 

demonstrou atividade analgésica (inibição de cerca de 51% das contorções abdominais).  

 Enquanto que, no teste de placa-quente, o extrato aquoso nas doses de 100 e 200 mg/kg 

produziram uma inibição de, respectivamente, 53,4 e 48,2 % (Arrigoni-blank et al., 2004). 

Este resultado sugere que o efeito analgésico de P. pellucida está relacionado com o 



 
 

 

mecanismo de síntese das prostaglandinas, da mesma forma que o processo anti-inflamatório 

induzido por carragenina, indicando a presença de um processo de dor de origem inflamatória 

bem como está relacionado ao processo de neurogênica (Duarte et al., 1988). 

  Usando o modelo de contorções abdominais, Aziba e colaboradores, 2001, investigando 

o efeito analgésico do extrato metanólico de P. pellucida (210 mg/kg) obtiveram uma inibição 

de 78,3%. Estas diferenças podem ser explicadas pelo uso de extratos diferentes e condições 

climáticas para origem e desenvolvimento da planta. 

 

5.3. ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

 Alguns autores demonstram que P. pellucida apresenta atividade antibacteriana contra 

Bacilus subtilis, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, atividade antimutagênica 

e atividade antifúngica contra fungos em plantas (De Padua et al., 1999). 

 Em estudo realizado com extratos metanólicos brutos de P. pellucida e fracionados em 

éter de petróleo, acetato de etila e butanol, foi demonstrado amplo espectro de atividade 

antibacteriana (Tabela 1). As frações demonstraram ser mais ativas do que os extratos brutos, 

sendo a fração mais potente obtida com butanol. Neste estudo, os microorganismos testados 

foram bactérias, protozoários e fungos (Aspergillus niger, A. rubrum, A. versicolor, A. vitis, 

Candida albicans, C. tropicalis, Clasdoporium cladosporiods, Penicillium notatum, 

Trychophyton mentagrophytes, T. tronsurum). Nenhuma atividade foi observada para os 

testes em fungos (Khan & Omoloso, 2002). 

 Por outro lado, num estudo realizado com frações voláteis de folhas de 131 espécies 

de plantas contra Helminthosporium oryzae, P. pellucida exibiu uma forte fungitoxicidade. O 

constituinte fungitóxico volátil isolado de P. pellucida foi um óleo essencial. A mínima 

concentração inibitória do óleo foi 2000 ppm o qual mostrou atividade fungicida, amplo 

alcance de toxicidade e rápida atividade mortal. O óleo foi termoestável e permaneceu ativo 

durante pelo menos 150 dias (Singh, 1983). 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

Tabela 1. Efeito antimicrobiano de extratos de Peperomia pellucidaa 

Micro-organismos C P D E B Ref. Chl
b
 

       

Bacillus cereus G + 8 12 10 12 18 16 

B. coagulans G + 8 14 8 14 20 18 

B. megatarium G + 10 16 14 14 18 16 

B. subtilis G + 8 18 16 12 18 16 

Lactobacillus casei G + 10 14 12 12 18 18 

Micrococcus luteus G + 8 14 14 10 18 16 

M. roseus G + 8 12 14 12 20 6 

Staphylococcus albus G + 12 16 10 14 16 16 

S. aureus G + 8 16 12 12 18 18 

S. epidermidis G + 10 18 14 12 18 0 

Streptococcus faecalis G + 12 12 12 10 20 0 

St. Pneumoniae G + 8 14 12 8 18 18 

Agrobacterium 

tumefaciens 

G -  10 14 10 12 16 12 

Citrobacter freundii G - 10 14 12 12 18 16 

Enterobacter 

aerogenes 

G - 8 16 12 14 18 18 

Escherichia coli G - 12 16 14 14 20 18 

Klebsiella pneumonia G - 10 14 12 12 18 0 

Neisseria gonorrhoeae G - 8 18 12 10 16 18 

Proteus mirabilis G - 10 12 10 12 16 16 

P. vulgaris G - 8 16 12 10 16 18 

Pseudmonas 

aeruginosa 

G - 10 18 14 8 20 24 

Salmonella typhi  G - 10 14 16 12 18 16 

Sa. Typhymurium G - 8 14 12 12 18 16 

Serratia marcescens G - 8 16 12 10 16 0 

Trichomonas vaginalis Pz 12 16 14 12 18 16 

a
Os valores estão na zona de inibição (mm) e na média da triplicata. C, extrato metanólico não-fracionado; P, 

fração de petróleo (60-80ºC); D, fração de diclorometano; E, fração de acetato de etila; 
b
Chl, Cloranfenicol (10 

µg disco Oxoid B42960) Fonte: Khan & Omoloso, 2002. 

 



 
 

 

5.4. ATIVIDADE ANTI-HIPERTENSIVA 

 É bem conhecido que as plantas medicinais que são utilizadas como diuréticos têm 

muitas vezes um elevado teor de K+ (por exemplo, Betula spp. ou Orthosiphon aristatus com 

3% K) e são conhecidos como saluréticos (Heinrich et al., 1998). 

 Segundo Hermes e colaboradores (1981), P. pellucida apresentou potente ação anti-

hipertensiva em 100% dos casos humanos estudados e 79% em cães. 

 Foram obtidos efeitos imediatos, com duração de mais de 10 minutos, chegando, em 

alguns casos, até a 30 min, com uma queda tensional de 12 para 7 cm/Hg (Hermes et al., 

1981). 

          A Tabela 2 descreve o teor de cátions da fração de P. pellucida eluída com água. Os 

teores de Na, K, Ca e Mg representam cerca de 25% da fração aquosa ou 13% do extrato 

bruto. Há um alto teor de K (7,7% do extrato bruto), combinado com um baixo teor de Na 

(0,5%) (Heinrich et al., 1998). 

Tabela 2. Teor de cátions da fração (extrato aquoso) de Peperomia pellucida L.(H.B.K.) 

Cátions 
Determinação por coluna cromatográfica 

(%) 

  

Na 0,95 

K 15,10 

Ca 3,81 

Mg 5,05 

 Fonte: Heinrich et al., 1998. 

 

6. TOXICOLOGIA 

 Um estudo experimental foi realizado para determinar o efeito tóxico da decocção de P. 

pellucida. Num estudo utilizando o Acute Toxicity Classes Method (ATC), alguns autores pré-

estabeleceram doses de 25, 200 e 2000 mg/Kg de peso corporal (Huerta, 2003).  

Os animais usados foram ratos da linhagem Wistar, com um peso corporal entre 150 e 

200 g. Em alguns dos animais tratados com dose de 2000 mg/Kg de peso corporal não houve 

morte, e os resultados não demonstraram sinais de toxicidade. A decocção de P. pellucida foi 

classificada como não-tóxica (Huerta, 2003). 

A toxicidade aguda também foi testada em camundongos Swiss (n=10) de ambos os 

sexos de acordo com o método de Brito, 1994. Os animais receberam um extrato aquoso de P. 



 
 

 

pellucida (5000 mg/Kg), pela rota oral e a taxa de mortalidade foi observada por 48 h, 

seguido de um controle de peso diário durante 14 dias (Arrigoni-Blank et al., 2004).  

           Os resultados não demonstraram mudanças no comportamento ou peso, indicando 

baixa toxicidade do extrato. Segundo Lorke (1983), as substâncias são consideradas ter baixa 

toxicidade quando a DL50 atinge níveis acima de 5000 mg/kg (Lorke, 1983; Arrigoni-Blank et 

al., 2004). 

 

7. ESTADO-DA-ARTE 

Uma abordagem etnofarmacêutica realizada em Belém, em 2002, aponta que 86,7% da 

população conhece e utiliza freqüentemente a erva-de-jabuti (Amador & Remédios, 2002). 

Outra abordagem aponta o uso de P. pellucida como anti-hipertensivo e diurético na 

cidade de Igarapé-Miri do estado do Pará. Nesta abordagem, realizada com 1220 pessoas, 

houve 22 citações de uso da erva-de-jabuti. Apesar do baixo percentual de citações (cerca de 

2%), 91% delas relacionam o uso desta erva para a solução de problemas cardiovasculares, o 

que pode ser visualizado na Fig. 5 (Barbosa, 2001). 

 

 

Figura 5 - Percentual das citações abordando o uso da erva-de-jabuti 

                          Fonte: Barbosa, 2001. 

 

Os testes para as classes de flavonóides mostraram reação positiva para flavonas e 

flavonóis (Araújo, 2006).  

Estudos recentes, utilizando a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE), acoplada ao detector de arranjos de diodo, confirmaram a presença de flavonóides 



 
 

 

em extrato fluido de P. pellucida, cujo processo é descrito na primeira edição da Farmacopéia 

Brasileira (Bernardes, 1926). 

  O cromatógrafo utilizado foi um Merck Hitachi Modelo LaChrom-7000. Os 

parâmetros útilizados foram uma coluna LiChroCART125-4 ODS, fluxo de 0,7 mL/min, 

temperatura do forno de 26  1ºC e a faixa de detecção utilizada foi de 220 a 400 nm. A fase 

móvel foi composta por metanol, acetonitrila e água, em diferentes concentrações, seguindo a 

programação descrita na Tabela 3 (Araújo, 2006). 

 

Tabela 3- Gradiente de concentração da fase móvel utilizada na detecção de flavonóides de 

Peperomia pellucida L. (H.B.K.) 

Tempo 

(min) 

Metanol 

(% v/v) 

Acetonitrila 

(% v/v) 

Água 

(% v/v) 

    

0 0 10 90 

5 0 10 90 

5,1 0 13 87 

25 0 13 87 

25,1 40 0 60 

60 50 0 50 

 

A amostra analisada foi o extrato etanólico bruto dissolvido em metanol de forma a se 

ter a concentração de 10 mg/mL. A amostra foi filtrada em gel de sílica de fase reversa, 

obtendo assim a amostra ERP. Este método foi descrito por Bianco & Santos (2003).  

No cromatograma do ERP (Fig. 6), os picos com tempo de retenção (TR) 1,52, 1,73, 

2,63, 9,33, 12,44, 14,61 e 19,41 apresentaram espectros no ultravioleta característicos de 

flavonóides.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Cromatograma do Extrato etanólico bruto de Peperomia pellucida L. (H.B.K.) 

dissolvido em metanol, filtrada sobre gel de sílica reversa (ERP).  

Fonte: Araújo, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Espectro de absorção x comprimento de onda (nm), a partir de UV do pico de 

15,04 RT do ERP de Peperomia pellucida (L.) HBK, mostrando um grau de pureza 0,9998 

 Após análise dos espectros dos picos de referência escolhidos (Fig. 7), foi observado 

que a banda I apresentou um máximo de absorção em 338 nm, tanto no pico de referência do 
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extrato bruto como no pico de referência do precipitado o que, segundo Markhan & Mabry 

(1975) é indicativo de se tratar de flavonas, fato que corrobora com o achado no teste de 

flavonóides por classes. Na análise da banda II, o fato de a mesma ter absorção de 271 nm no 

espectro do pico de referência do extrato bruto, concluiu-se que se tratava de flavonóides 

dihidroxilados no anel A (Molnár-Perl & Füzfai, 2005; Araújo, 2006). 

                   

5. CONCLUSÃO 

P. pellucida possui ampla variedade de atividades creditadas ao uso popular, algumas 

delas cientificamente comprovadas. A atividade anti-hipertensiva só foi clinicamente 

observada e pode estar relacionada à presença de flavonóides (Araújo, 2006). 

A tecnologia de obtenção de formas farmacêuticas sólidas à base de extrato nebulizado 

de P. pellucida que será utilizado como antimicrobiano, está sendo objetivo de trabalhos de 

nosso grupo, bem como, estudo de desenvolvimento de métodos analíticos para o produto 

acabado.  
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RESUMO: Na indústria farmacêutica de fitoterápicos, o extrato seco é considerado 

tecnologicamente viável para fins de produção em larga escala, devido à sua estabilidade 

física, química e microbiológica, além da facilidade de padronização dos princípios ativos. 

Entre as técnicas de secagem empregadas na preparação de extratos secos, encontra-se a 

nebulização ou spray-dryer, o leito de jorro, a liofilização e a evaporação rotativa. A escolha 

do processo de secagem é motivada pela potencialidade dos diferentes equipamentos 

secadores, na secagem de materiais presentes na forma líquida, no caso, soluções extrativas de 

plantas medicinais, fornecendo um produto de alta qualidade e com um investimento 

relativamente modesto. 

 

Palavras-chave: técnicas de secagem, plantas medicinais, fitoterápicos, extratos secos, 

indústria farmacêutica 

 

Nas últimas décadas, a produção de fitoterápicos tem explorado novas possibilidades 

tecnológicas para a obtenção de extratos secos. Isso decorre das vantagens apresentadas pelos 

extratos secos, quando comparados aos extratos fluidos. Os extratos secos vegetais são muito 

mais adaptados às necessidades da terapêutica moderna, devido à facilidade de padronização e 

de manuseio, o que contribui para a garantia da homogeneidade de preparações farmacêuticas. 

(De Paula e Petrovick 1997; Teixeira, 1997; Runha et al., 2001). 

Por definição, extratos secos são preparações sólidas, pulverulentas ou granuladas obtidas 

por evaporação de extratos de plantas medicinais adicionadas ou não de adjuvantes, 

apresentando o teor de substâncias ativas indicado na respectiva monografia (Farmacopeia 

Brasileira, 1988). 



 
 

 

O extrato seco é considerado tecnologicamente viável para fins de produção em larga escala, 

devido à sua estabilidade física, química e microbiológica, além da facilidade de padronização 

dos princípios ativos. Na indústria farmacêutica de fitoterápicos, o extrato seco é aplicado na 

preparação de comprimidos, cápsulas, granulados, pomadas e outras formas farmacêuticas, 

como produto intermediário. Entre outras vantagens, apresentam maior estabilidade e 

distribuição granulométrica dos constituintes da preparação (Cordeiro, 2000). 

