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RESUMO 
Anadenanthera colubrina (angico) é uma planta medicinal, nativa da caatinga, cujos soluções 
extrativas são popularmente usadas para tratar infecções e inflamações de doenças do trato 
gástrico e respiratório, sendo uma das dez plantas medicinais mais usadas no Nordeste do 
Brasil. Pesquisadores, avaliando estudos fitoquímicos de extratos de A. colubrina 
demonstraram a presença de metabólitos secundários, como: alcaloides, esteroides, 
triterpenóides, compostos fenólicos e flavonóides como a quercetina, sendo assim o objetivo 
deste trabalho foi propor a validação e covalidação de método analítico para análise de 
marcador quercetina por CLAE-DAD, realizar a padronização da matéria prima ativa vegetal 
de A. colubrina (extrato fluido, extrato seco), otimização das condições de secagem do extrato 
por spray drying e produção de pré-formulados com diferentes adjuvantes tecnológicos e 
realizar estudo de estabilidade acelerada dos mesmos. A validação do método analítico seguiu 
protocolos da RDC 899/2003 (ANVISA). A padronização do extrato fluido das folhas de A. 
colubrina, avaliou a influência do teor alcoólico e do tamanho de partícula da droga vegetal 
no processo extrativo, sendo a eficiência extrativa determinada em função da concentração do 
marcador quercetina, analisado por CLAE-DAD. A padronização do extrato seco nebulizado 
(ESN) avaliou a influência da temperatura de entrada de ar, fluxo de alimentação da bomba e 
proporção de adjuvante através de planejamento fatorial 23+1 empregando como resposta o 
teor do marcador quercetina e rendimento do processo. Os pré-formulados foram produzidos 
por mistura física 1:1, contendo extrato seco nebulizado (ESN) e amido pré-gelatinizado, 
celulose microcristalina 102, maltodextrina e lactose M 200, sendo então realizado estudo de 
estabilidade acelerada durante 180 dias conforme guia oficial (RDC 45/2012). Os resultados 
demonstram que a eficiência extrativa ocorre nas condições de proporção de solvente á 50 e 
70% de etanol com concentração de quercetina de 122,5 e 124,2 μg/ mL respectivamente. A 
avaliação dos tamanhos de partículas no processo extrativo, demonstrou que a medida que se 
reduz o tamanho de partícula, há aumento na eficiência extrativa do flavonoide quercetina nas 
condições avaliadas. O método analítico validado por CLAE-DAD demonstrou que o método 
é específico, linear, sensível, preciso, excelente recuperação, robusto e adequados para a 
finalidade pretendida, conforme guias oficiais. O planejamento fatorial aplicado na produção 
do extrato seco de A. colubrina, apontou a condição ótima de secagem, como sendo 10% de 
proporção de adjuvante, 160ºC a temperatura de entrada e 8mL/min de fluxo de alimentação 
da bomba. Os resultados do estudo de estabilidade acelerada dos pré-formulados de extrato 
seco de A. colubrina, demonstraram que os pré-formulados eram estáveis e que seguem 
modelo cinético de degradação de ordem zero. O estudo determinou o tempo necessário para 
que o teor de quercetina degradasse 10% em relação ao teor inicial, sendo obtido os seguintes 
tempos em ordem decrescente de estabilidade: amido > celulose microcristalina > 
maltodextrina > lactose sendo os pré-formulados amido (41 meses) e celulose (15 meses) os 
que tiveram melhor desempenho. Os resultados obtidos no presente estudo permitiram agregar 
novas tecnologias na produção e controle de qualidade de produtos derivados de A. colubrina, 
produzindo extrato seco padronizado por spray-drying, com manutenção das características de 
sua qualidade. 
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ABSTRACT 
 
 
Anadenanthera colubrina (angico) is a medicinal plant, native to caatinga, whose extractive 
solutions are popularly used to treat infections and inflammations of diseases of the gastric and 
respiratory tract, being one of the ten medicinal plants, most used in Northeast Brazil. 
Researchers, evaluating phytochemical studies of extracts of A. colubrina demonstrated the 
presence of secondary metabolites, such as: alkaloids, steroids, triterpenoids, phenolic 
compounds and flavonoids such as quercetin, thus the purpose of this work was to propose the 
validation and covalidation of analytical method for analysis of quercetin by CLAE-DAD, 
standardization of A. colubrina plant extract (fluid extract, dry extract), optimization of the 
drying conditions of the extract by spray drying and pre-formulated production with different 
technological adjuvants and study of their accelerated stability. The validation of the analytical 
method followed protocols of RDC 899/2003 (ANVISA). The standardization of the fluid 
extract of the leaves of A. colubrina evaluated the influence of the alcoholic content and the 
particle size of the vegetal drug in the extractive process, being the extractive efficiency 
determined as a function of the concentration of the quercetin marker, analyzed by HPLC-
DAD. The standardization of the nebulized dry extract (ESN) evaluated the influence of air 
inlet temperature, pump feed flow and adjuvant ratio through factorial design 23 + 1 using as 
answer the quercetin marker content and process yield. The pre-formulations were produced 
by physical mixing 1:1, containing dried nebulized extract (ESN) and pregelatinized starch, 
microcrystalline cellulose 102, maltodextrin and lactose M 200, and then accelerated stability 
study for 180 days according to official guide (RDC 45/2012). The results demonstrate that 
the extractive efficiency occurs at the conditions of solvent proportion at 50 and 70% ethanol 
with quercetin concentration of 122.5 and 124.2 μg / mL respectively. The evaluation of 
particle sizes in the extractive process has shown that as particle size is reduced, there is an 
increase in the extractive efficiency of flavonoid quercetin under the conditions evaluated. The 
analytical method validated by CLAE-DAD demonstrated that the method is specific, linear, 
sensitive, accurate, excellent recovery, robust and suitable for the intended purpose, according 
to official guides. The factorial design applied to the production of the dried extract of A. 
colubrina indicated the optimum drying condition, such as 10% adjuvant ratio, 160ºC inlet 
temperature and 8mL / min pump flow. The results of the accelerated stability study of A. 
colubrina pre-formulated dry extract showed that the pre-formulated were stable and follow 
the zero-order kinetic model of degradation. The study determined the time required for the 
quercetin content to degrade by 10% in relation to the initial content, and the following times 
were obtained in decreasing order of stability: starch> microcrystalline cellulose> 
maltodextrin> lactose and the pre-formulated starch (41 months) and cellulose (15 months) 
the ones that had better performance. The results obtained in the present study allowed to add 
new technologies in the production and quality control of products derived from A. colubrina, 
producing dry extract standardized by spray-drying, with maintenance of the characteristics of 
its quality. 
 

KEYWORDS: Anadenanthera colubrina, Spray drying, Validation method - analytical, HPLC-DAD, 

Stability study - medicines 
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1. Introdução 

 
A Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan var. cebil (Griseb) Altschul (Fabaceae) é 

uma espécie vegetal nativa do semi-árido brasileiro, sendo popularmente conhecida como 

angico, angico branco, angico vermelho, apresentando importância econômica, ambiental e 

medicinal (BARRANDEGUY et al., 2012; ORTOLANI, et al., 2010). 

Extratos hidroalcólicos e decoctos de folhas e cascas de A. Colubrina são utilizados na 

medicina tradicional como antimicrobiano e anti-inflamatórios, no tratamento de doenças do 

trato gástrico e respiratório. Estudos pré-clínicos e clínicos avaliaram e confirmaram a ação 

cicatrizante e atividade antimicrobiana dos extratos de A. Colubrina (HAJDU; HOHMANN, 

2012; PESSOA et al., 2012; MORETÃO et al., 2004). 

A. Colubrina possui vasta classe de metabolitos secundários, como: taninos, alcaloides 

e flavonoides reconhecidos por sua atividade antioxidante anti-inflamatória. Um flavonoide 

isolado a partir de extratos de folhas de A. colubrina, é a quercetina; um dos mais abundantes 

flavonoides no reino vegetal (DIAS; DAVID; DAVID et al., 2016; SOTERO, 2002; SANTANA 

et al., 2010). 

A qualidade de um medicamento fitoterápico, baseia-se não exclusivamente em estudos 

clínicos, mas na padronização de produtos e caracterização dos processos de produção dos 

insumos de ativos vegetais até o produto acabado, recorrendo para tanto a análises 

quantitativas de marcadores químicos presentes na droga vegetal (DONNO et al., 2016; ROSSI 

FORIM et al., 2015). 

O desenvolvimento de métodos para análises desses marcadores, fundamentam-se em 

técnicas de amostragem, pré-tratamento de amostra e avaliação de parâmetros de validação 

que assegurarão a confiabilidade das medições analíticas (SOUZA; ANDRADE.; SOUZA; 

MACEDO, 2017).  

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), é vantajosa devido a eficiência de 

separação e identificação de compostos, quando associada à sistema de detecção apropriados, 

fornecendo assim, informações qualitativas e quantitativas de constituintes presentes na droga 

vegetal (SHI et al., 2014;). 

As matérias primas para produção de medicamentos fitoterápicos majoritariamente são 

extratos secos, devido as características de estabilidade físico-química e microbiológica que o 

estado sólido confere a esse insumo (SANSONE et al., 2011). Um dos processos de secagem 

mais comumente empregados na obtenção de extratos secos é a nebulização por spray drying, 
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caracterizado pela secagem rápida, pequeno tempo de exposição as condições de secagem e 

transposição de escala, fornecendo produtos com propriedades tecnológicas adequadas 

(MARTINS et al., 2013; SARALA et al, 2012).  

O processo de secagem, spray drying é influenciado por condições operacionais, tais 

como temperaturas de entrada, temperaturas de saída, velocidade de fluxo, seleção do 

adjuvante tecnológico, teor de resíduo seco do extrato fluído, entre outras variáveis. A técnica 

por spray drying permite a manipulação das condições de secagem do extrato em função da 

qualidade desejada (TONON, 2011; MUZAFFAR, 2015; GALLO, 2011; TUYEN; NGUYEN; 

ROACH, 2010). 

A avaliação dos parâmetros com objetivo de obter um produto com características 

tecnológicas de qualidade, pode ser alcançada através do emprego de planejamentos fatoriais 

adequados, avaliando as variáveis de processo que exercem efeito de significância na produção 

do extrato seco desejadas (TONON; BRABET; HUBINGER, 2011. 

Na cadeia de produtiva do fitoterápico, a matéria prima vegetal é submetida a métodos 

físicos e químicos que podem acarretar em alterações em suas propriedades físicas, químicas 

e biológicas, como: pH, concentração de marcadores, teor de umidade, o tamanho da partícula 

dos pós, a densidade e reologia (BAJAJ; SINGLA; SAKHUJA, 2012). 

Estudos de pré-formulação são importantes, pois os adjuvantes tecnológicos melhoram 

as propriedades tecnológicas dos medicamentos, mas também pode impactar na estabilidade 

dos mesmos (JIANG et al, 2008). 

