
CARLOS HENRIQUE TABOSA PEREIRA DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA PARA MATÉRIA-

PRIMA E PRODUTO ACABADO CONTENDO Stryphnodendron 

adstringens (Martius) Coville  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECIFE, 2007 



CARLOS HENRIQUE TABOSA PEREIRA DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA PARA MATÉRIA-

PRIMA E PRODUTO ACABADO CONTENDO Stryphnodendron 

adstringens (Martius) Coville 

 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-graduação em 
Ciências Farmacêuticas do Centro de 
Ciências da Saúde da Universidade 
Federal de Pernambuco. 

 
 

Orientadora: Dra. Elba Lúcia Cavalcanti 
de Amorim 
Co-orientadora: Dra Miracy Muniz de 
Albuquerque 

 
 
 
 
 
 
 

RECIFE, 2007 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Silva, Carlos Henrique Tabosa Pereira da 

 

Validação de Metodologia analítica para matéria-
prima e produto acabado contendo Stryphnodendron 
adstringens (Martius) Coville / Carlos Henrique 
Tabosa Pereira da Silva. – Recife: O Autor, 2007. 

  75 folhas :  il., fig., tab. 
 

 

   
  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 

de Pernambuco. CCS. Farmácia, 2007. 

 

  
       Inclui bibliografia. 

 
 

       1.  Stryphnodendron adstringens – Validação. 2.
Fitoterápicos - Taninos .  I.  Título. 

  

 
         

633.88 CDU (2.ed.) UFPE  
615.321 CDD (20.ed.) CCS2007-117  

 



 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
 
 
 

Reitor 
Amaro Henrique Pessoa Lins 

 
Vice-Reitor 

Gilson Edmar Gonçalves e Silva 
 

Pró-Reitor para assuntos de Pesquisas e Pós-Graduação 
Anísio Brasileiro de Freitas Dourado 

 
Diretor do Centro de Ciências da Saúde 

José Thadeu Pinheiro 
 

Vice-Diretor do Centro de Ciências da Saúde 
Márcio Antônio de Andrade Coelho Gueiros 

 
Chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas 

Jane Sheila Higino 
 

Vice-Chefe do Departamento de Ciências Farmacêuticas 
Samuel Daniel de Sousa Filho 

 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 

Pedro José Rolim Neto 
 

Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas 
Beate Saegesser Santos 

 
 
 
 

 3



AGRADECIMENTOS 
 

 
A Deus por nos ter dado a vida e a alegria de sorrir. 
 
Aos meus pais Carlos e Fátima e minhas irmãs Andresa e Amanda por 
terem acreditados em meu potencial, me dando apoio, carinho e amor desde 
o dia em que nasci. 
 
Aos meus familiares que mesmo a distância, sempre me deram atenção e 
consideração. 
 
A minha Orientadora e amiga Profª Dra. Elba Cavalcanti de Amorim pela 
paciência, conselhos, orientação, amizade e bom humor no dia-a-dia de 
todas as etapas desse trabalho. 
 
A minha co-orientadora Dra Miracy Muniz de Albuquerque pela 
oportunidade de crescimento profissional. 
 
À minha amiga a Farmacêutica Ruth Strattman pelo apoio dado sempre 
naqueles momentos de dúvidas. 
 
Aos meus amigos do Laboratório de Produtos Naturais -LAPRONAT, Júlio 
Marcelino, Tadeu Sobrinho, João Eudes, Tássia Campos, Jeniffer 
Rodrigues e Libni Melo pela amizade, convivência, companheirismo diário 
e “papagaiadas”. 
 
Aos meus amigos Dr Pedro Rolim, Sarah Rodrigues, Lamartine, Mônica, 
Alexandre Galindo, Júnior Ceará, Adley, Bagagem, Mariana e Karina pela 
paciência, amizade e companheirismo. 
 
A todos os professores do Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas. 
 
Aos colegas e amigos Farmacêuticos que fizeram habilitação em indústria 
comigo. 
 
A toda minha grande família de amigos, que são todos importantes em tudo 
o que faço. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Enquanto tudo não 
estiver bem, é porque 

não chegamos ao final” 
(autor desconhecido) 



RESUMO 
 
 
 
As plantas medicinais constituem a base do sistema de saúde de muitas sociedades. 
Stryphnodendron adstringens (Martius) Coville é popularmente conhecida como 
barbatimão, ibatimô, paricarana e casca-da-virgindade. Ela é uma árvore nativa 
brasileira largamente utilizada na medicina popular e ocorre em alta densidade em 
muitas localidades do Brasil central. Embora tenha amplo uso, apenas recentemente, 
estudos científicos foram realizados sobre as suas ações farmacológicas. S. adstringens 
revelou um potencial biológico bastante diversificado como antimicrobiano, 
antiinflamatório e cicatrizante, atividades estas atribuídas aos taninos do vegetal. As 
cascas do caule do barbatimão contêm pelo menos 20% de taninos. O presente trabalho 
se propõe a realizar a validação da metodologia analítica, por espectrofotometria no 
visível para S. adstringens. Este trabalho está de acordo com a Resolução RDC Nº 48, 
de 16 de março de 2004 e a Resolução 899, de 29 de maio de 2003 da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) que regula os produtos fitoterápicos. O método 
proposto é considerado um método novo, devido não constar em compêndios oficiais e 
foi validado segundo a legislação em vigor. No estudo de validação de metodologia 
analítica, para o doseamento de taninos, a equação da reta obtida foi y = 0,0769x + 
0,0136 com R2 de 0,9982. Os parâmetros robustez, precisão, especificidade, limite de 
quantificação e detecção foram avaliados estatisticamente com intervalo de confiança de 
95% (teste t de Student, ANOVA). Ainda foi realiza a análise de perda devido ao 
processo extrativo por turbólise. O método espectrofotométrico desenvolvido se 
mostrou específico, linear, preciso, exato, reprodutível e robusto. Com este estudo, 
espera-se contribuir para o adequado controle de qualidade de fitoterápicos a base de 
Stryphnodendron adstringens. 
 
 
 
 
Palavras chaves: Stryphnodendron adstringens, validação, fitoterápicos, taninos. 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
Medicinal plants constitute the basis of heath care systems in many societies. 
Stryphnodendron adstringens (Martins) Coville, popularly known as “barbatimão”, 
“ibatimô”, “paricarana” and “casca-da-virgindade”, is a native brazilian tree, widely 
used in folk medicine and acurrs in high density in many localities os central Brazil. 
Although its ample popular use, studies were only recently carried through to 
investigate its famacological activities. S. adstringens showed a very diversified 
biological potential as antimicrobials, antiinflamatory and cicatrisatory. These activities 
were attributed to tannin in the plants. The stem bark of “barbatimão” contains at least 
20% of tannins. The present work was carried through in intention to validate the 
analytical methodology for S. Adstringens stem bark, by spectrophotometric method in 
the visible band. This work was carried through in accordance with the Resolution RE 
Nº 899, of May 29th of 2003 of the National Agency of Sanitary Vigilance (ANVISA) 
that regulates phytotherapic products. The method used in this work is considered as a 
new method, due not consisting in official compendiums, beyond of that, it was 
validated according to the current legislation. The equation of the straight line, gotten in 
the study of validation of analytical methodology for the determination of tannin 
concentration, was y = 0,0769 X + 0,0136, with R2 = 0,9982. The parameters 
robustness, precision, specificity, detection and quantifying limits were statistically 
evaluated with reliable interval of 95% (test t of student, ANOVA). The loss analysis, 
for the extrative process by turbo-extration, also was sudied. The developed 
spectrophotometric method was specific, linear, precise, exact, reprodutive and robust. 
With this study we expected to contribute for the adequate quality control of 
phytotherapic products of Stryphnodendron adstringens. 
 
 
 
 
Keywords: Stryphnodendron adstringens, validation, phytotherapic, tannins. 
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1. INTRODUÇÃO 



 

1. INTRODUÇÃO 

 

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

de 20% do número total de espécies do planeta. Esse imenso patrimônio genético, já 

escasso nos países desenvolvidos, tem na atualidade valor econômico-estratégico 

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

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

 A razão dessa afirmação é facilmente comprovada quando se analisa o enorme 

número de medicamentos obtidos direta ou indiretamente a partir de produtos naturais 

(CRAGG et al, 1997; SHU, 1998; DE SMET, 1997). 

Com a demanda pela utilização de plantas medicinais na cura ou prevenção de 

doenças, o cultivo e/ou extrativismo dessas plantas torna-se uma alternativa cada vez 

mais importante na agricultura nacional (CORRÊA JUNIOR et al., 1994). 

Os fitoterápicos, no caso do Brasil e de muitos países, têm sido o suporte da 

indústria farmacêutica genuinamente nacional de pequeno e médio portes (FARIAS et 

al., 1994). 

As plantas medicinais não apresentam este alto posto devido à falta de 

credibilidade de uma boa parte da classe médica, que muitas vezes ignora a importância 

e a eficácia do uso destes vegetais. A crítica realizada, por estas pessoas, aos 

fitoterápicos encontrados no mercado apresenta fundamento, uma vez que, a produção 

destes medicamentos, na maior parte das vezes, não segue um padrão de produção 

específico e bem definido, com isto os fitoterápicos podem apresentar variações quanto 

a sua aparência e até mesmo a sua eficácia. Além disto, observa-se o uso apenas 

baseado no conhecimento popular, em sua maioria, sem comprovação científica. 

Observa-se também, quando o estudo farmacológico é realizado, seguindo todo o 

protocolo científico, e a atividade farmacológica estudada é confirmada, esbarra-se na 

falta de monografias especificas para a realização do controle de qualidade para aquele 

vegetal. 

 Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville apesar de sua ampla utilização na 

medicina popular, apenas recentemente estudos de caráter científico, aplicados as suas 

ações farmacológicas foram realizados. S. adstringens mostrou-se com um potencial 

biológico bem diversificado, como antimicrobiana, antiinflamatória e cicatrizante. Os 
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estudos toxicológicos demonstraram toxicidade amena ou acentuada, dependendo da 

parte do vegetal analisada.  

 Análises por cromatografia de papel do extrato de S. adstringens indicaram a 

presença de delfinidina e ácido gálico tanto na casca quanto nas folhas. Nas folhas ainda 

foi constatada a presença de flavonóides. Já nas análises por cromatografia de camada 

delgada, tanto os extratos das folhas quanto os da casca apresentaram monômeros de 

catequina e epicatequina, monômeros de galocatequina e epigalocatequina. No extrato 

das folhas ainda foi detectada a presença de flavonóides glicosídicos (SANTOS et al., 

2002). 

 No presente trabalho realizou-se uma ampla revisão sobre a espécie S. 

adstringens do ponto de vista botânico, químico, farmacológico e toxicológico, além da 

validação de metodolgia analítica para doseamento de taninos presentes na espécie, cujo 

procedimento poderá ser utilizado por indústrias que produzam medicamentos a base 

deste vegetal. 
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2. Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 



 

2. Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 

 

2.1. Aspectos botânicos macroscópicos 

Stryphnodendron adstringens apresenta folhas compostas bipinadas, com cinco a 

oito jugas, com seis a oito pares de folíolos por pina. O fruto é um legume séssil, grosso 

e carnoso, linear-oblongo com cerca de 10 cm de comprimento (CORRÊA, 1984; 

LORENZI, 1992). Esta planta ocorre em altas densidades em várias localidades do 

Brasil central (FELFILI et al., 1993/1994, FELFILI; SILVA JÚNIOR, 1993). S. 

adstringens, atinge no máximo 30 cm de diâmetro do caule a uma altura de 30 cm  do 

solo e atinge também uma altura de 5 m. 

Stryphnodendron adstringens é descrita como uma espécie perenifólia, com pico 

de floração, produção de folhas novas e queda de folhas entre julho e outubro. 

Apresenta inflorescências com número variável de flores pequenas de cor marrom, 

hermafroditas, com longevidade de apenas um dia, produzindo pequenas quantidades de 

néctar nas flores, o que atrai pequenos insetos, Apis melifera, Bombus spp., moscas 

Tabanidae e, especialmente, abelhas Meliponinae, como principais polinizadores. 

Apresenta frutos em algum estádio de maturação durante o ano todo e a dispersão 

parece ser zoocórica (OLIVEIRA 1991).  

Na figura 1, são apresentadas algumas ilustrações sobre a espécie estudada. 
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Figura 1: Aspectos macroscópicos de S. ad
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2.2. Principal metabólito secundário – Taninos 

 

Taninos são substâncias fenólicas solúveis em água com massa molecular entre 

500 e cerca de 3000 Dalton, que apresentam a habilidade de formar complexos 

insolúveis em água com alcalóides, gelatina e outras proteínas. Tais compostos possuem 

importância, pois são responsáveis pela adstringência de muitos frutos e outros produtos 

vegetais (MELLO; SANTOS, 2004). 