Na preparação de extratos secos, a adição de adjuvantes à solução extrativa melhora o 

rendimento e as características farmacotécnicas do pó obtido durante a secagem, sendo a sua 

adição indispensável para a maioria dos produtos desenvolvidos. Os adjuvantes devem 

caracterizar-se pela inércia química, inocuidade e termo-estabilidade (Teixeira, 1997). 

Entre as técnicas de secagem empregadas com sucesso na preparação de extratos secos 

encontra-se a nebulização ou spray-dryer (Masters, 1979; Bassani, 1990; Broadhed et al., 

1992; Teixeira, 1997, Souza, 2003), o leito de jorro (Souza, 2007), a liofilização e a 

evaporação rotativa (Sousa et al., 2007; Dutra et al., 2009), técnicas estas que serão descritas 

com destaque, para a sua aplicação na obtenção e padronização de extratos secos, para fins de 

utilização como insumo farmacêutico de interesse para a produção de fitoterápicos no Brasil. 

 

1. Secagem em spray-dryer (ou secagem por nebulização) 

O spray-dryer é frequentemente usado em processos industriais que envolvem a geração e 

secagem de gotículas líquidas. Pós finos secos, granulados ou aglomerados podem ser 

produzidos continuamente pela secagem de soluções, emulsões ou suspensões. Os pós 

produzidos por spray-dryer reúnem padrões elevados de qualidade com respeito á 

granulometria do produto, umidade final, homogeneidade, densidade e forma, sendo que estas 

características podem ser alteradas por modificações nos parâmetros do processo. O pó obtido 

por esta tecnologia é particularmente apreciado devido à sua alta fluidez, sendo que esta 

propriedade pode ser atribuída à forma esférica das partículas obtidas (Remili et al., 1994). 

O processo spray-dryer consiste basicamente na atomização de uma mistura diluída sólido-

fluido em uma corrente gasosa aquecida que promove a evaporação do solvente, levando a um 

produto seco. Embora seja uma tecnologia cara que necessita de altos investimentos em 

instalações e operações, muitas são as razões pelas quais a mesma é amplamente utilizada 

(Wendel e Celic, 1998). Essas razões incluem a produção de materiais com propriedades 

físicas desejadas, a capacidade de processar diferentes tipos de matérias-primas e a 

flexibilidade da operação. Opera em temperaturas de gás de entrada relativamente baixas com 

eficiência similar a outros tipos de secagem direta, sendo que o produto seco obtido apresenta 



 
 

 

características homogêneas (Isono et al., 1995). O tempo de residência do material no interior 

da câmara de secagem é relativamente pequeno, o que torna esse equipamento adequado para 

a secagem de produtos termo-sensíveis, como os extratos vegetais. A qualidade do pó obtido é 

baseada em uma série de propriedades dependentes das variáveis de processo utilizadas. Em 

geral, o conteúdo de umidade final, o índice de solubilidade e a densidade aparente são de 

fundamental importância (Souza, 2003). 

Algumas vantagens atribuídas aos extratos vegetais produzidos por spray-dryer podem 

interessar à fitoterapia. Os produtos obtidos são, em geral, mais solúveis e concentrados. O 

processo envolve extração primária da planta com solventes apropriados como soluções de 

etanol-água em diferentes proporções. O extrato bruto então é concentrado e seco em spray-

dryer a temperaturas variando entre 100 e 200ºC (Souza, 2003). 

Uma grande vantagem do processo spray-dryer é que a secagem ocorre em condições 

assépticas evitando possíveis contaminações durante o processamento, podendo-se assumir 

que uma contaminação bacteriana final procede essencialmente da planta original ou após o 

processamento, pela manipulação humana. 

Remili e colaboradores (1994) estudaram as contaminações microbianas em extratos secos 

de plantas medicinais obtidas por spray-dryer e a influência do processo na qualidade do 

produto. Como este material é essencialmente destinado ao uso oral, existem limites 

aceitáveis de contaminação microbiana. Estes autores constataram que, qualitativamente, os 

extratos produzidos por spray-dryer apresentam baixa contaminação, mas o conteúdo total de 

bactérias viáveis permaneceu relativamente alto, excedendo 103 UFC mL-1 (unidade 

formadora de colônia/mililitro) em 35 das 82 amostras analisadas. 

A umidade é uma variável interessante no processo de desidratação e é ótimo parâmetro a 

ser medido durante a operação. A temperatura é uma medida secundária que não pode ser a 

causa de diferenças higroscópicas em produtos, seguida da mudança da composição e 

mudanças na umidade do ar de entrada. Medidas da umidade do produto após o processo são 

um indicador da eficiência do processo de desidratação. 

A maioria dos equipamentos de secagem faz medidas da temperatura, da vazão de 

alimentação, da vazão e da umidade do gás de entrada. Medidas da umidade do ar de exaustão 

podem ser usadas em vários tipos de análises para predizer e melhorar a eficiência incluindo 

balanço de massa, balanço de energia, análise higroscópica, análise estatística e/ou simulação 

do processo. 

Extratos de Amaranthus betacyanin foram secos em spray-dryer por Cai & Corke (2006) 

usando uma série de maltodextrinas e amido como adjuvantes. Analisaram a influência das 



 
 

 

temperaturas de ar de entrada/saída e a concentração de sólidos da solução de alimentação nas 

características finais do produto. Constataram que elevadas temperaturas do ar de 

entrada/saída causaram grande perda de betacianina (pigmento) durante a secagem, afetando 

levemente a estabilidade durante a armazenagem do produto. 

O emprego de adjuvantes tecnológicos como o amido, a celulose microcristalina, a β-

ciclodextrina, o dióxido de silício coloidal, etil-celulose e gelatina foram avaliados por 

Teixeira (1997). No entanto, o emprego resultou na obtenção de produtos com baixíssimo 

rendimento devido principalmente a aderência do extrato nas paredes da câmara de secagem. 

Uma exceção foi observada nos produtos obtidos a partir do dióxido de silício coloidal como 

já relatado em outros trabalhos (Bassani, 1990; Senna, 1993; Senna et al., 1997; Cordeiro, 

2000; Runha et al., 2001). 

Três combinações de adjuvantes de secagem [dióxido de silício coloidal, celulose 

microcristalina + dióxido de silício coloidal (1:1) e β-ciclodextrina + dióxido de silício 

coloidal (1:1)] foram analisados por De Paula e colaboradores (1998) na obtenção de extratos 

secos nebulizados de marcela (Achyrocline satureioides). Os extratos secos foram 

incorporados em base para pomada. Foram avaliadas a influência dos adjuvantes de secagem 

nas características das formulações, como espalhabilidade, índice de oleosidade, viscosidade e 

pH. Os resultados indicaram a influência dos adjuvantes de secagem nos parâmetros físicos 

das formulações em diferentes níveis, apesar de todas terem mantido seu comportamento 

plástico. A presença apenas de dióxido de silício coloidal no extrato seco concedeu à pomada 

um baixo valor no índice de oleosidade e uma área de espalhabilidade intermediária.  A 

redução no conteúdo de dióxido de silício coloidal e substituição desta parte por celulose 

microcristalina ou  β-ciclodextrina aumentou o índice de oleosidade e levou a uma melhora na 

espalhabilidade da pomada. 

Casadebaig e colaboradores (1989) avaliaram dois adjuvantes tecnológicos, a goma 

arábica e o aerosil® 200, na preparação de extratos secos de Fraxinus excelsior. Extratos 

aquosos e alcoólicos foram preparados e submetidos ao processo de secagem. Foram 

realizadas análises de distribuição granulométrica, testes de estabilidade do pó seco em 

atmosfera de umidade relativa controlada e cromatografia em camada delgada do produto 

final. Os resultados indicaram que o pó produzido pelo extrato alcoólico foi de qualidade 

superior ao pó obtido do extrato aquoso. Os cromatogramas obtidos indicaram que o processo 

de secagem por nebulização não modifica as substâncias ativas presentes nos extratos. A 

presença de adjuvantes tecnológicos no produto seco faz com que seu tempo de validade seja 



 
 

 

aumentado. Com os resultados apresentados, pode-se verificar que adjuvantes tecnológicos se 

mostram de grande importância na produção de extratos secos. 

 

2. Leito de jorro 

Este tipo de secador foi desenvolvido em 1954, por Glishler e Mathu. Ele foi inicialmente 

projetado para a secagem de grãos de trigo (Marreto, 2006).  

O leito de jorro tem por finalidade promover o íntimo contato entre um fluido e partículas 

relativamente grandes (acima de 1,0 mm), as quais apresentam fluidização de baixa qualidade. 

Esta técnica é recomendada para a secagem de materiais granulares, pastas e suspensões, 

granulação e revestimento de partículas, entre outras (Souza, 2003).  

No caso da secagem, a utilização do leito de jorro tem sido difundida devido às 

características de alta taxa de circulação de partículas inertes e da uniformidade da 

temperatura no leito. Outro fator positivo desta técnica é o baixo custo de construção, 

manutenção e operação do equipamento. Patel e colaboradores (1986) mencionam que, em 

secador de leito de jorro, os custos de capital são aproximadamente a metade do custo de um 

secador spray além de ocupar um espaço menor. 

O regime de jorro é estabelecido em um leito de partículas sólidas através da injeção de um 

fluido (geralmente ar) na sua parte inferior verticalmente através de um único ponto cujo 

diâmetro é reduzido em relação ao diâmetro do leito, ocorrendo à formação de canal 

preferencial como consequência das regiões distintas: 

a) Região central (canal preferencial): ocorre o transporte pneumático das partículas 

devido à grande velocidade do fluido. 

b) Região de jorro (fonte): região acima do leito onde as partículas advindas da região 

central movimentam-se em regime desacelerado, como em uma fonte, caindo na 

região anular. 

c) Região anular (deslizante): nesta região, as partículas caem da região de jorro e 

deslizam para baixo, operando como um leito deslizante. 

Segundo, Oliveira, 2006, muitos autores definem como região de jorro ao conjunto região 

central-região de jorro. 

Os principais parâmetros fluidodinâmicos no estudo dos regimes de jorro são a velocidade 

mínima do jorro, a altura máxima de jorro estável, e a perda de carga em função da velocidade 

do ar. A velocidade mínima do fluído necessária para manutenção do regime jorro é função 

das propriedades dos sólidos, da geometria do leito e do próprio fluido. Os valores da 



 
 

 

velocidade mínima do jorro podem diminuir com o aumento do diâmetro da câmera de 

secagem e com a diminuição da altura do leito fixo de sólidos. A altura máxima de jorro 

estável é a altura máxima de partícula inertes, acima da qual não se observa a ocorrência do 

regime de jorro, e sim uma fluidização de má qualidade. A perda de carga em função da 

velocidade do ar é gerada pela elevada demanda energética necessária para estabelecer o 

regime de jorro (Marreto, 2006). 

O regime fluido dinâmico único, observado neste tipo de equipamento, propicia inúmeras 

vantagens durante suas aplicações. A excelente mistura de sólidos e o intenso contato fluido-

sólido permitem uma secagem segura e eficiente de materiais termossensíveis.  

Segundo Mathur e Epstein (1974), existem basicamente três geometrias de secadores de 

jorro (a cônica, a cone-cilíndrica e a retangular). Nem todo leito de jorro apresenta as três 

regiões descritas bem definidas. 

Os secadores de jorro dividem-se em dois grupos principais - o JSB (Jet Spouted Bed) e o 

CSB (Conventional Spouted Bed). A diferença entre esses dois grupos está no diâmetro da 

entrada, que para o JSB é superior, e na porosidade do leito, que para o CSB é inferior a 85%, 

e para o JSB é superior. 

Souza (2007) investigou o potencial tecnológico e econômico do processo de secagem em 

leito de jorro, para a produção de extratos secos padronizados de plantas medicinais 

brasileiras utilizando como modelo experimental a Bauhinia forficata Link. Ensaios de 

secagem com diversos adjuvantes apontaram o dióxido de silício coloidal como o responsável 

pelos melhores resultados, sendo o material de escolha para os ensaios seguintes. Os ensaios 

de secagem realizados em duas configurações de leito de jorro (convencional e com instalação 

de tubo draft) foram delineados através de planejamento composto central. Os resultados 

deste trabalho indicam a viabilidade técnica e econômica do processo em leito de jorro para a 

obtenção de extratos secos de plantas medicinais, despontando como um processo alternativo 

frente ao spray-dryer comumente usado nas indústrias de processamento fitoterápico. 

 

 

3. Liofilização 

A liofilização é um processo que consiste de três etapas. A primeira etapa é o congelamento 

do produto, de modo que a água presente no material seja convertida em gelo. Na segunda 

etapa da liofilização, o gelo formado durante o congelamento é removido do material pela 

conversão direta do estado sólido para vapor num processo denominado sublimação. No 



 
 

 

terceiro passo, a água que ainda permanece ligada fortemente aos solutos, denominada água 

adsorvida, é convertida em vapor e removida do produto, num processo chamado dessorção 

(Jales, 1999). Para isto faz-se necessário que a zona da temperatura de sublimação seja abaixo 

do ponto triplo (num gráfico de pressão versus temperatura, é o ponto onde há a coexistência 

das três fases – sólida, líquida e vapor). 

O congelamento é a principal etapa, deste processo, pois dela depende o desempenho global 

da liofilização devido a forma dos poros; a distribuição do tamanho dos poros; da conexão 

entre as redes de poros da camada seca formada pela sublimação da água ou da substância 

aquosa congelada durante a secagem primária; a dependência do processo de liofilização com 

os cristais de gelo formados durante o estágio de congelamento, tendo influência, também, na 

consistência do produto final, cor e retenção de aroma (Boss, 2004). 

Quando as estruturas dos cristais são pequenas e descontínuas a taxa de transferência de 

massa do vapor d’água para a camada seca é limitada. Por outro lado, se o tamanho do 

dendrites dos cristais de gelo forem apropriados e a dispersão homogênea da solução 

congelada pode ser realizada, a taxa de transferência de massa do vapor d’água para a camada 

seca pode ser alta e o produto pode ser secado mais rapidamente. O método e a taxa de 

liofilização, bem como a forma da solução contida e a natureza do produto, são críticos no 

curso da liofilização porque eles afetam a taxa de secagem e a qualidade do produto (Boss, 

2004). 