Os estudos de estabilidade são rotineiros na indústria farmacêutica, contudo em se 

tratando de medicamentos fitoterápicos, esses estudos representam grande desafio; 

principalmente devido à natureza complexa da matriz vegetal e dificuldade de avaliar os 

mecanismos de degradação de ativos vegetais (BHOPE et al., 2011; HEIGL; FRANZ, 2003). 

Nesse contexto, o presente projeto de desenvolvimento de tecnologias analíticas, de 

produção e controle de qualidade de pré-formulados contendo extratos secos padronizado de 

A. colubrina e excipientes farmacêuticos vem contribuir com o desenvolvimento da cadeia 

farmacêutica de fitoterápicos. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo geral  

 

Desenvolver tecnologias de produção e controle de qualidade de insumo farmacêutico 

ativo vegetal, a partir do extrato hidroalcoólico das folhas de Anadenanthera colubrina var. 

cebil 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

 Desenvolver e validar metodologia analítica para identificação e quantificação do 

marcador químico quercetina nos extratos fluido e seco de A. colubrina, por 

cromatografia líquida de alta eficiência; 

 Obter a droga vegetal em diferentes granulometrias; 

 Estabelecer parâmetros de extração, para obtenção do extrato fluido das folhas de A. 

colubrina;  

 Caracterização do extrato fluido de A. colubrina;  

 Padronizar e otimizar o método de secagem por spray dryer, empregando planejamento 

fatorial e metodologia de superfície resposta;  

 Realizar o estudo de estabilidade acelerada de pré-formulados do extrato seco; 

 Determinar os parâmetros cinéticos de degradação do marcador quercetina nos pré-

formulados; 
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3. Referencial teórico 
 

3.1. Plantas medicinais 

Desde a antiguidade as plantas medicinais têm sido utilizadas pelo homem para tratar e 

prevenir doenças. Nas civilizações do Egito e Mesopotâmia, plantas medicinais de uso 

tradicional, como: óleo de Cedrus sp. (cedro), a Glycyrrhiza glabra (alcaçuz) e a Papaver 

somniferum (papoula), já eram usadas para tratar resfriados, doenças parasitárias e inflamações 

(PESSOA et al., 2012; LEITE, 2009. 

Em 1978, a Organização Mundial de Saúde (OMS), reconheceu e incentivou a todos os 

Estados membros que adotassem políticas voltadas para o uso de plantas medicinais (TÔRRES 

et al., 2005). A OMS estima que mais de 80% da população de países em desenvolvimento, 

dependem das plantas medicinais na atenção primária a saúde, sendo que para muitas 

comunidades, é a única opção terapêutica (ÁLVARES et al., 2017; AZIZ et al., 2017).  

Uma pesquisa, investigando as indicações terapêuticas de 119 fármacos disponíveis no 

mercado, obtidos a partir de plantas medicinais, demonstrou que 74% dos fármacos avaliados 

apresentavam as mesmas indicações terapêuticas recomendadas no uso tradicional das plantas 

medicinais (FANSWORTH, 1988). 

Estima-se que 95% da biodiversidade global, ainda não tenha sido avaliada nem 

explorada quanto ao seu potencial terapêutico (DAVID; WOLFENDER; DIAS, 2015). O 

Brasil possui mais de um terço da biodiversidade mundial, diversidade étnica e cultural, uso 

tradicional de plantas medicinais por povos e comunidade indígenas, quilombolas e 

ribeirinhos, que coloca o Brasil em posição privilegiada e estratégica no cenário de 

desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos (COSTA et al., 2017; BRASIL, 2016; KLEIN 

et al., 2010). 

No Brasil em 2006, o governo brasileiro promulgou o decreto de n° 5.813 criando a 

política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos (PNPMF), que tem como objetivo 

fortalecer a cadeia produtiva de plantas medicinais e uso sustentável da biodiversidade 

(SOUZA-MOREIRA, 2010).  Dois anos depois o governo Brasileiro, instituiu o Programa 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, voltado para ações práticas de fortalecimento 

dos arranjos produtivos locais, desenvolvimento e produção de insumos vegetais e 

fitoterápicos e promoção de parcerias público-privadas (BRITO, 2017). 
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3.2. Medicamentos e mercado de fitoterápicos 

O uso de plantas medicinais, como fonte de desenvolvimento de fitoterápicos eficazes 

e seguros, requerem estudos de identificação botânica, análises fitoquímicas, toxicológicas, 

farmacológicas (estudo pré-clínicos e clínicos), além do desenvolvimento de formulações e 

metodologias aplicadas ao controle de qualidade, do processo de produção, da matéria prima 

e do produto acabado (CORDELL, 2012). 

Por definição, medicamento fitoterápico é um produto tecnológico, obtido 

exclusivamente a partir de matéria prima ativa vegetal, o qual tem como forma de 

comprovação de segurança e eficácia, os dados de pesquisa clínica, bem como a caracterização 

da constância de sua qualidade. O produto tradicional fitoterápico, também é obtido a partir de 

matéria prima ativa vegetal, contudo os dados de segurança e eficácia se baseiam em 

publicações técnico-científicas (BRASIL, 2014). 

Droga vegetal, por sua vez corresponde a planta medicinal ou sua(s) parte(s), a qual 

contém as substancias responsáveis pela ação terapêutica, após processo de colheita, 

estabilização, secagem, podendo encontra-se na forma íntegra ou triturada (BRASIL, 2014). 

Para garantir a constância da qualidade de um medicamento fitoterápico é necessário 

realizar a padronização da droga vegetal, o qual representa um dos grandes desafios durante o 

desenvolvimento do medicamento, sendo motivo de indeferimento de muitas solicitações de 

registros de medicamento fitoterápico (LANDIM; FEITOZA; DA COSTA, 2013). A definição 

de qualidade um medicamento fitoterápico, deve considerar o conjunto de parâmetros de 

referência ou características intrínsecas, aferição de parâmetros constantes, definição de 

valores qualitativos e quantitativos que assegurarão a qualidade, eficácia, segurança e a 

reprodutibilidade lote a lote do produto tecnológico (PANDEY; TRIPATHI, 2014; 

FOLASHADE, 2012).  

Até meados de 1990, esses produtos fitoterápicos considerados até então de baixo risco, 

eram produzidos e comercializados sem grandes requerimentos de qualidade. Contudo, foi 

partir de 1995 com a publicação da portaria da ANVISA de nº 06 em 31 de janeiro, que foi 

estabelecida normas para registro e comercialização de fitoterápicos no Brasil, sendo um 

marco histórico importante na regulamentação de fitoterápicos (DE OLIVEIRA et al., 2016). 

O Brasil é um país que apresenta baixa competitividade no mercado de produção de 

drogas vegetais quando comparado com o mercado internacional; o que é um contraste, pois o 

mesmo, possui rica biodiversidade e extensa área territorial. Um dado que exemplifica esse 

contraste brasileiro, é o registro de importação de produtos (arnica, boldo, sene, ginseng 
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guaraná, ipecacuanha e algas frescas), os quais foram exportados, indicando que essas drogas 

foram apenas processadas no exterior e importadas (DE CASTRO; ALBIERO, 2016; ALVES, 

2005). 

Em 2011, o mercado global de medicamentos atingiu a cifra de 800 bilhões de dólares, 

desse total, 26 bilhões de dólares foi parcela do mercado de fitoterápicos. No ranking dos 

mercados a América do Norte ocupa o primeiro lugar com 38,2%, seguido da Europa 28%, 

Japão com 11,3% e por último a América latina com 6,6% (ALVES, 2013).  

Em 2011, o setor de fitoterápicos no Brasil, cresceu 13% em relação ao ano anterior, 

alcançando a cifra de R$ 1,1 bilhão.  Uma demonstração da atratividade desse mercado é que 

no período de 2009 a 2015, um total de 25 industrias de fitoterápicos foram compradas por 

outras 15, sendo que 10 dessas empresas investidoras era de capital internacional 

(HASENCLEVER et al., 2017; ALVES, 2013). 

Esse crescimento no segmento de fitoterápicos pode estar associado a vários fatores 

como: formação de pesquisadores na área, aumento do número de grupos de pesquisa em 

plantas medicinais e fitoterápicos, aumento de aportes financeiros por agências de fomento, 

investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) do setor privado, participação de 

universidades e institutos de pesquisa nas parcerias público-privada e adequação das empresas 

as novas exigências técnicas dos órgãos reguladores (HASENCLEVER et al., 2017; 

NASCIMENTO; MALDONADO; ARNÓBIO, 2015). 

3.3. Anadenanthera colubrina (Vell) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul 
 

3.3.1. Aspectos botânicos 
 

O gênero Anadenanthera, pertence à ordem Fabales, à família Fabaceae, sub-família 

Mimosoideae, foi descrito primeira vez em 1737 na Holanda. O gênero foi inicialmente 

proposto por J. P. M. Brenan e Reis Altschu, composto por quatro espécies, mas uma revisão 

taxonômica desse gênero pelo pesquisador Siri Von Reis Altschul, considerou que apenas duas 

espécies compunham o gênero: A. Peregrina (L.) Speg. e A. colubrina (Vell.) Brenan, cada 

uma com duas variedades, sendo diferenciadas através de caracteres morfológicos e suas 

localizações geográficas de origem ou distribuição (DE VIANA et al., 2014; 

BARRANDEGUY et al., 2012; AGRA; FREITAS; BARBOSA-FILHO, 2007).  

A Anadenanthera colubrina (Vell) Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul é uma espécie 

de regiões subtropicais, nativa da caatinga, sendo conhecida popularmente como angico, 
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angico branco, cambuí-angico, goma de angico, angico de casca e angico vermelho, curupay, 

yopo, cohoba, vilca, cebil colorado (WEBER et al., 2011; SOLÍS; BARRANDEGUY; 

GARCIA, 2014; FERREIRA NEPOMUCENO et al., 2009). 

Apesar da A. colubrina ser nativa do bioma caatinga, não é exclusiva do Brasil, mas 

pode ser encontrada em vários países da América do Sul, como: Argentina, Venezuela, Bolívia, 

Paraguai e Peru (RODRIGUES; OSUNA, 2004; NEPOMUCENO et al., 2007). 

No Brasil é bastante conhecida e comum no Nordeste, sua distribuição ocorre nos 

estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Sudeste: 

Minas Gerais, Centro Oeste: Distrito federal, Mato Grosso e Mato grosso do Sul (WEBER et 

al., 2011; DE SOUZA et al., 2007, MORIM, 2017). 

A distribuição geográfica das variedades da A. colubrina, pode servir como indicação 

de identificação, as regiões de distribuição comum limitam-se ao estado da Bahia e Minas 

Gerais, sendo que nas demais regiões há essa distribuição distinta. As figuras 1 e 2, ilustram 

as distribuições de cada variedade de A. colubrina. 