Tradicionalmente os taninos são classificados segundo sua estrutura química em 

dois grupos: taninos hidrolisáveis e taninos condensados. Os taninos hidrolisáveis são 

caracterizados por um poliol central, geralmente beta-D-glucose, cujas funções 

hidroxilas são esterificadas com ácido gálico. Os taninos condensados são oligômeros e 

polímeros formados pela policondensação de duas ou mais unidades flavan-3-ol e 

flavan-3,4-diol (MELLO; SANTOS, 2004). Essa classe de taninos também é 

denominada como protoantocianidina (FREUDENBERG; WEINGES, 1958; 1960) 

devido ao fato de os taninos condensados produzirem pigmentos avermelhados da 

classe das antocianidinas (Figura 2). 
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Figura 2: Estrutura de tanino condensado (Santos et al., 2002). 
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Plantas ricas em taninos são empregadas na medicina tradicional como remédios 

para o tratamento de diversas moléstias, tais como diarréia, hipertensão arterial, 

reumatismo, hemorragias, feridas, queimaduras, problemas estomacais (azia, náusea, 

gastrite e úlcera gástrica), problemas renais e do sistema urinário e processos 

inflamatórios em geral (HASLAM, 1996). 

Acredita-se que as atividades farmacológicas dos taninos são devidas, pelo 

menos em parte, a três características gerais que são comuns em maior ou menor grau 

aos dois grupos de taninos, condensados e hidrolisáveis. Essas características são: 1) 

complexação com íons metálicos (ferro, manganês, vanádio, cobre, alumínio, cálcio, 

entre outros); 2) atividade antioxidante e seqüestradora de radicais livres e 3) habilidade 

de complexar com outras moléculas incluindo macromoléculas tais como proteínas e 

polissacarídeos (HASLAM, 1996). 

Os taninos ajudam no processo de cura de feridas, queimaduras e inflamações 

através da formação de uma camada protetora (complexo tanino/proteína e/ou 

polissacarídeo) sobre a pele ou mucosa danificada. Debaixo dessa camada, o processo 

natural de cura pode, então ocorrer (HASLAM, 1989). 
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3. ESTUDOS PRELIMINARES 

 



 

3. ESTUDOS PRELIMINARES 

 

3.1. Elaboração da curva padrão de ácido tânico: 

Constitui-se em um dos primeiros passos a ser realizado numa validação. 

 

Tabela 1 – Valores utilizados para obtenção da curva de calibração pelo método 

espectrofotométrico Folin-Ciocalteau utilizando-se Ácido Tânico como padrão. 

 

Absorbâncias Ácido Tânico 

µg/mL Curva 1 Curva 2 Curva 3 

0,1 0,010 0,009 0,009 

2 0,105 0,104 0,106 

4 0,146 0,151 0,152 

6 0,162 0,162 0,163 

8 0,165 0,165 0,163 

10 0,165 0,164 0,165 
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Figura 1 – Curvas de calibração obtidas com a solução padrão de Ácido Tânico a 1 

mg/mL com reagente Folin-Ciocalteau a 10%. 

 

As curvas apresentaram formação de platô, pois com o aumento da concentração 

do ácido tânico a leitura no espectrofotômetro permanecia inalterada. Como o 

responsável pela intensidade da cor azul são os óxidos de tungstênio e molibdênio e 

estes não estavam mais aumentando a intensidade da coloração, logo se deduziu que os 

fenóis já havia, em meio alcalino, reduzido todos os ácidos fosfotungstico e 

fosfomolibdico, não havendo mais estes presentes no meio.  

 Tentou-se resolver diminuindo a concentração da solução mãe de 1mg/mL para 

0,5mg/mL como é utilizado na descrição literária, o que não provocou mudanças na 

saturação da curva. 
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Tabela 2 – Valores utilizados para obtenção da curva de calibração pelo método 

espectrofotométrico Folin-Ciocalteau utilizando-se Ácido Tânico como padrão. 

Absorbâncias Ácido Tânico 

µg/mL Curva 1 Curva 2 Curva 3 

0,05 0,005 0,004 0,007 

1 0,062 0,064 0,063 

2 0,09 0,092 0,088 

3 0,094 0,095 0,095 

4 0,096 0,096 0,097 

5 0,098 0,097 0,099 

Curva 1

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12

0 2 4 6

Ácido Tânico µg/mL

Ab
so

rb
ân

ci
a

Curva 2

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12

0 2 4 6

Ácido Tânico µg/mL

Ab
so

rb
ân

ci
a

Curva 3

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12

0 2 4 6

Ácido Tânico µg/mL

Ab
so

rb
ân

ci
a

 

Figura 2 – Curvas de calibração obtidas com a solução padrão de Ácido Tânico a 0,5 

mg/mL com reagente Folin-Ciocalteau a 10%. 
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Em seguida realizaram-se mudanças na concentração do Carbonato de Sódio, 

pois este poderia estar sendo a causa desse platô. No entanto, através dos gráficos 

apresentados a seguir, verificou-se que o Na2CO3 não era o causador da formação do 

platô da curva. (Tab. 3 e Fig. 3) 

 

Tabela 3 – Concentrações utilizadas e absorbâncias obtidas para construção da curva de 

calibração com Ácido Tânico a 0,5 mg/mL com soluções de carbonato de sódio a 0,75 e 

7,5%, respectivamente. 

 

Absorbâncias Ácido Tânico 

µg/mL Na2CO3 0,75% Na2CO3 7,5% 

0,05 0,005 0,007 

1 0,062 0,063 

2 0,090 0,088 

3 0,094 0,095 

4 0,096 0,097 

5 0,098 0,099 
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Figura 3 – Curvas de calibração obtidas com Ácido Tânico a 0,5 mg/mL e soluções de 

carbonato de cálcio a 0,75 e 7,5%, respectivamente. 

 

Realizou-se o experimento utilizando o reagente Folin-Ciocalteau a 40%, gerando as 

seguintes curvas: 

 

Tabela 4 – Valores utilizados para obtenção da curva de calibração pelo método 

espectrofotométrico Folin-Ciocalteau utilizando-se Ácido Tânico como padrão. 

 

Absorbâncias Ácido Tânico 

µg/mL Curva 1 Curva 2 Curva 3 

0,8 0,092 0,090 0,096 

1 0,115 0,116 0,115 

2 0,220 0,217 0,224 

2,5 0,270 0,270 0,270 

3 0,317 0,317 0,318 
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Figura 4 – Curvas de calibração da solução padrão de Ácido Tânico a 0,1 mg/mL com 

Folin-Ciocalteau a 40%. 

 

Como podemos observar, apenas através do gráfico acima, após o aumento de 

quatro vezes da concentração do reagente Folin-Ciocalteau e uma significativa 

diminuição entre os pontos da curva, estreitando a faixa de uso dela, só então se 

conseguiu uma curva de linearidade capaz de nos dar resultados proporcionais. Porém 

não há condições de realizar os experimentos com o reagente nessa concentração (40%), 

pois além ser um reagente caro (teríamos que utilizar uma quantidade muito grande) e 

toda literatura consultada não recomenda a utilização de Folin-Ciocalteau a 40% para 

construção de curva padrão. 
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3.2 Obtenção do extrato: 

O processo extrativo realizado para a obtenção do extrato foi a turbo-extração, 

conhecido como turbólise. Este processo foi realizado em liquidificador industrial 

durante 15 minutos, tempo suficiente para cisalhamento do material vegetal. Esta forma 

de processo extrativo é bastante conveniente às indústrias de medicamentos 

fitoterápicos, por se tratar de um método prático e rápido. 

 

3.3. Fluxograma experimental: 

 

Determinação Fenóis Totais 

Doseamento por Folin-Ciocalteau 

 

Sol. Folin-
C2º 1º iocalteau 

10% 
Aliquota ext. 
Barbatimão 3º Sol. Na2CO3 7,5%

 

 

 

 

 

 

100m 30 minutos
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Determinação dos Fenóis Residuais 

10mL 
Água  

destilada 
4mL 

 

Leitura dos fenóis residuais 

 

 

 

100m

1mL da 
solução do 

balão de 25 mL 

1º 
Sol. Folin-
C2º iocalteau 

10% 

Sol. Na2CO3 7,5%3º

30 minutos

1g 
ExtratoCaseína 

Após 3h 

25 mL 

Complexação com a caseína 

FiltrarAgitação por 3h
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4. ARTIGO 1:  

Stryphnodendron adstringens (Martius) Coville (Leguminosae-

Mimosoideae Kunth): uma revisão 

Carlos H.T.P. da Silva1, Miracy M. de Albuquerque1, Elba L.C. de 

Amorim1* 

1- Departamento de Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de 

Pernambuco, CEP 50740-521, Recife, PE, Brasil. 

* elba@ufpe.br, Tel.: (81) 2126-8511. Fax: (81) 2126-8510 
RESUMO 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville é uma leguminosa que ocorre com alta 

densidade em várias localidades do Brasil central. Apesar de sua ampla utilização na 

medicina popular, apenas recentemente estudos de caráter científico, aplicados as suas 

ações farmacológicas foram realizados. Estudos atrelados a identificação e 

caracterização química são direcionados ao isolamento de taninos. S. adstringens 

mostrou-se com um potencial biológico bem diversificado, como antimicrobiana, 

antiinflamatória e cicatrizante, merecendo destaque a taxa de mortalidade de cercarias 

de S. mansoni, o que mostra uma potencial alternativa para o tratamento da 

esquitossomose, que é uma doença endêmica no Brasil. Os estudos toxicológicos 

demonstraram toxicidade amena ou acentuada, dependendo da parte do vegetal 

analisada.  

Unitermos: Stryphnodendron adstringens, barbatimão, cerrado. 
 

 

Stryphnodendron adstrigens (Mart.) Coville (Leguminosae-

Mimosoideae Kunth): a review 
ABSTRACT 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville is a leguminosa that occurs with high 

density in many localities of central Brazil. Although the ample use in the popular 

medicine, only recently scientific studies had been found applied of farmacologics 

actions. Studies about the identification and chemical characterization are directed to 

tannin isolation. S. adstringens revealed a diversified biological potential as 
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antimicrobials, anti-inflamatory and cicatrisatory, deserving detached on the tax of 

mortality of would surround of Schistosoma mansoni, it shows one potential alternative 

for the treatment of schistosomiasis, an endemic disease in Brazil. The toxicologics 

studies had demonstrated mild or accented toxicity depends on the part of the vegetable. 

Keywords: Stryphnodendron adstringens, barbatimão, Brazilian savannas. 

 

INTRODUÇÃO 

O uso de plantas medicinais pela população data de milhares de anos. A partir da 

observação da utilização destes vegetais, vários pesquisadores iniciaram estudos a 

procura da verdadeira ação que estes insumos possuíam. Perceberam que estas ações no 

organismo poderiam ser beneficentes ou danosas, sendo portanto necessários estudos 

que abrangessem todas as evidências (Nordeng; Havnen, 2005; Michiles, 2004; Ernst, 

2005). 

O desenvolvimento de estudos sobre espécies vegetais é importante não somente 

para garantir a segurança das pessoas que fazem uso, como também para o crescimento 

das indústrias farmacêuticas (Yunes; Pedrosa; Cechinel Filho, 2001. David; 

Nascimento; David, 2004). 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville é uma leguminosa, arbórea da 

flora brasileira encontrada desde o Estado do Pará até o de São Paulo (Felfili et al., 

1999), ocorrendo com altas densidades em várias localidades do Brasil central (Felfili; 

Silva Júnior 1993, Felfili et al. 1993). 

Com o nome popular de barbatimão são conhecidas várias espécies taníferas 

pertencentes às leguminosas (Panizza et al, 1988), entre as quais: Stryphnodendron 

adstringens, S. polyphyllum, S. obovatum e Dimorphandra mollis (Santos et al., 2002. 

Lopes et al., 2005. Tokarnia; Dobereiner; Peixoto, 2000). 

Stryphnodendron: do grego Strypnós =duro + déndron =árvore. Refere-se esse 

termo genérico, portanto, a idéia de lenho duro. Barbadetiman, termo específico, de 

origem indígena, ibá-timo que significa árvore que aperta, isto é, adstringente (Panizza 

et al, 1988). O barbatimão também pode ser encontrado com o nome de ibatimô, 

paricarana, casca-da-virgindade, faveiro, enche-cangalha (Franco, 2001. Tokarnia; 

Dobereiner; Peixoto, 2000). 

Stryphnodendron adstringens apresenta folhas compostas bipinadas, com cinco a 

oito julgas, com seis a oito pares de folíolos por pina. O fruto é um legume séssil, 
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grosso e carnoso, línea oblongo com cerca de 10 cm de comprimento (Corrêa, 1984, 

Lorenzi, 1992). 

Stryphnodendron adstringens é descrita como uma espécie perenifólia, com pico 

de floração, produção de folhas novas e queda de folhas entre julho e outubro. 