Segundo Adamiec e colaboradores (1995), o congelamento lento (10-1000C/min) é 

prejudicial para as células porque propicia a formação de grandes cristais de gelo que após a 

sublimação da água ou da substância aquosa podem causar prejuízos mecânicos à estrutura 

das células como a membrana plasmática. O congelamento “ultraswift“ (10000C/min) é 

resultado de queda brusca de pressão ou temperatura. Em consequência desta espécie de 

choque pequenos cristais de gelo são formados e distribuídos uniformemente sem afetar a 

estrutura das células. Este tipo de congelamento não só facilita o processo tecnológico como 

intensifica a desidratação. O congelamento “ultraswift” ou auto congelamento é indicado nos 

casos em que os materiais têm baixa umidade. Para materiais com alta umidade faz-se, 

primeiramente, um congelamento inicial. 

Este método de desidratação tem como objetivo preservar a qualidade do produto. Neste 

processo, a rápida transição das fases minimiza várias reações de degradação que ocorrem 

durante a secagem como a reação de Maillard, desnaturação de proteínas e reações 

enzimáticas (Boss, 2004). 



 
 

 

As condições de procedimento: baixa temperatura, pressão reduzida, ausência da fase 

líquida intermediária eliminam em grande parte os fatores de alteração e de desnaturação. É 

um método de preservação no qual são completamente interrompidas todas as atividades 

bioquímicas. 

As bactérias não são exterminadas por este tipo de secagem, mas sua proliferação não é 

possível no material seco. Após a secagem, as atividades das enzimas são inativadas porque 

não há água no meio e as reações químicas oxidativas ou não-oxidativas ocorrem em pequena 

quantidade, trazendo um resultado satisfatório (Boss, 2004). 

O produto seco obtido, de aspecto poroso, friável, possui um caráter liófilo, particularmente, 

uma avidez pela água que possibilita uma reconstituição rápida e integral da solução ou da 

pseudo-solução inicial. A liofilização, apesar de ser um processo caro, é utilizada como meio 

de estabilização e de conservação de corpos ou de misturas frágeis, de preparações assépticas 

e de produtos biológicos (Jales, 1999). 

Ishikawa e colaboradores (2008) avaliaram o extrato liofilizado das folhas de Plinia edulis 

quanto ao perfil fitoquímico e à atividade antimicrobiana. A triagem fitoquímica evidenciou a 

presença de substâncias de interesse farmacológico tais como flavonóides, taninos, saponinas 

e terpenóides. No entanto, o extrato não inibiu o crescimento de Aspergilus niger, Candida 

albicans, Escherichia coli e Staphylococcus aureus na concentração de até 1.000 mg mL-1. 

Silva e colaboradores (2001) comprovaram que a liofilização foi eficiente para conservar 

as sementes de ipê-rosa (Tabebuia heterophylla) nos ambientes não controlados e de câmara 

seca, mas desnecessária para o armazenamento em câmara fria. As sementes não 

liofilizadas, armazenadas em câmara fria, conservaram melhor a qualidade fisiológica do 

que as liofilizadas, armazenadas nos ambientes não controlados e de câmara seca. 

Há diversos tipos de liofilizadores: 

Liofilizador tipo bandeja: é o mais utilizado. Existem dois tipos principais que diferem de 

acordo com o condensador utilizado. Os condensadores podem ser colocados dentro da 

câmara, ou o condensador localiza-se numa câmara separada conectada por tubos. Este tipo 

de equipamento proporciona dificuldades em trabalhar com produtos farmacêuticos, como 

ampicilina, devido à dificuldade em manter o produto estéril. Porém possui a vantagem de 

ser mais econômico no que diz respeito à energia. 

Multibatelada: O fluxo de massa e as operações de manuseio do produto são 

descontínuos, devido às características do processo. 

Túnel: A secagem ocorre numa grande câmara de vácuo em forma de túnel, onde o 

produto a ser secado entra, na forma congelada cominuída, sobre bandejas dispostas em 



 
 

 

vagões ou esteiras que atravessam a câmara. Este tipo de equipamento não trabalha 

simultaneamente com diferentes produtos. Seu sistema de refrigeração opera normalmente 

com amônia. O aquecimento da corrente a vácuo proporciona diversas vantagens como o 

alto calor latente de condensação e o controle da temperatura pela pressão (Mujundar, 2006). 

Conforme o volume da produção aumenta, aumenta-se apenas o comprimento do túnel e 

introduz-se nova bomba de vácuo. Este equipamento utiliza ciclos de pressão que traz em 

vantagens suficientes para compensar o alto custo do equipamento. O tempo de secagem 

diminui 30% em comparação com equipamentos que trabalham a pressão constante 

(Lichtfield; Liapis; Farhadpour, 1981). 

Liofilizador contínuo: As condições de operação são constantes e por isso de fácil 

controle, requer menor mão-de-obra e supervisão.  O uso é muito interessante para plantas 

que trabalham com um único produto ou que a alimentação provém de processo contínuo. 

Estes secadores contínuos são mais econômicos que os secadores em batelada.  

Liofilização por micro-ondas: Tem como desvantagens o alto valor com relação ao preço 

desta forma de energia, é de difícil controle porque a água tem uma constante dielétrica 

maior que a do gelo e qualquer ponto onde tenha ocorrido fusão do gelo ocorre perda de 

calor, além de não existir este tipo de secador disponível em escala industrial. 

O alto custo deste processo pode ser compensado pela não necessidade de manuseamento 

e estocagem do produto em local refrigerado e também quando o produto tem alto valor 

agregado.  

 

 

4. Evaporação rotativa (Rotaevaporador) 

O evaporador rotativo é o método mais comum, bastante eficiente na evaporação de 

solventes a partir de uma mistura. É constituído por vaso rotativo aquecido (normalmente 

um grande balão), que é mantido sob vácuo (para reduzir substancialmente a pressão dentro 

do sistema do evaporador), conectando um tubo de ligação a um refrigerante. O balão de 

rotação é aquecido por imersão parcial em banho de água quente. A rotação do balão 

proporciona melhor transferência de calor para o líquido contido; a rotação também reduz 

fortemente a formação de grandes bolhas causadas por superaquecimento do líquido. Os 

vapores de solvente deixam o balão pelo tubo de ligação e são condensados na seção do 

condensador. A seção do condensador é organizada de modo que ocorra a fuga de vapores 

condensada para outro frasco, onde são recolhidos (RPW, S., 2010).  É uma maneira muito 

eficiente de eliminar rapidamente grandes quantidades de solvente.   



 
 

 

Um simples sistema de evaporador rotativo foi inventado por Lyman C. Craig.  Ele foi o 

primeiro comercializado pela empresa suíça Büchi®, em 1957, e patenteada em 1964. O 

Rotavapor Büchi® continua a ser o mais utilizado evaporador rotativo, tanto assim que 

"rotavapor" tornou-se sinônimo de tais instrumentos.  Outros fabricantes de evaporador 

rotativo incluem Heidolph®, Yamato®, IKA®, Stuart®, EYELA® e ONGIs®.  A forma mais 

comum é a unidade de bancada de topo, embora em grande escala (por exemplo, nas versões 

20L-50L) estejam disponíveis no mercado e são utilizados em plantas-piloto em operações 

químicas e farmacêuticas comerciais (Wikipedia, 2010). 

Ao reduzirem a pressão, os evaporadores a vácuo reduzem os pontos de ebulição dos 

líquidos contidos nele. Geralmente, os líquidos de interesse dos evaporadores rotativos são 

solventes de pesquisa que se deseja remover a partir de uma amostra após a extração, como 

por exemplo, quando se isola um produto natural ou durante alguma etapa em síntese 

orgânica. 

São frequentemente aplicados para separar solventes com baixo ponto de ebulição como n-

hexano e acetato de etila. Solventes com maior ponto de ebulição, como água (100°C à 

pressão atmosférica normal), dimetilformamida (DMF, 153°C) ou dimetilsulfóxido (DMSO, 

189°C), também podem ser evaporados, ao mesmo tempo, se o sistema da unidade de vácuo 

for capaz de reduzir suficientemente a pressão. Por exemplo, nestas condições, tanto DMF e 

DMSO podem entrar em ebulição abaixo de 50°C. Contudo, como existem outros métodos 

de evaporação mais eficazes, a água só é evaporada através do rotavapor em um último 

recurso. A utilização de rotavapor permite que os solventes sejam removidos sem 

aquecimento excessivo.  

As principais vantagens da utilização de um evaporador rotativo são:  

1. Devido à grande superfície de contato que está sendo aquecida no banho de água, as 

forças centrífuga e de atrito entre a parede do balão de rotação e a amostra de líquido 

promovem fina película de difusão de solvente; 

2.  As forças criadas pela rotação evitam a formação violenta de bolhas, provenientes da 

ebulição; 

3. A combinação destas características e as conveniências modernas construídas em 

evaporadores rotativos permitem a evaporação rápida e suave de solventes da maioria 

das amostras, mesmo nas mãos dos utilizadores relativamente inexperientes;   

4. Solvente restante após a evaporação rotativa pode ser removido, expondo a amostra a 

vácuo ainda mais profundo, em sistema de vácuo mais hermeticamente fechado, à 

temperatura ambiente ou temperatura mais elevada. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&langpair=en%7Cpt&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dimethyl_sulfoxide&rurl=translate.google.com.br&usg=ALkJrhijCHVPHiYz2M5eQgeqk-k0pv-Lzw


 
 

 

 Uma desvantagem chave em evaporações rotativas é o potencial de alguns tipos de 

exemplos para colisão, por exemplo, etanol e água, que pode resultar na perda de parte do 

material destinado a ser mantido (Wikipedia, 2010).  

Sousa e colaboradores (2007), investigaram e confirmaram os efeitos analgésico e anti-

inflamatório da Posoqueria acutifolia. Após submeterem galhos deste vegetal à secagem a 

50ºC, sob ventilação forçada, o material botânico foi triturado e pulverizado, e o extrato 

metanólico obtido por maceração estática durante três semanas com dez trocas de solvente. 

Após remoção do metanol por rotaevaporação, o extrato bruto seco foi solubilizado em 

dimetilsulfóxido (DMSO) 1% (v/v) em solução salina para avaliação das atividades 

farmacológicas. 

A cicatrização de queimaduras cutâneas em coelhos, com aplicação tópica de cremes à base 

de fração hexânica obtida das sementes de Pterodon emarginatus, foi avaliada e confirmada 

por Dutra e colaboradores (2009). As sementes foram trituradas e submetidas à extração 

utilizando aparelho de Soxhlet. Após o acondicionamento das sementes ao cartucho e 

adaptação do balão de fundo redondo, a amostra foi submetida a extrações sucessivas com 

hexano, por 24 h, até atingir o esgotamento do solvente. A fração hexânica foi submetida à 

rotaevaporação, em temperatura de 50 ± 5°C, até eliminação completa do solvente. 

 

 

5. Conclusão 

Atualmente, o extrato seco é a forma preferida pelas indústrias farmacêuticas, 

principalmente pela maior concentração, estabilidade e facilidade de padronização dos 

princípios ativos presentes nas plantas. Esses fatores aumentam o valor agregado do 

produto, e contribuem também no atendimento das indústrias a Resolução da Diretoria 

Colegiada (RDC) No 14, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 31 de março de 

2010, que visa controlar e monitorar a produção indiscriminada de produtos vegetais no 

Brasil, estabelecendo critérios rígidos para o registro desses tipos de produtos. 

A escolha do processo de secagem é motivada pela potencialidade dos diferentes 

equipamentos secadores, na secagem de materiais presentes na forma líquida, no caso, 

soluções extrativas de plantas medicinais, fornecendo produto de alta qualidade e com 

investimento relativamente modesto. 

Dentre as tecnologias utilizadas em secagem, o spray-dryer é a mais difundida e 

empregada por indústrias químicas e farmacêuticas na transformação de materiais líquidos e 

sólidos. Contudo, como o spray-dryer é equipamento comercial que não pode ser adquirido 



 
 

 

facilmente, necessitando, porém, de alto investimento inicial, têm-se como alternativas o leito 

de jorro, a liofilização e a evaporação rotativa. 

A escolha do tipo de secador passa por análise do tipo de partícula a ser seca, da 

capacidade de produção, da eventual necessidade de recuperação de solvente e da demanda 

energética do processo. 
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RESUMO 

Peperomia pellucida é uma Piperaceae que apresenta ações anti-inflamatória, analgésica e 

antimicrobiana, comprovadas cientificamente. Popularmente é utilizada como anti-

hipertensiva. O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização físico-química do pó e da 

solução extrativa obtidos de coletas realizadas em regiões distintas: São Miguel do Guamá 

(Pará), Icoaraci (Pará) e Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco). As análises foram 

realizadas em triplicata para cada amostra. Os resultados obtidos demonstraram, que para os 

parâmetros analisados, não existem diferenças significativas entre as amostras analisadas. 

Esses resultados contribuem para a determinação de especificações de uma futura monografia 

farmacopeica de P. pellucida, resultando em insumos vegetais com melhor uniformidade, 

garantindo boa qualidade e padronização para o desenvolvimento e produção de fitoterápicos 

seguros e eficazes.  
 

Palavras-chave: Peperomia pellucida, distribuição granulométrica, perda por 

dessecação, cinzas totais, resíduo seco. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Peperomia pellucida L. (H.B.K.) pertence à família Piperaceae. No Brasil, ocorre desde 

o Amazonas até o Paraná, com representantes em locais úmidos, principalmente em paredões 

e em jardins. Apresenta ações anti-inflamatória, analgésica e antimicrobiana, comprovadas 

cientificamente, sendo popularmente utilizada como anti-hipertensiva (SILVA, 2010). 

É usada na Amazônia para combater a tosse ou a dor de garganta, sendo ainda 

antipruriginosa e diurética, utilizada sob a forma de chá ou infusão, sendo preparados com a 



 

 

 

planta inteira (caule, raíz e folha). É consumida também como salada (VAN DEN BERG, 

1993). 