 

Figura 1 - Distribuição de ocorrências de A. colubrina var. cebil no Brasil 

 
Fonte: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB18072 

 

 

 

 

 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB18072
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Figura 2- Distribuição de ocorrências de A. colubrina var. colubrina no Brasil 

 

 
Fonte: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/jabot/floradobrasil/FB18073 

 

A A. colubrina é uma arvore que pode atingir de 15 a 30 metros de altura, tronco de 30 

a 45 cm de diâmetro, as folhas são compostas, folíolos rígidos, com flores brancas 

hermafroditas e frutos longos de leguminosas, descritos como uma vagem achatada, são 

polinizadas por abelhas e as sementes são dispersas com auxílio do vento (ABRAHAM DE 

NOIR; BRAVO; ABDALA, 2002; BARRANDEGUY et al., 2012; GARCÍA et al., 2014).  

As figuras 3, 4, 5 e 6 mostram ilustrações de partes da espécie de A. colubrina. 
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Figura 3- Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul 

 
Fonte: http://www.cnip.org.br 

 

Figura 4 - Folhas e flores de Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul 

 
Fonte: http://www.cnip.org.br 
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Figura 5 - Caule de Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul 

 
Fonte: http://www.cnip.org.br 

 

Figura 6 - Folhas- frutos de Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

3.3.2.  Usos 
 

A grande maioria dos trabalhos publicados com A. colubrina, apresenta descrição 

botânica da planta medicinal, as formas de apresentação, usos populares, indicações 

terapêuticas e modos de administração (ALVES, 2013; ORTOLANI et al., 2010; DE VIANA 

http://www.cnip.org.br/


 
 

28 
 

et al., 2014). 

A A. colubrina é uma planta de grande importância econômica e ambiental, 

apresentando muitas utilidades e aplicações. Sua madeira é muito empregada na construção 

civil, naval, marcenaria, carpintaria e na indústria de curtume (FERREIRA-NEPOMUCENO 

et al., 2009). 

A A. colubrina é indicado em projetos de arborização, podendo ser aproveitada no 

plantio de florestas mistas, destinadas à recomposição de áreas degradadas. Seu pólen e néctar 

servem como alimento de abelhas, representando utilidade econômica na apicultura (DE 

SOUZA et al., 2007; ALMEIDA et al. 2006). 

O uso medicinal da A. colubrina ocupa posição de destaque entre as plantas medicinais 

no nordeste brasileiro, sendo uma das mais usadas popularmente na forma de tintura e 

decoctos, como adstringente, depurativo e hemostático (PESSOA et al., 2012; DELGOBO et 

al., 1998; WEBER, 2011). 

 

3.3.3.  Fitoquímica  
 

Extratos de A. colubrina apresentam em sua composição várias classes de metabólitos 

secundários, como: alcaloides, esteroides, triterpenóides, flavonoides, flavonas, flavonóis, 

xantonas, chalconas, auronas, flavononas e outros compostos fenólicos. A entrecasca do caule 

é rica em taninos, que conferem a essa parte da planta, atividades biológicas importantes, como 

ação anti-inflamatória, antioxidante e atividade antimicrobiana. A seiva de A. colubrina 

demonstrou atividade antitumoral (GU et al., 2014; COLACITE, 2015; MONTEIRO et al., 

2014; DE ALBUQUERQUE et al., 2007).  

Análise fitoquímica de extratos aquosos e hidroalcoolicos de A. colubrina produzidos 

a partir da casca do caule, apresentaram compostos fenólicos de polaridade intermediária e 

apolares, sendo atribuídos, respectivamente a classe dos taninos e flavonoides (DE ARAUJO 

et al., 2015). 

De Araújo e colegas (2017), investigando a composição fitoquímica de folhas e frutos 

de A. colubrina, demonstrou por cromatografia em camada delgada (CCD), que a fração 

acetato de etila de ambas as partes utilizadas tinha flavonóides, derivados cinâmicos, terpenos, 

glicosídeos cianogênicos e proantocianidinas. Neste mesmo trabalho, foi feita a caracterização 

das frações extrativas, por cromatografia líquida de alta eficiência, sendo possível separar 15 

compostos fenólicos. 

Alguns metabólitos secundários foram isolados de partes aéreas de A. colubrina, como: 
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quercitrina, isoquecetrina, quercetina, apigenina, anadantoflavona; ácido cinâmico, ácido 4-

hidroxibenzoico; alnusenol β-amirina, α-amirina, lupeol, lupeona, ácido betulínico; β-

sitosterol, stigmasterol. Já da casca do caule foram isolados: anadantosídeo, prosopina; lupeol, 

lupeona, β-sitosterol, daucosterol e palmitato de β-sitosteril (MONTEIRO et al., 2014; 

SANTANA et al., 2010; GUTIERREZ-LUGO et al., 2004; MIYAUCHI et al., 1976; 

PIACENTE et al., 1999). 

Estudos in-vitro e in-vivo, realizados com os flavonóides, demonstram seu largo 

espectro de atividade biológica, como antioxidante, anticarcinogênica, antinflamatória e 

antimicrobiana (DAJAS, 2012; PROCHÁZKOVÁ; BOUŠOVÁ; WILHELMOVÁ, 2011; 

AMADO, 2011; JESUS; CUNHA, 2012). 

 

3.3.4. Atividades biológicas 
 

Extratos hidroalcólicos e decoctos de folhas e cascas de A. colubrina são utilizados 

popularmente no tratamento de doenças do trato gástrico, doenças respiratórias, infecções e 

inflamações; sendo uma das dez plantas medicinais mais usadas em comunidades da caatinga 

no nordeste do Brasil (HAJDU; HOHMANN, 2012; JUNIOR; LADIO; ALBUQUERQUE, 

2011). 

 

3.3.4.1. Atividade anti-inflamatória 
 

As plantas medicinais constituem misturas complexas de vários compostos químicos, 

biologicamente ativos, apresentando evidências clínicas de sua indicação terapêutica, mas com 

mecanismos farmacológicos de difícil elucidação (ALVES, 2005). 

Os taninos e flavonoides são compostos fenólicos, produto do metabolismo secundário 

vegetal, reconhecidos por seu emprego no tratamento de feridas, queimaduras e inflamações 

(BRUNETON, 1991). 

A ação anti-séptica dos taninos, pode estar associada a capacidade desses fenólicos de 

precipitar as proteínas da mucosa lesionada, formando uma película protetora e assim 

inviabilizar o desenvolvimento de microrganismos (HASLAM, 1996). 

Segundo, Silva e colaboradores (2006), metabólitos secundários como os flavonoides 

são os responsáveis pela inibição da lipoxigenase, uma enzima que é importante nos processos 

inflamatórios. 

Pessoa e colaboradores (2012) confirmaram a atividade anti-inflamatória do extrato 
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hidroalcoolico de A. colubrina, ao estudar o processo de cicatrização da pele de ratos. Análises 

morfológicas demonstraram um maior volume de fibroblastos, altas concentrações de fibras 

de colágeno e aumento da vascularização na região ferida, indicando o processo de 

neoangiogênese.  

A atividade antinoceptiva e antinflamatória do extrato liofilizado de A. colubrina, foi 

investigada através dos modelos de placa quente e indução de inflamação na pata do rato.    

Os autores, concluíram que a atividade antinociceptiva e antinflamatórias foram 

consistentes e que a planta medicinal tem potencial para ser desenvolvido, como agente 

terapêutico para tratar os processos inflamatórios e dores (SANTOS et al., 2013). 

 

3.3.4.2. Atividade antimicrobiana 
 

A atividade antimicrobiana da A. colubrina, normalmente está associada aos 

flavonoides e taninos presentes nessa planta medicinal. Vale salientar, que a disponibilidades 

desses compostos pode variar entres as partes da planta utilizada, bem como durante o processo 

de extração (ARAUJO et al., 2008; DIAS; DAVID; DAVID et al., 2016). 

Araujo e colaboradores (2015), ao investigarem a atividade antimicrobiana do extrato 

aquoso e hidroalcoólico de A. colubrina, frente às cepas de Staphylococcus aureus, concluíram 

que o extrato aquoso apresentou melhores resultados de inibição de crescimento bacteriano 

que o extrato hidroalcoólico. Nesse mesmo trabalho, essa atividade antimicrobiana é associada 

à ação dos taninos sobre os mecanismos de desestabilização da membrana citoplasmática, 

permeabilização da membrana, inibição de enzimas extracelulares, influenciando assim, no 

metabolismo bacteriano. 

Frações extrativas das folhas e frutos de A. colubrina apresentaram atividade 

antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa, sendo mais ativas contra organismos Gram positivos 

(De Araujo et al., 2017). 

 

3.3.4.3. Atividade antioxidante 
 

A avaliação da atividade antioxidante de extratos de plantas, comumente utilizadas com 

finalidade anti-inflamatória, demonstra que os extratos metanólicos produzido a partir da casca 

de A. colubrina, são os que demonstram maior atividade antioxidante (DESMADECHELIER 

et al., 1999). 
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A atividade antioxidante de extratos de 14 planta medicinais da caatinga, foi avaliada 

pelo método DDPH, onde A. colubrina apresentou potencial antioxidante com IC50 igual a 

73,24 ± 1,47 μg/mL, utilizando como controle positivo ácido ascórbico, que mostrou uma IC50 

de 21,74 ± 3,23 μg (GOMES de MELO et al., 2010). 

DAJAS (2012), investigando in vitro a atividade neuroprotetora da molécula 

quercetina, concluiu, que o flavonoide apresenta potencial, como ferramenta terapêutica em 

neuroproteção devido a sua propriedade antioxidante.  

 

3.3.5. Toxicidade 
 

Nos Estados Unidos, o Instituto nacional de diabetes e doenças digestivas e de rim 

(NIDDK) estabeleceu a rede de lesões do fígado induzidas por drogas. Segundo esse instituto, 

em março de 2013, 839 pacientes deram entrada com lesão hepática, confirmada a causa como 

de uso de drogas. De total, 130 pacientes (15,5%), ingeriram produtos a base de drogas vegetais 

com múltiplos ingredientes. A maioria desses produtos era suplementos para musculação ou 

perda de peso (SEEFF et al., 2015). 

Portanto, estudos toxicológicos, estudos farmacocinéticos pré-clínicos e clínicos 

devem ser realizados para evitar reações adversas e efeitos colaterais indesejados. Os estudos 

de toxicológicos pré-clínicos devem assegurar a confiabilidade de medicamento disponível ao 

público (KLEIN et al., 2010). 

Atividade toxicológica das folhas de A. colubrina, foi investigada em bovinos, que 

ingeriram a planta fresca e seca, confirmando a toxicidade e que a mesma estava relacionada 

a glicosídeo cianogênicos (HCN). Processos físicos podem levar a eliminação do HCN, mas 

no estudo realizado a secagem apenas reduziu o efeito toxico (AMORIM; MEDEIROS; RIET-

CORREA, 2006). 

Nos animais, os sinais clínicos da intoxicação por HCN, se evidenciam impossibilidade 

de deglutir, dificuldades respiratórias e em casos mais graves desequilíbrio. Essa 

sintomatologia é decorrente da interação do HCN com citocromo c-oxidase que participa da 

respiração aeróbia mitocondrial (MANZANO; DE SOUZA; GÓRNIAK, 2006; SMITH, 

1994).  

