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RESUMO 
 
 
 
 

CARACTERIZAÇÃO DE DIFERENTES GRANULADOS E COMPRIMIDOS DE 
CARBONATO DE CÁLCIO A PARTIR DO PÓ DE CONCHA DE OSTRAS 

 
 
 
 

A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica progressiva, caracterizada pela redução 
da massa óssea e deterioração da microarquitetura do osso, conduzindo à sua fragilidade e 
com conseqüente aumento da susceptibilidade às fraturas. O alvo preliminar e secundário 
da farmacoterapia na osteoporose é impedir fraturas ósseas. O tratamento inicial da 
osteoporose deve ser feito através da suplementação de cálcio. O mais recomendado é o 
carbonato de cálcio, por apresentar maior quantidade de cálcio elementar (40%). O pó de 
concha de ostra apresenta-se como uma alternativa viável e eficaz na suplementação desse 
mineral, por ser constituído na sua maioria de carbonato de cálcio. É de fundamental 
importância avaliar todas as características de pós e grânulos, entre elas, tamanho médio 
das partículas, distribuição do tamanho da partícula, forma da partícula, estrutura da 
superfície, área da superfície, entre outros, para determinar os parâmetros envolvidos no 
processo de desenvolvimento da forma farmacêutica comprimido. Qualquer fator que altere 
os processos de desagregação e dissolução poderá afetar diretamente a biodisponibilidade, 
expressa em termos de quantidade de fármaco absorvido e velocidade do processo de 
absorção. Uma forma de se avaliar a disponibilidade in vitro desse mineral é através do 
teste de dissolução, que é sensível a algumas modificações ocorridas durante o processo de 
obtenção de comprimidos. Diante disto, este trabalho teve como objetivo avaliar os 
parâmetros que poderiam interferir na dissolução do fármaco. Para isso foi realizado um 
planejamento fatorial, obtendo diferentes granulados e comprimidos com características 
diferentes, realizado a caracterização física dos mesmos e observado a influência de cada 
parâmetro modificado na dissolução dos comprimidos. Além disso, foi desenvolvido e 
validado um método analítico para doseamento do carbonato de cálcio na matéria-prima, 
produto acabado e para quantificação do teor de carbonato de cálcio dissolvido. Os métodos 
apresentaram-se robusto, exato e preciso, apresentando resultados reprodutíveis e 
confiáveis. 
 
 
Palavras-chave: concha de ostra, carbonato de cálcio, validação, caracterização física. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

CHARACTERIZATION OF DIFFERENT GRANULATES AND TABLETS OF 
CALCIUM CARBONATE FROM OYSTER SHELL POWDER 

 
 
 
 

Osteoporosis is a progressive systemic skeletal disease, characterized by bone mass 
reduction and deterioration of the bone micro-architecture, leading to fragility and with 
consequent increase of fracture susceptibility. The preliminary and secondary target of 
pharmacotherapy in osteoporosis is to prevent bone fractures. Initial treatment of 
osteoporosis must be done through calcium supplementation. The most recommended is 
calcium carbonate, because it has greater amount of elementary calcium (40%). Oyster 
shell powder is a feasible and effective alternative in this mineral’s supplementation, due to 
being mostly made up of calcium carbonate. It is of utmost importance to evaluate all the 
characteristics of powder and granulates, among them, mean size of the particles, particle 
size distribution, particle shape, surface structure, surface area, among others, to determine 
the parameters involved in the development process of the tablet’s dosage form. Any factor 
that changes the desegregation and dissolution processes can directly affect the 
bioavailability, expressed in terms of quantity of drug absorbed and speed of the absorption 
process. A way of evaluating the in vitro availability of this mineral is through the 
dissolution test, which is sensitive to some changes occurred during the obtainment process 
of the tablets. In light of this, this work was aimed at evaluating the parameters that could 
interfere in the drug’s dissolution. A factorial planning was conducted for this, obtaining 
different granulates and tablets with different characteristics, characterizing them physically 
and observing the influence of each parameter modified in the dissolution of the tablets. 
Furthermore, an analytical method was developed and validated for dosing of the calcium 
carbonate in the raw material, finished product and to quantify the dissolved calcium 
carbonate content. The methods were sturdy, exact and precise, with reproducible and 
reliable results. 
 
 
Key-words: oyster shell, calcium carbonate, validation, physical characterization. 
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INTRODUÇÃO 

 

A osteoporose é definida como uma desordem esquelética caracterizada por 

resistência óssea comprometida, predispondo indivíduos a risco de fraturas. Sendo a 

resistência óssea definida como combinação entre qualidade e densidade óssea. 

Múltiplas são as causas da osteoporose, dentre elas hormonais, mecânicas, genéticas 

e nutricionais. Todavia, o aspecto nutricional é de extrema importância no 

desenvolvimento e manutenção da massa óssea e na prevenção e/ou tratamento da 

osteoporose. Um dos componentes dietéticos de grande importância para o tecido ósseo 

é o cálcio. 

Os suplementos de cálcio são geralmente apresentados na forma de sais ou 

combinações destes, por exemplo, carbonato, citrato, lactato e fosfato. Tais suplementos 

irão variar no conteúdo de cálcio elementar, com maior porcentagem para carbonato de 

cálcio (40%). 

Devido ao crescimento da atenção que a osteoporose tem recebido nos recentes 

anos, o consumo de suplementos de cálcio tem aumentado. Vários estudos têm 

mostrado uma relação positiva entre o consumo de cálcio e a redução da perda óssea e 

do risco de fraturas. 

A avaliação e a comparação da liberação dos fármacos a partir das formas 

farmacêuticas têm preocupado a indústria farmacêutica e as autoridades de registro, pois 

sempre que se produz ou desenvolve uma forma farmacêutica sólida, é necessário 

garantir que os fármacos sejam liberados de modo adequado. 

Os fatores ligados ao fármaco que influenciam no seu perfil de dissolução e 

absorção são sua natureza química, polimorfismo, estado físico, quiralidade e tamanho 

de partícula, entre outros. 
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Fatores tecnológicos como tipo de processo, tempo e velocidade de agitação, tipo de 

granulação, temperatura de secagem e força de compressão, entre outros, podem 

influenciar a biodisponibilidade de um fármaco.     

Um dos problemas mais comuns, para quem faz experimentos, é determinar a 

influência de uma ou mais variáveis sobre um outro parâmetro de interesse. Para a 

estatística, há o interesse em descobrir as respostas dependente dos fatores. O objetivo 

de se realizar experimentos é conhecer e entender melhor o estudo, para assim escolher 

as melhores condições para o processo. 

No planejamento de qualquer experimento, o primeiro passo é decidir quais os 

fatores e as respostas de interesse. Os fatores, em geral, são as variáveis que o 

pesquisador tem condições de controlar e podem ser qualitativos ou quantitativos. Em 

seguida, determinar com clareza o objetivo.  

Para uma investigação preliminar é utilizado o estudo de planejamento fatorial em 

dois níveis, assim pretende-se saber se os fatores têm influência sobre as respostas. 

Na literatura, é descrita a ineficácia clínica de comprimidos de carbonato de cálcio 

relacionados aos parâmetros de desintegração do comprimido e dissolução do fármaco. 

Com isso esse trabalho teve como objetivo avaliar as características inerentes ao 

processo e formulação que influenciam na dissolução do fármaco, através de 

planejamento fatorial, utilizando o pó de concha de ostra como fonte de carbonato de 

cálcio. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

OBJETIVOS 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

• Caracterizar diferentes granulados e comprimidos de carbonato de cálcio obtidos 

a partir de pó de concha de ostra utilizando planejamento fatorial, avaliando suas 

influências no processo produtivo e na dissolução. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Obtenção de diferentes lotes de bancada empregando planejamento fatorial 23; 

• Caracterização de granulados; 

• Desenvolvimento e validação de método analítico para quantificação na matéria-

prima e produto acabado, segundo a Resolução – RE nº. 899 de maio de 2003 

(ANVISA); 

• Obtenção e caracterização dos comprimidos; 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

Revisão da Literatura 
 
 

CÁLCIO A PARTIR DE CONCHA DE OSTRA E 
FATORES DE FORMULAÇÃO E LIBERAÇÃO 
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REVISÃO DA LITERATURA 

 

 A IMPORTÂNCIA DO CÁLCIO NA MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE 

ÓSSEA: 

 

A osteoporose é uma doença esquelética sistêmica progressiva, caracterizada pela 

baixa massa óssea e deterioração da microarquitetura do osso, conduzindo à fragilidade 

do osso com conseqüente aumento da susceptibilidade às fraturas (REGINSTER et al., 

2004). 

Com o aumento da expectativa de vida do homem, as doenças crônico-degenerativas 

se destacam como fator limitante de sua qualidade. Dentre essas doenças, a osteoporose, 

com sua elevada freqüência, tem fundamental importância em saúde pública (RIBEIRO 

et al., 2003). 

A partir de 1960, a osteoporose se tornou foco de atenção mundial. Recentemente, 

pelo Consenso de Osteoporose em 2001, foi definida como a “epidemia do século 21”, 

devido à alteração do perfil demográfico mundial (GUARNEIRO & OLIVEIRA, 2004).   

Na ausência de qualquer procedimento de prevenção ou tratamento, uma em cada 

duas mulheres aos 70 anos apresentará fraturas de fêmur, e aos 80 anos, duas em três 

sofrerão o mesmo problema. Constata-se que metade das fraturas de fêmur por 

osteoporose evolui para incapacitação parcial ou total. A osteoporose é uma 

enfermidade crônica, multifatorial, muito relacionada ao envelhecimento. A 

identificação precoce das pacientes de risco para osteoporose é de grande importância 

clínica (PAIVA et al., 2003). A diminuição da densidade óssea com a idade reflete o 

efeito somatório de vários processos, os quais ocorrem universalmente, porém, em 
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proporções diferentes de acordo com as variações individuais (LANZILLOTTI et al., 

2003). 

Atualmente, os custos relacionados à osteoporose estão sendo considerados como o 

maior encargo para as autoridades de saúde dos países desenvolvidos. Somente nos 

Estados Unidos, o dispêndio do tratamento supera a cifra de dez bilhões de dólares 

anuais, havendo mais de vinte e cinco milhões de indivíduos afetados, sendo 12% de 

homens e 40% de mulheres. Estima-se que a ocorrência de perda óssea atinja cerca de 

um quarto da população em todo o mundo, o que pode ser estimado em até duzentos e 

vinte milhões de pessoas (FROES et al., 2002). 

No Brasil ainda não se tem dados estatísticos sobre a real incidência da doença, 

encontram-se apenas estudos por região ou município. 

Nas mulheres, a osteoporose está particularmente associada à menopausa, uma vez 

que a diminuição de estrógenos acelera a perda óssea. Todavia, o aspecto nutricional é 

de extrema importância no desenvolvimento e manutenção da massa óssea e na 

prevenção e/ou tratamento da osteoporose. Um dos componentes dietéticos de grande 

importância para o tecido ósseo é o cálcio (BEDANI & ROSSI, 2005). 

O cálcio é um nutriente de grande importância para o organismo humano, pois 

participa de vários processos vitais, como: crescimento e manutenção dos ossos, 

regulação da pressão arterial, coagulação sanguínea, transmissão dos impulsos nervosos 

e contração muscular, dentre outros (CAMPOS et al., 2003). 

É um elemento fundamental ao organismo, porém não é produzido endogenamente e 

somente é adquirido através da ingestão diária de alimentos que o contêm ou de 

suplementos (GRÜDTNER et al., 1997). 
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Os suplementos dietéticos que contêm o cálcio e/ou a vitamina D3, às vezes em 

combinação com bifosfonados, terapia de recolocação do hormônio, ou calcitonina, são 

usados extensamente para a prevenção e o tratamento da deficiência do cálcio, da 

deficiência de vitamina D3, e/ou da osteoporose. Um regime autônomo de um 

suplemento que contém o cálcio mais a vitamina D3 diminui a perda mineral da 

densidade óssea, e assim o risco para fraturas. (REGINSTER et al., 2005). 

A quantidade de cálcio alimentar recomendada para manter a massa óssea é 

variável, propõe-se que adolescentes recebam 800 a 1200 mg/dia, homens 1000 mg, 

mulheres na pré-menopausa 1000 mg, mulheres na pós-menopausa em TRH 

(Tratamento de Reposição Hormonal) 1000 mg, mulheres grávidas e em período de 

lactação devem receber 1200 a 1500 mg/dia (GUARNEIRO & OLIVEIRA, 2004). 

 

 AS DIFERENTES FONTES DE CÁLCIO 

 

Diversos suplementos de cálcio estão atualmente disponíveis. Entretanto, a 

controvérsia existe a respeito das diferenças nas absorções do cálcio das várias fontes do 

suplemento. Diversos fatores podem influenciar nas absorções do cálcio dos 

suplementos incluindo: a fórmula do sal do cálcio, a sua solubilidade e o consumo do 

nutriente concomitante (MAKI, 2002). 

O mais recomendado é o carbonato de cálcio, que apresenta a maior quantidade de 

cálcio elementar (40%). O citrato de cálcio disponibiliza 21% de cálcio elementar, o 

lactato, 13% e o glutamato, 9% (CAMPOS et al., 2003). 

O uso terapêutico inicial do carbonato de cálcio foi como antiácido, sendo 

atualmente prescrito em diversas situações clínicas (REIS et al., 2003). Algumas 

apresentações são provenientes de concha de ostras (KOROLKOVAS, 2002), 
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considerado como uma alternativa terapêutica eficaz na prevenção e tratamento da 

osteoporose. 

A concha de ostra é uma fonte natural de cálcio geralmente utilizada para 

alimentação animal.  Aquecer e moer as conchas rende um pó fino, que consiste 

basicamente no carbonato do cálcio, mas que preserva uma estrutura de partícula típica.  

A ingestão de comprimidos do pó de concha de ostra é utilizada para aumentar o nível 

de cálcio sanguíneo e para reduzir ao mesmo tempo o nível do fosfato.  Uma vantagem 

adicional é a sua boa compactabilidade.  (SLATOPOLSKY, 1986). 

Há uma deficiência de relatos na literatura, a respeito da obtenção de formas 

farmacêuticas como pós, cápsulas e comprimidos a base de pó de concha de ostra, mas 

tal prática se apresenta como uma alternativa viável e eficaz na suplementação desse 

mineral. 

 

 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE PÓS E GRANULADOS 

 

• Área da superfície 

 

A área superficial das partículas pode estar grandemente relacionada às propriedades 

físico-químicas e farmacológicas de um fármaco, pois pode interferir em sua liberação 

da forma farmacêutica, seja esta administrada oral, parenteral, retal ou topicamente; 

além de influenciar na estabilidade física e resposta farmacológica do produto (LIMA, 

2000). 