A grande variabilidade na qualidade das drogas obtidas a partir de uma mesma espécie 

vegetal se deve a sua própria natureza, principalmente, no que tange à complexidade de sua 

composição. Tal característica está relacionada com os diversos fatores, referentes às 

condições do local de plantio, processo de coleta, manuseio e processamento da matéria 

prima, o que gera, com frequência, grandes variações entre diferentes fornecedores, 

justificando a necessidade de padronização desses produtos. A composição química das 

espécies vegetais, de forma completa, tem limitado a sua padronização (FISCHER, 2007). 

A obtenção de fitoterápicos padronizados depende da qualidade e uniformidade das 

matérias primas vegetais. Em relação às drogas vegetais, a padronização está sujeita ao 

adequado controle das condições de plantio, de coleta, de secagem e de manuseio posterior. 

Para os extratos, responsáveis por grande parte do mercado de matérias primas vegetais, no 

Brasil e no mundo, a padronização é assegurada pela qualidade das drogas vegetais, pelas 

condições de extração, seguidas da determinação de sua consistência e do teor de um ou mais 

componentes ou de compostos mais representativos de sua composição, os quais são 

ajustados a valores previamente definidos, resultando em derivados vegetais de maior 

uniformidade (FISCHER, 2007). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Matéria prima vegetal 

Foram selecionadas três amostras de P. pellucida, coletadas em São Miguel do Guamá 

(Pará), Icoaraci (Pará) e Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco). As amostras de São Miguel 

do Guamá e Icoaraci foram identificadas pelo Prof. Dr. Milton Hélio Lima da Silva, no 

Museu Emilio Goeldi - PA, e foram registradas, respectivamente, com o nº MG.181632 e 

MG.191456. A amostra do Cabo de Santo Agostinho foi identificada pela Drª Rita de Cássia 

Pereira, do Instituto Agronômico de Pernambuco - PE, e foi registrada com o nº 84031. 

 

2.2. Processamento da Amostra 

 Após a coleta, a planta fresca foi lavada com água e álcool etílico a 70%, para a 

remoção das sujidades, em seguida, foi seca a temperatura ambiente por 24h. Após esse 

período, foi levada à estufa de ar circulante a uma temperatura entre 42 e 45ºC, durante sete 



 

 

 

dias. A planta seca foi retirada e triturada em moinho de facas inoxidável. O produto obtido 

desta etapa foi o pó de P. pellucida.  

 

2.3. Obtenção da tintura de Peperomia pellucida L. (H.B. K.) 

 O método escolhido para a obtenção da tintura de P. pellucida L. (H. B. K) foi à 

maceração na proporção 1:10 (droga vegetal : álcool a 70%) (SANTOS, 2000). 

 

2.4. Caracterização físico-química do pó de Peperomia pellucida L. (H.B.K.) 

 

2.4.1. Determinação da distribuição granulométrica do pó 

 A determinação da distribuição granulométrica foi realizada em triplicata para cada 

amostra. Foram utilizados os tamises na seguinte ordem: 1700; 710; 355; 250; 180 e 125 µm, 

a análise foi realizada de acordo com o que está descrito na Farmacopeia Brasileira IV edição, 

utilizando um tempo de 20 minutos e número de vibrações igual a 5. 

 

2.4.2. Determinações de perda por dessecação e cinzas totais                      

 As determinações de perda por dessecação e cinzas totais de P. pellucida foram 

realizadas segundo a Farmacopeia Brasileira edição IV. 

 

2.4.3. Teor de extrativos 

 

A determinação do teor de extrativos do extrato foi realizada em triplicata para cada 

amostra. Pesou-se 1 g da amostra e submeteu-se a decocção em 100 mL de água, durante 10 

minutos. Após o resfriamento, transferiu-se a solução para um balão volumétrico de 100 mL e 

completou-se o volume com água. Pesou-se o equivalente a 20 g e evaporou-se até secura em 

banho-maria, e em seguida, levou-se a estufa a 105◦C até peso constante (RESENDE, 2007).  

 

2.5. Caracterização físico-química da solução extrativa de Peperomia pellucida L. 

(H.B.K.) 

 
2.5.1. Resíduo seco  

A determinação do resíduo seco do extrato foi realizada em triplicata para cada 

amostra. Transferiu-se 1 mL da tintura para uma cápsula de porcelana e levou-se para 



 

 

 

evaporar até secura em banho-maria, em seguida, levou-se a estufa a 110◦C até peso constante 

(MACIEL et al., 2006). 

 

2.5.2. Determinação do pH e densidade 

 

A determinação do pH  e da densidade do extrato foi realizada em triplicata para cada 

amostra, conforme metodologia descrita na Farmacopeia Brasileira IV edição. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Caracterização físico-química do pó de Peperomia pellucida L. (H.B.K.) 

 

3.1.1 Determinação da distribuição granulométrica do pó 

 

A distribuição granulométrica de drogas vegetais determina a superfície de contato 

disponível para interação com o solvente utilizado na obtenção do derivado vegetal. É um 

parâmetro preliminar importante para a escolha do processo extrativo e do solvente adequado, 

já que influencia diretamente na eficiência do processo extrativo (SANTOS, 2000; 

MIGLIATO et al., 2007). 

Os resultados estão demonstrados no Gráfico 1. O pó de P. pellucida foi classificado 

como pó grosso.  

 

Gráfico 1. Distribuição granulométrica do pó de Peperomia pellucida L. (H.B. K.) 

 

 



 

 

 

3.1.2. Determinações de perda por dessecação, cinzas totais e teor de extrativos 

                    
Os resultados das determinações de perda por dessecação, cinzas totais e teor de 

extrativos estão apresentados na Tabela 1.  

Segundo a Farmacopeia Brasileira IV ed., a perda por dessecação pode variar de 8 a 

14%. Esta determinação é importante para o controle microbiológico, pois, um excesso de 

água na droga vegetal favorece o crescimento de fungos e bactérias, podendo também levar à 

hidrólise de seus constituintes (SHARAPIN, 2000). 

Cinzas totais é o valor que determina o teor de sílica, principalmente areia e terra 

silícica presente na droga (SHARAPIN, 2000).  O valor aceitável no teor de cinzas totais e 

teor de extrativos de P. pellucida ainda não foram estabelecidos em nenhuma monografia. 

 
Tabela 1. Determinação de perda por dessecação, cinzas totais e teor de extrativos de 
Peperomia pellucida L. (H.B. K.) 

Amostras Média da Perda por 

dessecação (%) 

Média das cinzas 

totais (%) 

Teor de 

extrativos (%) 

Icoaraci 5,92  0,20 38,50  1,62 1,59  0,04 

São Miguel do Guamá 8,91  0,07 20,25  1,55 2,04  0,01 

Cabo de Santo Agostinho 7,35  0,33 36,20  1,27 1,76  0,02 

 

3.2. Caracterização físico-química da solução extrativa de Peperomia pellucida L. (H.B. 

K.) 

 
3.2.1. Resíduo seco, pH e Densidade 

 
Os valores aceitáveis para a porcentagem de resíduo seco, pH e densidade, para a 

solução extrativa de P. pellucida ainda não foram estabelecidos em nenhuma monografia. Os 

resultados obtidos nas análises estão demonstrados na Tabela 2. 

Tabela 2. Resíduo seco, pH e densidade de Peperomia pellucida L. (H.B. K.) 

Amostras Resíduo seco (%) pH Densidade (g/mL) 

Icoaraci 1,27  0,01 6,57 0,8590  0,010 

São Miguel do Guamá 1,29  0,03 6,57 0,8660  0,018 

Cabo de Santo Agostinho 1,30  0,02 6,56 0,8675  0,012 

 
 

4. CONCLUSÃO 

Baseando-se nos resultados da granulometria, concluiu-se que o pó desta planta 

classifica-se como sendo um pó grosso.  



 

 

 

Os resultados obtidos com a perda por dessecação, determinação de cinzas totais, 

porcentagem de resíduo seco, teor de extrativos, determinação de pH e densidade contribuem 

para a determinação de especificações de uma futura monografia farmacopeica de P. 

pellucida, resultando em insumos vegetais de maior uniformidade, garantindo a qualidade e 

padronização para o desenvolvimento e produção de fitoterápicos seguros e eficazes. Além de 

mostrar que não existe diferença significativa entre as amostras analisadas. 
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RESUMO 

Peperomia pellucida, pertencente à família Piperaceae é utilizada na medicina popular para 

várias enfermidades. O objetivo deste trabalho foi realizar a determinação dos teores de 

umidade e cinzas totais de P. pellucida, utilizando os métodos convencional e 

termogravimetria. Foram realizadas, em triplicata, a perda por dessecação e a determinação de 

cinzas totais, seguindo as metodologias preconizadas na Farmacopéia Brasileira IV ed. e 

termogravimetria (TG). A curva termogravimétrica foi realizada utilizando uma termobalança 

modelo TGA 60 Shimadzu®, sob atmosfera dinâmica de ar (50 mL/min), razão de 

aquecimento 10ºC/min e cadinho de platina contendo massa de amostra de 5 mg, na faixa de 

temperatura entre 27 e 600ºC. Diferentes resultados foram obtidos comparando-se as técnicas 

de determinação de perda por dessecação e cinzas totais analisados. Estas diferenças podem 

estar relacionadas à quantidade e uniformidade da amostra analisada e à sensibilidade da 

técnica empregada, exigindo uma interpretação criteriosa dos valores gerados. Os resultados 

obtidos contribuem para o ajuste de valores previamente definidos, resultando em derivados 

vegetais de maior uniformidade, importante na produção de medicamentos seguros e eficazes. 
 

Palavras-chave: Peperomia pellucida, determinação de umidade, determinação de cinzas, 

termogravimetria. 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

Peperomia pellucida L. (H.B.K.) é uma Piperaceae de ocorrência na América do Sul, 

Central (Antilhas), América do Norte e Ásia. No Brasil, ocorre desde o Amazonas até o 

Paraná, com representantes em locais úmidos, principalmente em paredões e jardins. No 

Brasil, é conhecida como comida-de-jabuti, erva-de-jabuti, erva-de-vidro, língua-de-sapo, 

coraçãozinho (Guimarães, 1984; Vieira, 1992; Martins, 1989; Rodrigues et al., 1989); 

outros nomes populares são atribuídos a esta planta, como “corazon de hombre” e “yerba 

de la planta” em Cuba, “herbe a la curesse” nas Antilhas Francesas, “luchi pata” em países 

asiáticos (Roig y Mesa, 1988; Khan et al., 2008). 

É popularmente usada na Amazônia para combater a tosse ou a dor de garganta, 

arritmias cardíacas, sendo ainda antipruriginosa e diurética, utilizada sob a forma de chá ou 

infusão preparados com as raízes e toda a planta, não raro, é consumida como excelente 

salada (Van den Berg, 1993; Pimentel, 1994; Perry, 1980). Também é usada para tratar 

abscessos, furúnculos e sinuosidades da pele e inflamações oculares (conjuntivites). Dados 

da literatura confirmaram o efeito antimicrobiano e antipirético desta espécie (Bojo et al., 

1994; Khan et al., 2008). Outras propriedades medicinais, atribuídas a P. pellucida, variam 

dependendo da região, para baixar o nível de colesterol sanguíneo (no nordeste do Brasil) e 

contra proteinúria e como diurético (na Guiana) (Arrigoni-Blank et al., 2004). 

Como ainda não existe uma monografia para P. pellucida na Farmacopéia Brasileira, 

pretende-se fazer com que o produto oferecido como substância medicamentosa satisfaça 

um padrão de qualidade, quando analisado pelos métodos gerais preconizados pela 

Farmacopéia. 

Contudo, considerando o aporte crescente de plantas medicinais e de medicamentos de 

origem vegetal no arsenal terapêutico, cresce a necessidade de efetuar o controle de 

qualidade e validar os métodos analíticos utilizando técnicas modernas e eficientes 

(Sharapin, 2000). 

O objetivo deste trabalho foi realizar a determinação dos teores de umidade e cinzas 

totais de P. pellucida, utilizando os métodos descritos na Farmacopéia Brasileira IV ed. e 

termogravimetria. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Matéria prima vegetal 

Foram selecionadas duas amostras de P. pellucida, coletadas em São Miguel do 

Guamá (SMG), Pará e em Cabo de Santo Agostinho (CSA), Pernambuco. A amostra SMG 

foi identificada pelo Prof. Dr. Milton Hélio Lima da Silva, do Museu Emilio Goeldi – PA, 

e foi registrada com o nº MG.181632. A amostra CSA foi identificada pela Drª Rita de 

Cássia Pereira, do Instituto Agronômico de Pernambuco – PE, e foi registrada com o nº 

84031. 

 

2.2. Processamento da amostra 

Após a coleta, o material vegetal fresco (toda a planta, incluindo folhas, caules e raiz) 

foi lavado com água e álcool etílico a 70% e, em seguida, seco à temperatura ambiente, 

durante 2 dias. P. pellucida foi colocada em uma estufa de ar circulante, durante sete dias, 

a uma temperatura entre 42 e 45ºC. Após a retirada do material vegetal da estufa, este foi 

triturado em moinho de facas e tamis de 30 mesh, obtendo-se pó seco.  

 

2.3. Determinação dos teores de umidade e cinzas totais 

A determinação dos teores de umidade (perda por dessecação) e cinzas foi realizada 

para as duas amostras coletadas. As análises utilizando o método convencional foram 

realizadas em triplicata, seguindo os métodos preconizados na Farmacopéia Brasileira IV 

ed., perda por dessecação em estufa a 105ºC e calcinação em mufla a 450ºC, 

respectivamente. 

O método por análise termogravimétrica foi realizado utilizando uma termobalança 

modelo TGA 60 Shimadzu®, na faixa de temperatura entre 27 e 600ºC, sob atmosfera 

dinâmica de ar (50 mL/min), razão de aquecimento 10ºC/min e cadinho de platina 

contendo massa de amostra de 5 mg . A calibração do instrumento foi verificada antes dos 

ensaios empregando-se um padrão de oxalato de cálcio monoidratado, conforme norma 

ASTM E1582-93 (The American Society for Testing and Materials, 1993) (Araújo et al., 

2006; Storpirts et al., 2009, Klancnik et al., 2010). 