Apresenta inflorescências com número variável de flores pequenas de cor marrom, 

hermafroditas, com longevidade de apenas um dia, produzindo pequenas quantidades de 

néctar nas flores, o que atrai pequenos insetos, Apis melifera, Bombus spp., moscas 

Tabanidae e, especialmente, abelhas Meliponinae, como principais polinizadores. 

Apresenta frutos em algum estádio de maturação durante o ano todo e a dispersão 

parece ser zoocórica (Oliveira, 1991).  

Estudos realizados sobre os níveis de extrativismo da casca de barbatimão no 

Distrito Federal, mostraram que a coleta das cascas pela população e pela indústria 

farmacêutica, estava provocando esgotamento deste recurso. Numa avaliação 

qualitativa, constatou-se que 41% dos indivíduos amostrados apresentaram sinais de 

extrativismo desordenado independentemente do porte da planta. Assim, evidenciou-se 

a necessidade de se estabelecer políticas voltadas para o desenvolvimento de técnicas de 

manejo sustentado e programas de domesticação, assim como um plano gestor para 

unidades de conservação no Distrito Federal (Borges Filho; Felfili, 2003). 

Por tratar-se de uma espécie com ampla utilização na medicina popular, 

realizou-se uma compilação de informações sobre a mesma do ponto de vista químico, 

de atividade biológica e toxicológica e indicações populares.  

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA  

S. adstringens é uma espécie que se destaca pela grande quantidade de 

compostos fenólicos presentes, principalmente nas suas cascas. Panizza et al. (1988) 

verificaram a presença de 25-30% de taninos. Teixeira, Soares, Scolforo (1990) 

reportaram uma quantidade de taninos variando de 10-37%, dependendo da localização 

do indivíduo. 

Taninos são substâncias fenólicas solúveis em água com massa molecular entre 

500 e 3000 Dalton, que apresentam a habilidade de formar complexos insolúveis em 

água com alcalóides, gelatina e outras proteínas. Tais compostos são responsáveis pela 

adstringência de muitos frutos e outros produtos vegetais (Mello; Santos, 2004. 

Monteiro et al., 2005). 
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Uma técnica muito usada para a quantificação de polifenóis totais é a  reação 

com o reagente de Folin-Ciocalteau, a qual baseia-se no princípio de que em meio 

alcalino os fenóis reduzem a mistura dos ácidos fosfotungstico e fosfomolibdico em 

óxidos de tungstênio e molibdênio de cor azul (Cabrita; Ricardo-da-Silva; Laureano, 

2002. Folin; Ciocalteau, 1927. Monteiro et al., 2006). 

O Folin-Denis é uma metodologia bastante semelhante ao Folin-Ciocalteau, mas 

com a desvantagem da formação de um precipitado que interfere nas leituras 

espectrofotométricas (Singleton; Orthofer; Lamuela-Raventós, 1999. Folin; Denis, 

1912). 

Outro método utilizado em alguns trabalhos é o do Azul da Prússia, que tem 

como incoveniente a elevada dependência do tempo de reação (Magalhães; Rodrigues; 

Durães, 1997). 

Santos et al (2002) realizaram um trabalho com três espécies, entre elas S. 

adstringens, para estabelecer os componentes fenólicos presentes. Os fenóis totais 

foram estabelecidos pelo uso de FeCl3 seguindo o método de Hagerman and Butler 

(Mole; Waterman, 1987. Hagerman; Butler, 1978). O doseamento dos taninos 

condensados foi realizado pelo método da proantocianidina (Mole; Waterman, 1987) 

que usa uma despolimerização ácida dos extratos para produzir produtos 

antocianidínicos. O doseamento do ácido gálico foi realizado pelo método da rodanina 

(Inoue; Hagerman, 1988) que é uma hidrólise ácida do extrato, e a precipitação de 

proteínas foi feita pelo método de Hangetman and Butler (Hagerman; Butler, 1978) 

usando a albumina bovina.  

As concentrações obtidas de fenóis totais e taninos para S. adstringens estão 

apresentadas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Concentração de fenóis totais e taninos em mg/g de peso seco (± D.P.) de S. 

adstringens (Santos et al, 2002). 

Parte da 

planta 

Rendimento 

da extração 

(%) 

Fenóis 

totais 

Taninos 

condensados 

Ésteres de 

ácido 

gálico 

Precipitação 

de proteína 

Casca 26,2 158,7 ± 4,0 914,6 ± 51,0 72,3 ± 3,0 140,4 ± 0,8 

Folhas 28,8 138,9 ± 7,7 535,5 ± 52,0 70,5 ± 4,2 114,5 ± 4,1 
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Um trabalho recente evidenciou um sistema de injeção em fluxo para 

determinação de taninos hidrolisáveis que apresentou valores otimizados. Este método 

foi aplicado para S. adstringens, Eucalyptus citriodora e Phyllanthus niruri (Bossu et 

al., 2006). 

As análises por cromatografia de papel do extrato de S. adstringens indicaram a 

presença de delfinidina e ácido gálico tanto na casca quanto nas folhas. Nas folhas ainda 

foi constatada a presença de flavonóides (Santos et al, 2002). Já nas análises por 

cromatografia de camada delgada, tanto os extratos das folhas quanto os da casca 

apresentaram monômeros de catequina e epicatequina, monômeros de galocatequina e 

epigalocatequina. No extrato das folhas ainda foi detectada a presença de flavonóides 

glicosídicos (Santos et al., 2002). 

S. adstringens contem uma quantidade considerável de taninos condensados 

(Figura 1), os quais já foram evidenciados em alguns trabalhos mostrando a presença de 

prorobinetinidinas (Mello; Peteredt; Nahrsteadt, 1996a), proantocianidina (Mello; 

Peteredt; Nahrsteadt, 1999) e flavan-3-ois (Mello; Peteredt; Nahrsteadt, 1996b. Mello; 

Peteredt; Nahrsteadt, 1993). Todas estas estruturas foram evidenciadas por estudos 

espectroscópicos e químicos. 
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 Figura 1. Estrutura de tanino condensado (Santos et al., 2002). 

 

ATIVIDADE BIOLÓGICA 

A ação do extrato de barbatimão no metabolismo energético hepático foi 

estudada por Rebecca et al. (2003) em mitocôndrias isoladas e fígado de ratos 

perfusados. Aparentemente o extrato de barbatimão impediu o metabolismo energético 

hepático por três mecanismos: (1) desacoplamento da fosforilação oxidativa, (2) 

inibição do transporte de eletron mitocondrial e (3) inibição da ATP-sintetase. 

Foi avaliada a influência dos taninos provenientes de S. adstringens nos fatores 

de crescimento e de virulência de Candida albicans. As 103 cepas foram isoladas de 

fluido vaginal e foram testados o extrato bruto (F1) e suas frações (F2 e F3) e 

subfrações (F2.4). As frações F2 e F3 foram obtidas por partição de F1 com acetato de 

etila, sendo F2 a fração aquosa e F3 a fração orgânica. As subfrações (F2.1 a F2.4) 

foram obtidas em coluna de Sephadex® LH20, sendo a fração 2.4 a que mostrou melhor 

atividade. (Tabela 2). Os extratos do barbatimão mostraram baixa citotoxicidade nas 
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células Vero, macrófagos e células vermelhas do sangue (Tabela 3). Através das 

análises espectroscópicas, evidenciou-se que a fração que apresentou melhor atividade 

era composta por polímeros de proantocianidina de unidades prodelfinidina e 

prorobinetinidina e ácido gálico de peso molecular 2114 Da (Figura 1), que são taninos 

condensados. A fração mais ativa foi considerada com uma atividade antifúngica 

moderada, justificando assim estudos futuros sobre um novo agente antifúngico (Ishida 

et al., 2006). 

 

Tabela 2. Concentração Mínima Inibitória (CMI) em mg/L dos extratos de S. 

adstringens contra Candida spp (Ishida et al, 2006). 
 

Extratos 
 

 Variação de CMI  
 

CMI modal (%) CMI geométrica 
média ± erro padrão 

médio 
Frações    

F1 0,48 – 31,25 3,90 (52) 3,78 ± 0,39 
F2 0,97 – 7,80 3,90 (41) 4,07 ± 0,22 
F3 0,97 – 31,25 7,80 (38) 8,68 ± 0,75a 

Subfrações    
F2.1 >1000 >1000 - 
F2.2 1,90 – 62,50 15,75 (24) 11,76 ± 3,32b 
F2.3 0,97 – 31,25 15,75 (45) 11,39 ± 2,03b 
F2.4 0,97 – 7,80 7,80 (47) 5,47 ± 0,92 

Fluconazol <0,25 – 128 ≤ 0,25 (53) 0,72 ± 24,86 
Nistatina 3,12 – 12,50 6,25 (73) 5,17 ± 1,40 

aDiferenças significativas em comparação com F1 (p<0,001). 
bDiferenças significativas em comparação com F2 (p<0,001). 
 
 

Tabela 3. A concentração citotóxica 50% (CC50) em mg/L das frações F1, F2 e F3 e 

subfração F2.4 de S. adstringens em células Vero e macrófago J774G8 e células 

sanguíneas vermelhas de carneiro (CSV) (Ishida et al, 2006). 

 Vero Macrofagos CSV 
Frações CC50 CC50 CC50 

F1 150 70 >1000 
F2 125 150 >1000 
F3 160 160 >1000 

F2.4 165 100 >1000 
 

A atividade antibacteriana do extrato e suas frações das cascas de S. adstringens 

mostraram atividade contra Pseudomonas aeruginosa e Staphylococus aureus. A 

extração inicial com acetona:água compôs o extrato bruto (F1), este foi liofilizado e em 
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seguida particionado com água e acetato de etila. A fração solúvel em água foi 

denominada F2 e a orgânica F3. O extrato bruto também foi particionado com n-butanol 

e água, sendo a fração solúvel no n-butanol a F4 e a aquosa desta partição F5 (Audi et 

al., 2004). Os halos de inibição verificados para todas as frações podem ser observados 

na tabela 4. 

 

Tabela 4. Atividade antibacteriana de diferentes frações extraídas de S. adstringens na 

concentração de 50 µg (Audi et al., 2004). 

Frações 
F1 F2 F3 F4 F5 

 
Microorganismo 

Zona de inibição (mm) 
Staphylococus aureus 11 22 23 22 20 
Pseudomonas aeruginosa 8 15 17 17 15 

 

Como fonte alternativa ao combate de miracídios e cercárias, que são as formas 

infectantes de Schistosoma mansoni, testou-se extratos acetona:água das cascas do caule 

para prepararem soluções com 100 e 200 ppm para os bioensaios com miracídios e de 

20, 50, 100 e 200 ppm para bioensaios com cercárias, tendo taxa de mortalidade de 

100% em 100 e 200 ppm, taxa de 75% com 50 ppm e de 50% com 20 ppm (Tabela 5 e 

Tabela 6). Conclui-se que S. adstringens não possue eficácia sobre miracídios, mas 

apresenta sobre cercárias. Vale ressaltar que, ao se explorar atividade moluscicida e 

larvicida de plantas do cerrado como S. adstringens, visa-se não somente o combate ao 

hospedeiro intermediário e às formas infectantes de S. mansoni, mas também a 

preservação desse rico bioma como potencial fonte alternativa de produtos naturais para 

usos diversos  (Vinaud et al., 2005). 

 

Tabela 5. Taxa de mortalidade (em %) de miracídios de Schistosoma mansoni expostos 

ao extrato acetona:água de Stryphnodendron adstringens sob diferentes concentrações 

(em ppm) diante do tempo de exposição (em horas) (Vinaud et al, 2005). 

Taxa de mortalidade (%) 
S. adstringens Tempo de exposição 

(horas) 100 ppm 200 ppm 

 

Grupo-controle 

2 0 0 0 
4 0 50 0 

5,5 50 50 0 
8 100 100 100 
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Tabela 6. Taxa de mortalidade percentual de cercárias de Schistosoma mansoni após 

uma hora de exposição ao extrato acetona:água de S. adstringens, sob diferentes 

concentrações (em ppm) (Vinaud et al, 2005). 

Espécie testada Concentração (ppm) Taxa de mortalidade (%) 
20 50 
50 75 
100 100 

 
 

S. adstringens 

200 100 
Grupo-controle*  0 

*Cercárias do grupo-controle sobreviveram por 36 horas. 

 
Foram realizados testes com o extrato bruto e com subfrações a partir das cascas 

de S. adstringens contra Herpetomonas samuelpessoai, um tipo não patogênico de 

tripanossoma usado como modelo para estudo de novas drogas com atividade 

trypanossomicida. Neste trabalho, o extrato bruto (F1) foi submetido a uma partição 

com acetato de etila e água, formando a fração solúvel em água (F2) e a fração solúvel 

no acetato de etila (F3). A partir da fração F3 foram obtidas subfrações (F3-1 a F3-12) 

através da separação em coluna de Sephadex® LH-20. As concentrações de 500, 1000, 

2500 e 5000 µg/mL tanto do extrato bruto (F1) quanto das frações (F2 e F3) inibiram 

progressivamente o crescimento do protozoário. Na concentração de 100 µg/mL, o 

extrato bruto e a fração F3 não afetaram o crescimento dos protozoários. As subfrações 

F3-9 a F3-12, na concentração de 1000 µg/mL, também mostraram aumento na 

atividade inibitória em H. samuelpessoai (Holetz et al., 2005). 