A determinação da área de superfície de pós de fármacos, finamente divididos, pode 

ser importante para aqueles que apresentem uma solubilidade em água limitada; nestes 
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casos, o tamanho das partículas e, particularmente, a área de superfície do fármaco pode 

ter um efeito significativo sobre a velocidade de dissolução (LACHMAN et al., 2001). 

 

• Tamanho da partícula 

 

O tamanho médio das partículas de um princípio ativo influencia a compactação, 

mas a maneira como o tamanho de partícula afeta a compactação é um fato ainda não 

esclarecido. As correlações entre o tamanho médio das partículas e as propriedades dos 

comprimidos, como a densificação, a resistência à tração e a dureza, são importantes, 

porque podem gerar predições que facilitam a seleção e o design de partículas com 

tamanho apropriado (LEE & KUO, 2006). 

Em termos gerais, o tamanho de partícula do granulado aumenta proporcionalmente 

com as dimensões do comprimido. Um comprimido pequeno tende a ter perfil de 

partículas muito finas (240-100 mesh). Comprimidos maiores, formato oblongo, 

apresentarão um tamanho de partícula com um perfil dentro da amplitude de 180-60 

mesh. O perfil do tamanho da partícula deve estar de acordo com o tamanho final do 

comprimido (TOUSEY, 2002). 

Outros fatores que não o tamanho médio das partículas, também apresentam efeitos 

intensos na densificação, na resistência à tração e na dureza. Estes fatores incluem e não 

são limitados pela morfologia, conteúdo de água na partícula, cristalinidade, defeitos na 

estrutura de látice, impurezas, rupturas, os quais são todos fortemente dependentes do 

processo (LEE & KUO, 2006). 
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• Forma e distribuição da partícula 

 

A forma da partícula e sua distribuição de tamanho são fatores importantes para 

empacotamento e escoamento do pó ou granulados. O grau de empacotamento é 

fundamental para que se obtenha um enchimento regular da matriz de compressão 

(LACHMAN et al., 2001). 

Partículas esféricas apresentam bom escoamento, mas baixa compressibilidade. 

Partículas arredondadas de forma irregular combinam características favoráveis de 

escoamento e compressibilidade. A mistura de partículas de diferentes tamanhos pode 

aumentar a densidade aparente (ρA), porém se as partículas de menor tamanho estão em 

grande quantidade, pode haver uma queda neste parâmetro (NUNES, 2003). 

A distribuição do tamanho de partícula é um fator de comportamento importante na 

manipulação de um pó durante o desenvolvimento farmacêutico. Há, entretanto, ainda 

uma necessidade de que forneçam uma evidência para uma correlação média da 

distribuição de tamanho da partícula e a produção de pós (ALDERBORN et al., 2005). 

 

• Granulação 

 

A granulometria apresenta influência considerável sobre as características 

tecnológicas e biogalênicas dos grânulos. Uma das finalidades da granulação úmida é de 

melhorar certas propriedades físicas, dar densidade aos grânulos e aumentar o tamanho 

das partículas (ROLIM NETO, 1992; LACHMAN et al., 2001; SERRA & ROBLES, 

2003). 

A granulação melhora a coesão durante e após a compressão.  A coesividade e a 

compactibilidade dos pós é incrementada com a adição de aglutinantes que atuam 
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revestindo individualmente as partículas do pó, aumentando adesão entre eles e 

promovendo a formação de aglomerados. Supõe-se que durante o processo de 

compactação dos grânulos, estes são quebrados expondo superfícies do pó livres de 

aglutinantes, as quais contribuem também para melhorar sua compactibilidade (SERRA 

& ROBLES, 2003). 

Partículas leves, finas e secas também parecem ser mais sensíveis à compressão 

excessiva. Partículas excessivamente comprimidas apresentam segregação porque não 

conseguem mais se manter agregadas. O importante é compreender a natureza do 

granulado (TOUSEY, 2002). 

Existem muitas formulações e variáveis de processo envolvidas na fase de 

granulação e todas elas podem afetar as características do granulado obtido. O tamanho 

das partículas do granulado afeta o peso médio do comprimido, a variação do peso do 

comprimido, o tempo de desintegração, a friabilidade, o escoamento do granulado e a 

cinética de secagem do granulado úmido (LACHMAN et al., 2001). 

Algumas características dos granulados são importantes por influenciar 

significativamente o processo de compressão e as propriedades dos comprimidos. 

Nestas características, incluem-se a resistência mecânica, o escoamento do granel, a 

capacidade de empacotamento dos grânulos e a porosidade do grânulo (LACHMAN et 

al., 2001, HANCOCK et al., 2003). 

Os grânulos devem ser suficientemente resistentes para suportarem um 

manuseamento adequado sem se quebrarem produzindo pós muito finos durante a 

operação de mistura. A resistência e friabilidade do grânulo são propriedades 

importantes uma vez que afetam a distribuição do tamanho dos grânulos e, 

consequentemente, a sua compressibilidade (LACHMAN et al., 2001). 
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•  Fluxo e compactação de pós 

 

O escoamento é medido geralmente por uma taxa de massa ou volume de um pó que 

flui de um recipiente, não sendo uma propriedade intrínseca dos pós (RIOS, 2006). 

O ângulo de repouso tem sido utilizado como um método indireto de quantificar a 

fluidez de um pó, em função da sua relação com a coesão entre as partículas 

(STANIFORTH, 2005). Pode ser determinado experimentalmente permitindo-se que o 

pó flua por um funil e caia livremente sobre uma superfície. A altura e diâmetro do cone 

resultante são medidos para calcular o ângulo de repouso (ANSEL et al., 2000). 

O índice de compressibilidade (e a Razão de Hausner estreitamente relacionada), 

não é uma propriedade intrínseca do material. É uma medida indireta que relaciona uma 

razão (volumes ou densidades) com a capacidade de escoamento. 

Nenhum método de teste simples e único pode caracterizar adequadamente as 

propriedades de escoamento dos pós farmacêuticos. Alguns testes geram informações 

sobre as propriedades físicas para prever o que pode acontecer durante a produção e 

outros servem como uma ferramenta de classificação ou correlação (RIOS, 2006). 

 

• Densidade 

 

A densificação freqüentemente é necessária para melhorar as propriedades de 

manuseio dos materiais sólidos (ex. fluxo de pó) e para permitir o uso de operações de 

processamento mais eficientes (ex. compressão de comprimidos em alta velocidade) 

(HANCOCK et al., 2003). A densidade dos grânulos pode influenciar a 

compressibilidade dos materiais, a porosidade do comprimido ou, a dissolução do 

fármaco (LACHMAN et al., 2001). 
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Para as partículas esféricas, a densidade de empacotamento varia com a propagação 

da distribuição log-normal (Gaussiana). Para largas distribuições de tamanho, a 

densidade de empacotamento aumenta com a propagação da distribuição. Já nas 

distribuições relativamente estreitas, a densidade varia linearmente com a propagação 

da distribuição (RIDGWAY et al., 2006).  

 

• Porosidade 

 

A estrutura do poro de um comprimido é expressa em termos de porosidade e 

distribuição do tamanho do poro, esta afeta algumas propriedades do comprimido como 

força de tensão e tempo de desintegração.  Na literatura, os poros estão classificados em 

macroporos (>0,05 μm de diâmetro), mesoporos (0,002 - 0,05 μm de diâmetro) e 

microporos (<0,002 μm de diâmetro). A estrutura do poro dos pós, grânulos e 

comprimidos tem sido observada utilizando métodos como porosímetro de mercúrio ou 

adsorção de gás (NYSTRÖM & MATTSSON, 2001). 

A penetração do líquido na matriz porosa é fortemente afetada pelo tamanho do 

poro e por sua distribuição média. Se a maioria dos poros é grande, a penetração é mais 

rápida do que se a maioria dos poros fosse pequena. Uma distribuição de tamanho de 

poro mais estreita contribui para uma penetração mais lenta da água, mas ocorre uma 

maior saturação dos comprimidos com o líquido (RIIPPI et al., 1998). 

Foi demonstrado que a absorção dinâmica dos líquidos molhantes em meios porosos 

é controlada pela proporção relativa dos poros mais finos em relação ao aspecto de 

baixa proporção (seu comprimento regular e seu diâmetro) e aqueles dos poros 

altamente maiores conectados (RIDGWAY et al., 2006). 
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O comportamento da estrutura do poro do grânulo é altamente dependente da 

solubilidade, da taxa intrínseca da dissolução e do tamanho de partícula do material 

original do grânulo (RIIPPI et al., 1998). 

 

 INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS NA LIBERAÇÃO 

 

A absorção de fármacos, a partir de formas farmacêuticas sólidas administradas por 

via oral, depende de sua liberação e dissolução nas condições fisiológicas e 

permeabilidade das membranas biológicas que necessitam transpor. Com base nestas 

considerações, pode-se afirmar que a dissolução in vitro é uma etapa relevante para 

prever o desempenho in vivo do medicamento. Qualquer fator que altere os processos de 

desagregação e dissolução poderá afetar diretamente a biodisponibilidade, expressa em 

termos de quantidade de fármaco absorvido e velocidade do processo de absorção 

(AGUIAR et al., 2005). 

Como a absorção depende da quantidade de fármaco solúvel, características de 

dissolução adequadas são consideradas importantes para garantir os efeitos terapêuticos 

desejados. Se a velocidade de dissolução for inferior à de absorção, a liberação passa a 

ser um fator limitante da absorção e modifica cineticamente a biodisponibilidade do 

fármaco. Desse modo, torna-se imperativo realizar estudos de dissolução in vitro, a fim 

de se assegurar que a liberação da substância ativa apresente cinética adequada, 

garantindo, assim, sua qualidade biofarmacêutica (CASTRO et al., 2005). 

As velocidades de absorção, de início do efeito e a de duração da resposta 

terapêutica podem ser determinadas pelo tamanho de partícula na maioria das vias de 

administração (FLORENCE & ATTWOOD, 2003). 
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A granulometria de um pó é de importância indiscutível em relação a sua velocidade 

de dissolução. Essa propriedade pode influenciar a desintegração de comprimidos, a 

velocidade de dissolução in vivo e, consequentemente, a absorção do princípio ativo 

(STORPIRTIS et al., 1999).  A área de superfície é também importante para o controle 

da dissolução (RIDGWAY et al., 2006). 

Quando uma partícula de fármaco é reduzida, a área de superfície total criada 

aumenta, para as substâncias farmacêuticas com solubilidade escassa ou lenta, isso 

geralmente resulta no aumento da velocidade de dissolução, enquanto a solubilidade 

real do fármaco puro permanece a mesma. Portanto, quanto mais fino for o pó, maior a 

superfície que entra em contato com o meio de dissolução e mais rápido é o processo de 

dissolução. O umedecimento das partículas é o primeiro passo no processo de 

dissolução. Portanto, a velocidade de dissolução pode aumentar ou diminuir de acordo 

com o tamanho das partículas presentes na formulação (SOMMER & VENDRAMINI, 

2005). 

Além do tamanho, outras propriedades físicas das partículas do fármaco também 

influenciam indiretamente a área efetiva de superfície ao modificarem a taxa de atrito 

do solvente que entra em contato com o sólido. Essas propriedades incluem o formato e 

a densidade da partícula (ABDOU et al., 2004).  

Um estudo concluiu que a dissolução dos comprimidos de suplementos de cálcio é 

um importante indicador de biodisponibilidade desse íon e que o tempo de 

desintegração é determinante para a dissolução desses comprimidos (NUNES, 2001). 

Um estudo testou diversas fontes de carbonato de cálcio e observou que a 

solubilidade in vitro do pó de concha de ostra tem relação com o tamanho da partícula, 

o qual apresenta alta solubilidade, quando está reduzido e supõe que a forma da 
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partícula (arranjada em mais de uma camada de blocos retangulares) também tenha 

relação com a sua solubilidade (AJAKAIYE et al., 1997). 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Investigações sistemáticas dos efeitos destas propriedades dos pós são dificultadas 

porque é praticamente impossível variar uma destas propriedades isoladamente. Esta 

complexa interação torna difícil de distinguir os efeitos em comum das diferentes 

propriedades (JOHANSEN & SCHAEFER, 2001). 

Fato este observado no trabalho de Hounslow et al., 2000, onde foi concluído que 

não se pode considerar o tamanho do grânulo sozinho ao tentar explicar o 

comportamento da granulação, além da extensão da heterogeneidade dos grânulos que 

pode ser estabelecida durante a granulação. 

É de fundamental importância avaliar todas as características de pós e grânulos, 

entre elas, tamanho médio e distribuição, forma, estrutura e área da superfície da 

partícula, entre outros, para determinar os parâmetros envolvidos no processo de 

desenvolvimento da forma farmacêutica comprimido, para que este se torne 

terapeuticamente eficaz e economicamente viável. 

Não se pode avaliar um único parâmetro em separado, pois o conjunto de 

parâmetros prediz o comportamento de pós e granulados. Portanto, apesar da grande 

relevância e de ser o parâmetro mais estudado, o tamanho da partícula não pode ser 

avaliado isolado por não explicar totalmente os efeitos dos materiais em análise. 

É necessário mais estudo nessa área com o intuito de avaliar as possíveis influências 

dessas propriedades ou interações entre estas na obtenção de pós e granulados ideais no 

desenvolvimento de formas farmacêuticas sólidas.  
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Resumo: 
A osteoporose é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença 
metabólica óssea sistêmica, caracterizada por diminuição da massa óssea e deterioração 
da microarquitetura do tecido ósseo, com conseqüente aumento da fragilidade do osso e 
da suscetibilidade a fraturas. A suplementação de cálcio pode ser realizada utilizando-se 
diferentes sais de cálcio. O mais recomendado é o carbonato de cálcio, que apresenta a 
maior quantidade de cálcio elementar (40%). Atualmente, quando todos os caminhos 
levam à busca da qualidade total, torna-se indispensável conhecer perfeitamente cada 
fase de um processo produtivo. Neste caso, a validação é uma ferramenta da qualidade 
adequada para garantir a confiabilidade e reprodutibilidade de um método analítico, pois 
é um ato documentado que atesta que o mesmo conduz a resultados esperados. A 
escolha de uma metodologia é de fundamental importância para o procedimento do 
controle de qualidade de uma substância ativa ou forma farmacêutica. Desta forma, o 
presente trabalho teve por objetivo desenvolver e validar o método de doseamento da 
matéria-prima carbonato de cálcio por titulometria. As características de desempenho 
investigadas no processo de validação foram: exatidão, precisão, limite de detecção, 
limite de quantificação, linearidade e robustez. Os resultados obtidos demonstraram que 
o método é robusto, exato e preciso, apresentando resultados reprodutíveis e confiáveis. 
 