No método termogravimétrico, as percentagens de umidade e cinzas foram 

determinadas considerando os valores percentuais extraídos diretamente das curvas 

termogravimétricas. O teor de umidade foi obtido a partir da primeira etapa de perda de 

massa entre 27 e 105ºC, com isoterma a 105ºC durante 1 hora. Os teores de cinzas foram 



 

 
 

 

obtidos diretamente da percentagem do produto de decomposição térmica na faixa de 

temperatura entre 27 e 450ºC, com isoterma a 450ºC, durante 1 hora. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo os métodos gerais da Farmacopéia Brasileira IV ed.(1988), o teor de umidade 

e de cinzas totais é realizado através da perda por dessecação em estufa e calcinação em 

mufla, respectivamente. 

A análise térmica abrange um grupo de técnicas, a partir das quais uma propriedade 

física de uma substância e/ou seus produtos de reação é medida em função do tempo ou da 

temperatura enquanto essa substância é submetida a uma programação controlada de 

temperatura e sob uma atmosfera especificada. A TG é uma técnica termoanalítica na qual 

a variação da massa da amostra (perda ou ganho) é determinada em função da temperatura 

e/ou tempo, enquanto a amostra é submetida a uma programação controlada de 

temperatura (Silva, de Paola e Matos, 2007; Storpirtis et al., 2009). 

As curvas TG geradas fornecem informações sobre a estabilidade térmica da amostra, 

sua composição e a estabilidade dos compostos intermediários e do produto final. A TG é 

um dos métodos mais eficientes para determinação quantitativa de umidade e outros 

voláteis ou do fármaco em uma formulação farmacêutica. De maneira geral, a liberação de 

umidade ou de água superficial é evidenciada nas curvas TG como uma perda de massa 

gradativa que ocorre desde a temperatura ambiente até próximo a 100ºC (Storpirtis et al., 

2009). 

Seguindo o método convencional, os valores obtidos para a perda por dessecação e 

cinzas totais de P. pellucida estão descritos na tabela 1.  

Tabela 1. Determinação de perda por dessecação e cinzas totais segundo a Farmacopéia 

Brasileira IV ed. e método termogravimétrico 

Amostra Perda por Dessecação (%) Cinzas Totais (%) 

 Convencional Termogravimetria Convencional Termogravimetria 

SMG 8,910,070 6,390,480 20,251,554 45,024,204 

CSA 7,350,332 5,620,265 38,665,382 46,131,394 

SMG: amostra coletada em São Miguel do Guamá; CSA: amostra coletada no Cabo de Santo Agostinho  

 

Os resultados para a perda por dessecação e cinzas totais para as amostras SMG e 

CSA (Tabela 1) estão confirmados na curva termogravimétrica (Figura 1). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curvas termogravimétricas das amostras SMG (São Miguel do Guamá) e CSA 

(Cabo de Santo Agostinho), destacando os eventos analisados (perda por dessecação e teor de 

cinzas) 

 

A perda por dessecação visa determinar a quantidade de substância(s) volátil(eis) de 

qualquer natureza eliminada a 105ºC, na qual este resultado pode variar de 8 a 14% 

(Farmacopéia Brasileira, 1988). Esta determinação é importante para o controle 

microbiológico, pois, um excesso de água na droga vegetal favorece o crescimento de fungos 

e bactérias, podendo também levar à hidrólise de seus constituintes (Sharapin, 2000). 

A determinação de cinzas totais destina-se a estabelecer a quantidade de substâncias 

residuais não-voláteis. As cinzas totais incluem as derivadas de tecido vegetal (cinzas 

fisiológicas) e de materiais estranhos especificamente areia e terra aderente à superfície da 

droga (cinzas não-fisiológicas) (Farmacopéia Brasileira, 1988). Teor de cinzas totais é o valor 

que determina o teor de sílica, principalmente areia e terra silícea presente na droga (Sharapin, 

2000). 

O valor aceitável no teor de cinzas totais da P. pellucida ainda não foi estabelecido em 

nenhuma monografia.  

A diferença nos valores obtidos das cinzas pode estar relacionada à presença da raiz no 

material coletado e à diferente composição do solo em cada local de coleta. A amostra SMG 

foi coletada em uma área ribeirinha, já a amostra CSA em um sítio com solo de provável 

origem vulcânica. 

As diferenças encontradas nos resultados entre as amostras analisadas nos ensaios 

realizados seguindo as recomendações farmacopéicas foram também percebidas utilizando a 

termogravimetria, porém ampliando ainda mais tais discrepâncias entre as amostras SMG e 



 

 
 

 

CSA. Pode-se observar na figura 1, nos dois eventos analisados, diferenças entre SMG e 

CSA. 

Estas diferenças podem estar relacionadas à quantidade e uniformidade da amostra 

analisada e à sensibilidade da técnica empregada, exigindo uma interpretação criteriosa dos 

valores gerados.  

Devido ao aquecimento e resfriamento rápido, o método termogravimétrico apresenta 

menor tempo de medidas. Além disso, este método requer menor consumo de amostras, 

obtém simultaneamente o teor de umidade e cinzas e possibilita a visualização do seu perfil 

termoanalítico (Araújo et al., 2006). 

 

4. CONCLUSÃO 

A caracterização de materiais de origem vegetal possui diversos interferentes como já 

discutido anteriormente, exigindo o emprego de diversas técnicas, muitas vezes 

complementares com intuito de obter informações das amostras analisadas. Tal fato é 

ratificado nos diferentes resultados obtido, utilizando técnicas diversas para avaliação dos 

parâmetros de perda por dessecação e teor de cinzas. 

Apesar do custo mais elevado de uma análise termogravimétrica, quando comparado a 

um método convencional, o método termogravimétrico apresenta maior eficácia e apreciável 

potencial na obtenção de parâmetros tecnológicos e controle de qualidade como comprovado 

estatisticamente nos resultados apresentados (Araújo et al., 2006; Hojo et al., 2008). 

Os resultados obtidos contribuem para o ajuste de valores previamente definidos, 

resultando em derivados vegetais de maior uniformidade, importante na produção de 

medicamentos seguros e eficazes. 
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CAPÍTULO III 

 

5. SECAGEM DO EXTRATO 

 

Artigo I - Avaliação de diferentes processos de secagem de extratos de Peperomia 

pellucida L. (H.B.K.) através da Análise Térmica e Microscopia Eletrônica de 

Varredura 

Artigo a ser submetido à Química Nova 
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Resumo 

Na indústria farmacêutica de fitoterápicos, o extrato seco é aplicado na preparação de 

comprimidos, cápsulas, granulados, pomadas e outras formas farmacêuticas, como produto 

intermediário. Entre outras vantagens, apresentam maior estabilidade e distribuição 

granulométrica dos constituintes da preparação. Este trabalho teve como objetivo caracterizar 

os extratos secos de Peperomia pellucida L. (H.B.K.) obtidos por evaporação rotativa, leito de 

jorro, spray dryer e liofilização, utilizando a análise térmica e microscopia eletrônica de 

varredura. Na preparação de extratos secos obtidos por spray dryer e leito de jorro, a adição 

de aerosil à solução extrativa melhorou o rendimento e as características farmacotécnicas do 

pó obtido durante a secagem. O extrato seco obtido por aspersão foi o que apresentou menor 

aderência ao equipamento utilizado, possibilitando uma melhor fluidez durante o 

desenvolvimento farmacotécnico- industrial de formas farmacêuticas sólidas. 

 

Palavras-chave: Peperomia pellucida, extratos secos, análise térmica, microscopia eletrônica 

de varredura. 

 

1. Introdução 

Nas últimas décadas, a produção de fitoterápicos tem explorado novas possibilidades 

tecnológicas para a obtenção de extratos secos. Isso decorre das vantagens apresentadas 

pelos extratos secos, quando comparados aos extratos fluidos. Os extratos secos vegetais são 



 

 
 

 

muito mais adaptados às necessidades da terapêutica moderna, devido à facilidade de 

padronização e de manuseio, o que contribui para a garantia da homogeneidade de 

preparações farmacêuticas (De Paula & Petrovick, 1997; Teixeira, 1997; Runha et al., 

2001). 

Por definição, extratos secos são preparações sólidas, pulverulentas ou granuladas obtidas 

por evaporação de extratos de plantas medicinais adicionadas ou não de adjuvantes, 

apresentando o teor de substâncias ativas indicado na respectiva monografia (Farmacopeia 

Brasileira, 1988). 

O extrato seco é considerado tecnologicamente viável para fins de produção em larga 

escala, devido à sua estabilidade física, química e microbiológica, além da facilidade de 

padronização dos princípios ativos. Na indústria farmacêutica de fitoterápicos, o extrato seco 

é aplicado na preparação de comprimidos, cápsulas, granulados, pomadas e outras formas 

farmacêuticas, como produto intermediário. Entre outras vantagens, apresentam maior 

estabilidade e distribuição granulométrica dos constituintes da preparação (Cordeiro, 2000). 

Entre as técnicas de secagem empregadas com sucesso na preparação de extratos secos 

encontra-se a nebulização ou spray dryer (Masters, 1979; Bassani, 1990; Broadhed et al., 

1992; Teixeira, 1997, Souza, 2003), o leito de jorro (Souza, 2007), a liofilização e a 

evaporação rotativa (Sousa et al., 2007; Dutra et al., 2009), técnicas estas que serão descritas 

com destaque, para a sua aplicação na obtenção e padronização de extratos secos, para fins 

de utilização como insumo farmacêutico de interesse para a produção de fitoterápicos no 

Brasil. 

Este trabalho teve como objetivo caracterizar os extratos secos de Peperomia pellucida L. 

(H.B.K.) obtidos por evaporação rotativa, leito de jorro, spray dryer e liofilização, utilizando 

a análise térmica e microscopia eletrônica de varredura. 

 

2. Material e Métodos 

2.1. Matéria Prima Vegetal  

O material vegetal P. pellucida foi coletado no município de Cabo de Santo 

Agostinho, Pernambuco. A amostra foi identificada pela Drª Rita de Cássia Pereira, do 

Instituto Agronômico de Pernambuco – PE, e foi registrada com o nº 84031. 



 

 
 

 

2.2. Processamento da Amostra 

Após a coleta, o material vegetal fresco (toda a planta, incluindo folhas, caules e raiz) 

foi lavado com água e álcool etílico a 70% e, em seguida, seco à temperatura ambiente, 

durante 2 dias. P. pellucida foi colocada em uma estufa de ar circulante, durante sete dias, 

a uma temperatura entre 42 e 45ºC. Após a retirada do material vegetal da estufa, este foi 

triturado em moinho de facas e tamis de 30 mesh, obtendo-se pó seco.  

 

2.3. Obtenção da tintura de P. pellucida  

 O método escolhido para a obtenção da tintura de P. pellucida foi a maceração 

(Santos, 2000). Foi preparada uma tintura na proporção 1:10 (material vegetal/álcool a 

70%). 

 

2.4. Obtenção do extrato seco 

 
2.4.1. Evaporação rotativa 

  Para a obtenção do extrato seco da planta, a tintura foi concentrada em um evaporador 

rotativo Marconi® MA-120, com o auxílio de uma bomba de vácuo Marconi® MA – 057/1. 

 

2.4.2. Liofilização 

A tintura foi concentrada previamente utilizando um evaporador rotativo e, em 

seguida, liofilizada em um liofilizador Terroni® – LC3000, com uma temperatura de -6ºC e 

vácuo de -50 mmHg.  

 

2.4.3. Leito de jorro 

Para auxiliar a secagem, foram adicionados à tintura 30% de aerosil®, obtendo-se uma 

suspensão a qual foi seca utilizando um leito de jorro, constituído de uma base cônica de 

acrílico, com ângulo interno de 60º, acoplada a uma coluna cilíndrica também em acrílico, 

com diâmetro interno de 15 e 45 cm de altura e diâmetro do orifício de entrada de 3,0 cm.  

O ar utilizado no sistema de atomização foi fornecido por um compressor Schultz® de 

2 estágios modelo MSV 20/350 de 854 cilindradas com potência de 5 CV, deslocamento 



 

 
 

 

de 572 L/min e pressão máxima de 175 lbf/in
2

. A linha possuía um diâmetro interno de 1/2 

polegadas e pressão de atomização medida através de um manômetro de Bourdon em 

kg/cm
2 

(bar).  

A suspensão, localizada em um becker de 1 L, foi submetida à agitação magnética e 

bombeada até o bico atomizador por meio de uma bomba peristáltica Masterflex®, modelo 

L/S 72200-20. A tintura foi conduzida ao bico por uma mangueira de silicone de diâmetro 

interno de 1,6 mm. A bomba foi ajustada para fornecer a vazão de tintura desejada.  

O bico atomizador utilizado foi de duplo fluido, com jato redondo e mistura interna. O 

modelo escolhido foi SU12, adquirido da Spraying Systems®, com capacidade de 5 a 61 

mL/min e 69 a 400 kPa para vazão e pressão, calibrada para água, fornecendo a mais fina 

graduação de atomização para determinada vazão e pressão. 

A pressão de atomização do ar comprimido e a vazão de atomização da dispersão foi 

20 psi e 13,54 g/min, respectivamente. A vazão de ar que movimenta o leito de partículas 

foi de 85 m3/h numa tubulação de 2 polegadas. 

 

2.4.4. Spray dryer 

A tintura foi seca utilizando um equipamento LabPlan® Spray dryer SD-05, com uma  

temperatura de atomização 160ºC. Foi necessária a adição de 30% de dióxido de silício 

coloidal (aerosil®) como adjuvante de secagem. 

 

2.5. Análise Térmica 

Os extratos secos obtidos por evaporação rotativa, leito de jorro, spray dryer e 

liofilização, e o aerosil® foram analisados através de análise térmica, utilizando a 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) e Termogravimetria (TG). 