O efeito antiviral contra Poliovirus (P-1) e Herpesvirus bovino (BHV-1), usando 

células cultivadas HEp-2, foi avaliado para os extratos aquoso e acetato de etila de S. 

adstringens, sendo o extrato aquoso o mais eficiente, inibindo o BHV-1 e o P-1 em 97% 

e 93%, respectivamente, enquanto o extrato de acetato de etila inibiu o P-1 em apenas 

62% (Felipe et al., 2006). 

Bezerra et al. (2002) realizaram um trabalho para evidenciar a atividade 

moluscicida potencial de plantas medicinais do cerrado brasileiro contra Biomphalaria 

glabrata,  hospedeiro intermediário da esquistossomose. O trabalho foi realizado a 

partir de extratos etanólicos de seis plantas medicinais do cerrado brasileiro. Os 

resultados principais foram que o extrato da casca com uma concentração de 100 ppm 

causou 100% de mortalidade após 48h e o extrato da casca com 50 ppm causou 60% de 
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mortalidade após 48h. A tabela 7 apresenta os dados referentes a atividade moluscicida 

de S. adstringens. 

 

Tabela 7. Atividade dos extratos de S. adstringens contra Biomphalaria glabrata 

(Bezerra et al, 2002). 
 

Mortalidade (%) após 48 h 
 

Parte usada 
 

Rendimento 
 

Constituintes 

100 ppm 50 ppm 20 ppm 
Folhas 28,75 TC, F 100 90 10 
cascas 26,15 TC 100 60 0 

TC = Taninos condensados; F= Flavonóides. 

 
Em um estudo sobre morfologia e morfometria da reparação tecidual de feridas 

cutâneas de camundongos tratados com solução aquosa de barbatimão foi utilizado um 

grupo de 48 camundongos machos. Após remoção circular de pele de 10 mm na região 

dorsal do tórax, os animais foram divididos em dois grupos para avaliação morfológica 

e morfométrica das feridas nos períodos de 3, 7, 14 e 21 dias de pós-operatório (PO). 

Nos animais do grupo I, as feridas não foram tratadas e nas do grupo II, instilou-se 

diariamente 0,1 ml da solução. As feridas dos animais do grupo II no 7º e 21º dia de PO, 

apresentaram tecido de granulação mais desenvolvido e tornaram-se reparados no 19º 

dia de PO em relação aos do grupo I, que cicatrizou acima de 21 dias (Tabela 8). Neste 

trabalho, a utilização tópica de solução aquosa de barbatimão apresentou eficiência 

significativa no auxílio da reparação tecidual de feridas cutâneas de camundongos 

(Eurides et al., 1995/1996). 

 

Tabela 8. Média das áreas das feridas cutâneas (mm2) de camundongos no 3º, 7º, 14º e 

21º dia de pós-operatório nos grupos controle (I) e tratado (II) com solução aquosa de 

barbatimão (Eurides et al, 1995/1996). 

 3 º dia PO 7º dia PO 14 dia PO 21º dia PO 
 I II I II I II I II 
Média  88,24 80,00 60,10 61,59 58,24 56,30 2,68 0 
DP 10,10 10,75 9,76 2,05 2,29 22,89 1,19 0 
0 = cicatrizados 
DP = desvio padrão 
 

O tratamento de ferida vem sendo realizado pela humanidade há milênios. 

Sempre se observou que algumas feridas cicatrizavam naturalmente, mas que outras ou 

demoravam demais para cicatrizarem ou não cicatrizavam, entre estas feridas que 
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dificilmente cicatrizavam estavam as lesões rebeldes como as úlceras varicosas. 

Selecionaram-se quatro grupos de pacientes, dois grupos (I e II) apresentando úlcera 

varicosa e dois grupos (III e IV) apresentando lesões domésticas. Os grupos I e III 

foram tratados com Calendula officinalis L. e os grupos II e IV foram tratados com com 

calêndula mais barbatimão. Os resultados obtidos sugerem que ambos os tratamentos 

foram eficazes no processo que leva a cicatrização da ferida, no entanto, a associação 

com barbatimão acelerou o tempo de cicatrização (Tabela 9) (Jorge Neto et al., 1996). 

No processo de cicatrização, os taninos precipitam proteínas dos tecidos lesados e 

formam um revestimento protetor que favorece sua regeneração (Panizza et al., 1988). 

 

Tabela 9. Tratamento de lesões de pele com Calendula officinalis e/ou S. adstringens 

em pacientes de várias cidades do Estado de São Paulo (Jorge Neto et al., 1996). 

Tipo de lesão Tratamento Nº de 
pacientes

Curados Apenas 
melhoraram 

Tempo médio 
de tratamento 

Úlcera varicosa  C 6 3 3 10-30 dias 
Úlcera varicosa  C + B 6 5 1 10-30 dias 
Queimadura*  C 8 8 - 3-6 dias 
Queimadura*  C + B 7 7 - 2-4 dias 

Outras**  C 5 3 2 5-10 dias 
Outras**  C + B 6 4 2 4-8 dias 

*tipo de queimadura: solar, por óleo ou fogo. **outras: cortes, feridas e dermatites. 
C = tratamento com tintura e gel de calêndula. C + B = tratamento com tintura e gel de 
calêndula + barbatimão. 
 

A fração solúvel em acetona a partir de extratos das cascas de S. adstringens foi 

testada em modelos de ulceração gástrica aguda (induzida por etanol, indometacina ou 

estresse hipotérmico) e crônica (induzida por ácido acético). As dosagens utilizadas 

foram de 400 e 800 mg/kg da fração solúvel em acetona, sendo observada uma 

diminuição de 62% e 98% nas taxas das lesões gástricas no modelo em etanol, e de 89 e 

88% no modelo do estresse hipotérmico, respectivamente. No entanto, não houve 

influência significativa no modelo de ulceração gástrica aguda induzida pela 

indometacina, nem na ulceração gástrica crônica (Martins; Lima; Rao, 2002). 

Foi realizado um estudo para avaliar o efeito antigenotóxico, do extrato 

etanólico de Barbatimão (EEB), contra danos induzidos pela mitomicina C (MMC), 

pelo teste do micronúcleo em medula óssea de camundongo. Doses de EEB (50 mg/Kg, 

100 mg/Kg e 200 mg/Kg) e MMC (4 mg/Kg) foram co-administradas via intraperitonial 

(i.p.) em grupos de 5 (animais) por tratamento. Para controle positivo, foi administrada 

uma dose de 4 mg/Kg de MMC i.p. e para controle negativo, água destilada estéril. Para 
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todas as doses, a freqüência de eritrócitos policromáticos micronucleados (EPCMN) foi 

avaliada 24h após administração. Os resultados obtidos mostraram que o EEB na dose 

de 50 mg/Kg não provocou diminuição significativa na freqüência de EPCMN (média = 

28,6; DP = 1,67) quando comparada ao controle positivo (média = 30,6; DP = 2,70) (p > 

0,05). No entanto, nas doses de 100 mg/Kg (média = 19,8; DP = 2,28) e 200 mg/Kg 

(média = 16,8; DP = 2,58) de EEB foi observada inibição significativa da freqüência de 

EPCMN induzidos pela MMC (p < 0,05) (Tabela 10). Desse modo ficou evidenciado 

que o EEB exibiu atividade antigenotóxica em médula óssea de camundongos (Silva-

de-Andrade; Barros-de-Castro; Chen-Chen, 2006). 

 

Tabela 10. Efeito da administração i.p. do extrato etanólico de Barbatimão (EEB) mais 

mitomicina C (MMC) e controles em medula óssea de camundongos (Silva-de-

Andrade; Barros-de-Castro; Chen-Chen, 2006). 
 

Dados individuais 
(EPCMN/2000 EPC) 

 

Grupos Nº de 
animais 

a b c d e 

 

média ± s 

H2O dest. 5 12 10 9 8 10 9,80 ± 1,48 
MMC 5 29 31 28 35 30 30,60 ± 2,70 

EEB (50 mg/kg) + MMC 5 28 30 29 30 26 28,60 ± 1,67 
EEB (100 mg/kg) + MMC 5 17 23 19 19 21 19,80 ± 2,28 
EEB (200 mg/kg) + MMC 5 16 20 14 15 19 16,80 ± 2,58 

MMC: mitomicina C; EEB: extrato de barbatimão; EPC: eritrócitos policromáticos; 
EPCMN: eritrócitos policromáticos micronucleados. 
 

É uma planta muito usada pelos indígenas, cujos ensinamentos estão a cargo do 

pajé da tribo. É muito comum as mulheres fazerem banho de assento com o chá da 

casca de barbatimão, para combater infecções e corrimentos vaginais e evitar doenças 

venéreas. Muitas usam ainda para constrição vaginal, por isso é também conhecida 

como casca da virgindade (Franco, 2001). 

Para formulação de extratos e produtos com S. adstringens, encontramos vários 

trabalhos, até mesmo a Farmacopéia Brasileira 4ª edição que traz método de preparo do 

extrato (Farm. Brás. IV, 2002. Franco, 2001) 

Em um screening preliminar de algumas plantas tropicais para atividade anti-

tirosinase em cogumelos, pesquisadores da França avaliaram 67 espécies vegetais. Os 

extratos desses vegetais foram preparados numa solução de propileno glicol e água 

deionizada (na proporção 1/1). Das 67 espécies estudadas, apenas 12 tiveram resultados 

promissores (iguais ou acima de 90% de inibição), dentre elas S. adstringens, 
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apresentando inibição da tirosina em 90% (extrato das cascas) e 52% (extratos das 

sementes). Estes estudos foram os primeiros a relatarem tal atividade biológica para esta 

espécie. A tirosinase é conhecida por ser a enzima chave da biosíntese da melanina 

(Baurin et al., 2002). 

Acredita-se que as atividades farmacológicas dos taninos são devidas a três 

características gerais, que são comuns em maior ou menor grau aos dois grupos de 

taninos, condensados e hidrolisáveis. Essas características são: 1) complexação com 

íons metálicos (ferro, manganês, vanádio, cobre, alumínio, cálcio, entre outros); 2) 

atividade antioxidante e seqüestradora de radicais livres e 3) habilidade de complexar 

com outras moléculas incluindo macromoléculas tais como proteínas e polissacarídeos 

(Haslam, 1996). 

ENSAIOS TOXICOLÓGICOS 

O extrato aquoso proveniente do produto liofilizado de S. adstringens apresentou 

uma DL50 de 2699 mg/Kg, sendo portanto baixa a sua toxicidade aguda. Não foi 

observado, durante 30 dias, alterações significativas durante uma administração oral 

diária do extrato nas concentrações de 800 e 1600 mg/Kg, na contagem de leucócitos 

comparados ao controle (Tabela 11). Este trabalho mostrou também que embora as 

concentrações plasmáticas de uréia, creatinina, fosfatase ácida e alanina 

aminotransferase tenham ficado inalteradas, um aumento significativo nas 

concentrações plasmáticas de glicose e de aspartato aminotransferase ocorreram (Tabela 

12). Depois de um período de 30 dias, animais tratados com a dose de 1600mg/Kg do 

extrato tiveram uma diminuição significativa no peso do timus. O peso das adrenais, 

rins, baço, estômago e fígado permaneceram inalterados. O estudo ainda discute o fato 

de que após o décimo quinto dia de tratamento os animais começaram a apresentar 

diminuição de peso que pode ter sido atribuído a interferência causada pelo barbatimão 

na absorção alimentar ou por causar anorexia. Embora os pesquisadores deixem claro 

que também pode ser atribuído o fato aos efeitos metabólicos do extrato aquoso total do 

barbatimão como detectado nas mitocôndrias e no isolado perfusado de fígado de rato 

(Rebecca et al., 2002). 
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Tabela 11. Parâmetros hematológicos de ratos após administração dos extratos 

comparados ao controle (Rebecca et al., 2002). 

Células/mm3 x 103 
Antes do tratamento Após o tratamento 

 
Grupos 

Leucócito Mononuclear Polimorfismo Leucócito Mononuclear Polimorfismo 
Controle  9,87 ± 0,3 7,43 ± 0,3 2,44 ± 0,2 10,87 ± 0,5 8,43 ± 0,3 2,44 ± 0,2 
       
EB 800 
mg/kg 

9,54 ± 0,3 7,40 ± 0,3 2,13 ± 0,2 11,36 ± 0,6 8,57 ± 0,6 2,79 ± 0,3 

EB 1600 
mg/kg 

9,54 ± 0,3 7,41 ± 0,3 2,13 ± 0,2 10,11 ± 0,6 7,69 ± 0,5 2,42 ± 0,3 

Os extratos administrados v.o. durante 30 dias. Os valores da tabela são as médias ± 

variações.  