Palavras-chave: validação, titulometria, carbonato de cálcio. 
 
 
 
Abstract: 
Osteoporosis is defined by the World Health Organization as a systemic metabolic bone 
disease characterized by the reduction of bone mass and deterioration of the bone tissue 
microarchitecture, with consequent increase in bone fragility and susceptibility to 
fractures. The supplementation of calcium can be carried out using different calcium 
salts. The most recommended is calcium carbonate, which has the greatest quantity of 
elementary calcium (40%). Presently, when all the paths lead to the search of total 
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quality, it becomes indispensable knowing perfectly well each phase of a production 
process. In this case, the validation is an adequate tool of quality to guarantee the 
reliability and reproductivity of an analytical method, as it is a documented act that 
testifies that it leads to the expected results. The choice of a methodology is of 
fundamental importance to the procedure of quality control of an active substance or 
dosage form. Therefore, this work has the purpose of developing and validating the 
dosing method of the raw material calcium carbonate by titulometry. The characteristics 
of performance investigated in the validation process were:  accuracy, precision, 
detection limit, quantification limit, linearity and robustness. The results obtained show 
that the method is robust, accurate and precise, presenting reproductive and reliable 
results. 
 
Key-words: validation, titulometry, calcium carbonate. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de um método analítico, adaptação ou implementação de 

método conhecido, envolve processo de avaliação que estime sua eficiência na rotina do 

laboratório. Esse processo é denominado de validação (Brito et al., 2003). 

A validação do método analítico é um aspecto vital da garantia da qualidade 

analítica e se constitui em uma das exigências das normas de Boas Práticas de 

Laboratório (BPL) e Boas Práticas de Fabricação (BPF) vigentes (Soares Sobrinho et 

al., 2006). 

Em um programa de garantia de qualidade bem estruturado, a validação do método 

constitui-se em atividade essencial e inicial, representando um fator crítico na validação 

do processo produtivo (Soares Sobrinho et al., 2005).   

Segundo a RDC 210 (ANVISA, 2003), validação é um ato documentado que atesta 

que qualquer procedimento, processo, equipamento, material, operação, ou sistema 

realmente conduz aos resultados esperados. 

A validação tem como objetivo principal assegurar que determinado procedimento 

analítico forneça resultados reprodutíveis e confiáveis, que sejam adequados aos fins 
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para os quais tenha sido planejado (Matioli et al., 2004). Para tanto, deve apresentar 

especificidade, linearidade, intervalo, precisão, limite de quantificação, sensibilidade, 

exatidão, adequados à análise (ANVISA, RE 899/2003). 

Uma vez validada uma metodologia analítica, esta pode ser utilizada como pré-

requisito para o estudo de estabilidade bem como para o próprio controle de qualidade, 

além de ser utilizada na validação de limpeza e processo (Silva Filho et al., 2006).  

A necessidade da validação é justificada por ser um requisito inerente aos modernos 

processos de registro de medicamentos, para garantir a qualidade do produto, bem 

como, para a indústria do ponto de vista econômico e de competitividade no mercado 

(Monteiro et al., 2006). 

Os suplementos de cálcio são geralmente apresentados na forma de sais ou 

combinações de sais, por exemplo, carbonato, citrato, lactato e fosfato. Tais 

suplementos irão variar no conteúdo de cálcio, com maior porcentagem para carbonato 

de cálcio (40%). A ingestão de doses de 1500 mg/dia de cálcio ajuda na prevenção e 

tratamento da osteoporose (Bedani & Rossi, 2005). 

A titulação por formação de complexos são reações que dependem da combinação 

de íons, diversos dos íons de hidrogênio e hidróxido, que formam um íon ou um 

composto levemente dissociado. O ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), 

comumente na forma de sal dissódico, é um reagente muito importante para as 

titulações com formações de complexos e se tornou um dos mais notáveis reagentes 

usados na titrimetria (Jeffery et al., 1992).  

Com isso, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver e validar o método 

analítico de doseamento do carbonato de cálcio matéria-prima através da titulometria 

por complexação, com intuito de otimizar o método farmacopeico, garantindo que este 

atenda às exigências das aplicações analíticas, exigidas pela ANVISA. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Materiais utilizados: 

Para o trabalho desenvolvido, foram utilizadas vidrarias calibradas e reagentes 

preparados conforme métodos farmacopeicos, de forma a minimizar possíveis variáveis 

que poderiam influir na confiabilidade do método empregado. 

 

Vidrarias 

Bureta (Vidrolabor®), pipetas volumétricas (Pyrex®), provetas (Pyrex®), pipetas 

graduadas (Pyrex®), béqueres (Pyrex®), erlenmeyers (Pyrex®), bastão de vidro. 

 

Instrumentos 

Balança analítica (Shimadzu® AW 220), estufa (Imarvil®), espátula, agitador 

magnético (Quimis®), imã de agitação, suporte metálico. 

 

Reagentes 

EDTA 0,05M (SV) Merck®, ácido clorídrico PA (Quimex®), hidróxido de sódio 

(Nuclear®), azul de hidroxinaftol (Vetec®), água deionizada. 

 

Amostra utilizada 

Carbonato de cálcio (Dinalab, teor: 97,44%) 

 

2.2 Métodos 

 

2.2.1 Desenvolvimento do método analítico 
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O método analítico utilizado foi uma adaptação do doseamento do carbonato de 

cálcio matéria-prima descrito na USP (The United States Pharmacopoeia) Ed. 29 

(2006), pg. 345-346.  Segundo este, para o preparo da amostra deve-se pesar 200 mg de 

carbonato de cálcio e dessecar a 200ºC por 4 h. Umedecer a amostra com um pouco de 

água purificada e adicionar lentamente ácido clorídrico 3 N suficiente para dissolver. 

Adicionar 100 mL de água, 15 mL de hidróxido de sódio 1 N e 300 mg de azul de 

hidroxinaftol, titular com uma solução de EDTA 0,05M (SV) até coloração azul puro. 

Cada mL de EDTA equivale a 5,004 mg de carbonato de cálcio. 

A adaptação proposta foi avaliar a necessidade de dessecação da amostra e a 

quantidade de indicador suficiente para a verificação do ponto de equivalência. 

A partir do método farmacopéico foi realizada uma análise comparativa do 

doseamento com e sem dessecar a amostra, com o intuito de aumentar a agilidade do 

processo analítico. Em seguida, foram testadas variações na quantidade de indicador 

utilizada, visto que o mesmo dificultava a visualização do ponto de viragem. 

 

2.2.2 Validação do método analítico 

 

 Parâmetros avaliados 

Conforme a Resolução RE 899, de 29 de maio de 2003, considerando que este 

método encontra-se classificado na Categoria I da Tabela 2, foram avaliados os 

parâmetros de: robustez, linearidade, limite de quantificação, limite de detecção, 

precisão e exatidão para validação do método de doseamento do carbonato de cálcio 

matéria-prima. 
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• Robustez 

A robustez é a medida da capacidade que o método apresenta em se manter 

inalterável através de pequenas, mas deliberadas modificações em seus parâmetros e 

fornecer indicações de segurança durante o uso normal. 

Para validação do método foram analisadas variações nos volumes de hidróxido de 

sódio e fabricante do EDTA. Foram realizadas análises das amostras em seis replicatas 

na concentração de 200 mg (100%). 

 

• Linearidade 

É a capacidade de um método analítico de demonstrar que os resultados obtidos são 

diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro de um intervalo 

especificado. 

O teste foi realizado a partir de três curvas autênticas, construída por cinco 

concentrações (100, 125, 150, 175 e 250 mg) que variaram num intervalo de 50% a 

125% da concentração do teste, ou seja, dentro da faixa de aceitação do produto. 

 

• Precisão 

O teste de precisão pode avaliar os critérios de repetitividade, precisão intermediária 

e de reprodutibilidade. Neste trabalho, a precisão foi avaliada em dois níveis, 

repetitividade e precisão intermediária. A repetitividade (precisão intra-ensaio) é a 

concordância entre os resultados dentro de um curto período de tempo com o mesmo 

analista e mesma instrumentação. A precisão intermediária (precisão inter-ensaio) 

corresponde à concordância entre os resultados do mesmo laboratório, porém obtidos 

em dias diferentes, com analistas diferentes e/ou equipamentos diferentes. 
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A repetitividade foi determinada pela análise de seis replicatas e a precisão 

intermediária também realizada em seis replicatas, mas em dois dias por analistas 

diferentes.  

 

• Exatidão 

A exatidão de um método analítico é a proximidade dos resultados obtidos pelo 

método em estudo em relação ao valor teórico. 

A exatidão foi obtida a partir de análises de amostras em concentrações conhecidas 

de carbonato de cálcio, em três replicatas, equivalentes a 50, 100 e 150% (baixa, média 

e alta) da concentração teórica analisada (200 mg), cobrindo a faixa especificada do 

produto que varia de 98,5 a 100,5%. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Desenvolvimento do método 

 

3.1.1 Retirada da dessecação 

 

Com o intuito de agilizar a análise do teste de doseamento, bem como de reduzir o 

custo verificou-se a interferência da retirada da etapa de dessecação durante a análise. 

Tendo em vista que a dessecação é utilizada apenas para a retirada da umidade residual, 

acreditando não interferir no procedimento. O estudo comparativo foi realizado em 

quadruplicata. A tabela 1 mostra os resultados obtidos desta análise e o tratamento 

estatístico realizado pelo teste t-Student que analisou se havia diferença entre as médias 

obtidas. 
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Tabela 1: Comparação entre os resultados obtidos das análises realizadas com e sem a 
dessecação e o tratamento estatístico presumindo variâncias diferentes.  

Método Amostras – Concentração (%) Média 
(%) 

DPR 
(%) t(cal) t(0.95 , 3) 1 2 3 4 

Com 
dessecação 97,57 96,29 97,06 96,80 96,93 0,55 

1,2641 2,4469 Sem 
dessecação 97,57 97,57 97,06 97,06 97,32 0,30 

 

3.1.2 Quantidade de indicador 

A quantidade de indicador preconizada pela monografia, 300 mg, dificultava a 

visualização do ponto de viragem, por isso foi realizado um estudo prévio para se 

determinar a quantidade de indicador ideal para se visualizar o ponto de equivalência 

com nitidez.  Foram testadas seis replicatas utilizando quantidade de azul de 

hidroxinaftol equivalente a 150, 225 e 300 mg. A tabela 2 mostra o resultado obtido das 

análises pelo método em desenvolvimento. Foi realizado o tratamento estatístico através 

da ANOVA, que analisou se havia diferença entre as médias obtidas a partir das 

quantidades de indicador em estudo. 

 

Tabela 2: Avaliação da quantidade de indicador a ser empregada no método em 
desenvolvimento utilizando ANOVA one-way. 
Quantidade 
de indicador 

(mg) 

Amostras – Concentração (%) Média 
(%) 

DPR 
(%) F(cal) F(0.95,5) 

1 2 3 4 5 6 
150 96,95 96,83 96,95 96,83 97,09 97,09 96,96 0,12 

2,5046 3,6823 225 97,09 96,95 97,09 97,09 96,83 96,83 96,98 0,13 
300 96,83 97,09 97,20 97,33 97,09 97,20 97,12 0,17 

 

3.2 Validação do método de doseamento do carbonato de cálcio – matéria-prima 

 

3.2.1 Parâmetros avaliados 

 

 Linearidade 
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Os resultados da linearidade estão expostos na tabela 3. Os pontos das três curvas de 

linearidade foram plotados em um único gráfico evidenciado na figura 1. 

Tabela 3: Resultados da linearidade. 
Concentração de 

CaCO3 (mg) 
Concentração de CaCO3 (mg) Média das 

curvas (mg) DPR (%) Curva 1 Curva 2 Curva 3 
100 98,33 97,58 97,33 97,75 0,53 
125 121,10 121,35 121,10 121,18 0,12 
150 145,37 145,62 146,12 145,70 0,26 
175 171,14 170,14 172,64 171,31 0,73 
250 245,20 247,70 246,20 246,37 0,51 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 1: Gráfico da linearidade. 
 

 Robustez 

Os resultados obtidos com o parâmetro robustez para o volume de NaOH 1N 

utilizado foram tratados estatisticamente através da ANOVA one-way, para avaliar se 

havia diferença entre as médias obtidas e estão demonstrados na tabela 4. 

 

Tabela 4: Resultado da robustez variando a quantidade de NaOH 1N. 
Volume de 

NaOH 
(mL) 

Amostras – Concentração (%) Média 
(%) 

DPR 
(%) F(cal) F(0.95,5) 

1 2 3 4 5 6 
13 96,33 96,70 96,58 96,83 96,70 97,08 96,70 0,26 

0,5988 3,6823 15 97,20 96,70 96,95 96,33 97,08 97,08 96,89 0,33 
17 96,70 96,33 97,08 96,95 96,45 97,08 96,77 0,33 

 

mg 
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A avaliação da procedência (fabricante) de EDTA foi realizada utilizando uma 

solução da Merck® e outra solução preparada com o sal da Nuclear®, o qual foi fatorado 

seguindo método farmacopeico.  Os resultados estão dispostos na tabela 5. 

 

Tabela 5: Resultado da robustez variando diferentes fabricantes de EDTA 0,05 M, 
presumindo variâncias equivalentes. 
Procedên- 

cia do 
EDTA 

Amostras – Concentração (%) Média 
(%) 

DPR 
(%) t(cal) t(0.95,5) 

1 2 3 4 5 6 
Merck® 96,83 96,45 96,58 96,58 96,33 96,58 96,56 0,17 1,1417 2,2622 Nuclear® 96,53 96,40 96,40 96,65 96,65 96,78 96,57 0,16 
 

 Precisão 

 

Repetitividade 

A repetitividade foi realizada em sextuplicata e os resultados obtidos encontram-se 

expostos na tabela 6. 

 

Tabela 6: Resultado analítico da repetitividade do método. 

 

 

Precisão Intermediária 

Os resultados obtidos com este parâmetro estão dispostos na tabela 7. 

 

Tabela 7: Resultado analítico da precisão intermediária do método. 
 Amostras – Concentração (%) Média 

(%) 
DPR 
(%) 1 2 3 4 5 

Analista 1 1º dia 98,58 97,83 97,58 96,95 94,33 97,05 1,68 
2º dia 97,83 97,32 97,32 97,58 97,32 97,47 0,23 

Analista 2 1º dia 97,58 97,08 97,58 97,58 97,32 97,43 0,23 
2º dia 97,32 97,63 97,58 97,58 97,08 97,44 0,24 

 

Amostras 
Concentração (%) Média 

(%) 
DPR 
(%) 1 2 3 4 5 6 

96,58 96,33 96,58 95,08 97,33 96,08 96,33 0,77 
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      Tabela 8: Tratamento estatístico da precisão intermediária do método. 
 