Souza e colaboradores (2006), avaliaram a toxicidade de infusos de A. colubrina, 

produzidos a partir da casca. O estudo histopatológico demonstrou que os fígados dos 

camundongos tratados se mostraram morfologicamente semelhantes em relação do grupo 

controle, mas foi registrado focos de inflamação crônica.  
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Um produto fitoterápico, contendo extrato fluido de A. colubrina, foi submetido a 

estudo toxicológico pré-clínico conforme guia oficial, demonstrando ao fim do estudo que o 

produto fitoterápico apresentou um baixo grau de toxicidade pré-clínica (ARAÚJO et al., 

2006). 

 

3.4. Extratos vegetais 
 

Extratos vegetais são apresentações líquidas, semi-sólidas ou sólidas, produzidas sob 

condições controladas, para efetiva extração de constituintes químicos a partir da droga 

vegetal, através de diferentes técnicas de extração (SONAGLIO et al., 2007; MARQUES; 

VIGO, 2009). 

A maceração é uma técnica extrativa relativamente simples, com baixo custo, quando 

comparado com as outras técnicas e bastante utilizado para obtenção de extratos vegetais. A 

maceração pode ocorrer em sistema fechado com ou sem agitação, mas normalmente com 

baixo rendimento extrativos em comparação com outras técnicas. Algumas estratégias podem 

aumentar a eficiência do processo extrativo, resultando em aumento do rendimento, como 

emprego de sistemas aquecimento e agitação mecânica (BONOMINI et al., 2013; ISAAC et 

al., 2009; CARDOSO, 2015). 

As principais variáveis que influenciam na composição fitoquímica e na qualidade dos 

extratos vegetais são: tipos de técnica extrativa, origem do material vegetal, parte da planta 

usada, tamanho de partícula da droga vegetal, tempo de extração, tipo de solvente empregado, 

polaridade do solvente e concentração do solvente (PANDEY, 2014; EHLERT et al., 2013). 

O uso de plantas medicinais, como matéria-prima para produção de fitoterápicos, tem 

como pré-requisito a padronização das drogas e extratos vegetais através de diferentes técnicas 

e procedimentos com objetivo de estabelecer especificações e atributos de qualidade, 

garantindo assim a eficácia e segurança pretendida (DE CASTRO; ALBIERO, 2016; KLEIN 

et al., 2010; DE SOUSA OLIVEIRA et al., 2014). 
 

3.5.  Secagem por spray dryer 
 

A matéria prima de fitoterápicos é predominantemente produzida como extratos secos, 

o que pode ser atribuído a vantagem de apresentar maior estabilidade química, físico-química 

e microbiológica, mais fácil padronização, maior teor de constituintes ativos e possibilidade 

de transformação em outras formas farmacêuticas sólidas (OLIVEIRA, 2010; LEITE et al., 
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2017). 

A secagem por nebulização ou aspersão é definida como a transformação de um sistema 

líquido (suspensão, dispersões, emulsões) em um pó seco. Nesse processo, o sistema líquido é 

carreado através de bombeamento e atomizado por um bico aspersor na câmara de secagem, 

formando microgotículas que em condições de pressão e temperaturas apropriadas, evapora 

instantaneamente o (s) solvente(s) e formam as partículas secas (LARGO-AVILA et al., 2015; 

OLIVEIRA; PETROVICK, 2010). 

Na secagem de um extrato fluido por spray drying, as características finais do produto 

(tamanho de partícula, higroscopicidade, reologia, teor de marcadores), são influenciadas por 

uma série de variáveis de processo que precisam ser monitoradas através de um planejamento 

experimental (SILVA et al., 2013; TUYEN; NGUYEN; ROACH, 2010). 

Adjuvantes de secagem, tais como: maltodextrina, amidos, proteínas e dióxido de 

silício coloidal podem ser adicionados aos extratos fluidos, a fim de melhorar as propriedades 

do extrato e proteger os compostos bioativos durante o processo. (SOUZA et al., 2013; 

LAURO et al., 2015).  

Esse melhoramento das características tecnológicas que a técnica propicia, traduz-se 

em melhor estabilidade do produto, reduzida degradação química de constituintes, melhor 

reologia e qualidade assegurada do produto (OLIVEIRA; PETROVICK, 2010; 

VASCONCELOS et al., 2005). 

Parâmetros externos, como resíduo sólido, viscosidade e tensão superficial do extrato 

fluido, influenciam diretamente na formação das microgotículas na câmara de secagem, e 

consequente, determinam as características físicas morfológicas dos pós (PARAMITA et al., 

2010; COUTO et al., 2013). 

Processos de secagem e encapsulação de derivados vegetais (extratos fluidos, óleo 

essencial) de plantas medicinais, tem empregado a técnica de spray drying, resultando em 

melhorias nas características tecnológicas do produto (COUTO et al., 2012). 

Extrato de Eugenia dysenterica, foi submetido a planejamento fatorial, para otimizar 

as condições de secagem do extrato hidroalcoólico. Análises estatística e metodologia 

superfície resposta demonstraram que os parâmetros avaliados (fluxo de ar, temperatura de 

entrada de ar de secagem e fluxo de alimentação do extrato) influenciam significativamente 

na maioria dos indicadores de qualidade monitorados (COUTO et al., 2012) 

3.6.  Planejamento experimental 
 

O planejamento experimental, também denominado de delineamento experimental, é 
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uma ferramenta valiosa para se estudar o efeito simultâneo de vários fatores sobre uma variável 

resposta de interesse. É bastante utilizado na otimização de produtos e processos, com o 

objetivo de minimizar custos e tempo, bem como maximizar o rendimento, produtividade e 

qualidade de produtos (RODRIGUES; IEMMA, 2005). 

O uso de planejamentos experimentais vem sendo uma prática muito comum nas 

indústrias farmacêuticas e além de serem empregados para otimizar e reduzir as variabilidades 

dos processos também são importantes para o conhecimento dos mesmos e de seus pontos 

críticos (SILVA; SANT’ANNA, 2007). 

O principal objetivo do planejamento fatorial é relacionar empiricamente as variáveis 

de resposta com as variáveis de entrada, sendo possível determinar estatisticamente o efeito de 

cada variável na(s) resposta(s) desejadas. A função que descreve a influenciados fatores na 

resposta é denominada de superfície resposta. Com a finalidade de se encontrar uma região 

ótima na superfície investigada podem ser empregadas diversas técnicas de estatística 

multivariada, dentre as quais podemos destacar a metodologia de superfície resposta (MSR) 

(NETO, 1996; BEZERRA et al., 2008). 

 

3.7.  Pré-Formulados 
 

A primeira etapa no desenvolvimento racional na formulação de medicamentos é o 

estudo de pré-formulados. Esses estudos, permitem avaliar as propriedades físico-química dos 

insumos farmacêuticos ativos (IFA) isolados e combinados com adjuvantes tecnológicos, bem 

como investigar possíveis incompatibilidades na formulação (LEITE, et al., 2013; ROWE; 

SHESKEY; OWEN, 2006). 

Os adjuvantes tecnológicos são usados para viabilizar a administração de 

medicamentos, promover estabilidade da formulação e modular a liberação do componente 

ativo dentre outras finalidades (CHANDRAKUMAR et al., 2016; MORSELLI, 2014). 

Os sistemas de misturas binárias (1:1) é o método comumente empregada, para avaliar 

a compatibilidade entre componentes ativos e excipientes da formulação, armazenadas sob 

condições extremas de temperatura e umidade, sendo também usado como método de 

indicação de estabilidade através de métodos analíticos como a cromatografia liquida de alta 

eficiência acoplados a detectores apropriados a natureza química dos analitos (COLMAN et 

al., 2015; BHARATE; BHARATE; BAJAJ et al., 2016).  

 
3.8.  Validação de métodos analíticos por CLAE 
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De acordo, com a RDC n° 899/2003 ANVISA, a validação de um método analítico 

deve garantir, através de dados experimentais, que a metodologia satisfaz às exigências de 

aplicação analítica, assegurando a confiabilidade dos resultados. Com este objetivo deve-se 

avaliar a especificidade, linearidade, precisão, limite de quantificação e detecção, exatidão, 

robustez e dados de adequabilidade do sistema, adequados à análise (BRASIL, 2003). 

A cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE) é uma técnica reconhecida por sua 

vasta aplicação nas análises de substancias, especialmente devido a eficiência de separação e 

identificação de compostos, quando associados a sistemas de detecção apropriados a natureza 

química dos analitos, fornecendo assim informações qualitativas e quantitativas do 

fitocomplexo vegetal (SHI et al., 2014; BARNI et al., 2009). 

Muitas técnicas são aplicadas na identificação e quantificação de metabólitos 

secundários de drogas vegetais, sendo que a cromatografia líquida é a mais comumente 

empregada devido a sua versatilidade e sensibilidade analítica frente a outras técnicas 

(LANDIM et al, 2013).  

As tecnologias analíticas aplicadas ao controle de qualidade, recorrem a técnicas 

cromatográficas e espectroscópicas na validação de métodos que assegurem análise confiável 

dos analitos (SHI et al., 2014, DAI, 2010). Técnicas cromatográficas, tais como HPLC, TLC, 

GC e eletroforese capilar e técnicas espectroscópicas tais como IV, RMN e UV podem também 

ser utilizados para se obter as impressões digitais desses produtos (LANDIM et al., 2012). 

O desenvolvimento de métodos analíticos baseia-se em condições fundamentais, como 

amostragem, pré-tratamento de amostra e avaliação de parâmetros de validação que asseguram 

a qualidade, reprodutibilidade e confiabilidade de resultados analíticos (JAIN, 2016; 

TSHIBANGU et al., 2016).  

Avanços recentes em tecnologias analíticas aplicadas a controle de qualidade de 

fitoterápicos demonstram que amostras complexas, apresentam interferentes que coeluem nas 

corridas cromatográficas, sendo difícil a separação e caracterização reproduzível de extratos 

(STEINMANN, 2011; DAI, 2010). 

Nesse contexto, o pré-tratamento de amostras é uma etapa crucial no desenvolvimento 

de métodos de análise de componentes em matrizes complexas, devendo garantir a extração 

dos analitos de interesse para serem analisados através de instrumentação apropriada 

(MATAMOROS et al., 2012). A remoção de interferentes da amostra melhora a sensibilidade 

analítica, permite resultados mais robustos, reprodutíveis e conserva a vida útil das colunas 

cromatográficas (LEDOUX, 2011). 
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Tão importante quanto um método analítico validado é o posterior estudo de 

estabilidade da formulação, para assegurar a constância da qualidade exigida para tais produtos 

(KLEIN et al., 2010; DAI, 2010). 

 

3.9.  Estudo de estabilidade de medicamentos fitoterápicos. 
 

A estabilidade de um medicamento é a capacidade que esse produto possui de manter 

as suas propriedades físicas, químicas, biológicas e características biofarmacêuticas dentro dos 

limites de especificação ao longo do tempo de validade do produto (KAUR et al., 2016; 

SOUZA et al., 2013). 