 
Tabela 12. Parâmetros bioquímicos no plasma de ratos após administração por via oral, 

durante 30 dias dos extratos de S. adstringens (EB) comparados ao controle (Rebecca et 

al., 2002). 

Grupos Glicose(mg/dl) Uréia(mg/dl) Creatinina(mg/dlx102) AF(U/l) AST(U/l) ALT(U/l) 
Controle 89 ± 4 42 ± 1 49 ± 1 30 ± 1 83 ± 4 58 ± 3 
EB 
800mg/kg 

113 ± 3* 36 ± 2 53 ± 1 29 ± 1 88 ± 3 55 ± 3 

EB1600 
mg/kg 

112 ± 5* 39 ± 1 54 ± 3 32 ± 3 98 ± 5* 64 ± 3 

Os valores na tabela são as médias ± variações de 10-15 animais. AF=Fosfatase ácida; 
AST= Aspartato aminotransferase; ALT=Alanina aminotransferase. 
*Significativamente diferente do controle, p<0,05. 
 

Burger et al. (1999) avaliaram a atividade abortiva e/ou infertilizante de extratos 

de sementes e cascas das vagens de S. adstringens, a partir de extratos hidroalcoólicos 

(2:1), pois os animais na época de seca terminavam por ingerir estas vagens como 

alimento. Os extratos das sementes reduziram o peso do útero e o número de fetos vivos 

quando comparados com o grupo controle, embora outros parâmetros como peso 

corpóreo, consumo de comida e bebida, número de implantes uterinos e corpo lúteo não 

tenham sido alterados, Os ratos foram sacrificados no 21º dia de gestação (Tabela 13). 

A DL50 calculada para o extrato de sementes foi de 4.992,8 mg/Kg e a DL50 do extrato 

das cascas da vagem foram maior que 5000 mg/Kg. O extrato das cascas das vagens não 

causou alterações estatisticamente significativas quando comparado ao grupo controle. 

Com isso concluiu-se que o extrato de sementes de S. adstringens foi nocivo às 
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gestações das ratas e que a sua ingestão também pode ser danosa para animais 

herbívoros. 

 

Tabela 13. Efeito dos extratos de sementes e cascas das vagens de S. adstringens sobre 

o número de implantes uterinos, fetos vivos, corpo lúteo e peso do útero de ratas fêmeas 

(média ± variação). (Burger et al., 1999). 

 controle Casca da vagem Sementes  
Implantes uterinos 9,6 ± 1,52 10,56 ± 2,45 8,71 ± 1,25 
Fetos vivos 9,4 ± 1,52 6,89 ± 5,25 0,57 ± 0,98* 
Corpo lúteo 10,2 ± 1,48 12,33 ± 2,12 10,57 ± 2,57 
Peso do útero 44,94 ± 5,12 32,67 ± 24 4,19 ± 4,86* 
*significativamente diferente do grupo controle p<0,05. 

 
Foram avaliados os efeitos mutagênicos e recombinagênicos com o teste de asa 

manchada de Drosophila malanogaster (teste de mutação somática e recombinação, 

SMART) e para danos cromossômicos em células germinativas usando o teste de perda 

do cromossomo sexual de Drosophila (perda do anel-X). Nenhuma alteração 

estatisticamente significativa foi observada para o SMART nem para a perda do anel-X. 

Os resultados dos experimentos sugeriram que os extratos de S. adstrigens não são 

genotóxicos em células somáticas e germinativas de D. malanogaster (Sousa et al., 

2003). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como pode ser observado, Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville, é uma 

espécie que tem despertado o interesse de vários grupos de estudo das mais distintas 

áreas. Estes estudos científicos respaldaram o uso popular desta espécie como 

antiinflamatória, antibactericida, cicatrizante entre outros. Além desses efeitos, estão 

comprovados também o efeito sobre parasitas endêmicos no Brasil, assim podendo vir a 

ajudar no controle de vetores e de microorganismos causadores de várias moléstias. 

Além dos estudos científicos já produzidos, vários outros ainda podem ser 

realizados, dentre os quais temos principalmente aqueles voltados para a área analítica. 

A validação de metodologias analíticas para doseamento de taninos, principais 

metabólitos secundários de S. adstringens, deverá ser um dos principais focos de 

estudos futuros. Com tais estudos as indústrias Farmacêuticas terão um suporte maior na 

produção e comercialização deste vegetal na forma de fitoterápicos ou 
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fitomedicamentos, apresentado-o nas mais diversas formas farmacêuticas que 

possuímos. 

REFERÊNCIAS  

Audi EA, Toledo CEM, Santos FS, Bellanda PR, Alves-do-Prado W, Ueda-Nakamura 

T, Nakamura CV, Sakuragui CM, Bersani-Amado CA, Mello JCP 2004. Biological 

activity and quality control of extract and stem bark from Stryphnodendron adstringens. 

Acta Farm. Bonaerense 23 (3): 328-333. 

Baurin N, Arnoult E, Scior T, Do QT, Bernard P 2002. Preliminary screening of some 

tropical plants for anti-tyrosinase activity. Journal of ethnopharmacology 82: 155-158. 

Bezerra JCB, Silva IA, Ferreira HD, Ferri PH, Santos SC 2002. Molluscicidal activity 

against Biomphalaria glabrata of Brazilian Cerrado medicinal plants. Fitoterapia 73: 

428-430. 

Borges Filho HC, Felfili JM 2003. Avalição dos níveis de extrativismo da casca de 

barbatimão [Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville] no Distrito Federal, Brasil. 

Rev. Árvore 27 (5): 735-745. 

Bossu CM, Ferreira EC, Chaves FS, Menezes EA, Nogueira ARA 2006. Flow injection 

system for hydrolysable tannin determination. Microchemical journal 84: 88-92. 

Burger ME, Ahlert N, Baldisserotto B, Langloh A, Schirmer B, Foletto R 1999. Braz. J. 

Vet. Res. Anim. Sci. 36 (6): 296-299. 

Cabrita MJ, Ricardo-da-Silva J, Laureano O 2002. Os compostos polifenólicos das uvas 

e dos vinhos. Revista árvore:.26 (4): 485-492. 

Corrêa MP 1984. Dicionário das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas 1. Rio 

de Janeiro: Imprensa Nacional. 

David JPL, Nascimento JAP, David JM 2004. Produtos fitoter¡picos: uma perspectiva 

de negócio para a indústria, um campo pouco explorado pelos farmacêuticos. Infarma 

16 (9-10): 71-76. 

Ernst E 2005. The efficacy of herbal medicine –an overview. Fundamental & Clinical 

Pharmacology 19: 405–409. 

Eurides D, Mazzanti A, Belleti ME, Silva LAF, Fioravante MCS, Troncoso Neto NS, 

Campos VA, Lemos RC, Silvestrini Junior PL 1995/1996. Morfologia e morfometria da 

reparação tecidual de feridas cutâneas de camundongos tratadas com solução aquosa de 

barbatimão (Stryphnodendron barbatiman Martius). Rev Fac. Zootec. Vet. Agro. 2-3 

(1): 37-42. 

 43



 

FARMACOPÉIA BRASILEIRA 2002., Barbatimão Barbadetimani córtex, Monografia 

176, 4ª ed., São Paulo: Atheneu, Parte II, 4° fascículo.  

Felfili JM, Silva Júnior MC 1993. A comparative study of cerrado (sensu stricto) 

vegetation in central Brazil. J. Trop. Ecol. 9: 277-289. 

Felfili JM, Silva Júnior MC, Rezende AV, Machado JWB, Walter BMT, Silva PEN, 

Hay JD 1993. Análise comparativa da florística e fitossociologia da vegetação arbórea 

do cerrado sensu stricto da Chapada Pratinha, Brasil. Acta Bot. Brás. 6: 27-46. 

Felfili JM, Silva Júnior MC, Dias BJ, Rezende AV 1999. Estudo fenológico de 

Stryphnodendron adstringens (Mart) Coville no cerrado sensu stricto da Fazenda Água 

Limpa no Distrito Federal, Brasil. Rev. Brás. Botânica. 22: 83-90. 

Felipe AMM, Rincão VP, Benati FJ, Linhares REC, Galina KJ, Toledo CEM, Lopes 

GC, Mello JCP, Nozawa C 2006. Antiviral effect of Guazuma ulmifolia and 

Stryphnodendron adstringens on poliovirus and bovine herpesvirus. Biol. Pharm. Bull. 

29(6): 1092-1095. 

Folin O, Denis W 1912. On phosphotungstic-phosphomolybidic compounds as colour 

reagents. J. Biol. Chem. 12: 239-243. 

Folin O, Ciocalteau V 1927. On tyrosine and tryptophan determinations in proteins. J. 

Biol. Chem. 27: 627-650. 

Franco LL 2001. As sensacionais 50 plantas medicinais vol 2. Paraná: Lobo Franco, 

p.30-33. 

Hagerman AE, Butler LG 1978, Protein precipitation method for the quantitative 

determination of tannins. J. Agric. Food chem. 26: 809-812. 

Haslam E 1996. Natural polyphenols (vegetable tannins): as drug and medicines: 

possible modes of action. J. Nat. Prod. 59: 205-215. 

Holetz FB, Ueda-Nakamura T, Dias Filho BP, Mello JCP, Morgado-Díaz JA, Toledo 

CEM, Nakamura CV 2005. Biological effects of extracts obtained from 

Stryphnodendron adstringens on Hepertomonas samuelpessoai. Mem Inst Oswaldo 

Cruz 100 (4): 397-401. 

Inoue KH, Hagerman AE 1988, Determination of gallotannin with rhodanine. Anal. 

Biochem. 169: 363-369. 

Ishida K, Mello JCP, Cortez DAG, Dias Filho BP, Ueda-Nakamura T, Nakamura CV 

2006. Influence of tannins from Stryphnodendron adstringens on growth and virulence 

factors of Candida albicans. Journal of antimicrobial chemotherapy  58: 942-949. 

 44



 

Jorge Neto J, Fracasso JF, Neves MCLC, Santos LE, Banuth VL 1996. Tratamento de 

úlcera varicosa e lesões de pele com Calendula officinalis L. e/ou Stryphnodendron 

barbatiman (Vellozo) Martius. Rev. Ciênc. Farm. 17: 181-186. 

Lopes GC, Sanches ACC, Nakamura CV, Dias Filho BP, Hernades L, Mello JCP 2005. 

Influence of extracts of Stryphnodendron polyphyllum Mart. and Stryphnodendron 

obovatum Benth. on the cicatrisation of cutaneos wounds in rats. Journal of 

Ethnopharmacology  99: 265-272. 

Lorenzi H 1992. Árvores brasileiras. Manual de identificação e cultivo de plantas 

arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa: Plantarum. 

Magalhães PC, Rodrigues WA, Durães FM 1997. Tanino no grão de sorgo: bases 

fisiológicas e métodos de determinação. Sete Lagoas: EMBRAPA-CNPMS, (Circular 

técnica, 27) 26p. 

Martins DTO, Lima JCS, Rao VS 2002. The acetone soluble fraction from bark extract 

of Stryphnodedron adstringens (Mart.) Coville inhibits gastric acid secretion and 

experimental gastric ulceration in rats. Phytother. Res. 16: 427-431. 

Mello JCP, Petereit F, Nahrstedt A 1993. Monomeric Flavan-3-ols from the stem bark 

of Stryphnodendron adstringens. Planta Med. 59: 607. 

Mello JCP, Petereit F, Nahrstedt A 1996 a. Flavan-3-ols and prodelphinidins from 

Stryphnodendron adstringens. Phytochemistry 41 (3): 807-813. 

Mello JCP, Petereit F, Nahrstedt A 1996 b. Prorobinetinidins from Stryphnodendron 

adstringens. Phytochemistry  42 (3): 857-862. 

Mello JCP, Petereit F, Nahrstedt A 1999. A dimeric proanthocyanidin from 

Stryphnodendron adstringens. Phytochemistry. 51: 1105-1107. 

Mello JCP, Santos SC 2004. Taninos. In: Simões CMO, Schenckel EP. (orgs). 

Farmacognosia – da planta ao medicamento. 5.ed. Santa catarina:UFSC, p.615-657. 

Michiles E 2004. Diagnóstico situacional dos serviços de fitoterapia no Estado do Rio 

de Janeiro. Rev. Bras. de Farmacog. 14 (1): 16-19. 

Mole S, Waterman PG 1987. A critical analysis of techniques for measuring tannins in 

ecological studies. Oecologia 72: 137-147. 

Monteiro JM, Albuquerque UP, Araújo EL, Amorim ELC 2005. Taninos: uma 

abordagem da química à ecologia. Quím. Nova 28 (5): 892-896. 