 

 

O tratamento estatístico realizado pelo teste t-Student verificou se havia diferença 

entre as médias obtidas entre os analistas no primeiro e segundo dia, assim como entre o 

mesmo analista nos diferentes dias, podendo ser visualizado na tabela 8. 

 

 Exatidão 

Os resultados obtidos com o parâmetro exatidão estão dispostos na tabela 9. 

 

Tabela 9: Resultado analítico e tratamento estatístico da exatidão. 
Concentração 

teórica (%) 
Amostras (mg) Média (%) DPR (%) t (cal) t (0.95 , 2) 1 2 3 

50 99,08 99,58 99,08 99,25 0,29 3,8099 
4,303 100 199,16 198,91 199,66 199,24 0,19 3,4470 

150 298,99 299,24 299,74 299,32 0,13 3,0842 
 

4 DISCUSSÃO 

 

4.1 Desenvolvimento do método 

 

4.1.1 Retirada da dessecação 

Conforme observado na tabela 1, como o t calculado é menor que o t tabelado, 

pode-se afirmar que não há diferença estatisticamente significativa entre os resultados 

obtidos, num intervalo de confiança de 95%. Sendo assim, a retirada da dessecação 

passou a ser utilizado pelo método a ser validado, por ser mais viável na rotina 

laboratorial. 

 

 t calculado t (0.95 , 5) 
1º dia – Analistas 1 e 2 0,5080 2,7765 
2º dia – Analistas 1 e 2 0,2460 2,3060 
Analista 1 – 1º e 2º dias 0,5703 2,7765 
Analista 2 – 1º e 2º dias 0,0689 2,3060 
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4.1.2 Quantidade de indicador 

De acordo com a tabela 2, o F calculado é menor que o F tabelado, logo se 

confirmou estatisticamente que o método não sofreu interferência com as diferentes 

quantidades de indicador testadas, e desta forma adotou-se 150 mg, em virtude da 

melhor visualização do ponto de viragem e também considerando uma provável redução 

de custo operacional. 

 

4.2 Validação do método 

 

4.2.1 Parâmetros avaliados 

 

• Linearidade 

Pelo método dos mínimos quadrados obteve-se a seguinte equação da reta: y = 

0,9947x – 2,6855. A análise da regressão linear demonstrou um coeficiente de 

determinação (R2) muito próximo da unidade (0,99967), o que comprova a linearidade 

do método.  

Através da análise de variância (ANOVA), podemos testar a linearidade do método 

e a significância estatística da curva ajustada. Utilizando a razão entre a média 

quadrática devido à falta de ajuste e a média quadrática devido ao erro puro foi possível 

verificar se houve falta de ajuste. 

Esta relação apresentou um F calculado de 2,7192 abaixo do valor crítico tabelado 

3,7083; onde podemos afirmar no nível de 95% de confiança que o modelo linear está 

bem ajustado na faixa de concentração estudada. 

A partir da curva analítica foram estimados o LD e LQ, através das fórmulas LQ = 

DPa x 10/IC e LD = DPa x 3/IC, obtendo os seguintes valores LD = 1,41 mg e LQ = 
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2,14 mg. Onde: DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo do Y, médio das três 

curvas e IC é a inclinação da curva de calibração. 

 

• Robustez 

De acordo com os resultados descritos nas tabelas 4 e 5, e o tratamento estatístico 

realizado por ANOVA one-way e pelo teste t-Student respectivamente, pode-se afirmar 

que o método é robusto, com 95% de confiança, pois não há diferença estatisticamente 

significativa entre as médias dos parâmetros avaliados. 

 

• Precisão 

De acordo com os resultados expostos na tabela 6 pode-se concluir que o método 

apresenta uma boa repetitividade, visto que o desvio padrão relativo é inferior a 5%, 

limite especificado pela RE 899, ANVISA. 

Como observado nas tabelas 7 e 8, o t calculado é menor que o t tabelado, logo 

podemos afirmar com 95% de confiança que não há diferença estatisticamente 

significativa entre dias e analistas. Portanto, o método apresenta-se preciso intra-corrida 

e inter-corrida. 

 

• Exatidão 

De acordo com o tratamento estatístico realizado por t-Student, vendo que o t 

calculado foi inferior ao t tabelado para as concentrações citadas na tabela 9, não há 

evidência de erro sistemático no método analítico com nível de confiança de 95%, 

comprovando assim que o método é exato. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os parâmetros investigados garantiram que o método é robusto, exato e preciso para 

determinação de teor de carbonato de cálcio, portanto o método foi considerado 

validado, conforme a RE 899, ANVISA. É um método simples, rápido e apresenta 

confiabilidade e segurança necessária para procedimentos analíticos, sendo 

recomendado para análises em laboratórios de controle de qualidade. Apresentando-se 

portanto, como uma alternativa de baixo custo para a rotina da indústria farmacêutica. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE PÓS E GRANULADOS A PARTIR DO PÓ DE 

CONCHA DE OSTRA EMPREGANDO PLANEJAMENTO FATORIAL 

 

INTRODUÇÃO 

 

O cálcio é um composto mineral que está presente no organismo em quantidades mais 

elevadas em relação a outros minerais (PINHO et al., 2004). Este elemento desempenha 

funções vitais, como: crescimento e manutenção dos ossos, regulação da pressão arterial, 

coagulação sanguínea, transmissão dos impulsos nervosos e contração muscular, dentre 

outros (REIS et al., 2003). 

As necessidades diárias de cálcio variam em relação à idade, sexo e certas condições 

(gravidez e amamentação) sendo de 600 mg a 1000 mg para adulto, 1500 mg para gestante 

e 1000 mg para criança (PINHO et al., 2004). A ingestão e absorção ineficientes deste 

mineral podem acarretar problemas como a osteoporose, osteomalácia, tetania, raquitismo e 

aumento da incidência de hipertensão (REIS et al., 2003). 

O conhecimento das diversas características de cada pó ou de misturas destes é de 

fundamental importância nas etapas de desenvolvimento de produtos na indústria 

farmacêutica, direcionando o formulador para a melhor escolha de constituintes da mistura, 

seleção de processos e equipamentos que permitam a otimização dos métodos de produção 

(LIMA, 2000). 

No processo de granulação, muitos problemas na escolha da formulação exata e nas 

condições do processo, bem como dificuldades no controle deste surgem por causa das 

variações das propriedades físicas dos insumos.  Todavia, o conhecimento dos efeitos das 

propriedades destes insumos ainda é escasso (JOHANSEN & SCHAEFER, 2001). 
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O tamanho médio das partículas do pó é a propriedade que tem sido geralmente a mais 

examinada, embora isolada não possa explicar totalmente os efeitos observados. Outras 

propriedades, tais como a distribuição do tamanho da partícula, a forma da partícula, a 

estrutura e área da superfície e a umidade também apresentam um papel significativo no 

processo de granulação (JOHANSEN & SCHAEFER, 2001). 

O presente trabalho teve por objetivo realizar a caracterização física do pó e granulado 

de concha de ostra, empregando a técnica de planejamento fatorial, visando avaliar a 

influência de cada parâmetro modificado durante o processo de obtenção dos lotes de 

bancada. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Matérias-primas 

Pó de concha de ostra, talco, celulose microcristalina 101 e 102, polivinilpirrolidona 

(PVP- K30), glicolato de amido sódico, solução hidroalcoólica (1:1). 

 

Equipamentos 

Instrumento de repartição granulométrica Marconi®, equipamento de microanálise 

elementar Noran® instruments – Software Vantage®, estufa Fabbe–Primar®, granulador 

Fabbe–Primar®, metalizador “Sputter Coater” Bal-tec®, microscópio Eletrônico de 

Varredura Jeol®, porosímetro ASAP 2010 - Micromeritics®, Tap Density Varian®. 

 

Métodos 
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 Caracterização do pó de concha de ostra e granulados 

  

Determinação granulométrica dos pós 

Pesou-se 100,0 g da amostra (pó e granulado), que foram transferidos para o 

equipamento de repartição. Este foi programado para vibrar por 15 minutos. A quantidade 

de pó retida em cada malha foi pesada e foram calculados os percentuais de retenção. O 

ensaio foi realizado em triplicata. As malhas utilizadas foram de 710, 600, 425, 250 e 150 

µm. 

 

Ângulo de repouso e tempo de escoamento 

Pesou-se 10,0 g de cada amostra e transferiu-se para um funil normatizado deixando-o a 

20 cm da superfície. A amostra foi liberada para escoar livremente e registrado o tempo de 

escoamento, a altura e o raio do cone formado. O ângulo de repouso foi calculado através 

da fórmula: tg θ = h/r, onde “h” é a altura e “r” o raio do cone formado. O ensaio foi 

realizado em triplicata. 

 

Compressibilidade 

Pesou-se 10,0 g de cada amostra, que foi transferido para uma proveta de 50 mL, 

verificando-se o V0 (volume inicial). O instrumento foi programado para realização de 10 e 

500 compactações e registrado o valor correspondente ao V10 e V500 respectivamente O 

ensaio foi realizado em triplicata. Através deste ensaio foi possível calcular a densidade 

aparente (dap) e compactada (dcp), onde: dap = m/V0 e dcp = m/V500, sendo m, a massa 
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(peso) da amostra. O índice de Carr (IC) foi determinado utilizando a fórmula: IC = [ dcp–

da /dcp ] x 100.  O fator de Haussner (FH) foi calculado pela fórmula: FH = dcp/dap. 

 

Microscopia eletrônica de varredura e microanálise elementar 

Uma amostra do pó e outra do granulado foram fixadas a um suporte contendo uma fita 

de carbono e em seguida, metalizadas com um filme de 10–20 mm de ouro e conduzidas 

para avaliação em microscópio eletrônico de varredura contendo um instrumento de 

microanálise elementar acoplado, esta foi realizada apenas no pó de concha de ostra. 

 

Porosidade 

Foi realizada através do porosímetro em amostras do pó de concha de ostra, do 

granulado, fração do granulado e comprimido. 

 

 Planejamento estatístico e quantitativo de excipientes 

 

Adotou-se o planejamento fatorial para obtenção de diferentes formulações, 

considerando a ortogonalidade de planejamento em relação às variáveis estudadas. Foram 

fixados dois níveis e três variáveis, conforme Tab. 10 (ANEXO I). A equação que expressa 

o número de formulações é descrita por 2n, em que 2 é o número de níveis e n é o número 

de variáveis. Obtendo-se assim 8 combinações, ver Tab. 11 (ANEXO I). As variáveis 

analisados foram a concentração de PVP (2,5% e 5,0%), volume da solução de molhagem 

(planejamento 1, 120 e 150 mL e para o planejamento 2, 400 e 500mL) e tempo de 

secagem (planejamento 1, 2 e 3 h e para o planejamento 2, 4 e 5 h) . 
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A Tab. 12, ANEXO I, mostra as formulações dos lotes de bancada utilizadas no 

planejamento para obtenção dos granulados e a FIGURA 2, ANEXO I, mostra o 

fluxograma de preparação desses lotes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Microanálise elementar 

 

Este ensaio teve por finalidade fazer uma avaliação qualitativa dos elementos presentes 

no pó de concha de ostra. O resultado pode ser visualizado na FIGURA 3 e este veio a 

confirmar a análise de composição química realizada anteriormente com o mesmo pó 

utilizando ensaio quantitativo, Tab. 13. Mesmo não sendo possível quantificar cada 

elemento através da microanálise elementar é evidente a grande proporção do cálcio, 

carbono e oxigênio, confirmando a prevalência de carbonato de cálcio na amostra. A 

quantidade de ouro presente refere-se à preparação da amostra, onde a mesma é preparada 

sob recipiente de cobre e coberta com fios de ouro. 

 

TABELA 13: Composição química do pó 
de concha de ostra (NUNES, 2001). 

                            

 

 

 

                                                                              FIGURA 3: Microanálise elementar do pó.  

 

ELEMENTO PROPORÇÃO (%)
Cálcio 52,47 

Magnésio 0,87 
Ferro 0,23 
Sódio 0,87 

Potássio 0,04 
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 PLANEJAMENTO 1 

 

Assim, para a obtenção dos lotes de bancada do planejamento 1, utilizou-se uma massa 

de 700 g, onde 40% era destinado a caracterização física dos granulados e 60% para 

compressão. Utilizou-se malha de 3,0 mm para granular e 1,0 mm para calibrar. Como 

níveis para o volume de molhagem, selecionou-se 120 e 150 mL, essa escolha foi definida 

experimentalmente, onde a solução hidroalcoólica  foi adicionada lentamente até se obter 

uma massa com características para granulação e outra com excesso de solução molhante, 

porém que propiciou a granulação. O mesmo ocorreu com a escolha para o nível do tempo 

de secagem, visando ser produzido um granulado seco e friável e outro com umidade 

residual que possibilitasse o processo de compressão. 

  

 Repartição granulométrica do pó e granulados 

 

Para avaliação da análise granulométrica determinou-se um percentual de 5% de 

partículas grandes (acima de 710 µm), 10% de partículas finas (abaixo de 250 µm) e 70% 

das partículas entre 250 e 710 µm, com uma variação de 5%.  

A FIGURA 4 mostra a distribuição granulométrica do pó de concha de ostra. 

Analisando o pó de concha de ostra, este apresentou-se como um pó fino, visto que grande 

parte de suas partículas concentraram-se abaixo de 250 µm; de fluxo ruim, pois através do 

teste de ângulo de repouso, o pó não apresentou escoamento. Diante disso, o tempo de 

escoamento foi considerado infinito, não sendo possível calcular o ângulo de repouso. 
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FIGURA 4: Distribuição granulométrica do pó de concha de ostra. 

 

Utilizando os valores das densidades aparente e compactada foi possível  calcular o 

Fator de Haussner e o Índice de Carr. O pó apresentou estes fatores dentro das 

especificações caracterizando-se como um pó de fácil compressibilidade. 

Na Tab. 14 segue o percentual de retenção de partículas referente ao pó de concha de 

ostra e aos 08 lotes de bancada obtidos com o planejamento 1. Analisando os histogramas 

da FIGURA 5, que representam a repartição granulométrica dos lotes de bancada, 

observou-se que os lotes com uma distribuição mais próxima da especificação estabelecida 

acima e aceitando variação acima de 5% foram os LB II, LB III e LB IV, e que a única 

variável comum entre eles foi o tempo de secagem. 