A qualidade de medicamento é condição Sine qua non, para fins de registro, junto ao 

órgão regulador sanitário, sendo assim no contexto de um medicamento fitoterápico da RDC 

ANVISA de nº 26/2014, esses produtos devem realizar estudos de estabilidade acelerada e de 

longa duração conforme guias oficiais, para demonstrar os pré-requisitos de qualidade 

(BRASIL, 2014, BRASIL, 2005). 

As interações ativo-excipientes em pré-formulados, têm como principal evidência, a 

aceleração da degradação química através de reações de hidrolise, oxidação e fotólise, 

resultando diminuição de concentração de ativos e consequente perda de estabilidade 

(AHLNECK; ZOGRAFI 1990, KIM, 2004). 

Interações intermoleculares podem resultar na diminuição da concentração de 

constituintes ativos e consequente redução da atividade biológica. A presença de enzimas e 

ação da luz e umidade pode favorecer a reações de oxidação, hidrolise e enzimática, resultando 

no aumento da taxa de degradação dos marcadores (BANSAL et al., 2016; THAKUR et al., 

2018). 

Há poucos estudos de estabilidade de fitoterápicos, realizados conforme guias oficiais 

(RDC 45/2012) e mesmo assim, os poucos registros ao demonstrar as interações físicas, 

químicas e biológicas entre excipientes e os marcadores, não entram no cerne dos mecanismos 

de degradação, nem investigam os fenômenos na escala micro (DE OLIVEIRA, 2011; BAJAJ; 

SINGLA; SAKHUJA, 2012; SOUZA et al., 2013;) 
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4. Metodologia 
 

4.1.  Obtenção da droga vegetal  
 

As Folhas da Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altsch, foram coletadas no 

município de Caraúbas localizado na microrregião do cariri no estado da Paraíba (Lat. 

7º30´48´´S; Long. 36º41´81.0´´O, 530 m de altitude) em maio de 2015.  O projeto de pesquisa 

com A. colubrina recebeu autorização do ministério do meio ambiente do Brasil 

(ICMBio\SISBio\MMA-Brasil) para atividades com finalidade de pesquisa científica de nº 

41277-2.  

 
4.2.  Identificação botânica  

 
A identificação botânica da planta medicinal em estudo foi realizada pela professora 

Dra. Alessandra Vieira Lacerda (CDSA/UFCG), cuja exsicata foi depositada no herbário 

Lauro Pires Xavier, UFPB Joao Pessoa – Brasil, sob número de coleta: NC262. A desidratação 

das folhas do A. colubrina foi realizada em estufa com circulação de ar, à temperatura de 40±2 

°C. 

 
4.3.  Solventes e padrões analíticos 

 
Foram utilizados os solventes metanol grau HPLC (Sigma Aldrich®, Estados Unidos), 

ácido ortofosfórico (Merk®, Alemanha) e água ultra purificada, hexano PA ACS (Vetec®, 

Brasil), etanol 96% (Toscano®, Brasil) e diclorometano grau HPLC (Vetec®, Brasil). Padrão 

analítico quercetina com pureza de 98% da fabricante Sigma Aldrich® (Estados Unidos). 

 
4.4.  Equipamentos e instrumentação de análise 

 
Todos os equipamentos e instrumentos utilizados nas análises, foram monitorados 

através de testes de adequabilidade do sistema, relatórios de auto checagem, testes de 

performance e laudos de qualificação de equipamentos. Na tabela 1, são listados os principais 

equipamentos e instrumentos utilizados. 
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Tabela 1 - Lista de equipamentos e instrumentos de análise 

Equipamento/instrumento Marca Modelo Finalidade de uso 

Cromatógrafo líquido Shimadzu® Proeminence Separação 
cromatográfica 

Spray dryer LabPlant® SD05 Secagem dos 
extratos 

Incubadora D.B.O. Tecnal® TE -371 Estudo de 
estabilidade 

Moinho Mecânico Laboremus® - Pulverização do 
material vegetal 

Agitador granulométrico Bertel® BT-001 Ensaio de 
granulometria 

Conjunto de tamises Bertel® - Separação 
granulométrica 

Estufa de ar circulante Tecnal® TE-394-4 Secagem do 
material vegetal 

Agitador de tubos tipo 
vortex Phoenix® AP-56 Agitação e 

extração 

Centrífuga Centribio® - Separação de 
fases de soluções 

Balança analítica Shimadzu® AW-220 Pesagem de 
amostras 

 
4.5.  Desenvolvimento de método analítico por CLAE-DAD. 

 
Foi validado um método analítico por CLAE-DAD para quantificação do marcador 

quercetina em amostras de extrato fluido de A. colubrina. 

O desenvolvimento do método foi realizado de acordo com o guia ICH Q2 (R1) e a 

resolução RDC ANVISA n° 899/98, onde foi avaliado os seguintes parâmetros: especificidade, 

seletividade, linearidade, limite de quantificação e detecção, precisão, exatidão, robustez e 

estabilidade das soluções (BRASIL, 2003; ICH Q2, 1995). Considerou-se desvio de até 2% na 

avaliação da adequabilidade do sistema cromatográfico e coeficiente de variação de até 15% 

para os demais parâmetros. 

A escolha do marcador quercetina baseou-se em pesquisas bibliográficas de 

composição fitoquímica e ensaios preliminares de caracterização do extrato fluido de A. 

colubrina que apontou o mesmo como sendo majoritário (DE ARAÚJO et al., 2017; ARAÚJO 

et al., 2015).  

 
4.5.1. Sistema cromatográfico 

 
Utilizou-se Sistema de cromatografia liquida de alta eficiência com detector de arranjo 

de diodo (CLAE-DAD) (SHIMADZU®, Japão); bomba 20AT, degaseificador DGU20A5, 

interface CBM 20A, auto injetor SIL 20A, detector SPD M20A, forno CTO 20A. Sistema de 
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controle foi realizado pelo software LC Solutions®. Fase estacionaria octodecilsilano C-18 

Gemini nx 5µ 150 x 4,6mm x 0,5µm (Phenomenex®); pré-coluna Gemini C-18 4 x 3,0mm 

(Phenomenex®), fase móvel filtrada em membrana PTFE de 0.45µm (Anow, Estados Unidos) 

e degaseificada: metanol: ácido fosfórico 1%, sistema isocrático (47: 53%). Fluxo da fase 

móvel: 1,2 mL/min; temperatura do forno da coluna 40°C; Número de onda monitorado em 

370 nm; volume de injeção 20μL; tempo de corrida cromatográfica 30 minutos. 

 
4.5.2. Parâmetros de validação 

 
4.5.2.1. Avaliação da especificidade  

 
A especificidade de um método, reside na capacidade de analisar determinado analito 

em uma matriz, de forma inequívoca mesmo em meio a substâncias interferentes e ou produtos 

de degradação. Para demonstrar a especificidade do método foram realizadas corridas 

analíticas em triplicata, das amostras do extrato fluido de A. colubrina, solução padrão de 

quercetina e solução da fase móvel do sistema cromatográfico, avaliando o perfil 

cromatográfico das amostras e pureza espectral do pico do padrão e marcador no extrato fluido.  

 
4.5.2.2.  Determinação da linearidade  

 
A linearidade de um método é demonstrada através da capacidade de obter sinais 

analíticos diretamente proporcionais à concentração do analito presente na amostra, devendo 

apresentar relação linear em toda a faixa avaliada (Brasil, 2003). 

A linearidade do método foi determinada mediante a construção de três curvas de 

calibração contendo oito pontos, a partir da solução estoque padrão de quercetina preparada a 

200µg/mL. A partir da solução estoque foram obtidas soluções com concentrações 

correspondentes a 1,4 µg/mL, 2,1 µg/mL, 5,6 µg/mL, 9,8 µg/mL, 14 µg/mL, 18,2 µg/mL, 22,4 

µg/mL, 26,6 µg/mL para construir a curva de linearidade. Este procedimento foi realizado em 

triplicata para cada nível de concentração.  

 
4.5.2.3.  Limites de quantificação e detecção  

 
A determinação do limite de quantificação e detecção baseou-se no tratamento de dados 

da linearidade por método estatístico. O cálculo do limite de quantificação (LQ) foi obtido a 

partir da razão entre o desvio da regressão linear (EPADYX) pela inclinação da reta (IR), 

multiplicado por 10. O cálculo do Limite de detecção (LD) foi obtido a partir da razão entre o 

desvio da regressão linear pela inclinação da reta, multiplicado por 3,3. As equações 1 e 2 

descrevem, respectivamente, o cálculo dos limites de quantificação e detecção para o método 
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proposto: 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿 =  𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐼𝐼𝐼𝐼

× 10 (1) 

 

𝐿𝐿𝐿𝐿 =  EPADYX
𝐼𝐼𝐼𝐼

× 3,3 (2) 

 

 
4.5.2.4.  Avaliação da precisão (repetibilidade) 

 
A precisão de um método analítico é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos 

em uma série de medidas de uma amostragem. A repetibilidade ou precisão intracorrida é a 

concordância entre os resultados dentro de um curto período com o mesmo analista e mesma 

instrumentação. 

A repetibilidade foi demonstrada a partir da injeção de 06 amostras com teor de 

quercetina próximos ao valor médio (100%) da curva de linearidade do padrão. O critério de 

aceitação deste parâmetro foi um desvio padrão relativo de no máximo 5%. 

 
4.5.2.5.  Avaliação da precisão (precisão intermediária) 

 
A precisão intermediária do método ou precisão intercorridas mede a concordância 

entre os resultados do mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes, com analistas 

diferentes e/ou equipamentos diferentes. 

A precisão intermediaria foi determinada a partir da análise de 06 amostrais do extrato 

fluido, analistas diferentes e dias diferentes, com teor de quercetina próximos ao valor médio 

(100%) da curva de linearidade do padrão. Foram realizadas 18 corridas cromatográficas e o 

critério de aceitação foi de no máximo 5%. 

 
4.5.2.6.  Avaliação da exatidão  

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

método em estudo em relação ao valor verdadeiro. A exatidão é calculada como porcentagem 

de recuperação da quantidade conhecida do analito adicionado à amostra, ou como a diferença 

percentual entre as médias e o valor verdadeiro aceito, acrescida dos intervalos de confiança. 

A exatidão do método analítico para A. colubrina foi avaliada através da recuperação, 

após adição de concentrações conhecidas do padrão de quercetina, em amostras de extrato 

fluido. Três níveis de concentrações (baixa, média e alta) foram monitorados com valores 

correspondendo a 20%, 100% e 180% frente à concentração obtida na precisão. As amostras 
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foram preparadas em triplicata e as injeções foram realizadas em duplicata para cada nível de 

concentração, e avaliados os desvios padrão relativos e capacidade de recuperação. 

A capacidade de recuperação foi calculada a partir do valor médio de concentração do 

marcador no extrato fluido padronizado. Na Tabela 2 é demostrado como foram determinadas 

as concentrações de adição padrão e valores de recuperação em percentual do marcador para 

todos os níveis. 