Monteiro JM, Albuquerque UP, Lins-Neto EMF, Araújo EL, Albuquerque MM, 

Amorim ELC 2006. The effects of seasonal climate changes in the caatinga on tannin 

 45

http://www.springerlink.com/content/k757357405212513/?p=62c77873fdce4351915e0e6fdc93e92c&pi=0
http://www.springerlink.com/content/k757357405212513/?p=62c77873fdce4351915e0e6fdc93e92c&pi=0


 

levels in Myracrodruon urundeuva (Engl.) Fr.All. and Anadenanthera colubrina (Vell.) 

Brenan. Rev. Brasil. de Farmacog. 16 (3): 338-344. 

Nordeng H, Havnen GC 2005. Impact of socio-demographic factors, knowledge and 

attitude on the use of herbal drugs in pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 84: 26-33. 

Oliveira PE 1991. The pollination and reprodutive biology of a cerrado woody 

community in Brazil. St. Andrews 413p. tese de doutorado, University of St. Andrews.  

Panizza S, Rocha AB, Gecchi R, Silva RAPS 1988. Stryphnodendron adstringens 

(VELLOZO) Martius: teor de tanino na casca e sua propriedade cicatrizante. Rev. 

Cienc. Farmacêuticas, 10: 101-106. 

Rebecca MA, Ishii-Iwamoto EL, Grespan R, Cuman RKN, Caparroz-Assef SM, 

Mello JCP, Bersani-Amado CA 2002. Toxicological studies on Stryphnodendron 

adstringens. Journal of ethnopharmacolgy 83: 101-104. 

Rebecca MA, Ishii-Iwamoto EL, Kelmer-Bracht AM, Caparroz-Assef SM, Cuman 

RKN, Paradigorria CLS, Mello JCP, Bracht A, Bersani-Amado CA 2003. Effect of 

Stryphnodendron adstringens (barbatimão) on energy metabolism in the rat liver. 

Toxicology letters 143: 53-63. 

Santos CS, Costa WF, Ribeiro JP, Guimarães DO, Ferri PH, Ferreira HD, Seraphin JC 

2002. Tannin composition of barbatimão species. Fitoterapia 73: 292-299. 

Silva-de-Andrade L, Barros-de-Castro D, Chen-Chen L 2006. Efeito modulador do 

extrato de Stryphnodendron adstringens Mart. (Barbatimão) contra danos induzidos 

pela Mitocina C em camundongos. J. Braz. Soc. Ecotoxicol. 1 (2): 127-130. 

Singleton VL, Orthofer R, Lamuela-Raventós RM 1999. Analysis of total phenols and 

other oxidation substrates and antioxidants by means of  Folin-Ciocalteau reagent. 

Meth. Enzymol. 299:  152-178. 

Sousa NC, Carvalho S, Spanó MA, Graf U 2003. Absence of genotoxicity of a 

phytotherapeutic extract from Stryphnodendron adstringens in somaticand germ cells of 

D. malanogaster. Environmental and Molecular Mutagenesis 41: 293-299. 

Teixeira ML, Soares AR, Scolforo JRS 1990. Variação do teor de tanino da casca de 

barbatimão (Stryphnodendron adstringens [Mart. Coville]) em 10 locais de Minas 

Gerais. Ciênc. Prát. Lavras. 14: 229-232. 

Tokarnia CH, Dobereiner J, Peixoto PV 2000. Plantas tóxicas do Brasil. Rio de Janeiro: 

Helianthus,  p.238-243. 

Vinaud MC, Santos SC, Ferri PH, Lino Júnior RS, Bezerra JCB 2005. Avaliação da 

atividade larvicida de plantas fitoterápicas do cerrado do gênero Stryphnodendron ssp. 

 46



 

sobre miracídios e cercarias de Schistosoma mansoni.  Revista de Patologia Tropical 34 

(2): 137-143. 

Yunes RA, Pedrosa RC, Cechinel Filho V 2001. Fármacos e fitoterápicos: a necessidade 

do desenvolvimento da indústria de fitoterápicos e fitofármacos no brasil. Quim. Nova 

24 (1): 147-152. 

 47



 

  
 
 

 
 

 

 

 48



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ARTIGO 2:  

Desenvolvimento e validação de metodologia 

analítica para taninos contidos em Stryphnodendron 

adstringens (Mart.) Coville 

 

 49



 

 

ARTIGO 2  

 

 

ARTIGO SUBMETIDO  

 

Autores: Carlos Henrique Tabosa Pereira da Silva, Libni de Medeiros Melo, Tadeu José 
da Silva Peixoto Sobrinho, Miracy Muniz de Albuquerque, Elba Lúcia 
Cavalcanti de Amorim 

Título: Desenvolvimento e validação de metodologia analítica para taninos contidos em 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville. 

Revista: Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. 

 50



 

5. ARTIGO 2:  

Desenvolvimento e Validação de metodologia analítica para taninos 

contidos em Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 
 

 

 

Carlos Henrique Tabosa Pereira da Silva1, Libni de Medeiros Melo1, Tadeu 

José da Silva Peixoto Sobrinho1, Miracy Muniz de Albuquerque1, Elba 

Lúcia Cavalcanti de Amorim1* 

1- Departamento de Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de 

Pernambuco, CEP 50740-521, Recife, PE, Brasil. 

* elba@ufpe.br, Tel.: (81) 2126-8511. Fax: (81) 2126-8510 
 

 

Resumo 
 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville é uma leguminosa que ocorre com alta 

densidade em várias localidades do Brasil central. Possui uma ampla utilização na 

medicina popular, embora muitos de seus estudos científicos venham sendo realizados 

mais recentemente. Entre as várias atividades farmacológicas apresentadas, destacam-se 

atividades antiinflamatória, cicatrizante e antibacteriana, atividades estas atribuídas aos 

taninos presentes no vegetal. O método proposto é considerado um método novo, 

devido não constar em compêndios oficiais e foi validado segundo a legislação em 

vigor. No estudo de validação de metodologia analítica, para o doseamento de taninos, a 

equação da reta obtida foi y = 0,0769x + 0,0136 com R2 de 0,9982. Os parâmetros 

robustez, precisão, especificidade, limite de quantificação e detecção foram avaliados 

estatisticamente com intervalo de confiança de 95% (teste t de Student, ANOVA). Foi 

também realizada análise de perda devido processo extrativo por turbólise. O método 

espectrofotométrico desenvolvido se mostrou específico, linear, preciso, exato, 

reprodutível e robusto. 

Unitermos: Stryphnodendron adstringens, barbatimão, cerrado, validação. 
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Abstract 

 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville, leguminosae, occurs with high density in 

many localities of central Brazil. Although the ample use in the popular medicine, only 

recently scientific studies had been found applied of farmacologics actions. S. 

adstringens revealed a diversified biological potential as antimicrobials, anti-

inflamatory and cicatrisatory, these activities attributed to tannin in the plants. The 

present method is considered a new method, which had not to consist in official 

compendiums and was validated according to current legislation. In this study, the 

equation of the straight line, validation of analytical methodology for the determination 

of tannin concentration, was y = 0,0769x + 0,0136, with R2 of 0,9982. The parameters 

robustness, precision, specificity, limit of detection and quantification and exactness had 

been evaluated with reliable interval of 95% (test t of student, ANOVA). The analysis 

of loss for the extractive process by turbo-extraction also was studied. The developed 

spectrophotometer method revealed specific, linear, precise, exact, reproducte and 

robust.  

Keywords: Stryphnodendron adstringens, barbatimão, Brazilian savannas, validation. 

 
I. INTRODUÇÃO 

 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville é uma leguminosa, mimosóidea 

arbórea da flora brasileira encontrada desde o Estado do Pará até o de São Paulo (Felfili 

et al.1999). Ela ocorre com altas densidades em várias localidades do Brasil central 

(Felfili, Silva Júnior, 1993; Felfili et al., 1993). 

Com o nome popular de barbatimão são conhecidas várias espécies taníferas 

pertencentes às leguminosas (Panizza, 1988), entre as quais: Stryphnodendron 

adstringens, S. polyphyllum, S. obovatum e Dimorphandra mollis (Santos et al., 2002; 

Lopes et al., 2005; Tokarnia, Dobereiner, Peixoto, 2000). 

Stryphnodendron: do grego Strypnós =duro + déndron =árvore. Refere-se esse 

termo genérico, portanto, a idéia de lenho duro. Barbadetiman, termo específico, de 

origem indígena, ibá-timo que significa árvore que aperta, isto é, adstringente (Panizza, 

1988). O barbatimão também pode ser encontrado com o nome de ibatimô, paricarana, 
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casca-da-virgindade, faveiro, enche-cangalha (Franco, 2001; Tokarnia, Dobereiner, 

Peixoto, 2000). 

O barbatimão possui uma ampla utilização na medicina popular, entre as várias 

atividades farmacológicas apresentadas, destacam-se atividades antiinflamatórias (Lima, 

Martins, De Souza Júnior, 1998), cicatrizante (Eurides et al., 1995/1996) e 

antibacteriana (Franco, 2001; Audi et al., 2004). 

S. adstringens é uma espécie que se destaca pela grande quantidade de 

compostos fenólicos presentes principalmente nas suas cascas. Panizza (1988) verificou 

a presença de 25-30% de taninos. Teixeira, Soares e Scolforo (1990) reportaram uma 

quantidade de taninos variando de 10-37% dependendo da localização do indivíduo. 

Taninos são substâncias fenólicas solúveis em água com massa molecular entre 

500 e cerca de 3000 Dalton, que apresentam a habilidade de formar complexos 

insolúveis em água com alcalóides, gelatina e outras proteínas. Tais compostos possuem 

importância, pois são responsáveis pela adstringência de muitos frutos e outros produtos 

vegetais (Mello, Santos, 2004). 

A resolução RDC Nº48, de 16 de Março de 2004, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) (Brasil, 2004), regula os medicamentos fitoterápicos e, 

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

metodologias analíticas. A falta de metodologia analítica para Stryphnodendron 

adstringens (Mart.) Coville, despertou o interesse em desenvolver uma metodologia 

analítica para o produto, a qual foi validada, de acordo com a Resolução RE Nº 899, de 

29 de Maio de 2003, do Ministério da Saúde (Brasil, 2003). 

De acordo com a resolução RE Nº 899, a metodologia será considerada validada, 

desde que sejam avaliados parâmetros relacionados: Especificidade/Seletividade, Curva 

de Calibração/Lineridade, Intervalos de Curva de Calibração, Precisão, Limite de 

Detecção (LD), Limite de Quantificação (LQ), Exatidão e Robustez. 

A validação de metodologias analíticas é de suma importância para a Garantia da 

Qualidade, constituindo-se uma das exigências das Normas de Boas Práticas de 

Fabricação (BPF). Os métodos de ensaios propostos para avaliar a conformidade dos 

produtos farmacêuticos devem satisfazer especificações previamente estabelecidas 

como precisão, exatidão e confiabilidade (Barros, 2002).  
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II - MATERIAL E MÉTODO 

      Material botânico 

O material para estudo (casca do caule) foi fornecido pela Universidade Federal 

do Mato Grosso do Sul – UFMS. A planta foi identificada segundo a descrição da 

Farmacopéia Brasileira 1ª ed. (Silva, 1929), depositada exsicata no herbário da 

CGMS/UFMS nº. 16979. 

 

     Preparação dos extratos 

 Após secagem a temperatura ambiente, as cascas do caule foram pulverizadas e 

o extrato preparado por turbo-extração durante 15 minutos. Utilizou-se 20 g do produto 

para 400 mL da mistura etanol/água (7:3). 

 

      Solução padrão de ácido tânico 

Foi dissolvido 0,1 g de ácido tânico em 3 mL de etanol em um béquer. A 

solução foi quantitativamente transferida para um balão volumétrico de 2 L e o volume 

foi completado com água destilada (1mL = 0,05 mg de ácido tânico). 

 

      Curva de Calibração 

Para a determinação do comprimento de onda foram consultados outros 

trabalhos com taninos (Monteiro et al., 2005; Genovese et al., 2003; Zielinski, 

Kozlowska, 2000), a British Pharmacopoeia 2004 e foi realizada uma varredura no 

espectrofotômetro no visível. 

Foram transferidas alíquotas de 2,0 mL, 4,0 mL, 5,0 mL, 6,0 mL, 8,4 mL e 11,0 

mL da solução padrão de ácido tânico  para balões volumétricos de 100 mL. A cada 

balão foi adicionado 20 mL de água destilada, 5 mL da solução de Folin-Ciocalteau 

10% e 10 mL da solução de carbonato de sódio 7,5%. Completou-se o volume com 

água destilada. Após 30 minutos foram realizadas as leituras no espectrofotômetro a 760 

nm. Empregou-se água destilada como branco. 