É importante observar que quando se trabalhou com o menor tempo de secagem a 

tendência foi aumentar o número de partículas grandes, com exceção do LB VIII, 

possivelmente devido à utilização do menor volume de molhagem e menor concentração de 

PVP, isto também foi observado esse comportamento no LB IV, onde apresentaram um 

percentual elevado de partículas finas, neste caso, independente do tempo de secagem. 
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FIGURA 5: Representação esquemática da distribuição granulométrica dos lotes de 
bancada referentes ao planejamento 1. 
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Quando se utilizou maior tempo de secagem, obteve-se a maior concentração das 

partículas na faixa entre 250 e 425 µm, porém o LB I igualmente ao LB V, ambos com 

maior concentração de PVP e maior volume de molhagem, apresentaram-se com elevado 

percentual de partículas maiores, independente do tempo de secagem, e quando se tinha o 

maior tempo de secagem esse percentual foi ainda maior. 

 

TABELA 14: Distribuição granulométrica do pó de concha de ostra e dos lotes de bancada 
do planejamento 1. 

Malha 

(µm) 

% Retenção de partículas nas malhas 

Pó LB I LB II LB III LB IV LB V LB VI LB VII LB VIII 

710 0,25 62,57 13,99 18,73 4,39 47,08 43,40 38,23 2,90 

600 0,60 18,39 15,41 22,53 6,17 23,79 26,63 26,50 5,31 

425 1,71 12,09 27,61 31,30 14,17 16,0 17,43 22,79 14,91 

250 16,87 5,41 33,73 22,40 47,01 19,66 9,44 10,81 47,77 

150 31,67 0,84 6,87 3,68 21,06 1,84 1,93 1,23 21,71 

coletor 48,90 0,70 2,39 1,36 7,20 1,63 1,17 0,44 7,40 

 

Verificando-se os resultados para determinação da compressibilidade dos granulados 

pôde-se observar que os parâmetros analisados não interferem nesta característica, pois 

todos os lotes apresentaram valores muito próximos, mas este parâmetro foi melhorado 

quando o pó foi submetido ao processo de granulação. Os resultados estão expostos na Tab. 

15. 

Analisando-se as características de fluxo, todos os lotes apresentaram-se dentro das 

especificações, tanto relacionado ao ângulo de repouso como a velocidade de escoamento. 

Mas o ângulo de repouso dos lotes LB V e LB VIII ficaram abaixo da média dos outros 
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lotes, provavelmente não há relação entre eles; embora, os mesmos tenham sido preparados 

utilizando o menor tempo de secagem. 

 

TABELA 15: Resultados da caracterização física do pó de concha de ostra e granulados 
referente ao planejamento 1. 

Parâmetros Especificações Pó LB I LB II LB III LB IV LB V LB VI LB VII LB VIII 

Tempo de 

escoamento (s) 
< 10 ∞ 1,56 1,27 1,38 1,12 1,43 1,56 1,61 1,31 

Ângulo de 

repouso (º) 
< 30 - 24,58 24,78 24,72 22,24 11,80 23,27 23,06 19,34 

dap (g/mL) - 0,97 0,54 0,52 0,53 0,53 0,56 0,51 0,51 0,55 

dcp (g/mL) - 1,03 0,58 0,55 0,55 0,57 0,63 0,55 0,55 0,63 

IC (%) < 15 5,83 6,90 5,45 3,64 7,02 10,4 7,27 7,27 12,70 

FH < 1,25 1,06 1,07 1,06 1,04 1,08 1,12 1,08 1,08 1,15 

 

Vale ressaltar que o processo de granulação é de extrema importância para se obter 

misturas de pós que favoreçam as características de fluxo, que está diretamente relacionada 

com alimentação na compressora para que se tenha uma distribuição uniforme na matriz de 

compressão, frente a um pó que não apresente boas características de fluxo. 

Do ponto de vista prático, durante a compressão dos lotes de bancada, os lotes LB I, LB 

V e LB VIII, apresentaram dificuldade quanto a obtenção de comprimidos com dureza e 

peso médio em conformidade com as especificações. 

Diante dos resultados obtidos, o LB IV foi selecionado para realizar os testes 

subseqüentes para verificação da porosidade e microscopia eletrônica. A porosidade foi 

realizada no aparelho ASAP 2010, que é sensível apenas a quantificação de microporos. 

Obtivemos como resultado, valores negativos, indício da ausência desse tipo de poro. 

Resultado esse encontrado no pó de concha de ostra, no granulado, na sua fração (retenção 

da malha 425 µm) e no comprimido. Outro teste pode ser realizado num equipamento que 

seja sensível aos demais tipos de poros. 



SANTANA, A.K.M. Caracterização de diferentes granulados e comprimidos de carbonato de cálcio a partir de concha de ostra. 
                                                                                                                                                                                     Capítulo III 

 47

A microscopia eletrônica de varredura foi realizada no pó de concha de ostra e no 

granulado e pode ser visualizada na FIGURA 6, onde após a granulação observou-se 

partículas maiores, de morfologia mais regular e com distribuição de tamanho mais 

uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6: Microscopia eletrônica de varredura do pó de concha de ostra (aumento 55x) e 
do granulado do LB IV (aumento 35x) do planejamento 1. 
 

 

 PLANEJAMENTO 2 

 

Para o planejamento 2 foi definido partir de 1,0 Kg de massa para cada LB, pois esta 

quantidade favorecia as análises prospostas. Logo, tentou-se aproximar o máximo do 

planejamento anterior para que não houvesse diferentes interpretações. Utilizou-se como 

níveis para o parâmetro de volume de molhagem, 400 e 500 mL,  a escolha foi feita 

semelhante ao planejamento 1, o mesmo foi definido para os níveis do tempo de secagem 

que foram 4 e 5 h. Para granular, utilizou-se malha 3,0 mm e para calibração 1,0 mm. 
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 Repartição granulométrica de granulados 

 

Para avaliação da análise granulométrica determinou-se um percentual de 5% de 

partículas grandes (acima de 710 µm), 10% de partículas finas (abaixo de 250 µm) e 70% 

das partículas entre 250 e 710 µm, com uma variação de 5%.  

A distribuição granulométrica dos lotes de bancada estão dispostos na Tab. 16. Devido 

à diminuição da malha de calibração, a maioria dos lotes de bancada apresentaram um 

elevado percentual de partículas finas. Como os lotes apresentaram praticamente a mesma 

distribuição, fica difícil correlacioná-los com os parâmetros analisados no planejamento, o 

que pode estar indicando que não há interferência destes fatores na distribuição 

granulométrica. Essa distribuição pode ser verificada na FIGURA 7. 

 

TABELA 16: Distribuição granulométrica do pó de concha de ostra e dos lotes de bancada 
referente ao planejamento 2. 

Malha 

(µm) 

% Retenção de partículas nas malhas 

Pó LB I LB II LB III LB IV LB V LB VI LB VII LB VIII 

710 0,25 11,41 5,87 8,24 3,37 9,18 4,24 12,51 6,88 

600 0,60 13,50 14,66 17,76 14,46 15,04 15,08 18,27 13,32 

425 1,71 14,22 17,69 21,66 28,03 15,93 22,66 18,61 17,63 

250 16,87 18,62 21,23 21,68 27,12 19,71 24,18 19,14 22,13 

150 31,67 13,15 13,71 11,53 11,25 12,94 14,28 11,06 14,43 

coletor 48,90 29,10 26,84 19,13 17,13 27,20 19,56 20,41 25,62 
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FIGURA 7: Representação esquemática da distribuição granulométrica dos lotes de 
bancada referentes ao planejamento 2. 
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Os lotes que se apresentaram atendendo a distribuição do tamanho de partícula, acima 

citadas, foram LB III, LB IV e LB VI, entre eles o LB IV apresentou uma distribuição mais 

próxima da distribuição normal, logo este foi selecionado para realização dos testes de 

porosidade e microscopia eletrônica. Esta pode ser visualizada na FIGURA 8. 

O resultado do teste de porosidade apresentou um valor de 41.232 °A como média para 

o diâmetro dos microporos. 

 

            
FIGURA 8: Microscopia eletrônica de varredura do pó de concha de ostra (aumento 55x) e 
do granulado do LB IV (aumento 35x) do planejamento 2. 
 

 

 Caracterização física dos granulados do planejamento 2: 

 

Os resultados da caracterização física dos granulados podem ser visualizados na Tab. 

17. Analisando-se as características de fluxo dos granulados, referente ao ângulo de 

repouso e velocidade de escoamento, pôde-se observar que todos se encontravam dentro 

das especificações, no entanto os LB I e LB V se apresentaram com seus resultados abaixo 

da média quando comparados aos outros lotes. Estes resultados sugerem que deve ter sido 

devido à influência da maior concentração de PVP e um maior volume de molhagem, sendo 

independente do tempo de secagem. 
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De acordo com as características de compressibilidade, apenas os LB II e LB III 

encontraram-se atendendo a especificação no que se refere à IC e FH. Porém, os LB I, III, 

V, VI e VII não apresentaram problemas durante a compressão, os demais apresentaram 

dificuldade para obtenção de comprimidos com dureza e peso médio satisfatórios. 

 

TABELA 17: Resultados da caracterização física do pó de concha de ostra e granulados 
referente ao planejamento 2. 

Parâmetros Especificações Pó LB I LB II LB III LB IV LB V LB VI LB VII LB VIII 

Tempo de 

escoamento (s) 
< 10 ∞ 1,03 0,92 1,14 1,07 0,92 1,0 1,03 1,14 

Ângulo de 

repouso (º) 
< 30 - 19,69 20,98 20,65 22,11 17,40 22,0 20,81 20,43 

dap (g/mL) - 0,97 0,33 0,36 0,36 0,29 0,35 0,30 0,35 0,30 

dcp (g/mL) - 1,03 0,45 0,42 0,41 0,37 0,45 0,38 0,44 0,41 

IC (%) < 15 5,83 26,67 14,29 12,20 21,62 22,22 21,05 20,45 26,83 

FH < 1,25 1,06 1,36 1,17 1,14 1,28 1,28 1,27 1,26 1,37 

 

Fazendo um comparativo entre os planejamentos 1 e 2, foi observado que a diminuição 

do tamanho da partícula pode até favorecer parâmetros relacionados à liberação do 

fármaco, mas pode vir a interferir na etapa do processo tecnológico. 

Foi também verificado que a granulação na malha de abertura maior (3 mm) e a 

calibração na malha de abertura de 1 mm, como foi o caso observado no planejamento 2, 

pode ocasionar a quebra dos grânulos gerando um percentual de partículas finas mais 

elevado quando comparado com o processo submetido no planejamento 1, quando se 

granulou em malha com abertura de 3 mm e se calibrou em malha de 2 mm. 

É proposto, ainda assim, que se reproduza os experimentos com lotes piloto a fim de 

minimizar todas as variáveis que não façam parte do planejamento, para se obter resultados 

mais conclusivos. 
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CONCLUSÃO 

 

A utilização do planejamento fatorial foi de grande relevância para que se pudesse 

avaliar a influência dos parâmetros do processo como tempo de secagem e de formulação 

como concentração de PVP e volume de molhagem, frente às características físicas dos 

granulados obtidos com os lotes de bancada. 

Mesmo não se determinando um fator resposta para o planejamento, verificou-se que 

cada parâmetro apresentou influência em determinada característica analisada, mas que 

nenhum desses fatores têm provável influência sem a presença de um outro. Embora o 

volume de molhagem e a concentração de PVP indiquem exercer maior influência nas 

respostas analisadas, o tempo de secagem também demonstrou influenciar, como foi 

observado na distribuição granulométrica do planejamento 1, o que levou a acreditar em 

uma possível interação entre eles. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CAPÍTULO IV 
 
  

CO-VALIDAÇÃO DO DOSEAMENTO DE 
COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE CÁLCIO E 

VALIDAÇÃO DO MÉTODO PARA 
QUANTIFICAÇÃO POR DISSOLUÇÃO 

 
 

(Artigo submetido à Revista Brasileira de Ciências 
Farmacêuticas) 
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CO-VALIDAÇÃO DO DOSEAMENTO DE COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE 
CÁLCIO E VALIDAÇÃO DO MÉTODO PARA QUANTIFICAÇÃO POR 

DISSOLUÇÃO. 
 

CO-VALIDATION OF ASSAY OF CALCIUM CARBONATE TABLETS AND 
VALIDATION OF QUANTIFICATION METHOD BY DISSOLUTION. 

 
 

Aíla Karla Mota Santana1,2, Lívio César Cunha Nunes1,3, Flávia Patrícia Morais de 
Medeiros1,2, Zênia Maria Maciel Lavra1,2, Pedro José Rolim Neto1*. 

 
 
Resumo: 
A osteoporose é uma doença metabólica do tecido ósseo, caracterizada por perda 
gradual de massa óssea, que enfraquece os ossos, por deterioração da microarquitetura 
tecidual, tornando-os mais frágeis e suscetíveis às fraturas. A ingestão de cálcio deve 
fazer parte de qualquer regime terapêutico para a osteoporose. Os suplementos de cálcio 
são geralmente apresentados na forma de sais ou combinações de sais, por exemplo, 
carbonato, citrato, lactato e fosfato. Estes irão variar no conteúdo de cálcio, com maior 
porcentagem para CaCO3 (40%). A validação do método analítico é uma exigência da 
garantia da qualidade analítica e se constitui numa das normas de Boas Práticas de 
Laboratório (BPL) e Boas Práticas de Fabricação (BPF) vigentes. O presente trabalho 
teve por objetivo co-validar o método de doseamento de comprimidos de carbonato de 
cálcio, bem como validar o método de quantificação, por titulometria, do teor dissolvido 
no teste de dissolução. Os resultados obtidos demonstraram que o método de 
doseamento é específico, exato e preciso e o método de quantificação da dissolução é 
preciso, sendo assim considerado validado. 
 
Palavras-chave: co-validação, validação, carbonato de cálcio, titulometria. 
 
 
 
Abstract: 
Osteoporosis is a metabolic disease of the bone tissue, characterized by gradual loss of 
bone mass, which weakens the bones through deterioration of the tissue 
microarchitecture, making them more fragile and susceptible to fractures. The intake of 
calcium should be part of any therapeutic regimen for osteoporosis. Calcium 
supplements are generally presented in the form of salts or salt combinations, for 
example, carbonate, citrate, lactate and phosphate. These will vary in calcium content, 
with greater percentage in the CaCO3 (40%). The validation of analytical method is a 
requirement of analytical quality assurance and this constitutes one of the effective 
Good Laboratory Practices (GLP) standards and Good Manufacturing Practices (GMP). 
This work has the purpose of co-validating the assay method of calcium carbonate 
tablets, as well as validating the quantification method, by titulometry, of the dissolved 
content in the dissolution test. The results obtained shows that the assay method is 
specific, accurate and precise and the quantification method of the dissolution is precise, 
being therefore considered as validated. 
 