As curvas DSC foram obtidas na faixa de temperatura entre 27 e 600°C, em célula 

calorimétrica modelo DSC 60 da marca Shimadzu®, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio 

(50 mL.min-1), razão de aquecimento de 10°C.min-1 e utilizando cápsulas de alumínio 

parcialmente fechadas contendo aproximadamente 2 mg de amostra. A célula DSC foi 

calibrada antes dos ensaios no eixo de temperatura, utilizando padrões de índio (Tfusão = 

156,6°C) e zinco (Tfusão = 419,5°C) metálicos com pureza de 99,99%. 



 

 
 

 

A curva termogravimétrica foi realizada utilizando uma termobalança modelo TGA 60 

Shimadzu®, na faixa de temperatura entre 27 e 600ºC, sob atmosfera dinâmica de ar (50 

mL. min-1), razão de aquecimento 10°C.min-1 e cadinho de platina contendo massa de 

amostra de 5 mg . A calibração do instrumento foi verificada antes dos ensaios 

empregando-se um padrão de oxalato de cálcio monoidratado, conforme norma ASTM 

E1582-93 (The American Society for Testing and Materials, 1993) (Araújo et al., 2006; 

Storpirts et al., 2009). 

 

2.6. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Os extratos secos obtidos por evaporação rotativa, leito de jorro, spray dryer e 

liofilização, e o aerosil® também foram analisados através de MEV. Utilizou-se um 

instrumento Superscan SS-550 Shimadzu®. A voltagem de aceleração foi de 10 kV, a 

distância de trabalho foi de 10 a 15 mm, e o spot size foi de 3 ou 4. As amostras foram 

depositadas sobre fitas de carbono em stubs de alumínio e foram metalizadas com uma 

camada de ouro de ~20 nm. As amostras resinosas foram imersas em nitrogênio líquido e 

transferidas rapidamente para o stub para serem metalizadas.  

 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Descrição dos extratos secos obtidos 

Os extratos secos obtidos por evaporação rotativa e por liofilização apresentaram-se 

com um aspecto escuro e resinoso, dificultando a incorporação destes na obtenção de formas 

farmacêuticas. 

O extrato primeiramente foi concentrado utilizando um evaporador rotativo, para retirar 

o álcool e, em seguida, foi liofilizado. 

Entretanto, os extratos secos obtidos por spray dryer e por leito de jorro apresentaram-

se na forma de pó, destacando-se o extrato seco obtido por aspersão por apresentar menor 

aderência ao equipamento utilizado, possibilitando uma melhor fluidez durante o 

desenvolvimento farmacotécnico- industrial de formas farmacêuticas sólidas.  

  Na preparação de extratos secos obtidos por spray dryer e leito de jorro, a adição de 

aerosil à solução extrativa melhorou o rendimento e as características farmacotécnicas do pó 

obtido durante a secagem. 

 



 

 
 

 

3.2. Análise térmica 

A curva TG do material vegetal pulverizado de P. pellucida (Figura 1) mostrou quatro 

eventos de perda de massa nas seguintes faixas de temperatura e percentuais de perda: 25-

100ºC (m=6,68%); 100-240ºC (m=7,41%); 240-350ºC (m=33,07%) e 350-600ºC 

(m=29,42%). A curva DSC corrobora esses resultados mostrando três eventos com variação 

de entalpia, sendo o primeiro endotérmico (desidratação) e os dois seguintes exotérmicos 

(decomposição). 

 

 

Fig. 1. Curva DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) e TG (Termogravimetria) 

do material vegetal pulverizado de P. pellucida obtida na razão de aquecimento de 10º 

C.min-1, utilizando fluxo de nitrogênio de 50 mL.min-1. 

 

A Figura 2 mostra a curva TG do extrato seco de P. pellucida obtido por evaporação 

rotativa. A curva TG mostra quatro eventos de perda de massa nas seguintes faixas de 

temperatura e percentuais de perda: 25-100ºC (m=0,98%); 100-170ºC (m=11,37%); 170-

290ºC (m=26,22%) e 290-520ºC (m=39,54%). A curva DSC corrobora com esses 

resultados mostrando três eventos com variação de entalpia, sendo o primeiro endotérmico 

(desidratação) e os dois seguintes exotérmicos (decomposição). 
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Fig. 2. Curva DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) e TG (Termogravimetria) do 

extrato de P. pellucida seco por evaporação rotativa, obtida na razão de aquecimento de 10º 

C.min-1, utilizando fluxo de nitrogênio de 50 mL.min-1. 

A curva TG do extrato seco de P. pellucida obtido por liofilização (Figura 3) mostrou 

um perfil diferenciado quando comparado às curvas termoanalíticas obtidas por spray dryer e 

leito de jorro. A curva TG mostra três eventos de perda de massa nas seguintes faixas de 

temperatura e percentuais de perda: 100-200ºC (m=13,02%); 200-360ºC (m=38,15%); e 

360-600ºC (m=24,96%). A curva DSC corrobora com esses resultados mostrando três 

eventos com variação de entalpia, sendo o primeiro apresentado de forma aguda referente à 

decomposição. 
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Fig. 3. Curva DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) e TG (Termogravimetria) do 

extrato de P. pellucida seco por liofilização, obtida na razão de aquecimento de 10ºC.min-1, 

utilizando fluxo de nitrogênio de 50 mL.min-1. 

 

A curva TG do extrato seco de P. pellucida, obtido por leito de jorro (Figura 4), 

mostrou três eventos de perda de massa nas seguintes faixas de temperatura e percentuais de 

perda: 25-100ºC (m=4,59%); 100-260ºC (m=15,01%); e 260-530ºC (m=30,10%). A 

curva DSC corrobora com esses resultados mostrando três eventos com variação de entalpia, 

sendo o primeiro endotérmico (desidratação) e os dois seguintes exotérmicos (decomposição). 
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Fig. 4. Curvas DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) e TG (Termogravimetria) do 

extrato de P. pellucida seco por leito de jorro, obtida na razão de aquecimento de 10ºC.min-1, 

utilizando fluxo de nitrogênio de 50 mL.min-1. 

 

A curva TG do extrato seco de P. pellucida, obtido por spray dryer (Figura 5), mostrou 

três eventos de perda de massa nas seguintes faixas de temperatura e percentuais de perda: 25-

100ºC (m=3,09%); 100-250ºC (m=8,77%); e 250-500ºC (m=23,18%). A curva DSC 

corrobora com esses resultados mostrando três eventos com variação de entalpia, sendo o 

primeiro endotérmico (desidratação) e os dois seguintes exotérmicos (decomposição). 
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Fig. 5. Curva DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) e TG (Termogravimetria) do 

extrato de P. pellucida seco por spray dryer, obtida na razão de aquecimento de 10ºC.min-1, 

utilizando fluxo de nitrogênio de 50 mL.min-1. 

Ao comparar o primeiro evento endotérmico de perda de massa (25-100ºC) dos 

extratos secos obtidos por spray dryer e leito de jorro, pode-se perceber que o extrato obtido 

por aspersão (m=3,09%) apresenta uma menor perda de massa quando comparado ao extrato 

seco obtido por leito de jorro (m=4,59%), sugerindo que o processo de secagem do spray 

dryer seja mais eficiente. 

As curvas TG e DSC do aerosil® confirmam a estabilidade térmica deste adjuvante, 

não interferindo nas análises realizadas (Figura 6). 
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Fig. 6. Curva DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) e TG (Termogravimetria) do 

aerosil® obtida na razão de aquecimento de 10ºC.min-1, utilizando fluxo de nitrogênio de 50 

mL.min-1. 

 

3.3. Microscopia eletrônica de varredura 

O material vegetal pulverizado (Figura 7) apresentou-se bastante irregular. Houve 

presença de diversos tamanhos de aglomerados de plaquetas e alguns aglomerados fibrosos. 

 

 Fig. 7. Fotomicrografia do material pulverizado de Peperomia pellucida L. (H.B.K.). Barras 

de escala nas figuras equivalem a 200 µm, com aumento de 50x (à esquerda) e 20 µm, 

com aumento de 500x (à direita). 

 

As amostras resinosas, obtidas através da secagem por evaporação rotativa e 

liofilização foram imersas em nitrogênio líquido para, além de expulsar o oxigênio presente, 



 

 
 

 

congelar a amostra permitindo, assim, sua quebra sem deformação do material, o que tornaria 

as imagens inúteis. 

Os extratos secos por evaporação rotativa e liofilização (Figuras 8 e 9, 

respectivamente) se apresentaram com aspectos resinosos e pastosos. Houve presença de 

aglomerados contínuos e irregulares e, aparentemente, ausência de porosidade ou partículas 

definidas. 

 

 

 Fig. 8. Fotomicrografia do extrato seco por evaporação rotativa de Peperomia pellucida 

L.(H.B.K.). Barras de escala nas figuras equivalem a 100 µm, com aumento de 100x 

(à esquerda) e 5 µm, com aumento de 4500x (à direita). 

 

 

Fig. 9. Fotomicrografia do extrato seco por liofilização de Peperomia pellucida L.(H.B.K.). 

Barras de escala nas figuras equivalem a 100 µm, com aumento de 100x (à esquerda) e 

5 µm, com aumento de 4500x (à direita). 

 

O aerosil®, adjuvante de secagem utilizado no leito de jorro e no spray dryer, apresentou 

partículas esféricas e ovaladas, com tamanho variando entre 5 e 10 µm, como pode ser 

observado na Figura 10. 



 

 
 

 

  
Fig. 10. Fotomicrografia do aerosil®. Barras de escala nas figuras equivalem a 100 µm, com 

aumento de 100x (à esquerda) e 20 µm, com aumento de 500x (à direita). 

 

O extrato seco por leito de jorro (Figura 11) apresentou aglomerados irregulares, 

possivelmente uma mistura do extrato sobre o aerosil®. 

 

 

Fig. 11. Fotomicrografia do extrato seco por leito de jorro de Peperomia pellucida 

L.(H.B.K.). Barras de escala nas figuras equivalem a 20 µm, com aumento de 500x (à 

esquerda) e 10 µm, com aumento de 1500x (à direita). 

 

O extrato seco por spray dryer (Figura 12) apresentou partículas esféricas, com tamanhos 

entre 1 e 10 µm, que se aglomeram, e superfície irregular, possivelmente devido a alguma 

porosidade. 

 



 

 
 

 

  
Fig. 12. Fotomicrografia do extrato seco por spray dryer de Peperomia pellucida L.(H.B.K.). 

Barras de escala nas figuras equivalem a 20 µm, com aumento de 500x (à esquerda) e 

5 µm, com aumento de 4500x (à direita). 

 

 

4. Conclusão 

Os extratos secos por evaporação rotativa e liofilização se apresentaram com aspectos 

resinosos e pastosos, dificultando a incorporação destes extratos nas formulações 

farmacêuticas. Na análise de microscopia eletrônica de varredura, foi observado que as 

amostras obtidas por esses processos de secagem não ficaram totalmente secas, havendo a 

necessidade de imergi- las previamente em nitrogênio líquido. 

Houve uma significativa melhora no rendimento e nas características farmacotécnicas do 

pó obtido durante a secagem na preparação de extratos secos obtidos por spray dryer e leito 

de jorro devido à adição de aerosil® à solução extrativa. 

Os resultados obtidos com a análise térmica sugerem que o processo de secagem por 

aspersão seja mais eficiente que o leito de jorro. Além disso, o extrato seco obtido por spray 

dryer apresentou menor aderência ao equipamento utilizado e partículas esféricas, 

possibilitando uma melhor fluidez durante o desenvolvimento farmacotécnico-industrial de 

formas farmacêuticas sólidas. 

 

5. Referências  

Araújo, A.A.S.; Mercuri, L.P.; Seixas, S.R.S.; Storpirtis, S.; Matos, J.R.. Determinação dos 

teores de umidade e cinzas de amostras comerciais de guaraná utilizando métodos 

convencionais e análise térmica. Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. v. 42, nº 2, 

2006, p. 269-277. 



 

 
 

 

Bassani, V.L. Valorisation de Formes Galeniques Vegetales Desalcoolisation et 

Concentration de Solutions Extratives sur Membrane d’Omose Inverse , 1990. 261p. 

Tese. Faculté de Pharmacie, Universitié de Montpellier, Montpellier. 

 

Broadhead, J.; Rouan, S.K.E.; Rhodes, C.T. The Spray Drying of Pharmaceuticals, Drug 

Development and Industrial Pharmacy. v.18 (11-12), p. 1169-1206, 1992. 

 

Cordeiro, D.S. Produção de extrato seco de Maytenus ilicifolia Martius Ex Reiss pelo 

Processo Leito de Jorro, 2000. 80p. Dissertação - PPG-FCFRP/USP, Ribeirão Preto. 

 

De Paula, I.C.; Petrovick, P.R. Desenvolvimento Tecnológico de Forma Farmacêutica 

Plástica Contendo Extrato Seco Nebulizado de Achyrocline satureioides (LAM.) DC. 

Compositae. Caderno de Farmácia. vol.13. n.2. p.143-145. 1997.  

 

Dutra, R.C.; Pittella, F.; Ferreira, A.S.; Larcher, P.; Farias, R.E.; Barbosa, N.R. Efeito 

Cicatrizante das Sementes de Pterodon emarginatus Vogel em Modelos de Úlceras Dérmicas 

Experimentais em Coelhos. Latin American Journal of Pharmacy, 28 (3):375-82 2009. 

 

Farmacopéia Brasileira, 4 ed. São Paulo: Andrei, 1988. p. IV.7 

 

Masters, K. Spray Drying Handbook, George Godwing, Ltd., London, 3td., 1979. 687p. 

 

Runha, F.P.; Cordeiro, D.S.; Pereira, C.A.M.; Vilegas, J.; Oliveira, W.P. Production of Dry 

Extracts of Medicinal Brasilian Plants by Spouted Bed Process: Development of the Process 

and Evaluation of Thermal Degradation During Operation. Trans IChemE. v. 79, Part C, 

September, 2001. 