O Folin-Ciocalteau é o responsável pela coloração azul formada após reação 

com o ácido tânico. A reação baseia-se no princípio de que em meio alcalino os fenóis 

reduzem a mistura dos ácidos fosfotungstico e fosfomolibdico em óxidos de tungstênio 

e molibdênio de cor azul. O Folin-Ciocalteau encontra-se em excesso no meio, para que 

não ocorra uma saturação na formação do óxido proveniente da mistura de ácidos 

contida no mesmo.  
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Determinação de fenóis totais 

Do extrato preparado, pipetou-se 5 mL para um béquer com 75 mL de etanol 

70% e homogeneizou-se. Em seguida, pipetou-se 1 mL para um balão volumétrico de 

100mL com cerca de 40 mL de água destilada. Adicionou-se 5 mL da solução de Folin-

Ciocalteau 10% e 10 mL da solução de carbonato de sódio 7,5%. Agitou-se e deixou-se 

em repouso por 30 minutos e realizou-se a leitura em espectrofotômetro a 760 nm. 

 

Determinação de fenóis residuais 

 O doseamento de taninos em muitos trabalhos tem sido feito exclusivamente 

como a leitura dos fenóis totais presentes no extrato vegetal, considerando assim, que 

todos os compostos fenólicos presentes são taninos, fato que nem sempre é verdadeiro. 

Algumas espécies como o barbatimão apresenta uma porcentagem bastante elevada de 

taninos em relação aos fenóis totais, mas não atinge 100%.  

Para determinação de fenóis residuais, uma alíquota de 4 mL do extrato 

concentrado foi transferida para um erlenmeyer, com 10 mL de água, onde foi 

adicionada 1 g de caseína e colocou-se em agitação constante durante 3 h. Em seguida, 

a mistura foi filtrada em papel de filtro para balão volumétrico de 25mL, o volume foi 

completado com água destilada. Retirou-se 1 mL e transferiu-se para um balão 

volumétrico de 100 mL contendo 40 mL de água destilada ao qual foi adicionada 5 mL 

da solução de Folin-Ciocalteau 10% e 10 mL de carbonato de sódio 7,5% e agitou-se. 

Foi deixada em repouso por 30 minutos, em seguida foi realizada a leitura em 

espectrofotômetro a 760 nm. Água destilada foi utilizada como branco. 

 

Recuperação da solução padrão de ácido tânico após processo extrativo por turbólise. 

 Preparou-se 2L de uma solução padrão de ácido tânico a 0,05mg/mL. Desta, 

400mL foram colocados em um liquidificador industrial e procedeu-se turbólise durante 

15 minutos. Em seguida, após esfriamento completo da solução, foram pipetados 4mL 

para cada um de seis balões volumétricos de 100mL. A cada um desses seis balões, com 

cerca de 40 mL de água destilada, adicionou-se 5mL de Folin-Ciocalteau 10% e 10mL 

de carbonato de sódio 7,5%, completou-se o volume com água destilada. Após 30 

minutos realizou-se a leitura. 

Da solução padrão de ácido tânico que não sofrera processo de turbólise, 

pipetou-se 4mL e procedeu-se como descrito acima. 
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Validação da metodologia 

Os parâmetros avaliados foram: Robustez, Linearidade, Especificidade, 

Precisão, Limite de Detecção (LD), Limite de Quantificação (LQ) e Exatidão, de acordo 

com a RE 899, de 29 de Maio de 2003. 

 

Robustez  

A robustez é a medida da capacidade de um método não ser alterado frente a pequenas e 

deliberadas variações dos parâmetros analíticos. 

 A robustez do método foi determinada variando-se os volumes adicionados da 

solução de carbonato de sódio e do reagente Folin-Ciocalteau e o tempo de reação 

(tempo de repouso antes da leitura). As análises foram realizadas em triplicata. A sua 

avaliação foi através da análise de variância (ANOVA) one-way.  

 

Linearidade 

A linearidade foi avaliada através da análise de regressão linear pelo método dos 

mínimos quadrados dos pontos médios de 3 (três) curvas de calibração autênticas, 

usando-se seis concentrações (1,0; 2,0; 2,5; 3,0; 4,2 e 5,5 µg/mL). Para verificação da 

significância da equação de regressão, foram efetuados testes de ajuste do modelo linear 

e validade da regressão. 

 

Especificidade 

Foi realizada uma varredura espectrofotométrica do ácido tânico e do 

Barbatimão para determinar a especificidade do ácido tânico no Barbatimão. 

 

Precisão  

A precisão do método foi avaliada em dois níveis de repetitividade e precisão 

intermediária. A repetitividade foi determinada pela avaliação de seis análises 

individuais e expressa pelo coeficiente de variação (CV). A precisão intermediária foi 

determinada em dois dias por dois analistas diferentes e expressa pelo CV e pelo 

intervalo de confiança da média, pelo teste t de Student (Ribani et al., 2004). 

Limite de detecção (LD) 

É a menor concentração do analito em uma amostra que pode ser detectada, mas 

não necessariamente quantificada, sob determinadas condições experimentais. É 

calculado também na prática como uma concentração que produz um sinal três vezes 
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maior que o nível de ruído médio medido com o branco ou solução controle (Leite 

1988). 

α
DP

LD
3

=  

DP = Desvio padrão médio da menor concentração 

α = médias dos coeficientes angulares 

 

Limite de quantificação (LQ)  

É a menor concentração do analito que pode ser determinada com precisão e 

exatidão, aceitáveis, sob determinadas condições experimentais (Barros, 2002). 

Para se realizar o LD e o LQ foi considerada o desvio padrão da reta com relação 

à absorvância do primeiro nível de concentração (0,8 µg/mL) do ácido tânico nas três 

curvas de calibração e seus coeficientes angulares (inclinação da reta). Foi considerada 

a razão de três vezes da linha da base para o LD e dez vezes para o LQ. 

α
DP

LQ
10

=  

DP= Desvio padrão médio da menor concentração 

α = médias dos coeficientes angulares 

 

Exatidão  

A exatidão do método foi avaliada em três níveis de concentração: 50, 100 e 

150%, onde 100% correspondeu a concentração de 0,94 µg/mL. Foram preparadas, 

conforme descrito para preparação do extrato sendo que: para a quantidade de 50% 

adicionou-se volume de 1,0 mL, para 100% volume de 2,0 mL e para 150%, um volume 

de 3,0 mL, que foram tratados como para leitura de fenóis totais.  

Os testes foram feitos em triplicata de cada nível de concentração e foram 

avaliados através do teste t de Student, comparando-se os resultados em relação ao valor 

teórico definido para cada concentração analisada. 

 

III - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

LINEARIDADE 

A equação de regressão linear obtida pelo método proposto, utilizando três 

curvas de calibração foi, y = 0,0769x + 0,0136, onde y  representa as leituras 
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espectrofotométricas e  x  a concentração em µg/mL. Os resultados estão ilustrados na 

tabela I e figura 1. 

TABELA I. Resultados da Linearidade para análise espectrofotométrica de fenóis totais 

com três curvas de calibração, utilizando ácido tânico como padrão. 

Absorbância (760nm) Concentração 

(µg/mL) Curva 1 Curva 2 Curva 3 

 

Média 

 

CV % 

1,0 0,082 0,086 0,085 0,084 2,38 

2,0 0,171 0,165 0,174 0,170 2,94 

2,5 0,202 0,206 0,216 0,208 3,37 

3,0 0,248 0,253 0,255 0,252 1,59 

4,2 0,331 0,34 0,322 0,331 2,72 

5,5 0,431 0,443 0,433 0,436 1,38 

CV=Coeficiente de variação. 

O coeficiente de correlação obtido de R2 = 0,9982, demonstrando a boa 

qualidade da curva de calibração, pois menor a dispersão do conjunto de pontos e menor 

a incerteza dos coeficientes de regressão estimados (Figura 1). 

y = 0,0769x + 0,0136
R2 = 0,9982

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Concentração (µg/mL)

A
bs

 
    FIGURA 1: Curva de regressão linear obtida a partir de três curvas de calibração para 

doseamento espectrofotométrico de fenóis totais. 
 

A partir da análise de variância (Tabela II) podemos testar a validação do 

modelo e a significância estatística da curva ajustada. As análises de variância dos 

dados demonstraram que o método é linear, na faixa de concentração testada (1,0-5,5 

µg/mL) e que não há falta de ajuste do modelo, já que o Fcalculado = 2,9752, é menor que 

o Ftabelado = 3,259 com 4 e 16 graus de liberdade e 95% de confiança mostrando que o 

modelo linear está bem ajustado na faixa de concentração estudada (Pimentel, 1996). 
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Os dados dos resíduos mostram que o método está bem ajustado, indicando uma 

distribuição linear e aleatória dos dados. 

 

TABELA II. Resultados da análise de variância para linearidade da análise 

espectrofotométrica de fenóis totais. 

Fonte SQ gl MQ Fcal F-crítico 

Modelo SQ reg 0,229337345 1 0,229337345 4331,438 4,4940 

Residual SQ res 0,000847155 16 5,29472E-05 Curva linear * 

Falta de ajuste SQ faj 0,000421821 4 0,000105455 2,975229 3,2592 

Erro puro SQ erp 0,000425333 12 3,54444E-05 Não há falta de ajuste 

Total SQ tot 0,2301845 17 0,013540265   

SQ= Soma Quadrática; gl=Graus de liberdade; MQ=Média Quadrática *Regressão 
Estatisticamente significativa 
 

ROBUSTEZ 

Foram analisadas amostras em triplicatas para cada parâmetro de variação 

estudado: alteração na quantidade da solução de carbonato de sódio 7,5% (8mL, 10mL e 

12mL), o tempo de reação com o Folin-Ciocalteau (25min, 30min, 35min) e a 

quantidade de Folin-Ciocalteau (4,8mL, 5,0mL, 5,2mL), os resultados estão ilustrado na 

Tabela III. Todos os resultados foram tratados estatisticamente por ANOVA one-way, e 

encontra-se na Tabela IV. 

TABELA III. Avaliação da robustez variando os parâmetros de quantidade adicionada 

de Na2CO3 e Folin-Ciocalteau e tempo de reação 

Concentração (µg/mL)   

Parâmetros 

 

Variações A1 A2 A3 

 

Média 

 

D.P. 

 

CV (%) 

8,0 4,01 3,92 3,97 3,9667 0,0451 1,14% 

10,0 3,92 3,87 3,97 3,9200 0,0500 1,28% 

 

Na2CO3 7,5% 

(mL) 12,0 4,02 3,92 4,00 3,9800 0,0529 1,33% 

4,8 3,99 3,99 3,92 3,9667 0,0404 1,02% 

5,0 4,01 3,94 3,96 3,9700 0,0361 0,91% 

 

Folin Ciocalteau 

(mL) 5,2 4,00 3,95 3,94 3,9633 0,0321 0,81% 

25 3,88 3,80 3,88 3,8533 0,0462 1,20% 

30 3,91 3,94 3,92 3,9233 0,0153 0,39% 

 

Tempo reação 

(min) 35 3,85 3,90 3,92 3,8900 0,0361 0,93% 

D.P.=Desvio Padrão; CV=Coeficiente de variação. 
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TABELA IV. ANOVA para variação das quantidades adicionada de Na2CO3 e Folin-

Ciocalteau e tempo de reação.  

Parâmetros Fonte de variação SQ gl MQ Fcal Valor-P F-crítico 

Entre grupos 0,005956 2 0,002978 1,218182 0,359739 5,143253 Volume de 

Na2CO3 7,5% Dentro dos grupos 0,014667 6 0,002444    

Entre grupos 0,007356 2 0,003678 3,009091 0,124434 5,143253 Vol. de Folin 

Ciocalteau Dentro dos grupos 0,007333 6 0,001222    

Entre grupos 6,67E-05 2 3,33E-05 0,02521 0,975208 5,143253 Tempo reação 

Dentro dos grupos 0,007933 6 0,001322    

SQ= Soma Quadrática; gl=Graus de liberdade; MQ=Média Quadrática *Regressão 
Estatisticamente significativa. 
 

Para o parâmetro robustez (quantidade de Na2CO3), verificou-se estatisticamente 

através da análise de variância (ANOVA) que não há diferença significativa entre os 

resultados. Obtendo-se um Fcal = 1,2181 menor que o Ftab= 5,1432, o método apresenta-

se robusto, não existindo, em um nível de 95% de confiança, variação estatisticamente 

significativa quanto a quantidade de Na2CO3 (Tabela IV). 

No que se refere ao tempo de reação com o Folin, verificou-se através da 

ANOVA que não há diferença significativa entre os resultados. Obtendo-se um 

Fcal=3,0090 menor que o Ftab=5,1432, o método apresenta-se robusto, não existindo, em 

um nível de 95% de confiança, variação estatisticamente significativa quanto ao tempo 

de reação com o Folin-Ciocalteau (Tabela IV). 