Keywords: co-validation, validation, calcium carbonate, titulometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A osteoporose é uma doença caracterizada por baixa óssea e deterioração da 

microarquitetura do osso, levando a aumento da fragilidade óssea e, conseqüentemente, 

maior risco de fraturas (GUARNEIRO & OLIVEIRA, 2004, HOROVITZ et al., 2003). 

Entre outros fatores, a deficiência de cálcio e vitamina D pode levar à diminuição da 

densidade mineral óssea e à predisposição à osteoporose. O National Institutes of Health 

(NIH) Consensus Conference (1994) verificou que doses de cálcio de 1500 mg/dia, 

ajudam na prevenção e tratamento da osteoporose e conclui que 2000 mg de cálcio 

elementar/dia foi seguro para a maioria das pessoas (BEDANI & ROSSI, 2005). 

A suplementação de cálcio pode ser feita com diversos tipos de sais de cálcio, tais 

como: citrato, fosfato, lactato, carbonato (BEDANI & ROSSI, 2005, GRIIDTNER et 

al., 1997). O mais recomendado é o carbonato de cálcio, que apresenta a maior 

quantidade de cálcio elementar (40%). O citrato de cálcio disponibiliza 21% de cálcio 

elementar, o lactato, 13% e o glutamato, 9% (CAMPOS et al., 2003). 

A validação é o estabelecimento da evidência documentada de que o 

desenvolvimento de um processo específico permite cumprir com o objetivo para o qual 

foi desenvolvido. Tendo como objetivo assegurar que determinado procedimento dê 

resultados reprodutíveis e confiáveis (MATIOLLI et al., 2004). Todos os órgãos 

regulamentadores exigem a validação do método analítico, considerada um dos 

requisitos essenciais no registro de medicamentos (SILVA FILHO et al., 2006). 

A titulometria com formação de complexos ou complexometria baseia-se em 

reações que envolvem um íon metálico e um agente ligante com formação de um 

complexo suficientemente estável. Apesar de existir um grande número de compostos 

usados na complexometria, os complexos formados com o ácido 
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etilenodiaminotetracético (EDTA), são uns dos mais comuns. Onde vários íons 

metálicos reagem estequiometricamente com o EDTA. Este é um ácido tetracarboxílico, 

possuindo quatro hidrogênios ionizáveis (JEFFERY et al., 1992). 

Teste de dissolução in vitro é uma ferramenta importante de controle de qualidade 

em diferentes estágios de ciclo de vida de um medicamento (SOMMER & 

VENDRAMINI, 2005). O teste de dissolução é sensível a um número praticamente 

infinito de parâmetros, da caracterização das alterações de formulação de um princípio 

ativo até, e especialmente importante, aos parâmetros de produção (GRAY, 2006). 

Este trabalho teve como objetivo co-validar o método de doseamento de 

comprimidos de carbonato de cálcio, visto que o método utilizado já foi validado 

anteriormente para carbonato de cálcio matéria-prima; bem como validar o método de 

quantificação do teor de cálcio dissolvido em comprimidos de carbonato de cálcio, 

ambos por titulometria, garantindo assim, que os métodos atendem às exigências das 

aplicações analíticas, exigidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Materiais utilizados: 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas vidrarias calibradas e reagentes 

preparados conforme métodos farmacopeicos, de forma a minimizar possíveis variáveis 

que poderiam influir na confiabilidade do método empregado. 
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Vidrarias 

Bureta (Vidrolabor®), pipetas volumétricas (Pyrex®), provetas (Pyrex®), pipetas 

graduadas (Pyrex®), béqueres (Pyrex®), erlenmeyers (Pyrex®), bastão de vidro. 

 

Instrumentos 

Espátula, agitador magnético (Quimis®), barra magnética, suporte metálico. 

 

Equipamentos 

Balança analítica (Shimadzu®), compressora excêntrica (Neuberger® Modelo 

3135N), mufla (Fornitec®), granulador (Fabbe Primar® Modelo 179), Espectrofotômetro 

de absorção atômica (Varian® Modelo SpectrAA 220, chama). 

 

Reagentes 

EDTA 0,05M (SV) Merck®, ácido clorídrico PA (Quimex®), hidróxido de sódio 

(Nuclear®), azul de hidroxinaftol (Vetec®), água purificada. 

 

Amostra utilizada 

Carbonato de cálcio - Lafepe®, teor: 98,20% 

 

2.2 Métodos 

 

2.2.1 Doseamento 

O método analítico utilizado foi uma adaptação do doseamento do carbonato de 

cálcio comprimido descrito na USP (The United States Pharmacopoeia) Ed. 29 (2006), 
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pg. 347-348.  Segundo este, para o preparo da amostra deve-se pesar e pulverizar 20 

comprimidos. Pesar o equivalente a 200 mg de carbonato de cálcio e incinerar até peso 

constante. Medir 10 mL de água purificada e adicionar aos 200 mg de carbonato de 

cálcio num erlenmeyer de boca esmerilhada. Adicionar 3 mL de ácido clorídrico 3N e 

homogeneizar até completa solubilização. Completar a solução para 150 mL de água 

purificada, adicionar 15 mL de hidróxido de sódio e  300 mg do indicador azul de 

hidroxinaftol, e titular com EDTA 0,05M (SV) até coloração azul puro. Cada mL de 

EDTA equivale a 5,004 mg de carbonato de cálcio, segundo a USP 29 (2006). 

 

2.2.2 Teste de dissolução 

Meio: 900 mL de ácido clorídrico 0,1N 

Aparato 2 (pá), rotação de 75 rpm por 30 min. 

Após o teste uma alíquota é retirada e preparada para leitura em espectrofotômetro de 

absorção atômica. 

 

• Procedimento 

Para o procedimento desenvolvido para quantificação do teor de cálcio dissolvido 

por titulometria de complexação, retirou-se 20 mL de cada cuba e transferiu-se para um 

erlenmeyer, acrescentou-se 13 mL de água purificada. Adicionou 15 mL de hidróxido 

de sódio 1N. Acrescentou 150 mg do indicador azul de hidroxinaftol. Iniciou-se a 

titulação com solução de EDTA 0,05M (SV). Cada 1 mL de EDTA equivale a 5,004  

mg de carbonato de cálcio. 

 

2.3 Parâmetros avaliados 
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Conforme a Resolução RE 899 de 29 de maio de 2003, considerando que este 

trabalho encontra-se classificado na Categoria III (Teste de Performance) da Tabela 2, 

para quantificação do teor de cálcio dissolvido, foi avaliado o parâmetro de precisão. 

Para a co-validação do método de doseamento para a análise dos comprimidos de 

carbonato de cálcio foram avaliados os parâmetros de robustez, precisão e 

especificidade.  

 

• Robustez 

A robustez do método é a medida da capacidade que o mesmo apresenta em se 

manter inalterável através de pequenas, mas deliberadas modificações em seus 

parâmetros e fornecer indicações de segurança durante o uso normal. 

Avaliou-se o método de solubilização e o tempo de sonicação. Foram realizadas 

análises de amostras em seis replicatas na concentração de 200 mg de CaCO3 (100%). 

 

• Especificidade 

Comprimidos placebo constituídos de amido, polivinilpirrolidona, croscarmelose e 

estearato de magnésio foram obtidos, através do método de compressão por via úmida 

para avaliar a especificidade do método. 

 

• Precisão 

O teste de precisão pode avaliar os critérios de repetitividade, precisão intermediária 

e de reprodutibilidade. Neste trabalho, a precisão foi avaliada em dois níveis 

repetitividade e precisão intermediária. A repetitividade (precisão intra-ensaio) é a 

concordância entre os resultados dentro de um curto período de tempo com o mesmo 

analista e mesma instrumentação. A precisão intermediária (precisão inter-ensaio) 
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corresponde à concordância entre os resultados do mesmo laboratório, porém obtidos 

em dias diferentes, com analistas diferentes e/ou equipamentos diferentes. A 

repetitividade foi determinada pela análise de seis replicatas e a precisão intermediária 

também realizada em seis replicatas, mas em dois dias por analistas diferentes. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Desenvolvimento do método 

 

3.1.1 Utilização do ultra-som 

 

A calcinação tem por objetivo tornar o cálcio livre para que possa se complexar com 

o EDTA e assim ser quantificado. A sonicação, por sua vez, permite um maior contato 

entre a solução ácida e a amostra, aumentando a área de superfície, facilitando a ligação 

do cálcio com o EDTA. 

Com o intuito de reduzir mais uma etapa crítica no teste de doseamento 

(calcinação), bem como de reduzir tempo e custo é que se retirou esta etapa e analisou 

se ocorreria interferência nos resultados, o estudo comparativo foi realizado em 

sextuplicata. A TABELA 18 mostra os resultados obtidos desta análise e o tratamento 

estatístico realizado pelo teste t-Student que analisou se havia diferença entre as médias 

obtidas. 

 

TABELA 18: Comparação entre os resultados obtidos das análises realizadas com a 
sonicação e a calcinação e o tratamento estatístico presumindo variâncias diferentes.  

Amostras – Concentração (%) Método 
1 2 3 4 5 6 

Média 
(%) 

DPR 
(%) t(cal) t (0.95, 5) 

Calcinação 92,07 97,08 90,05 98,33 97,58 97,08 95,37 3,59 
Sonicação 96,58 96,58 97,33 97,33 97,58 97,33 97,12 0,44 1,2462 2,5706 
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Conforme observado na TABELA 18, t calculado é menor que t tabelado, pode-se 

afirmar que não há diferença estatisticamente significativa entre os resultados médios 

obtidos, no nível de confiança de 95%. Sendo assim, a sonicação passou a ser utilizado 

pelo método a ser validado, por ser mais viável na rotina laboratorial. 

 

3.2 Co-validação do método de doseamento de carbonato de cálcio – comprimido 

 

 Especificidade 

O resultado obtido com a especificidade encontra-se evidenciado na TABELA 19. 

Através deste foi possível afirmar que os excipientes utilizados não interferem no 

doseamento por titulação do comprimido de carbonato de cálcio. 

 

TABELA 19: Resultado analítico da especificidade. 
Amostras – Concentração (%) Produto 

1 2 3 4 5 6 
Média (%) DPR (%) 

CaCO3 96,58 96,33 96,58 95,08 97,33 96,08 96,33 0,77 
Placebo Não detectável - - 
 

 Robustez 

 

Os resultados obtidos com o parâmetro robustez avaliando o método de 

solubilização por agitação com barra magnética e por sonicação, e o tratamento 

estatístico estão descritos na TABELA 20. 

 

TABELA 20: Resultado analítico e tratamento estatístico da robustez para método de 
solubilização. 

Amostras – Concentração (%) Método 
1 2 3 4 5 6 

Média 
(%) 

DPR 
(%) t (cal) t(0.95,5) 

Agitação 97,20 96,95 97,08 97,08 96,83 97,80 97,16 0,35 
Sonicação 96,95 97,33 96,83 96,83 96,95 97,08 97,03 0,20 1,0192 2,2281 
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De acordo com os resultados, pode-se observar que não existe diferença 

estatisticamente significativa, no nível de 95% de confiança, entre as médias das 

variações citadas. Assim sendo, resolveu-se adotar a sonicação por questões de 

praticidade na rotina laboratorial. 

Diante disso, resolveu-se avaliar a interferência do tempo de sonicação em 25, 30 e 

35 minutos. Os resultados obtidos e o tratamento estatístico realizado através da 

ANOVA one-way estão dispostos na TABELA 21, onde podemos afirmar que o método 

é robusto para as variáveis aplicadas, com isso, definimos como tempo de sonicação 30 

minutos. 

 

TABELA 21: Resultado analítico e tratamento estatístico da robustez para tempo de 
sonicação. 

Amostras - Concentração Tempo de 
sonicação 

(min) 1 2 3 4 5 6 
Média 

(%) 
DPR 
(%) F (cal) F(0.95,5) 

25 96,33 96,33 96,08 96,08 96,33 96,58 96,29 0,20 
30 96,33 96,33 96,58 96,58 96,33 96,08 96,37 0,20 
35 96,33 96,08 96,33 96,58 96,20 96,33 96,31 0,17 

0,3453 3,6823 

 

 Precisão 

 

Repetitividade 

Os resultados obtidos com este parâmetro estão expostos na TABELA 22. De 

acordo com os resultados apresentados acima, podemos concluir que o método tem uma 

boa repetitividade, visto que o desvio padrão relativo é inferior a 5%. 

 

TABELA 22: Resultado da repetitividade. 

 

Concentração (%) 
1 2 3 4 5 6 

Média 
(%) 

DPR 
(%) Amostras 

96,65 96,90 97,13 95,65 96,40 95,65 96,40 0,65 
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Precisão Intermediária 

Os resultados obtidos com este parâmetro e o tratamento estatístico que foi realizado 

pelo teste t-Student, para analisar se havia diferença entre as médias obtidas entre os 

analistas no primeiro e segundo dia, assim como entre o mesmo analista nos diferentes 

dias, pode ser observado nas TABELAS 23 e 24. 

Diante do exposto, podemos afirmar com 95% de confiança que não há diferença 

estatisticamente significativa entre dias e analistas. Portanto, o método apresenta-se 

preciso intra-corrida e inter-corrida. 

 

TABELA 23: Resultado analítico da precisão intermediária do método. 
Amostras – Concentração (%)  

1 2 3 4 5 6 
Média 

(%) 
DPR 
(%) 

1º dia 96,58 96,58 96,70 96,33 96,33 96,45 96,50 0,16 Analista 
1 2º dia 96,33 96,70 96,33 96,45 96,58 96,33 96,46 0,14 

1º dia 96,33 96,33 96,58 96,33 96,58 96,58 96,45 0,16 Analista 
2 2º dia 96,33 96,45 96,33 96,33 96,58 96,33 96,39 0,11 

 

TABELA 24: Tratamento estatístico da precisão intermediária do método. 
 