 

Santos, E.V.M. Extração de matérias-primas vegetais. In: Sharapin, N. Fundamentos de 

tecnologia de Produtos Fitoterápicos. Santafé de Bogotá: Cyted. 2000. p. 27-60. 

 

Souza, C.R.F. Estudo comparativo da produção de extrato seco de Bauhinia forficata 

Link pelos processos spray-dryer e leito de jorro. 2003. 208p. Dissertação - USP, Ribeirão 

Preto. 

 



 

 
 

 

Souza, C.R.F. Produção de extratos secos padronizados de plantas medicinais 

brasileiras: estudo da viabilidade técnica e econômica do processo em leito de jorro.  

2007. 219f. Tese - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Universidade de 

São Paulo. Ribeirão Preto. 

 

Sousa, O.V.; Del-Vechio-Vieira, G.; Almeida, B.H.; Miranda, M.A.; Figueiras, R.C.; 

Campos, A.C.; Silvério, M.S. Efeitos farmacológicos e toxicológicos do extrato Posoqueria 

acutifolia Mart. (Rubiaceae) em roedores. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e 

Aplicada. v.28, n.1, p. 51-56, 2007. 

 

Storpirtis, S.; Gonçalves, J.E.; Chiann, C.; Gai, M.N. Ciências Farmacêuticas: 

Biofarmacotécnica. Rio de Janeiro. Editora Guanabara Koogan. 2009. p. 32-65.  

 

Teixeira, H.F. Avaliação da Influência de Adjuvantes Farmacêuticos sobre as Características 

Físicas, Químicas, Tecnológicas e Farmacológicas de Extratos Secos Nebulizados de 

Achyrocline satureioides (Lam.) DC. Compositae – Marcela, Caderno de Farmácia. v. 13. 

n.2. p. 151-152. 1997. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

6. VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA 

 

Artigo I- Desenvolvimento e validação de método analítico por espectrofotometria no 

UV para determinação quantitativa de flavonóides em Peperomia pellucida L. 

(H.B.K.) 

 

Artigo a ser submetido à Revista Brasileira de Farmacognosia 

 

 

 

 

 

 



 

 

Desenvolvimento e validação de método analítico por espectrofotometria no UV para 

determinação quantitativa de flavonóides em Peperomia pellucida L. (H.B.K.) 

 

Thays C. B. L. Gomes1, Rosali M.F. Silva1,2, Júlia A. L. Souza3, Claúdio C. M. Luz1, Luiz A. 

L. Soares4, Miracy M. Albuquerque3, Pedro J. Rolim Neto*,1 

1Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil; 

2Laboratório de Pesquisa & Desenvolvimento Farmacotécnico, Universidade Federal do Pará, 

Brasil; 3Núcleo de Controle de Qualidade de Medicamentos e Correlatos, Universidade 

Federal de Pernambuco, Brasil; 4Laboratório de Farmacognosia, Universidade Federal de 

Pernambuco, Brasil. 

 

RESUMO 

Peperomia pellucida L. (H.B.K.) é uma planta da família Piperaceae que apresenta ações anti-

inflamatória, analgésica e antimicrobiana, comprovadas cientificamente. Popularmente é 

utilizada como anti-hipertensiva. Os laboratórios de fitoterápicos necessitam de metodologias 

que assegurem o controle de qualidade de seus produtos quando os mesmos não constam em 

farmacopéias ou monografias oficiais. Baseando-se neste fato, o presente estudo visou 

desenvolver e validar uma metodologia analítica para quantificação de flavonóides contidos 

no pó de P. pellucida através de espectrofotometria no visível, como equivalentes de 

apigenina (mg/100g). Todos os parâmetros exigidos pela ANVISA foram avaliados. O 

método proposto demonstrou ser simples para quantificação espectofotométrica de 

flavonóides de P. pellucida a 397 nm, sendo linear, robusto, reprodutivo, preciso e exato. 

Com este estudo, o método proposto foi considerado específico, preciso, reprodutível, exato, 

de baixo custo e fácil execução. 

 

Palavras-chave: Peperomia pellucida, flavonóides, espectrofotometria, doseamento, 

validação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Peperomia pellucida L. (H.B.K.) é uma planta silvestre da família da Piperaceae de 

ocorrência na América do Sul, Central (Antilhas) e América do Norte. No México, P. 

pellucida é uma planta de alta importância médica (Heinrich et al., 1998). No Brasil, ocorre 

desde o Amazonas até o Paraná, com representantes em locais úmidos, principalmente em 



 

 

paredões e muito frequente em jardins. É conhecida popularmente como erva-de-jabuti, 

coraçãozinho, língua-de-sapo, entre outros (Arrigoni-Blank et al., 2004). 

Apresenta ciclos curtos de germinação e de fácil disseminação, facilitada por fatores 

naturais como ventos e chuvas, o vegetal germina e cresce com facilidade em áreas úmidas, 

abundantes em matéria orgânica e ao abrigo da luz solar, o que muitas vezes a faz ser 

considerada como uma praga em monoculturas (Pereira et al., 2000). 

Apresenta ações anti-inflamatória, analgésica e antimicrobiana, comprovadas 

cientificamente, sendo popularmente utilizada como anti-hipertensiva (Silva, 2010). 

Estudos relatam a presença de glicosídeos, antraquinonas (Aziba et al., 2001), além de 

flavonóides, saponinas, esteróides e triterpenóides, alcalóides, açúcares redutores, 

carotenóides, depsídeos e depsidonas, proteínas e aminoácidos, saponina espumídica, fenóis e 

taninos, e derivados cumarínicos (Amador & Remédios, 2002; Araújo, 2006; Khan & 

Omoloso, 2002; Muhammad et al., 1994; Lameira et al., 2003). Flavonóides isolados da P. 

pellucida L. (H.B.K.) incluem apigenina, acacetina e isovitexina (Aquil et al., 1993). 

A Resolução RDC N°14, de 31 de março de 2010 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Brasil, 2010), regula o registro dos medicamentos fitoterápicos e, exige relatório de 

controle de qualidade, incluindo então as metodologias analíticas. A falta de metodologia 

analítica para P. pellucida, levou-nos a desenvolver uma metodologia analítica para a matéria 

prima, a qual foi validada, de acordo com a Resolução RE N°899, de 29 de Maio de 2003, do 

Ministério da Saúde (Brasil, 2003). De acordo com esta resolução, a metodologia será 

considerada validada, desde que sejam avaliados parâmetros relacionados: Linearidade, 

Precisão, Limite de Detecção (LD), Limite de Quantificação (LQ), Exatidão e Robustez. A 

validação da metodologia analítica é de grande importância para a Garantia da Qualidade e se 

constitui numa das exigências das normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF) vigentes. 

Em virtude das necessidades normativas no que se refere à regularização de 

fitoterápicos, o enfoque deste trabalho foi validar uma metodologia por espectrofotometria 

capaz de quantificar flavonóides presentes na P. pellucida, além de contribuir para a 

determinação de especificações de uma futura monografia farmacopeica de P. pellucida, 

resultando em insumos vegetais padronizados para o desenvolvimento e produção de 

fitoterápicos seguros e eficazes. 

 

 

 

 



 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Amostra vegetal 

A amostra foi obtida no Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco), sendo identificada 

pela Drª Rita de Cássia Pereira, do Instituto Agronômico de Pernambuco - PE, e foi registrada 

com o nº 84031. 

Após a coleta, a planta fresca foi lavada com água e seca a temperatura ambiente por 

24h. Finalizado esse período, levou-se à estufa de ar circulante a uma temperatura entre 42 e 

45ºC, durante sete dias. Em seguida, a planta foi triturada e pulverizada em moinho de facas 

inoxidável.    

 

2.2 Equipamentos 

Empregou-se espectrofotômetro UV mini -1240 (Shimadzu corporation Kyoto 

Japan®), cubeta de quartzo de 10 mm de caminho óptico (Shimadzu corporation Kyoto 

Japan®), Banho maria (Nova técnica®) e moinho de facas (Marconi®).  

Em todos os parâmetros foram utilizadas balanças e vidrarias analíticas devidamente 

calibradas. 

 

2.3 Reagentes 

Os solventes usados para quantificar os flavonoides de P. pellucida foram todos de 

grau analítico: etanol p.a. Cinética Reagentes & Soluções e Vetec Química Fina, cloreto de 

alumínio 99,5% Vetec Química Fina. 

 

2.4 Seleção do comprimento de onda 

A extração foi realizada utilizando etanol a 70% (v/v), sob refluxo, na proporção de 

0,5:30 (m/v) droga:solvente durante 30 minutos. A solução extrativa foi filtrada e o resíduo da 

droga foi submetido ao refluxo, juntamente com mais 30 mL de etanol a 70% (v/v) por 10 

minutos. Repetiu-se o procedimento, e após as extrações, completou-se o volume para 100 

mL com etanol a 70% (v/v). Diluiu-se a solução extrativa na proporção 1:5 (v/v) com etanol a 

70% (v/v). Os espectros de absorção foram obtidos na faixa de 230 a 500 nm. A solução 

extrativa diluída e não adicionada de cloreto de alumínio a 2,5% (m/v) foi utilizada como 

solução de compensação. 

 

 



 

 

2.4.1 Preparação da amostra 

A amostra foi preparada conforme procedimento descrito no item 2.4. A solução 

extrativa foi diluída na proporção 1:5 (v/v) com etanol a 70% (v/v). A leitura da absorvância a 

397 nm foi realizada 1 hora após a adição de 1 mL de solução etanólica de cloreto de 

alumínio 2,5% (m/v). A solução extrativa diluída e não adicionada de cloreto de alumínio a 

2,5% (m/v) foi utilizada como solução de compensação. 

 

2.4.2 Determinação do tempo de leitura 

A solução extrativa foi diluída na proporção 1:5 (v/v) com etanol a 70% (v/v). A 

leitura das absorvâncias a 397 nm foram realizadas em intervalos de 5 minutos, durante 2 

horas, após a adição de 1 mL de solução etanólica de cloreto de alumínio 2,5% (m/v).  

 

2.4.3 Avaliação do solvente extrator 

A interferência do solvente sobre a leitura a 397 nm foi avaliada por doseamento do 

teor de flavonoides totais em soluções extrativas preparadas com misturas hidroalcoólicas a 

30, 40, 50,70 e 96% (v/v), e uma proporção de droga solvente 0,5:30 (m/v). A metodologia 

utilizada foi à mesma descrita no item 2.4. 

 

2.4.4 Determinação quantitativa do teor de flavonoides em 397 nm 

A metodologia utilizada foi à mesma descrita no item 2.4. O teor de flavonóides totais, 

expresso em miligramas de apigenina por 100 g da droga seca, foi calculado pela Equação A.  

Equação A 

C =  A x FD 
       M x E1%  

                       1cm 

Onde: C= concentração de apigenina em mg por 100 g da droga seca; A= absorvância 
lida; FD= fator de diluição; m= massa de droga seca (g); E1%

1cm
 = 336,5 (Petry et al., 1998).  

                                
 

2.5 Estudo da validação 

 

Os parâmetros avaliados foram à robustez, linearidade, precisão, limite de detecção 

(LD), limite de quantificação (LQ), exatidão. Robustez: A robustez do método foi 

determinada sobre as variações de marca de solvente, presença de luz e volume de cloreto de 

alumínio. As análises foram realizadas em quintuplicata. A sua avaliação foi feita através da 

análise de variância (ANOVA) one-way. Linearidade: A linearidade foi avaliada através da 

análise de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados dos pontos médios de três 



 

 

curvas de calibração autênticas, usando-se cinco concentrações (0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 

mg/mL). Para verificação da significância da equação de regressão, foram efetuados testes de 

ajuste do modelo linear e validade da regressão. Precisão: A repetibilidade foi determinada 

pela análise de seis amostras individuais.  A precisão intermediária foi determinada em dois 

dias por dois analistas diferentes. A repetibilidade foi expressa através do coeficiente de 

variação (CV) e a precisão intermediária foi expressa, além do CV, através da análise de 

variância (ANOVA) one-way. Limite de detecção (LD) e Limite de quantificação (LQ): os 

limites foram determinados considerando o desvio padrão em razão ao coeficiente angular 

(inclinação da reta) obtidos pela linearidade, nos quais foram utilizadas as equações 1 e 2 para 

determinar o limite de detecção e quantificação, respectivamente (Brasil, 2003). 

LD = 3DP/IC (1) 

LQ = 10DP/IC (2) 

Onde: DP= desvio-padrão relativo; IC= coeficiente angular 

 

Exatidão: A exatidão do método foi avaliada em três níveis de concentração: 50, 100 e 150%, 

onde 100% correspondeu a concentração de 1,0 mg/mL, determinada a partir da média da 

análise de seis amostras no parâmetro da repetibilidade. Os testes foram feitos em triplicata 

para cada nível de concentração e foram avaliados através do teste t de Student, comparando-

se os resultados em relação ao valor teórico definido para cada concentração analisada. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O comprimento de onda 397nm foi escolhido para a medida da absorvância, levando 

em consideração a absorvância máxima observada no espectro de absorção (Figura 1). A 

absorvância máxima permanece estável após 1 hora da adição da solução etanólica de cloreto 

de alumínio 2,5% (Figura 2), caracterizando uma reação de cinética lenta. . A escolha da 

concentração do solvente extrator (misturas hidroalcoólicas a 30, 40, 50,70 e 96% (v/v)) foi 

baseada na absorvância máxima observada no espectro de absorção (Figura 3). A escolha da 

apigenina como referência, ocorreu pela comparação do espectro obtido na prática com o 

relatado na literatura para este flavonóide. 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

Linearidade  

Os resultados foram plotados e estão representados na tabela 1 e na figura 4, tendo no 

eixo dos x a concentração teórica da solução extrativa em (mg/mL) e no eixo dos y 

absorvância. Pelo método dos mínimos quadrados obteve-se a equação da reta y= 0,4211x + 

0,0031. A análise de regressão linear demonstrou um coeficiente de correlação R2= 0,9993 

valor que comprova a linearidade do método. A partir da análise de variância (Tabela 2) 

podemos testar a validação do modelo e a significância estatística da curva ajustada. As 

análises de variância dos dados demonstraram que o método é linear, na faixa de concentração 

testada (0,5 – 1,5 mg/mL) e que não há falta de ajuste do modelo, já que esta relação 

apresentou um valor de Fcalculado= 2,9265, abaixo do valor crítico Ftabelado= 3,7083 mostrando 

Figura 1. Espectro de absorção após 1 hora da 
adição da adição da solução etanólica de cloreto de 

alumínio 2,5%, na região de 250 a 500 nm 

Figura 2. Absorvância a 397 nm, em função 
do tempo após a da adição da adição da 

solução etanólica de cloreto de alumínio 2,5% 

Figura 3. Espectro de absorção utilizando solventes extrator 
(misturas hidroalcoólicas a 30, 40, 50,70 e 96% (V/V) após 1 
hora da adição da solução etanólica de cloreto de alumínio 2,5%, 
na região de 250 a 500 nm 



 

 

que o modelo linear está bem ajustado na faixa de concentração estudada (Pimentel; Barros, 

1996). 