 

Tabela 2 - Processo de avaliação da exatidão do método. 

Recuperação da adição padrão 

Nível A 
(µg/ml) 

B 
(µg/ml) 

C 
(µg/ml) 

% Recuperação 
(Rec) 

20% [W1] [0,2 W1] 

[W2] 

Rec 20% =
[𝐶𝐶]

[A + B ] 
𝑥𝑥 100 

100% [W1] [W1] Rec 100% =
[𝐶𝐶]

[A + B ] 
𝑥𝑥 100 

180% [W1] [1,8 W1] Rec 180% =
[𝐶𝐶]

[A + B ] 
𝑥𝑥 100 

A (Concentração inicial de quercetina no extrato); B (Concentração do padrão adicionado); C (Concentração de 

quercetina no extrato pós recuperação); [W1] Concentração média da precisão intermediaria; [W2] Concentração 

média experimental. 

 

O parâmetro exatidão também foi avaliado através do estudo da regressão linear, onde 

é verificado se as recuperações apresentam distribuição linear com relação aos níveis de 

fortificação. Nessa avaliação parte-se do pressuposto que valores de recuperação devem ser o 

mais próximo possível dos valores de concentrações de fortificação, o que pode ser facilmente 

visto através dos coeficientes angular e de correlação (R2). 

 
4.5.2.7.  Avaliação da robustez 

 
A robustez de um método analítico é a medida de sua capacidade em resistir a pequenas 

e deliberadas variações dos parâmetros analíticos. Esse parâmetro avalia a confiabilidade da 

análise em condições normais. Constatando-se a susceptibilidade do método a variações nas 

condições analíticas, estas deverão ser controladas e precauções devem ser incluídas no 

procedimento de análise. 

Na avaliação da robustez do método foram as monitoradas variações nas condições de: 

temperatura do forno da coluna com variação de ±2°C; variação do pH da fase móvel variando 

±0,1 e alteração do fluxo da fase móvel ±0,1. Variações nos perfis cromatográficos como 
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tempo de retenção, área do pico cromatográfico e perfil espectral das amostras foram 

monitoradas. 

A quantificação do marcador nas amostras do extrato fluido de A. colubrina foi 

determinada com substancia padrão quercetina na mesma condição de análise do parâmetro 

robustez. 

 
4.5.2.8.  Avaliação da estabilidade das soluções 

 
Este parâmetro de validação tem a finalidade de avaliar se um analito mantém-se 

quimicamente inalterado em dada matriz sob condições específicas, num determinado 

intervalo de tempo. 

Para avaliar a estabilidade química no armazenamento das soluções do marcador e 

amostras do extrato fluido, as mesmas foram analisadas no tempo zero e 24 horas submetidas 

temperatura ambiente. Para demonstrar a estabilidade verificou-se perfil cromatográfico, 

análise das áreas dos picos cromatográficos, tempo de retenção e perfil espectral do marcador. 

 

4.6.  Avaliação granulométrica dos pós de A. colubrina 
 

As folhas de A. colubrina foram desidratadas em estufa de ar circulante e trituradas em 

moinho mecânico. A determinação da granulometria dos pós da droga vegetal foi realizada em 

triplicata usando um sistema de tamises em plataforma auto vibratória com malhas entre 16 e 

200 Mesh (1190 e 74 μm), massa 250 g de material, por 20 minutos. A massa retida nos tamises 

foi removida para um papel impermeável e realizada a pesagem do pó. O cálculo do percentual 

retido em cada tamis foi determinado conforme a equação 3:  

 

% Retido no tamis = 𝐸𝐸1
𝐸𝐸2

× 100 (3) 

 

Onde:  

P1 = Massa da amostra retida em cada tamis (em gramas);  

P2 = Soma das massas retidas em cada tamis e no coletor (em gramas);  

 

No ensaio de granulometria foi avaliado a faixa de tamanho de partícula conforme mostrado 

na tabela 3: 
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Tabela 3 - Abertura de malha de tamis versus tamanho de partícula 

Abertura de malha 
(Mesh) 

Tamanho de partícula 
(μm*) 

>18 >1000 
18-20 999 - 841 
20-35 840 - 500 
35-60 499 - 250 

60-200 249 - 74 
*μm (micrometros) 

 

A Farmacopeia Brasileira apresenta uma abordagem para avaliação granulométrica, 

classificando os pós como descrito a seguir (BRASIL, 2010). 

Pó grosso - as partículas passam em sua totalidade pelo tamis com abertura nominal de 

malha de 1,70 mm e, no máximo, 40% pelo tamis com abertura nominal de malha de 355 μm.  

Pó moderadamente groso - partículas passam em sua totalidade pelo tamis com abertura 

nominal de malha de 710 μm e, no máximo, 40% pelo tamis com abertura nominal de malha 

de 250 μm.  

Pó semifino - as partículas passam em sua totalidade pelo tamis de abertura nominal de 

malha de 355 μm e, no máximo, 40% pelo tamis com abertura nominal de malha de 180 μm. 

Pó fino- as partículas passam em sua totalidade pelo tamis com abertura nominal de 

malha de 180 μm.  

Pó finíssimo - partículas passam em sua totalidade pelo tamis com abertura nominal de 

malha de 125 μm.  

 
4.7.  Avaliação do processo de maceração 

 
4.7.1. Sistema de solvente 

 
A droga vegetal foi moída e em seguida foram preparados os macerados com sistema 

de solvente composto por etanol e água (v/v), com objetivo de avaliar qual proporção do 

sistema de solvente possui melhor eficiência extrativa. Foram avaliadas três condições: 30:70 

(v/v); 50:50 (v/v) e 70:30 (v/v) com proporção da massa da droga vegetal fixada em 20% (m/v) 

frente ao volume do sistema de solvente. A medida da eficiência extrativa das condições 

avaliadas foi determinada em função da concentração do marcador quercetina, quantificado 

por CLAE-DAD. 

 
4.7.2. Tamanho de partícula  

 
A eficiência extrativa também foi avaliada em função da influência do tamanho de 
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partícula da droga vegetal no processo de maceração, composto por sistema de solvente etanol: 

agua 50% estabelecido previamente. A avaliação da influência do tamanho de partícula foi 

realizada na faixa entre 355 à 74µm (42 à 200 mesh), em função da concentração do marcador 

quercetina no extrato, empregando método analítico validado por CLAE-DAD. 

 
4.8.  Determinação de resíduo seco  

 
A determinação do resíduo seco do extrato fluido foi realizada de acordo metodologia 

farmacopeíca (BRASIL, 2010), onde 2 mL da solução extrativa foi pesada, em placa de petri 

previamente tarada em balança analítica e em seguida a solução foi evaporada em banho maria 

a 50ºC. Após evaporação dos solventes, as amostras foram dessecadas em estufa a 105ºC, por 

3 horas.  

Os resultados foram expressos em porcentagem (m/v) sobre o valor médio das variáveis 

das três determinações conforme a equação 4 abaixo: 

 

% 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠í𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠𝑑𝑑 =  𝑚𝑚
𝑣𝑣

× 100 (4) 

 

Onde: 

m = massa em gramas do resíduo seco 

v= volume da amostra em mL 

 
4.9.  Obtenção dos extratos secos por spray dryer 

 
Os extratos secos foram obtidos por processo de nebulização (aspersão) em mini Spray 

Dryer, LabPlant® (Huddersfield, Reino unido), modelo SD-05, com bico atomizador duplo 

fluido pneumático com orifício de 1,2 mm em fluxo concorrente, operado a uma taxa de fluxo 

de ar 40L̸min e pressão de 2.0 bar. Uma bomba peristáltica move a amostra até o bico 

atomizador na câmara de secagem.  

Alguns aspectos determinantes das características do extrato seco nebulizador, devem 

ser considerados antes do processo de secagem, como: resíduo seco do extrato fluido, teor 

alcoólico do macerado, percentagem de adjuvantes de secagem que se pretende trabalhar e 

variáveis de processo do equipamento de secagem.  

Os parâmetros avaliados durante o processo de secagem foram objeto de otimização 

experimental. O extrato seco nebulizado obtido foi acondicionado em sistema fechado e 

armazenada ao abrigo da luz e umidade.  

A determinação da massa de adjuvante que se pretende adicionar no extrato fluido de 
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A. colubrina durante o processo de secagem foi baseada no resíduo seco do extrato fluido. 

Portanto de forma genérica, considerando um extrato fluido com resíduo seco de X% (m/v), e 

pretendendo-se obter um extrato seco com Y% (m/v) de adjuvante de secagem, a determinação 

da massa do adjuvante a ser adicionado no extrato fluido é calculado conforme a equação 5: 

 

𝑍𝑍(𝑔𝑔)  =  𝐸𝐸(𝑔𝑔)×𝐸𝐸(𝑔𝑔)
100(𝑔𝑔)

 (5) 

 

Onde: 

Z(g) é a massa de adjuvante que se deve adicionar ao extrato fluido; 

Y(g) é a percentagem de adjuvante que se quer presente no extrato seco; 

X(g) é o resíduo seco do extrato fluido; 
 

4.10.  Determinação do marcador quercetina nas amostras de extrato seco 

nebulizado  

 
A determinação de quercetina no extrato seco nebulizado foi possível após 

reconstituição de 300mg em 5 mililitros (mL) de uma solução hidroalcóolica a 50% (v/v).  

A preparação de soluções padrão, o pré-tratamento de amostra do extrato seco 

reconstituído, foi realizado conforme estabelecido no método validado para o extrato fluido. 

A avaliação de desempenho para assegurar a confiabilidade da medição analítica na 

quantificação do marcador, bem como o pré-tratamento de amostra do extrato seco, foram 

analisados conjuntamente com a co-validação do método analítico 

 
4.11. Validação parcial do método analítico para matriz extrato seco nebulizado 

 
Os parâmetros avaliados na validação parcial para análise do extrato seco foram 

especificidade, precisão e exatidão, sendo a abordagem e os critérios de aceitação os mesmos 

considerados na validação para o extrato fluido. 

 
4.12.  Planejamento fatorial e otimização experimental na obtenção do extrato seco 

 
Um planejamento fatorial fracionário 23+1 foi aplicado para otimizar as condições 

experimentais do processo de secagem. Neste planejamento fatorial, as variáveis de processo 

(variáveis independentes) foram avaliadas para identificar os efeitos que cada uma das 

condições produziria sobre a concentração de quercetina a partir do extrato seco nebulizado. 

As variáveis do processo foram avaliadas para identificar qual condição produziria 

extrato seco com maior teor de quercetina. As variáveis avaliadas foram: temperatura de 
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entrada (Te) com 160, 170 e 180 °C, fluxo da bomba de alimentação (Fb) com 4,0, 6,0 e 8,0 

ml/min e proporção do adjuvante dióxido de silício coloidal (Pdsc) com 10, 15 e 20 %. 