 

 

 

 t calculado t (0.95, 5) 
1º dia – Analistas 1 e 2 0,4819 
2º dia – Analistas 1 e 2 0,8037 
Analista 1 – 1º e 2º dias 1,1423 

2,2281 

Analista 2 – 1º e 2º dias 1,0647 2,5706 

 

3.3 Validação do método de quantificação do teste de dissolução 

 

Antes de iniciar com a validação propriamente dita, foi realizado um teste 

comparativo entre as amostras do teste de dissolução, onde foram quantificadas por 

espectrofotometria de absorção atômica (chama), preconizado pela farmacopéia, e o 

método desenvolvido por titulação; com o intuito de verificar se ambos apresentariam a 
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mesma resposta. Os resultados obtidos e o tratamento estatístico encontram-se na 

TABELA 25. 

 

TABELA 25: Teste comparativo entre os métodos de espectrofotometria de absorção 
atômica (chama) e titulométrico na quantificação do teor de cálcio dissolvido. 

Amostras – Concentração (%) Método 
1 2 3 4 

Média 
(%) 

DPR 
(%) t(cal) t (0.95, 3) 

Espectrofo- 
tometria 100,61 99,84 97,02 96,76 98,56 1,98 

Titulação 100,64 100,64 99,41 99,41 100,03 0,71 
1,4118 2,7765 

 

De acordo com os resultados obtidos acima, pode-se verificar que não existe 

diferença estatisticamente significativa entre os métodos apresentados, logo a validação 

foi realizada por titulometria, por ser um método rápido, seguro e de menor custo, sendo 

mais acessível à realidade de muitos laboratórios. 

 

 Precisão 

 

Repetitividade 

De acordo com a TABELA 26, o método apresenta uma boa repetitividade, visto 

que o desvio padrão relativo é inferior a 5%, limite especificado pela RE 899 da 

ANVISA. 

 

TABELA 26: Resultado da repetitividade. 

 

Concentração (%) 
1 2 3 4 5 6 

Média 
(%) 

DPR 
(%) Amostras 

102,67 100,87 101,77 102,67 102,67 101,77 102,07 0,72 

Precisão intermediária 

De acordo com os resultados apresentados nas TABELAS 27 e 28 verificou-se que 

não havia diferença estatisticamente significativa no nível de 95% de confiança entre as 
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médias obtidas entre os analistas no primeiro e segundo dia, assim como entre o mesmo 

analista nos diferentes dias, portanto o método é preciso. 

 

TABELA 27: Resultado analítico da precisão intermediária do método. 
Amostras – Concentração (%)  

1 2 3 4 5 6 
Média 

(%) 
DPR 
(%) 

1º dia 101,77 101,77 100,87 102,67 102,67 104,48 102,36 1,24 Analista 
1 2º dia 104,48 102,67 102,67 101,77 103,57 100,87 102,67 1,28 

1º dia 104,48 101,77 101,77 102,67 103,57 103,57 102,97 1,09 Analista 
2 2º dia 102,67 101,77 102,67 103,57 103,57 102,67 102,82 0,68 

 
 
 
TABELA 28: Tratamento estatístico da precisão intermediária do método. 

  t calculado t (0.95, 5) 
1º dia – Analistas 1 e 2 0,8920 
2º dia – Analistas 1 e 2 0,2516 
Analista 1 – 1º e 2º dias 0,2890 
Analista 2 – 1º e 2º dias 0,4142 

2,2281 
 

 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos mostraram que os métodos atendem aos requisitos de Boas 

Práticas de Laboratório, pois apresentam a confiabilidade requerida para um método 

analítico, haja vista, os métodos terem sido validados segundo a Resolução RE Nº 899 

da ANVISA. 

Os métodos validados apresentam-se como uma alternativa rápida, segura, precisa e 

de baixo custo para a rotina de uma indústria farmacêutica. 
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OBTENÇÃO TECNOLÓGICA DE COMPRIMIDOS DE CARBONATO DE 
CÁLCIO A PARTIR DO PÓ DE CONCHA DE OSTRA EMPREGANDO 

PLANEJAMENTO FATORIAL 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

A osteoporose é definida pela Organização Mundial de Saúde como uma doença 

metabólica óssea sistêmica, caracterizada por diminuição da massa óssea e deterioração 

da microarquitetura do tecido ósseo, com conseqüente aumento da fragilidade do osso e 

da suscetibilidade a fraturas (CAMPOS et al., 2003). É enfatizada a suplementação de 

cálcio para a osteoporose de várias etiologias (pós-menopausa, senil, induzida por 

corticosteróides e como conseqüência da gastrectomia ou imobilização), frequentemente 

em associação com medicação complementar (PINHO et al., 2004). 

Suplementos de cálcio são disponíveis no mercado farmacêutico em uma variedade 

de sais, sendo o carbonato de maior porcentagem de cálcio elementar (40%) por peso e 

o mais empregado como suplemento nutricional ou medicamento (REIS et al., 2004). O 

pó de concha de ostras já se mostrou bastante eficaz como suplemento mineral de 

cálcio, possuindo elevado percentual de carbonato de cálcio (NUNES et al., 2006). 

O cálcio é comumente encontrado em preparações farmacêuticas de comprimidos, 

comprimidos efervescentes, suspensões, soluções e gotas (KOROLKOVAS, 1996). As 

formas farmacêuticas sólidas de uso oral são as mais prescritas, devido à conveniência 

da administração, conforto do paciente e estabilidade do medicamento, mas são, 

entretanto, as que mais apresentam problemas de biodisponibilidade, pois, implicam em 

processos farmacêuticos adequados que promovam uma boa desintegração e dissolução, 

que levam a liberação e absorção da substância ativa (REIS et al., 2003). 
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O desenvolvimento de uma forma farmacêutica engloba várias etapas, entre elas, 

estudos de pré-formulação e formulação propriamente ditos, os quais consistem na 

caracterização física, química, físico-química e biológica de todas as matérias-primas, 

incluindo o fármaco usado na elaboração do produto (ANSEL et al., 2000). 

O presente trabalho teve por objetivo a obtenção tecnológica de comprimidos de 

carbonato de cálcio a partir do pó de concha de ostra, empregando planejamento 

fatorial, visando avaliar o desempenho das preparações obtidas quanto aos parâmetros 

físico-químicos de controle de qualidade e tendo como resposta para o planejamento a 

concentração do teor dissolvido. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Matérias-primas 

Pó de concha de ostra, talco, celulose microcristalina 101 e 102, polivinilpirrolidona 

(PVP- K30), glicolato de amido sódico, solução hidroalcoólica (1:1). 

 

Reagentes 

EDTA 0,05M (SV) Merck®, ácido clorídrico PA (Quimex®), hidróxido de sódio 

(Nuclear®), azul de hidroxinaftol (Vetec®), água purificada. 

 

Equipamentos 

Balança analítica Sartorius®, balança semi-analítica Marte®, compressora rotativa 

Neuberger® - Punção 13 mm, compressora excêntrica Neuberger® - Punção oblongo, 

desintegrador Ética®, dissolutor Nova Ética®, durômetro Nova Ética®, estufa Fabbe 

Primar®, friabrilômetro Nova Ética®, granulador Fabbe–Primar®. 
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Métodos 

 

 Planejamento estatístico 

 

Adotou-se o planejamento fatorial para obtenção de diferentes formulações, com o 

intuito de avaliar a influência de cada fator na liodisponibilidade dos comprimidos.  

Foram fixados dois níveis e três variáveis, conforme Tab. 10 (ANEXO I). Sendo 

assim, obteve-se 8 formulações diferentes que podem ser visualizadas na Tab. 11 

(ANEXO I). O fluxograma de obtenção dos comprimidos pode ser visualizado na 

FIGURA 2 (ANEXO I). O tratamento estatístico foi realizado através do programa 

Statistica 6.0. 

 

 Planejamento quantitativo dos excipientes 

 

Tendo em vista estudos anteriores descritos em Nunes, 2001; foi definida a 

formulação utilizada para desenvolver o planejamento. Como parâmetro de formulação 

foram variados a concentração de PVP e o volume de molhagem, e o tempo de secagem 

como parâmetro de processo. Os lotes de bancada foram produzidos com uma massa de 

700 g e 1,0 Kg. 

 

 Caracterização dos comprimidos 

 

Os métodos utilizados para verificação dos testes de controle de qualidade físico-

químico dos lotes de bancada seguiram os parâmetros e especificações descritas na 

Farmacopéia Brasileira IV, para análise de peso médio, dureza, friabilidade e 
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desintegração. O método utilizado para determinação do teor por titulometria de 

complexação foi desenvolvido e validado de acordo com o preconizado pela RE n° 

899/2003 (ANVISA), no Capítulo IV deste trabalho. 

O método para quantificação do teor dissolvido foi anteriormente validado (Capítulo 

IV) utilizando carbonato de cálcio sintético. Para assegurar a confiabilidade dos 

métodos utilizando o pó de concha de ostra, foi realizada uma co-validação avaliando-se 

os parâmetros de especificidade e precisão para doseamento e precisão para dissolução, 

conforme RE n° 899/2003 (ANVISA). Tendo em vista que a matéria-prima utilizada 

para fabricação dos comprimidos é obtida de fonte natural, concha de ostra, e contém 

outros minerais e sais, podendo interferir na análise.  

 

 Co-validação do método: 

 

• Especificidade 

Comprimidos placebo constituídos de celulose microcristalina 101 e 102 (1:1), 

talco, glicolato de amido sódico e polivinilpirrolidona K30 foram produzidos por 

granulação via úmida para avaliar a especificidade do método. 

 

• Precisão 

A precisão foi avaliada em dois níveis: repetitividade e precisão intermediária. A 

repetitividade foi determinada pela análise de seis replicatas e a precisão intermediária, 

também realizada com seis replicatas, mas em dois dias e por analistas diferentes. A 

precisão foi analisada no teste de doseamento e dissolução. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Co-validação 

Foi realizada uma co-validação para quantificação do teor de cálcio através do teste 

de doseamento e para quantificação do teor dissolvido por titulometria. 

 

 Teste de doseamento 

Os parâmetros utilizados para co-validação do método analítico de doseamento 

foram a precisão e a seletividade, utilizando os comprimidos obtidos com o pó de 

concha de ostra. 

 

• Precisão 

 

Repetitividade 

De acordo com os resultados apresentados na Tab. 29 podemos concluir que o 

método tem uma boa repetitividade, visto que o desvio padrão relativo é inferior a 5%. 

 

TABELA 29: Resultado analítico e estatístico da repetitividade do método. 

 

Precisão Intermediária 

Os resultados obtidos e o tratamento estatístico que foi realizado para analisar se 

havia diferença entre as médias obtidas entre os analistas no primeiro e segundo dia, 

assim como entre o mesmo analista nos diferentes dias, pode ser observado nas Tab. 30 

e 31. 

Amostras 
Concentração (%) Média 

(%) 
DPR 
(%) 1 2 3 4 5 6 

98,33 98,33 98,58 98,83 98,58 98,33 98,50 0,21 
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TABELA 30: Resultado analítico da precisão intermediária do método. 
 Amostras – Concentração (%) Média 

(%) 
DPR 
(%) 1 2 3 4 5 6 

Analista 
1 

1º dia 97,08 97,08 97,70 97,33 97,95 97,58 97,45 0,36 
2º dia 97,58 97,32 97,95 97,32 97,32 97,83 97,55 0,29 

Analista 
2 

1º dia 97,58 97,58 97,08 97,33 98,08 97,08 97,46 0,39 
2º dia 97,58 97,08 97,83 97,58 97,58 97,32 97,50 0,27 

 

TABELA 31: Tratamento estatístico da precisão intermediária do método. 
 

 

 

 

Como o t calculado é menor que o t tabelado, podemos afirmar com 95% de 

confiança que não há diferença estatisticamente significativa entre dias e analistas. 

Portanto, o método apresenta-se preciso intra-corrida e inter-corrida. 

 

• Especificidade 

Diante do resultado, nenhum dos componentes da formulação interfere na 

quantificação do carbonato de cálcio, sendo o método específico. 

 

TABELA 32: Resultado analítico e estatístico da especificidade. 
Produto Amostras – Concentração (%) Média (%) DPR (%) 1 2 3 4 5 6 

Comprimido 98,70 98,33 98,45 98,83 98,58 98,33 98,54 0,21 
Placebo Não detectável - - 

 

 Teste de dissolução 

 

Repetitividade 

De acordo com os resultados apresentados na Tab. 33 podemos concluir que o 

método tem uma boa repetitividade, visto que, o desvio padrão relativo é inferior a 5%. 

 

 t calculado t (0.95, 5) 
1º dia – Analistas 1 e 2 0,0079 

2,2281 2º dia – Analistas 1 e 2 0,3728 
Analista 1 – 1º e 2º dias 0,5435 
Analista 2 – 1º e 2º dias 0,2133 
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TABELA 33: Resultado analítico da repetitividade do método. 

 

Precisão Intermediária 

Os resultados obtidos e o tratamento estatístico que foi realizado para analisar se 

havia diferença entre as médias obtidas entre os analistas no primeiro e segundo dia, 

assim como entre o mesmo analista nos diferentes dias, pode ser observado nas Tab. 34 

e 35. 

 

TABELA 34: Resultado analítico da precisão intermediária do método. 
 Amostras – Concentração (%) Média 

(%) 
DPR 
(%) 1 2 3 4 5 6 

Analista 
1 

1º dia 101,75 98,96 99,48 99,32 99,53 101,86 100,15 1,30 
2º dia 100,68 99,76 100,38 96,64 96,57 95,67 98,28 2,27 

Analista 
2 

1º dia 99,83 98,96 99,48 99,53 99,32 98,98 99,35 0,34 
2º dia 99,70 100,60 98,82 97,52 97,58 96,57 98,47 1,54 

 

TABELA 35: Tratamento estatístico da precisão intermediária do método. 
 

 

 

 

Como o t calculado é menor que o t tabelado, podemos afirmar com 95% de 

confiança que não há diferença estatisticamente significativa entre dias e analistas. 

Portanto, o método apresenta-se preciso intra-corrida e inter-corrida. 

 

 Caracterização dos comprimidos 

 

Foram realizados dois planejamentos fatoriais, no primeiro utilizou-se uma malha de 

2,0 mm para granular e 1,0 mm para calibrar e os comprimidos foram obtidos 

Amostras 
Concentração (%) Média 

(%) 
DPR 
(%) 1 2 3 4 5 6 

99,54 98,49 99,39 97,77 98,46 97,52 98,53 0,83 

 t calculado t (0.95, 5) 
1º dia – Analistas 1 e 2 1,4612 2,4469 
2º dia – Analistas 1 e 2 0,5101 

2,2281 Analista 1 – 1º e 2º dias 1,2785 
Analista 2 – 1º e 2º dias 1,3966 
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utilizando-se uma compressora rotativa com punções circulares 13 mm, devido a isto 

não foi possível à obtenção de comprimidos com peso médio de 1,5 g como se pretendia 

e sim de 1,3 g. 