 

Tabela 1. Resultados da linearidade das três curvas de calibração 

Concentração da solução 

extrativa (mg/mL) 

Absorvância (397 nm) 
Média DP CV% 

Curva 1 Curva 2 Curva 3 
0,500 0,212 0,217 0,214 0,214 0,002 0,96 

0,800 0,340 0,332 0,340 0,337 0,004 1,12 

1,000 0,429 0,426 0,430 0,428 0,002 0,40 

1,200 0,510 0,500 0,506 0,505 0,004 0,81 

1,500 0,637 0,634 0,636 0,636 0,001 0,20 
DP = Desvio Padrão; CV = Coeficiente de Variação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Resultados da análise de variância para linearidade 

ANOVA 

Fonte SQ GL MQ F calculado F crítico 

Modelo 0,308618299 1 0,308618299 17902,8 4,6672 

Residual 0,000224101 13 1,72385E-05 Curva Linear* 

Falta de ajuste 0,000104768 3 3,49226E-05 2,92648 3,7083 

Erro puro 0,000119333 10 1,19333E-05 Não há falta de ajuste** 

Total 0,3088424 14 0,022060171  
SQ = Soma Quadrática; GL = Graus de Liberdade; MQ = Média Quadrática 

* Regressão Estatisticamente Significativa; ** Proporcionando uma curva linear 

 

 

Limites de Detecção (LD) e Quantificação (LQ) 

 
Os valores dos limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) estimados pelas 

equações 1 e 2, foram 0,0161 e 0,0244 μg/mL, respectivamente. Com esses resultados, 

verificamos que o método possui alta sensibilidade para detectar e quantificar, sem sofrer 

alteração de fatores intrínsecos do equipamento. 
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Figura 4. Curva de regressão linear obtida da média das 
três curvas de calibração autênticas 



 

 

Robustez 

 

Foram analisadas amostras em quintuplicata para cada parâmetro de variação 

estudado: luminosidade (presença e ausência), quantidade solução de cloreto de alumínio (0,8; 

1,0 e 1,2 mL) e marca do solvente (álcool etílico absoluto). 

 

Avaliação da robustez variando luminosidade 

A Tabela 3 mostra a avaliação da robustez, variando o parâmetro de luminosidade. 

Verificou-se estatisticamente através do ANOVA (análise de variância) que não há diferença 

significativa entre os resultados. Obtendo-se um Fcalculado= 1,020 menor que o Ftabelado= 5,318, 

o método apresenta-se robusto, não existindo, em um nível de 95% de confiança, variação 

estatisticamente significativa quanto à luminosidade. 

 

Tabela 3. Resultados da absorvância do parâmetro robustez variando luminosidade 

Amostras 
Luminosidade 

Presença Ausência 

1 0,432 0,427 

2 0,429 0,428 

3 0,428 0,431 

4 0,430 0,430 

5 0,430 0,428 

Média 0,430 0,429 

DP 0,001 0,002 

CV% 0,345 0,383 
DP = Desvio Padrão; CV = Coeficiente de Variação 

 

Avaliação da robustez variando quantidade solução de cloreto de alumínio 2,5% 

A Tabela 4 mostra a avaliação da robustez, variando o parâmetro de quantidade 

solução de cloreto de alumínio 2,5%. Verificou-se estatisticamente através do ANOVA 

(análise de variância) que não há diferença significativa entre os resultados. Obtendo-se um 

Fcalculado= 2,800 menor que o Ftabelado= 3,885 o método apresenta-se robusto, não existindo, em 

um nível de 95% de confiança, variação estatisticamente significativa quanto ao volume de 

cloreto de alumínio 2,5%. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 4. Resultados da absorvância do parâmetro robustez variando a quantidade de solução 

de cloreto de alumínio 2,5% 

Amostras 
Quantidade de solução de cloreto de alumínio 2,5% 

0,8 mL 1,0 mL 1,2 mL 

1 0,418 0,417 0,419 

2 0,419 0,421 0,421 

3 0,418 0,416 0,422 

4 0,415 0,419 0,420 

5 0,420 0,422 0,423 

Média 0,418 0,419 0,421 

DP 0,002 0,003 0,002 

CV% 0,448 0,608 0,376 
DP = Desvio Padrão; CV = Coeficiente de Variação 

  

Avaliação da robustez variando marca do solvente 

A Tabela 5 mostra a avaliação da robustez, variando o parâmetro marca do solvente 

(Álcool etílico absoluto). Verificou-se estatisticamente através do ANOVA (análise de 

variância) que não há diferença significativa entre os resultados. Obtendo-se um Fcalculado= 

0,210 menor que o Ftabelado= 5,318 o método apresenta-se robusto, não existindo, em um nível 

de 95% de confiança, variação estatisticamente significativa quanto à luminosidade. 

 

Tabela 5. Resultados da absorvância do parâmetro robustez variando marca do solvente 

Amostras 
Marca do solvente 

Cinética Vetec 

1 0,410 0,414 

2 0,419 0,422 

3 0,421 0,417 

4 0,418 0,419 

5 0,421 0,423 

Média 0,418 0,419 

DP 0,005 0,004 

CV% 1,089 0,877 
DP = Desvio Padrão; CV = Coeficiente de Variação 
 

 
Repetitividade 

A Tabela 6 explicita os resultados do ensaio de repetitividade. Observando-se os 

resultados, podemos concluir que o método tem uma boa repetitividade, visto que o 

coeficiente de variação (CV%) é inferior ao especificado pela resolução vigente, que é de 5 

%. 

 

 

 



 

 

Tabela 6. Resultados da absorvância do parâmetro repetitividade 

Amostras 
Média DP CV% 

1 2 3 4 5 6 

0,400 0,398 0,410 0,388 0,399 0,385 0,397 0,009 2,275 
DP = Desvio Padrão; CV = Coeficiente de Variação 
 

  

Precisão intermediária 

A precisão intermediária foi realizada em diferentes dias e com diferentes analistas, 

utilizando a mesma concentração. A Tabela 7 mostra os resultados da precisão intermediária, 

entre dias e analistas.  

O estudo da precisão do método entre ensaios demonstrou que não há grandes 

diferenças entre as amostras analisadas individualmente em pequeno intervalo de tempo, 

assim como a precisão entre dias e entre analistas e os resultados encontrados demonstram 

que estas se enquadram dentro dos limites especificados. Na análise de variância o Fcalculado foi 

menor que o Ftabelado não havendo diferença estatisticamente significativa em um nível de 95% 

de confiança entre os dois analistas (Tabela 8 e 9). 

 

Tabela 7. Resultados da absorvância do parâmetro precisão intermediária 

Dias/Analista

s 

Amostras Médi

a 
DP CV% 

1 2 3 4 5 

Dia 1 

A
n

a
li
st

a
 

1
 

0,383 0,381 0,385 0,384 0,385 0,384 0,002 0,436 

Dia 2 0,396 0,400 0,397 0,401 0,399 0,399 0,002 0,465 

Dia 1 

A
n

a
li
st

a
 

2
 

0,383 0,388 0,388 0,385 0,382 0,385 0,003 0,720 

Dia 2 0,373 0,367 0,398 0,392 0,394 0,385 0,012 3,218 

DP = Desvio Padrão; CV = Coeficiente de Variação 

 
Tabela 8. Resultados da análise de variância da precisão entre os dias 

ANOVA             

Fonte da 

variação SQ GL MQ 

  F 

calculado valor-P F crítico 

Entre grupos 0,000056 1 0,000056 
    
1,1421320 0,397099 18,51282 

Dentro dos 
grupos 0,000099 2 0,000049 

   Total 0,000155 3         
SQ = Soma Quadrática; GL = Graus de Liberdade; MQ = Média Quadrática 

 



 

 

Tabela 9. Resultados da análise de variância da precisão entre os analistas 

ANOVA             

Fonte da 

variação SQ GL MQ F calculado valor-P F crítico 

Entre grupos 0,000042 1 0,000042 0,7511111 0,477486 18,51282 
Dentro dos 
grupos 0,000113 2 0,000056 

   Total 0,000155 3         
SQ = Soma Quadrática; GL = Graus de Liberdade; MQ = Média Quadrática 

 

 

Exatidão 

A determinação da exatidão foi realizada no mesmo dia com três concentrações 

diferentes baixa, média e alta (50% (2,5 mg/mL); 100% (5,0 mg/mL); 150% (7,5 mg/mL)), e 

em quintuplicata. A Tabela 10 mostra o resultado da exatidão. O estudo estatístico aplicado 

foi o t de Student o qual demonstrou que o Tcalculado foi menor que o Ttabelado comprovando que 

não houve diferença significativa entre as médias das três concentrações analisadas com um 

intervalo de 95% de confiança (Tabela 11). A exatidão foi calculada utilizando como 

referência o pó da planta padronizado obtido em uma coleta de região diferente do pó em 

análise, onde foram realizadas triplicatas de cada concentração, obtendo-se as absorvâncias 

0,207; 0,418 e 0,622 para as respectivas concentrações 50%, 100% e 150%. 

 

Tabela 10. Resultados da exatidão para três concentrações diferentes 

Amostras 
Absorvância  

50% (2,5 mg/mL) 100% (5,0 mg/mL) 150% (7,5 mg/mL) 

1 0,205 0,412 0,619 

2 0,204 0,414 0,620 

3 0,201 0,410 0,617 

4 0,200 0,415 0,615 

5 0,201 0,413 0,619 

Média 0,202 0,413 0,618 

DP 0,002 0,002 0,002 

CV% 1,072 0,466 0,324 
DP = Desvio Padrão; CV = Coeficiente de Variação 

 

Tabela 11. Resultado do teste t de Student para a exatidão- Concentrações baixa (50%), 
média (100%) e alta (150%) 

Percentual T calculado T tabelado GL 

50%  0,068  

2,776 4 100% 0,067 

150% 0,408 
GL = Graus de Liberdade 

 



 

 

O teor de flavonóides totais, expresso como apigenina foi de 49,33mg em 100 g da 

droga seca. Esse valor foi próximo ao do pó da planta padronizado que foi de 49,69 mg%. Os 

resultados obtidos demostram a confiabilidade do método. 

 

4. CONCLUSÃO 

O método proposto demonstrou ser simples para quantificação espectofotométrica de 

flavonóides de P. pellucida a 397 nm, sendo linear, robusto, reprodutivo, preciso e exato.  A 

linearidade confirma que o método é linear e possui alta sensibilidade de quantificação. É um 

método robusto para os fatores analisados. Os resultados de precisão e exatidão obtidos 

atestam confiabilidade necessária para o uso desta metodologia em laboratórios de controle de 

qualidade. Portanto, o método atende aos critérios de validação exigidos na resolução RE-

899/ANVISA.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. CONCLUSÃO 

 

Foram submetidos dois artigos de revisão, um abordando a revisão da literatura da 

Peperomia pellucida L. (H.B.K.), e o outro sobre processos de secagem, os quais foram 

bastante úteis na condução do trabalho. 

Os resultados obtidos com a caracterização e doseamento contribuem para a 

determinação de especificações de uma futura monografia farmacopeica de P. pellucida, 

resultando em insumos vegetais de maior uniformidade, garantindo a qualidade e 

padronização para o desenvolvimento e produção de fitoterápicos seguros e eficazes. Os 

resultados demostram que a amostragem é representativa 

O extrato seco obtido por spray dryer em relação ao obtido por leito de jorro 

apresentou menor aderência ao equipamento utilizado e partículas esféricas, possibilitando 

uma melhor fluidez durante o desenvolvimento farmacotécnico-industrial de formas 

farmacêuticas sólidas. 

O projeto promove o desenvolvimento de métodos analíticos e fornece parâmetros 

para que empreendedores da indústria farmacêutica se baseiem para a produção de insumos 

bem como para o controle de qualidade de intermediários à base de Peperomia pellucida L. 

(H.B.K.). 

A parceria da Academia com a Indústria Farmacêutica nos conduzirá a viabilizar todo 

procedimento de registro junto aos órgãos regulatórios para um novo produto com grande 

potencialidade para contribuir minimizando custos no programa mundial de combate à 

hipertensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PERSPECTIVAS 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. PERSPECTIVAS 

 

 Desenvolver metodologia para análise do teor dos extratos fluido e seco a base de P. 

pellucida L. (H.B.K.); 

 Isolar e identificar os flavonóides para caracterização de um possível marcador; 

 Obtenção de formulações de formas farmacêuticas sólidas (granulados e comprimidos) 

que proporcione a incorporação do extrato seco de P. pellucida L. (H.B.K.), de forma 

estável, através de uma planificação qualitativa e quantitativa de excipientes; 

 Realizar o estudo de estabilidade nos modelos acelerado e longa duração, segundo a 

RE nº 1/2005 (ANVISA) para seleção do acondicionamento primário das formas 

farmacêuticas sólidas. 

  Realizar os estudos pré-clínicos e clínicos da formulação.  
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