A escolha do dióxido de silício coloidal (Aerosil®200), como adjuvante tecnológico de 

secagem, baseou-se em suas características tecnológicas de produção de extratos com melhor 

estabilidade, tamanhos esféricos das partículas, características de fluxo e menor tendência a 

formação de aglomerados (VASCONCELOS et al., 2005; OLIVEIRA; PETROVICK, 2010). 

A metodologia de superfície de resposta (MSR) foi aplicada aos dados para analisar os 

efeitos das variáveis do processo (individual e interativo) na variável dependente. Na tabela 4, 

estão discriminadas as variáveis codificadas e não codificadas, assim como os níveis do 

planejamento experimental a ser realizado. 

 

Tabela 4 - Planejamento fatorial 23+1 com variáveis codificadas e não codificadas 

 X1 X2 X3 X1 (Te ºC) X2 (Fb mL min-1) X3 (Pdsc %) 

1 -1 -1 -1 160 4.0 10 
2 -1 -1 1 160 4.0 20 
3 -1 1 1 160 8.0 20 
4 -1 1 -1 160 8.0 10 
5 0 0 0 170 6.0 15 
6 1 -1 1 180 4.0 20 
7 1 -1 -1 180 4.0 10 
8 1 1 -1 180 8.0 10 
9 1 1 1 180 8.0 20 

(X1): temperatura de entrada, (X2): razão do fluxo da bomba, (X3): proporção do dióxido de silício coloidal. 
 

4.13.  Rendimento do processo de secagem 
 

O rendimento do processo de secagem foi calculado após a secagem do extrato. O produto 

seco foi pesado e teve sua massa calculada percentualmente em relação ao teor de sólidos 

presentes nas soluções extrativas conforme a seguinte equação 6: 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑 (%) = 𝑚𝑚1
𝑚𝑚2

× 100 (6) 

 

Onde: 

m1 é a massa experimental obtida do extrato seco nebulizado  

m2 é a massa teórica de extrato seco (resíduo do extrato mais a massa do adjuvante adicionado) 

 
4.14.  Preparação dos pré-formulados 
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Os pré-formulados contendo extrato seco de A. colubrina foram preparados através de 

mistura física em triplicata contendo massa de 1,5g extrato seco obtido na otimização do 

planejamento experimental e 1,5g de massa dos excipientes farmacêuticos: amido pré-

gelatinizado, celulose microcristalina 102 (MC), maltodextrina (MD) e lactose M 200 (LAC), 

onde foram misturados por 10 minutos em potes plásticos. 

 
4.15.  Estudo de estabilidade acelerada 

 
Os testes de estabilidade acelerada têm o objetivo de induzir o aumento da velocidade 

de degradação química e/ou alterações físicas no pré-formulado contendo extrato seco de A. 

colubrina, através de condições extremas de armazenamento, com o propósito de monitorar as 

reações de degradação e estimar o prazo de validade do pré-formulado (MEIRELLES, 2014; 

VELASCO et al., 2009; ISAAC et al., 2009). 

O estudo de estabilidade acelerada dos pré-formulados contendo extrato seco de A. 

colubrina, foi realizado conforme guias oficiais da Agencia Europeia de Medicamentos e RDC 

45/2012 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (GUIDELINE, 2003; ANVISA, 2005), 

com os pré-formulados acondicionados em embalagem primária e armazenados na câmara 

climática DBO® com controle de temperatura por um período de 180 dias, sob temperatura de 

40 ± 2ºC e umidade relativa de 75%.  

Uma massa de 3g do pré-formulado composto por extrato seco de A. colubrina e 

excipientes (amido, celulose microcristalina 102, maltodextrina e lactose) foi transferido para 

sachês impermeáveis (PVC-Alumínio) em triplicata. O estudo de estabilidade avaliou o teor 

de quercetina ao longo de 180 dias (0, 90, 180) através de CLAE-DAD. 

Análise de amostras dos pré-formulados 

A análise dos pré-formulados obtidos seguiu metodologia covalidada por CLAE-DAD 

para análise do extrato seco de A. colubrina. Para tanto foi pesado 600mg da massa do pré-

formulado e seguiu procedimento descrito para análise de extratos secos. 

 
4.16.  Determinação dos parâmetros cinéticos 

 
Os parâmetros cinéticos, ordem de reação (n) e constante de decomposição (k) foram 

obtidos pela equação 7, conhecida como equação de Arrhenius: 

 

𝑘𝑘 = 𝐴𝐴 exp 𝐸𝐸0
𝐼𝐼 𝑇𝑇

 (7) 

 

Onde: 
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A é o fator pré-exponencial; 

R é a constante ideal dos gases (8.314J/mol.K); 

T é a temperatura absoluta; 

E0 é a energia de ativação (J/mol) 

 

A ordem da reação de degradação é estabelecida avaliando-se os ajustes dos modelos 

de zero, primeira e segunda ordens através do coeficiente de correlação linear (R2). Recorrendo 

a equação de Arrhenius é calcula-se a constante de velocidade da reação (k) a 25 ºC por 

extrapolação e, diante deste valor, calcula-se o prazo da validade, t90 ou α0,9 na temperatura 

de 25 ºC. O α0,9 representa o tempo necessário para que o ativo degrade 10% da concentração 

do tempo zero, sendo então aceito como determinação de prazo de validade (OLIVEIRA, 

2011). 

Os modelos cinéticos de degradação do marcador quercetina foram definidos como de 

ordem zero, primeira e segunda ordem de acordo com as equações (8), (9) e (10), 

respectivamente. 

 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑅0 − 𝑘𝑘0𝑇𝑇 (8) 

 

Onde: 

m é a massa no tempo avaliado 

m0 é a massa inicial do marcador; 

k0 é a constante de ordem-zero.  

 

Para as reações de primeira ordem, o logaritmo da massa no tempo avaliado é plotado 

em função da temperatura e do logaritmo da massa inicial, conforme a seguinte equação 9:  

 

𝑙𝑙𝑑𝑑𝑔𝑔 𝑅𝑅 = 𝑘𝑘1𝑇𝑇
2,303

+ 𝑙𝑙𝑑𝑑𝑔𝑔𝑅𝑅0 (9) 

 

Onde: 

m é a massa no tempo em análise 

m0 é a massa inicial do marcador; 

k1 é a constante de segunda ordem. 

 

Para as reações de segunda ordem o inverso da massa é plotado em função da 
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temperatura, de acordo com a seguinte equação 9:  
1
𝑚𝑚

= 1
𝑚𝑚0

+ 𝑘𝑘2𝑇𝑇 (10) 

 

Onde: 

m é a massa no tempo em análise 

m0 é a massa inicial do marcador; 

k2 é a constante de segunda ordem. 

 
4.17.  Análise estatística 

 
Os dados experimentais foram analisados com o auxílio do software STATISTICA®, 

versão trial 13.1 (Dell Inc®, Tulsa, USA) e software Excel for Windows® (Microsoft®). Os 

resultados foram expressos em média e desvio padrão (± DP) e coeficiente de variação em 

termos percentuais (CV %). As médias foram comparadas usando análise de variância 

(ANOVA), onde as diferenças foram consideradas estatisticamente significantes para valores 

de p<0,05. 
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5. Resultados e discussão 
 

5.1.  Desenvolvimento do método analítico por CLAE-DAD 
 

O desenvolvimento de métodos cromatográficos é de fundamental importância, 

pois estabelece condições ótimas de separação dos constituintes de uma matriz 

multicomponente, avalia os parâmetros de eficiência de separação cromatográfica, bem 

como auxilia nos processos de pré-tratamento de amostras. 

Timóteo e colaboradores (2015) ao validarem um método para análise de chás 

medicinais descobriram que um único pico cromatográfico correspondia a três 

constituintes. A separação precisa dos constituintes só foi possível após a variação das 

condições de separação, utilizando a fase estacionária com diferentes características, 

dimensões e monitoramento da pureza espectral. 

O delineamento do método para extrato fluido de A. colubrina foi realizado por 

CLAE-DAD com um sistema de fase móvel composto por metanol grau HPLC e 0,1% de 

ácido ortofosfórico 85%, com pH 2,5 e variando a proporção do componente orgânico em 

30:70, 50:50 e 70:30 (v/v). 

No desenvolvimento do método analítico, as amostras de extrato fluido de A. 

colubrina e padrão de quercetina foram avaliados nas mesmas condições cromatográficas, 

sendo que as condições 30:70 e 70:30 (v/v) produziram perfis cromatográficos com 

amontoados de picos, já analisando a condição 50:50 (v/v) foi possível obter eluição do 

marcador quercetina porém sem pureza espectral indicando co-eluição de um componente 

em menor quantidade, esta interferência na co-eluição foi comprovada pela pureza 

espectral do padrão quercetina na mesma condição de análise. 

De acordo com uma revisão sobre os recentes avanços em tecnologia analítica 

aplicada a controle de qualidade de plantas medicinais, matriz complexa, substâncias 

interferentes e co-eluições de picos nas separações cromatográficas, não permitem uma 

caracterização reprodutível de extratos (STEINMANN; GANZERA, 2011; DAI; 

MUMPER, 2010).  

Chabariberi e colaboradores (2009) ao validarem uma metodologia por 

espectrofotometria para análise de flavonóides em extratos de Maytenus (Celastraceae) e 

Passiflora (Passifloraceae) encontraram diferenças entre as absorbâncias máximas de 

análise e as registradas no método oficial de monografia farmacopeíca que quantificaram 

os flavonoides totais expressos em rutina. Essas diferenças podem ser atribuídas a 

mudanças no pré-tratamento da amostra, bem como à complexidade da matriz vegetal e 
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da fração analisada. 

O efeito matriz é um parâmetro ainda pouco avaliado nos protocolos de validação, 

e tem sido omitido na maioria dos métodos até aqui citados. No entanto, este parâmetro é 

muito importante para obter um método analítico com todas as prerrogativas de 

significado que o termo validação possui (SPÍNOLA; LLORENT-MARTÍNEZ; 

CASTILHO, 2014).  

O desenvolvimento do método mostrou a necessidade de otimizar a condição de 

eluição para 47:53, metanol 0,1% de ácido fosfórico, pH 2,5 e de realizar um pré-

tratamento de amostra que assegurasse análises mais limpas e livres de interferentes como 

graxas e pigmentos (HSU et al., 2017). 

Substâncias ácidas como: ácido fórmico, fosfórico e clorídrico são muito 

frequentes nas análises de flavonoides por cromatografia e isso se deve ao fato de 

grupamentos OH pertencentes a estrutura dos flavonoides facilmente se ionizarem. A 

caracterização cromatográfica dessa ionização é demonstrada na formação de picos 

assimétricos com caldas, daí a necessidade de suprimir a ionização das hidroxilas, 

assegurando a eluição do analito em meio ácido (DE OLIVEIRAa et al., 2017; DIAS; 

SOUZA; ROGEZ, 2010). 

Além dos aspectos considerados até aqui, a seleção da condição de separação do 

método foi baseada nos parâmetros de resolução de pico (Rs), índice de retenção (k'), fator 

de cauda (T), eficiência de separação (α) e número de pratos teóricos (N) em relação ao 

pico do flavonoide quercetina.  