Para o segundo planejamento tentou-se repetir os mesmos parâmetros e apenas 

modificar a forma para comprimidos oblongos, mas durante a compressão dos primeiros 

lotes de bancada foi observado uma heterogeneidade no tamanho dos grânulos 

dificultando a compressão, obtendo-se assim comprimidos friáveis e com uma 

variabilidade muito grande de peso, com isso foi necessário modificar a malha de 

granulação para 3,0 mm. Diante disto, do primeiro para o segundo planejamento, foram 

modificados a malha de granulação, a forma do comprimido e seu peso médio. 

 

 PLANEJAMENTO 1 

 

Os resultados dos controles analíticos dos comprimidos obtidos a partir deste 

planejamento estão descritos na Tab. 36. Como pode ser observado, todos os 

comprimidos apresentaram-se dentro das especificações estabelecidas. 

 

TABELA 36: Resultado dos ensaios de controle de qualidade dos comprimidos obtidos 
dos lotes de bancada (LB) com o planejamento 1. 

Parâmetros Especificações LB I LB II LB III LB IV LB V LB VI LB VII LB VIII 
Peso médio (g) 

± DP 1,3 ± 5% 1,282 
± 0,02 

1,342 
± 0,03 

1,321 
± 0,01 

1,331 
± 0,03 

1,360 
± 0,02 

1,314 
± 0,01 

1,350 
± 0,05 

1,324 
± 0,01 

Friabilidade 
(%) < 1,5 0,25 1,01 0,27 0,56 0,12 0,50 0,29 0,37 

Dureza (kgf) ± 
DP > 4,5 14,64 

± 1,42 
9,62 

± 0,56 
10,06 
± 0,56 

8,32 
± 0,80 

22,58 
± 2,41 

8,13 
± 0,84 

10,56 
± 1,67 

8,68 
± 1,28 

Desintegração 
(min) < 30 1min 

4s 30s 1min 
31s 28s 10min 43s 1min56s 22s 

Teor (%) 92,5 - 107,5 102,28 98,74 98,66 98,44 99,27 98,18 99,18 99,14 
Dissolução 

(%) > 75 em 30 min 104,99 101,07 100,69 98,61 106,35 101,37 98,65 101,13 

Uniformidade 
de peso (%) 85 - 115 102,92 94,18 98,14 98,08 97,93 97,61 95,03 100,53 
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Durante a obtenção dos lotes de bancada I e V, os comprimidos apresentaram 

grande variação de peso e dureza. Apesar da compressora ter trabalhando com excesso 

de força, foram obtidos alguns comprimidos com os parâmetros de peso médio e dureza 

dentro das especificações. 

O LB V apresentou uma dureza elevada, o que pode ter contribuído para um tempo 

de desintegração elevado em relação aos outros lotes de bancada. Porém estes lotes 

apresentaram maior teores de fármaco dissolvido, ambos foram preparados utilizando 

uma maior concentração de PVP e maior de volume de molhagem. 

O que se observa é que muitas vezes uma alteração no processo pode favorecer 

determinado parâmetro, mas ao mesmo tempo prejudicar outro, sendo necessários 

ajustes no processo para manter um equilíbrio entre os diversos parâmetros. 

 

• Tratamento estatístico 

 

Os experimentos foram realizados em sextuplicata, utilizando as amostras do teste 

de dissolução. 

 
 
TABELA 37: Efeitos calculados para o planejamento 1 e seus erros padrão (em %). 

Média 101,61 ± 0,20 
Intervalo de confiança t (0.95, 40) 0,79 

Efeitos Principais  
   1        Concentração de PVP 2,12 ± 0,39 
   2         Volume de molhagem 3,67 ± 0,39 
   3         Tempo de secagem -0,53 ± 0,39 

Interações de dois fatores  
12 2,32 ± 0,39 
13 0,88 ± 0,39 
23 -0,30 ± 0,39 

Interação de três fatores  
123 -1,41 ± 0,39 

 

A Tab. 37 mostra o resultado dos efeitos do planejamento fatorial com seus 

respectivos erros padrão. 
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São significativos no nível de 95% de confiança, os efeitos principais da 

concentração de PVP e volume de molhagem, bem como o efeito de interação entre 

PVP - volume de molhagem e PVP - tempo de secagem, além da interação entre os três 

fatores. Com isso a interpretação deve ser realizada conjuntamente e que pode ser 

visualizada na FIGURA 9. A média dos ensaios (teor dissolvido) da matriz de 

planejamento correspondem aos vértices do cubo.  

98,61
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101,13

101,37

100,69

104,99

98,65

106,35
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4,98
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4,3

7,7
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-2,52

-1,36
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FIGURA 9: Cubo com os efeitos do planejamento fatorial. 

 

Quando a concentração de PVP é aumentada de 2,5% para 5,0% ocorre um aumento 

médio de cerca de 2,12% no teor dissolvido, mas esse efeito é mais pronunciado com o 

volume de molhagem de 150 mL do que com 120 mL (em média 4,45%), o que se 

justifica pelo fato desses quantitativos serem suficientes para recobrir as partículas com 

a solução agregante, facilitando posteriormente a sua dissolução. 

Trocando o volume de molhagem de 120 mL para 150 mL ocorre um aumento de 

cerca de 3,67% no teor dissolvido, e esse efeito é muito mais significativo a uma 

concentração de 5,0% de PVP do que 2,5% (em média, 6%). 
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Com o volume de molhagem de 120 mL e tempo de secagem de 2 horas, o efeito é 

no sentido de diminuir o teor de fármaco dissolvido, em média 2,5%, pois a quantidade 

de solução agregante é insuficiente para recobrir as partículas e assim formar grânulos 

consistentes  que favoreçam a dissolução do fármaco, mesmo comportamento foi 

observado quando se utilizou o volume de molhagem de 120 mL e uma concentração de 

2,5% de PVP. 

O maior teor de fármaco dissolvido (106,35% em média) foi obtido utilizando uma 

maior concentração de PVP, maior volume de molhagem e menor tempo de secagem. 

 

PLANEJAMENTO 2 

 

Os lotes de bancada I, V, VI e VII não apresentaram problemas durante a 

compressão. No entanto o LB III, após a compressão, apresentou a formação de uma 

crosta no punção inferior, provavelmente devido a grande quantidade de pó fino 

existente. 

Durante a obtenção dos lotes de bancada II e IV o punção inferior travou algumas 

vezes por causa de uma aderência do pó na cavidade da matriz contribuindo para uma 

não uniformidade de peso. Houve também uma grande dificuldade em se obter 

comprimidos com dureza satisfatória. O lote de bancada VIII apresentou uma grande 

variação no peso dos comprimidos, sendo necessário o ajuste de peso constante na 

máquina. Os resultados dos controles analíticos dos comprimidos obtidos com este 

planejamento estão descritos na Tab. 38. 

De acordo com a Tab. 38, os lotes de bancada II e IV apresentaram friabilidade 

acima da especificação. O restante dos lotes estavam com os comprimidos dentro das 

especificações estabelecidas. 
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TABELA 38: Resultado dos ensaios de controle de qualidade dos comprimidos obtidos 
dos lotes de bancada (LB) com o planejamento 2. 

Parâmetros Especificações LB I LB II LB III LB IV LB V LB VI LB VII LB VIII 
Peso médio (g) 

± DP 1,5 ± 5% 1,484 
± 12,5 

1,521 
± 0,02 

1,506 
± 0,02 

1,527 
± 0,02 

1,499 
± 14,9 

1,520 
± 25,7 

1,499 
± 14,9 

1,526 
± 0,01 

Friabilidade 
(%) < 1,5 0,63 2,63 1,03 2,07 0,47 1,02 0,47 0,26 

Dureza (kgf) ± 
DP > 4,5 12,63 

± 1,27 
12,07 
± 1,40 

19,92 
± 4,37 

17,99 
± 4,48 

10,76 
± 1,27 

10,44 
± 1,29 

10,76 
± 1,27 

15,19 
± 1,48 

Desintegração 
(min) < 30 1min 

40s 41s 1min 
39s 35s 1min 

52s 23s 1min52s 35s 

Teor (%) 92,5 - 107,5 97,42 96,16 96,33 96,24 96,90 97,04 96,64 96,81 
Dissolução 

(%) 
> 75 em 30 min 102,59 101,69 101,94 101,32 101,78 101,35 100,88 101,53 

Uniformidade 
de peso (%) 85 - 115 97,57 97,66 96,16 97,03 96,54 98,30 97,27 98,25 

 

 

• Tratamento estatístico 

 

Os experimentos foram realizados em sextuplicata, utilizando as amostras do teste 

de dissolução. O tratamento estatístico foi realizado através do programa Statistica 6.0. 

A Tab. 39 mostra o resultado dos efeitos do planejamento fatorial com seus respectivos 

erros padrão. 

 
TABELA 39: Efeitos calculados para o planejamento 2 e seus erros padrão (em %). 

Média 101,63 ± 0,14 
Intervalo de confiança t (0.95, 40) 0,59 

Efeitos Principais  
   1        Concentração de PVP 0,33 ± 0,29 
   2         Volume de molhagem 0,44 ± 0,29 
   3         Tempo de secagem 0,50 ± 0,29 

Interações de dois fatores  
12 0,34 ± 0,29 
13 0,43 ± 0,29 
23 0,07 ± 0,29 

Interação de três fatores  
123 -0,20 ± 0,29 

 

Nenhum dos efeitos é significativo no nível de 95% de confiança. O que pode ter 

ocorrido é que os erros experimentais foram muito grandes, não podendo ser 

visualizado a influência das variáveis inerentes ao planejamento, pois foram 

modificados alguns parâmetros no processo não conseguindo uma reprodução fidedigna 
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do planejamento anterior alterando apenas o tamanho da partícula. Além desta, a forma 

do comprimido, os excipientes utilizados para a obtenção destes também foram 

modificados. 

 

CONCLUSÃO 

 

De maneira geral, conclui-se que existe influência marcante da granulometria dos 

pós sobre os parâmetros que definem a qualidade dos comprimidos, pois utilizando as 

mesmas variáveis e modificando alguns parâmetros do processo foi possível a 

visualização de que uma modificação no processo é capaz de alterar as características 

do produto final, pois nenhuma variável apresentou influência sobre o teor de carbonato 

de cálcio dissolvido para o planejamento 2. 

Como existiram outras variáveis no processo, é importante realizar a repetição deste 

planejamento para se ter resultados estatísticos mais seguros, apresentando apenas 

variáveis inerentes ao planejamento, mas o resultado do planejamento 1 por si só já traz 

uma grande contribuição para a área de desenvolvimento tecnológico.  

Além disso, pôde-se observar que com exceção dos lotes de bancada II e IV do 

planejamento 2, em todos os outros, os comprimidos obtidos apresentaram-se dentro 

dos parâmetros farmacopeicos. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

 

Comprimidos de carbonato de cálcio provenientes do pó de concha de ostra têm se 

mostrado uma alternativa terapêutica eficaz no tratamento da osteoporose. 

 

A utilização do planejamento fatorial mostrou-se bastante útil na verificação da 

influência de parâmetros inerentes ao processo e à formulação, no que diz respeito à 

caracterização física de granulados e comprimidos, sendo uma ferramenta importante 

durante o estudo de pré-formulação, confirmando que estas variáveis interferem 

diretamente na qualidade final dos comprimidos obtidos. 

 

Dentre os lotes de bancada produzidos, apenas os LB II e LB IV do planejamento 2, 

não se apresentavam dentro das especificações estabelecidas. 

 

A validação do método analítico destinado à quantificação do carbonato de cálcio na 

matéria-prima e nos comprimidos garantiu que o mesmo é robusto, preciso, específico e 

exato, dentro do intervalo de variação no qual foram analisados. 

 

O método desenvolvido e validado, utilizado para a verificação do teor dissolvido 

dos comprimidos também se mostrou preciso, sendo, portanto, um indicativo da 

liodisponibilidade do cálcio presente nos comprimidos. Apresentando-se como uma 

alternativa rápida, acessível à rotina numa indústria farmacêutica e bastante eficaz.  
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PERSPECTIVAS 

 

 Avaliar a influência de outras características, como porosidade, na dissolução do 

fármaco. 

 

 Realizar a dissolução dos granulados e frações dos granulados, avaliando sua 

liberação; 

 

 Realizar liodisponibilidade comparativa utilizando o medicamento de referência 

(Os-Cal 500). 
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ANEXO I – Capítulo III: Planejamento fatorial para caracterização física de pós e 

granulados a partir do pó de concha de ostra. 

 

TABELAS 

 

TABELA 10: Planejamento fatorial 23. 

FATORES 
PLANEJAMENTO 1 PLANEJAMENTO 2 

NÍVEIS NÍVEIS 
- + - + 

1: Polivinilpirrolidona K30 (PVP) 2,5% 5,0% 2,5% 5,0% 
2: Volume da solução de molhagem 120 mL 150 mL 400 mL 500 mL 

3: Tempo de secagem 2 h 3 h 4h 5 h 
 

 

          TABELA 11: Coeficientes de contraste para um planejamento fatorial 23. 
ENSAIOS FATORES 

1 2 3 
LB I + + + 
LB II - + + 
LB III + - + 
LB IV - - + 
LB V + + - 
LB VI - + - 
LB VII + - - 
LB VIII - - - 

 

 

    TABELA 12: Formulações utilizadas para obtenção dos lotes de bancadas (LB). 
FORMULAÇÃO LB I, LB III, 

LB V, LB VII 
LB II, LB IV, 

LB VI, LB VIII 
Pó de concha de ostra 80,64% 80,64% 

Celulose microcristalina 101:102 (1:1) 8,93% 11,43% 
Talco 2,5% 2,5% 

Glicolato de amido sódico 2,93% 2,93% 
Polivinilpirrolidona K30 5,0% 2,5% 

Total 100% 100% 
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ANEXO I – Capítulo III: Planejamento fatorial para caracterização física de pós e 

granulados a partir do pó de concha de ostra. 

 

FIGURAS 

 

FIGURA 2: Fluxograma de obtenção dos comprimidos 

Pesagem das matérias-primas 

 

Mistura dos pós (pó de concha de ostra, diluente e desagregante) 

 

Molhagem (solução hidroalcoólica de PVP) 

 

Granulação em malha de 3,0 mm de diâmetro 

 

Secagem em estufa a 50oC 

 

Calibração do granulado em malha de 2,0 ou 1,0mm de diâmetro 

 

Mistura do granulado com o deslizante 

 

                                          Avaliação dos granulados 

 
 

Compressão com punções circulares de 13mm ou punção oblongo 
 
 
 

Testes físico-químicos dos comprimidos 
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