 Após a adição do Folin-Ciocalteau (4,8; 5,0 e 5,2mL), acrescentou-se  10mL de 

carbonato de sódio 7,5% e leu-se em 760 nm após 30 minutos todos os grupos, o Fcal foi 

de 0,02521, sendo bem menor que o Ftab de 5,143253 (Tabela IV). 

 O método apresentou-se robusto para a variação da quantidade da solução de 

Na2CO3 7,5%, para o tempo de reação com o Folin-Ciocalteau e para a quantidade de 

Folin-Ciocalteau adicionada. Os resultados de análise de variância e teste t de Student 

para os parâmetros avaliados mostram que não há diferença estatisticamente 

significativa, para os parâmetros analisados. 

 

PRECISAO 

Repetibilidade 

Os resultados da repetitividade estão ilustrados na Tabela V. 
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Observando-se os resultados, podemos concluir que o método tem uma boa 

repetibilidade, vista que o coeficiente de variação (CV%) é inferior ao especificado pela 

resolução vigente, que é de 5%. 

TABELA V. Resultados da repetibilidade de seis leituras do extrato de S. adstringens. 

Concentração µg/mL 

1 2 3 4 5 6 

 

Média 

 

D.P. 

 

CV (%) 

3,90 3,94 3,90 3,99 4,01 3,99 3,95 0,05 1,23 

D.P.=Desvio Padrão; CV=Coeficiente de variação. 

 

Precisão intermediária 

A precisão intermediária foi realizada em diferentes dias e com analistas 

diferentes, utilizando a mesma concentração. Os resultados estão ilustrados na Tabela 

VI e os resultados estatísticos ANOVA, na Tabela VII. 

TABELA VI. Resultados da precisão intermediária para S. adstringens. 

Dias/ Analistas 
Amostra 1 

(µg/mL) 

Amostra 2 

(µg/mL) 

Amostra 3 

(µg/mL) 

 

MÉDIA 

 

D.P. 

 

CV (%) 

 

Dia 1 

 

4,01 

 

3,95 

 

3,92 

 

3,96 

 

0,03741 

 

0,94% 

 

Dia 2 

A
na

lis
ta

 1
 

 

3,99 

 

4,02 

 

3,95 

 

3,99 

 

0,02867 

 

0,72% 

 

Dia 1 

 

3,90 

 

3,96 

 

3,97 

 

3,94 

 

0,03091 

 

0,78% 

 

Dia 2 A
na

lis
ta

 2
 

 

3,93 

 

3,93 

 

3,98 

 

3,94 

 

0,02357 

 

0,60% 

D.P.=Desvio Padrão; CV=Coeficiente de variação. 

 

O estudo da precisão do método demonstrou que não há grandes diferenças entre 

as amostras analisadas individualmente em pequeno intervalo de tempo, assim como a 

precisão entre dias e entre analistas e os resultados encontrados demonstram que estas 

se enquadram dentro dos limites especificados. Na análise de variância (Tabela VII).  

O Fcal foi menor que o Ftab não havendo diferença estatisticamente significativa 

em um nível de 95% de confiança entre dias e entre analistas. 

 

 

 61



 

TABELA VII. Precisão intermediária de acordo com a ANOVA. 

Fonte de variação SQ gl MQ Fcal Ftab 

Analistas 0,003492 3 0,001164 0,635812 4,757063 

Dias 0,000217 2 0,000108 0,059181 5,143253 

Erro 0,010983 6 0,001831   

Total 0,014692 11    

SQ= Soma Quadrática; gl=Graus de liberdade; MQ=Média Quadrática *Regressão 
Estatisticamente significativa. 

 

LIMITE DE DETECÇÃO (LD) E LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (LQ) 

A partir do momento que se define que o método é linear, podem ser calculados 

os valores de LD e LQ, utilizando-se a média do desvio padrão (DP) do primeiro ponto 

da reta e coeficientes angulares (ic). O LD calculado foi de 0,08123 µg/mL e o LQ foi 

de 0,59606 ug/mL. Caracterizando um limite de detecção e de quantificação bastante 

baixos, significando uma qualidade positiva para o doseamento de taninos. 

 

ESPECIFICIDADE 

Os gráficos obtidos pela varredura com o espectrofotômetro demonstraram 

compatibilidade entre as análises efetuadas (Figura 2).  
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FIGURA 2: Resultado da varredura em espectrofotômetro no visível do ácido tânico e do 
extrato de S. adstringens. 
 

EXATIDÃO 

A determinação da exatidão foi realizada, no mesmo dia, com três concentrações 

diferentes: baixa (50%), média (100%) e alta (150%) que correspondem a 0,47, 0,94 e 

1,88 µg/mL, respectivamente, a partir de uma solução a concentração de 0,05mg/mL de 

 62



 

ácido tânico ao extrato de barbatimão. O percentual de recuperação das três 

concentrações analisadas encontrou-se dentro dos limites como mostram os resultados 

da Tabela VIII. 

Realizou-se estudo de significância estatística utilizando-se o teste t de Student e 

os resultados estão ilustrados na Tabela IX. O que se pode constatar que não há 

diferença estatisticamente significativa, com intervalo de 95% de confiança, entre os 

resultados obtidos e os valores teóricos definidos. 

 

TABELA VIII. Média das determinações da exatidão para três concentrações diferentes 

de ácido tânico adicionado ao extrato de S. adstringens. 

Determinações Teórica (%)  

Testes 0,47 µg/mL (50%) 0,94 µg/mL (100%) 1,88 µg/mL(!50%) 

1 0,45 0,77 1,52 

2 0,41 0,83 1,56 

3 0,43 0,84 1,48 

MÉDIA 0,43 0,81 1,52 

D.P. 0,02 0,038 0,04 

CV (%) 4,65% 4,65% 2,63% 

D.P.=Desvio Padrão; CV=Coeficiente de variação. 

 

TABELA IX. Resultado do teste t de Student para exatidão – Concentrações baixa 

(50%), média (100%) e alta (150%) de ácido tânico adicionado ao extrato de S. 

adstringens. 

Percentual T calculado T tabelado gl 

50 % 0,709094 

100 % 0,50145493 

150% 0,26787574 

 

 

4,303 

 

 

2 

  gl= graus de liberdade. 

 

FENÓIS RESIDUAIS 

A fim de avaliar os fenóis que não possuem capacidade tanante, faz-se 

necessário a leitura dos fenóis residuais. O método mais comum para esta leitura é pelo 

uso de caseína. Os resultados obtidos estão apresentados a seguir (Tabela X). 
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TABELA X. Resultado das leituras de fenóis residuais com diferentes tempos de 

complexação com a caseína. 

Tempo de agitação com a caseína Amostra 

(µg/mL) 2,5 horas 3 horas 3,5 horas 

1 4,12 3,76 3,93 

2  4,19 3,91 3,72 

3  4,24 4,01 3,91 

MÉDIA 4,18 3,89 3,85 

D.P. 0,049216 0,10274 0,094634 

CV (%) 1,18% 2,64% 2,46% 

D.P.=Desvio Padrão; CV=Coeficiente de variação. 

 

Os resultados encontrados foram confrontados em análise estatística por 

ANOVA para compararmos se havia diferença entre os valores obtidos em cada um dos 

grupos, formados pelas análises após determinado tempo de reação com a caseína 

(Tabela XI e XII). 

TABELA XI. Avaliação entre os três grupos por ANOVA (2,5; 3,0 e 3,5 horas de 

complexação com caseína). 

Fonte de 

variação 

SQ gl MQ F calculado Valor-P F crítico 

Entre 

grupos 

0,1946 2 0,0973 8,87234 0,016134 5,143253 

Dentro do 

grupo 

0,0658 6 0,010967    

Total 0,2604 8     

SQ= Soma Quadrática; gl=Graus de liberdade; MQ=Média Quadrática *Regressão 
Estatisticamente significativa. 

 

Observa-se que existe diferença estatística entre os três grupos, pois o F 

calculado (8,8734) é maior do que o F crítico (5,143253), indicando diferença entre eles 

(Tabela XI). 

Analisou-se através de ANOVA se haveria diferença estatisticamente 

significativa entre o grupo de 3 horas e o de 3,5 horas (Tabela XII) e foi evidenciado 

que os dois grupos não apresentaram diferenças, concluiu-se assim que a partir de três 

horas de reação com a caseína não havia mais alteração na concentração final de fenóis 

residuais. 
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TABELA XII. Avaliação entre os grupos por ANOVA (3,0 e 3,5 horas) 

Fonte de 

variação 

SQ gl MQ F calculado Valor-P F crítico 

Entre 

grupos 

0,0024 1 0,0024 0,164009 0,706215 7,708647 

Dentro do 

grupo 

0,058533 4 0,014633    

Total 0,060933 5     

SQ= Soma Quadrática; gl=Graus de liberdade; MQ=Média Quadrática *Regressão 
Estatisticamente significativa. 
 

RECUPERAÇÃO PROVENIENTE DO PROCESSO EXTRATIVO 

 Muitas vezes o processo extrativo escolhido não é capaz de extrair totalmente os 

metabólitos pretendidos, ou ainda, pode degradar parte destes metabólitos. Todas estas 

ocorrências irão subestimar o valor real da concentração de determinada substância no 

material vegetal, divergindo assim as medidas encontradas no método analítico aplicado 

daquelas realmente existentes no vegetal.  

Os valores obtidos na Tabela XIII mostram uma perda na recuperação após 

processo extrativo de 18,19%, assim subestimando as leituras, devido processo de 

degradação do extrato preparado via turbólise de 15 minutos. 

 

TABELA XIII. Resultados da recuperação da solução padrão de ácido tânico após 

sofrer processo extrativo por turbólise. 

Concentração (µg/mL) Parâmetros 

1 2 3 4 5 6 

Média D.P. CV 

(%) 

Sem processo1 2,09 2,11 2,09 2,07 2,12 2,11 2,10 0,02 0,80 

Recuperada2 1,63 1,69 1,76 1,68 1,78 1,76 1,72 0,05 3,13 
1- Solução padrão com o ácido tânico sem processo extrativo. 
2 - Solução recuperada após processo extrativo. 
D.P.=Desvio Padrão; CV=Coeficiente de variação. 
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IV - CONCLUSÃO 

O método apresentado demonstrou ser simples, para determinação da 

quantificação espectrofotométrica de fenóis totais, fenóis residuais e taninos em S. 

adstringens, sendo robusto, linear, preciso, exato e seletivo. Portanto é uma alternativa 

bastante viável como método analítico para utilização em rotina de indústrias 

farmacêuticas, para o controle de qualidade de extratos a base de Barbatimão, como 

presente em vários estudos, uma vez que não consta, até o presente momento, em 

nenhum compêndio oficial tal metodologia. Os resultados obtidos mostram que o 

método atende aos requisitos de Boas Práticas de Laboratório e aos critérios de 

validação exigidos na resolução – RE 899/ANVISA.  
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6. CONCLUSÃO 

 



 

6. CONCLUSÃO 

Como pode ser observado, Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville, é uma 

espécie que tem despertado o interesse de vários grupos de estudo das mais distintas 

áreas. Estes estudos científicos respaldaram o uso popular desta espécie como 

antiinflamatória, antibactericida, cicatrizante entre outros. Além desses efeitos, estão 

comprovados também o efeito sobre parasitas endêmicos no Brasil, assim podendo vir a 

ajudar no controle de vetores e de microorganismos causadores de várias moléstias. 

Os medicamentos fitoterápicos são a base de muitas das indústrias farmacêuticas 

genuinamentes nacionais, pois estas são as responsáveis pela maioria desses 

medicamentos presentes no mercado. 

Para respaldar as evidências científicas encontradas, estudos voltados para o 

controle de qualidade são crescentes. A validação de metodologia científica para 

doseamento de taninos presentes em S. adstringens é fundamental. O método 

apresentado demonstrou ser simples, para determinação da quantificação 

espectrofotométrica de fenóis totais, fenóis residuais e taninos em S. adstringens, sendo 

robusto, liner, preciso, exato e seletivo. Portanto é uma alternativa bastante viável como 

método analítico para utilização em rotina de indústrias farmacêuticas, para o preparo 

de extratos de anti-sépticos e cicatrizantes, como presente em vários estudos, uma vez 

que não consta, até o presente momento, em nenhum compêndio oficial tal metodologia. 

Os resultados obtidos mostram que o método atende aos requisitos de Boas Práticas de 

Laboratório e aos critérios de validação exigidos na resolução – RE 899/03 (BRASIL, 

2003) 

Trabalhos atrelados ao controle de qualidade servem com peças chaves para 

completar o quebra-cabeça necessário para a obtenção da autorização, pelos orgãos 

fiscalizadores, para fabricação e comercialização dos produtos. 
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As indústrias deveriam estreitar cada vez mais seus laços com a comunidade 

acadêmica e com isso dirimir essas peças que são necessárias para a garantia da 

segurança e eficácia por parte dos medicamentos fitoterápicos. 
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