Conforme mostrado na tabela 5, as condições otimizadas geraram cromatogramas 

com excelentes resultados analíticos, com fator de retenção dentro da faixa ideal (1,0 <k 

<10), valor de eficiência de separação superior a 1,0 e resolução de pico acima de 2,0. A 

fase estacionária mostrou-se ótima com fator de cauda entre 0,5 e 2,0 e número de pratos 

teóricos com valor de 3878, superior ao recomendado de 2000. 

Tabela 5 - Parâmetros de eficiência de separação cromatográfica 

Quercetina padrão 
(Tempo de retenção = 10,1 min) 

Fase móvel* 
47:53 

Valores de 
referência 

Resolução (Rs) 2,07 Rs > 1.5 
Fator de retenção (K’) 3,76 1 ≤ K’ ≤ 10 

Fator de cauda(T) 1,020 0.5 ≤ T ≤ 2 
Eficiência de separação (α) 1,23 α > 1 

Número de pratos teóricos (N) 3878 N > 2000 
* Fase móvel constituída por 47% metanol e 53% ácido fosfórico 0,01%. 
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5.1.1. Pré-tratamento de amostras de extrato de A. colubrina e extração da 
quercetina 

 
O desenvolvimento do método de extração do marcador de quercetina do extrato e 

análise por CLAE-DAD foi possível após o pré-tratamento das amostras, onde foram 

avaliados o potencial extrativo de solventes com diferentes polaridades, como 

diclorometano, acetato de etila e clorofórmio. 

A extração com acetato de etila mostrou um sistema monofásico com difícil 

separação, não sendo possível realizar a extração. Já o solvente clorofórmio foi capaz de 

extrair o marcador, porém com limitação, cuja recuperação apresentou reprodutibilidade 

variável. O solvente diclorometano mostrou-se o mais adequado para extrair o analito de 

forma eficiente, através de extração líquido-líquido. 

A recuperação do marcador também foi avaliada através de diferentes frações 

aquosas de extrato hidroalcoólico de 0,5 a 2 mL, onde foi determinada a recuperação e a 

seletividade do marcador na extração. A melhor recuperação foi obtida na fração de 0,5 

mL com extração múltipla contínua (três etapas), obtendo-se uma separação do marcador 

com seletividade e recuperação adequada. A etapa final do pré-tratamento da amostra foi 

a evaporação a 50ºC de 4,0 mL de fração diclorometano obtida nas extrações múltiplas 

continuas e seguida de reconstituição da mesma na fase móvel. A solução reconstituída 

foi filtrada e transferida para “vials” para injetar no sistema cromatográfico. Na figura 9, 

é mostrado um quadro esquemático do desenvolvimento de pré-tratamento das amostras 

de extrato de A. colubrina. 

Figura 7 - Esquema do desenvolvimento do método de pré-tratamento de amostra 

 

 
 

Fonte: Autor (2018) 
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5.1.2. Determinação do Fator de Análise 
 

O fator de análise foi determinado com base nas sucessivas diluições realizadas na 

extração múltipla continua que permitiu quantificar o teor do marcador quercetina 

presente no extrato fluido em microgramas por mililitros (µg/mL). 

A equação 11 mostra como determinar da concentração do marcador no extrato 

fluido. 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶 × 𝐹𝐹𝐴𝐴 × 𝐴𝐴𝐶𝐶 ÷ 𝐴𝐴𝐶𝐶 (11) 

 

Onde: 

𝐶𝐶𝐶𝐶 é concentração do marcador quercetina na amostra de extrato fluido expresso em 

microgramas por mililitros (µg/mL), 

𝐴𝐴𝐶𝐶 é área do pico cromatográfico do marcador no extrato fluido, 

𝐴𝐴𝐶𝐶 é área do pico cromatográfico do padrão quercetina, 

𝐶𝐶𝐶𝐶 é a concentração da substancia química de referência quercetina, 

𝐹𝐹𝐴𝐴 é o fator de análise, calculado conforme equação 12. 

 

𝐹𝐹𝐴𝐴 = 𝑇𝑇𝐶𝐶 ÷ {[(𝑇𝑇𝐶𝐶 ÷ 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑠𝑠) × 𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶] ÷ Vrec}  (12) 

 

Onde: 

𝑇𝑇𝐶𝐶 é a tomada da amostra do extrato fluido, 

𝐹𝐹𝑅𝑅𝐹𝐹𝐶𝐶𝐶𝐶 é a alíquota da fração orgânica 

𝐹𝐹𝑅𝑅𝑠𝑠 é a fração da extração continua obtidas nas 3 bateladas 

Vrec é o volume de reconstituição na fase móvel. 

 

 
5.1.3. Parâmetros de validação do método analítico para matriz extrato 

fluido por CLAE-DAD. 

 
5.1.3.1. Avaliação da seletividade do método 

 
A seletividade do método foi demonstrada através de teste de identificação do 

marcador quercetina em presença de componentes da matriz complexa e comparação dos 

perfis cromatográficos de solução da fase móvel, substancia padrão quercetina e marcador 

quercetina presente no extrato fluido.  
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Conforme mostrado na figura 8, a ausência de sinais ou picos cromatográficos 

próximos do tempo de retenção do marcador quercetina, foi satisfatória considerando a 

alta complexidade do extrato de A. colubrina. A seletividade do método paralelamente foi 

confirmada pelos dados obtidos de parâmetro de eficiência de separação cromatográfica 

plotados na tabela 8 (ver item 5.5). 

Figura 8 - Perfil cromatográfico do padrão quercetina, amostra de extrato fluido e solução 
da fase móvel. 

 
 

Perfis cromatográficos de fase móvel (C), amostra de extrato fluido (B), solução padrão 

de quercetina (A). 

A análise simultânea dos espectros da amostra do extrato fluido e padrão 

quercetina, mostrado na figura 9, demonstram a especificidade do método através da 

semelhança de perfil espectral e identificação do máximo de absorbância em 370ɳm. 

Os perfis espectrais indicados por A e D referem-se ao espectro no ultravioleta do 

padrão quercetina e marcador monitorado; apresentando perfil semelhante para ambas às 

amostras com máximo de absorbância de 370ɳm. Já os perfis C e F demonstram pureza 

espectral para ambos os picos cromatográficos mostrados nos perfis B e E que representam 

corrida cromatográfica da substancia padrão e amostra de extrato fluido.  
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Figura 9 - Perfil espectral da quercetina (referencia) e do marcador monitorado no extrato 
fluido das folhas de A. colubrina 

 
 
 

O espectro UV, cromatograma e perfil de pureza espectral estão respectivamente 

indicados pelas letras A, B e C (padrão de quercetina) e D, E e F (marcador quercetina). 

 
5.1.3.2.  Determinação da linearidade do método 

 
A linearidade do método foi avaliada pela análise de regressão linear das três curvas 

de calibração experimental, na faixa de 1,4 µg/mL a 26,6 µg/mL, composta por 8 níveis 

de concentração da substância padrão quercetina e verificada a relação entre concentração 

e sinal analítico do sistema CLAE-DAD.  

Na tabela 6 estão plotados os dados das três curvas de calibração com valores de 

concentração do padrão com suas respectivas áreas individuais e médias, bem como seus 

respectivos coeficientes de variação. 
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Tabela 6 - Valores dos níveis de concentração versus áreas de picos 

Concentração 
(µg/mL) 

Área do padrão quercetina 

Curva 1 Curva 2 Curva 3 Área média *Cv (%) 

1,4 72024 75037 78594 75218 4,37 

2,1 112323 119313 117001 116212 3,06 

5,6 299486 318192 307185 308288 3,05 

9,8 545149 559621 551288 552019 1,32 

14,0 791774 811995 786344 796704 1,70 

18,2 1036741 1039369 1037576 1037895 0,13 

22,4 1271801 1266402 1268040 1268748 0,22 

26,6 1525510 1493069 1494899 1504493 1,21 
Nota: *Cv (%) coeficiente de variação. 
 

O coeficiente de correlação R2 permite estimar a qualidade da relação linear da 

curva de calibração obtida, pois quanto mais próximo de 1, menor a dispersão do conjunto 

de dados experimentais e menor a incerteza dos coeficientes de regressão estimados 

(SILVA et al., 2015; DE SOUSA NUNES et al., 2005). 

A partir das curvas em triplicatas foi obtida a linearidade média, descrita pela 

equação “Y = 56.897,80x - 4.486,48” e produzida pelo método dos mínimos quadrados 

cujo coeficiente de correlação linear (R2) foi de 0,9999, demonstrando fortíssima 

correlação de relação linear entre concentração de quercetina e área do analito.  

A linearidade do método foi avaliada pela análise de variância, através da qual foi 

demonstrado que o F tabelado é maior que o valor de F calculado, para um intervalo de 

confiança de 95% (α > 0,05), portanto não apresentando diferença significativa dentro do 

conjunto de dados avaliados. Na tabela 7 estão plotados os parâmetros de regressão linear 

das 3 curvas de calibração de quercetina e na tabela 8 estão plotados dados da análise de 

variância (A NOVA) com parâmetros estatísticos para a linearidade.  

Na figura 10 é mostrado o perfil cromatográfico de cada um dos 8 níveis de 

concentração de quercetina em ordem crescente de linearidade. 
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Figura 10 - Perfis cromatográficos dos 8 níveis da linearidade. 

 

 
A (1,4 µg/mL), B (2,1 µg/mL), C (5,6 µg/mL), D (9,8 µg/mL), E (14,0 µg/mL), F (18,2 
µg/mL), G (22,4 µg/mL) e H (26,6 µg/mL). 
 
Tabela 7 - Parâmetros de regressão linear das curvas de calibração. 

Variáveis Curva 1 Curva 2 Curva 3 
Slope 57655 56457 56581 

Intercepto Y 14558 3956 2858 
Intercepto X 57655 56457 56581 

1/Slope 1,73E-05 1,77E-05 1,77E-05 
Intervalo de confiança* 95% 
R2 0,999 0,999 0,999 

* (α > 0,05) 
 
Tabela 8 - Análise de variância da linearidade do padrão 

Fonte da variação SQ gl MQ F valor-
P 

F 
crítico 

Entre grupos 114888637,6 2 57444318,79 0,0002 0,9998 3,4668 
Dentro dos grupos 6,0020E+12 21 2,85812E+11    

Total 6,0021E+12 23     
Nota: * P < 0,05*efeito significante 
 

5.1.3.3.  Determinação do limite de detecção e quantificação do método 

 
Os limites de detecção e quantificação foram determinados com base nos 

parâmetros da equação da regressão linear a partir da curva de linearidade e por meio de 
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tratamento estatístico, empregando as formulas descritas na metodologia.  

Os valores determinados para os limites de quantificação e detecção da quercetina 

foram respectivamente, 0,81 μg/mL e 0,27 μg/mL, demonstrando que o método é sensível 

para detectar e quantificar o marcador quercetina nas amostras de extrato fluido de A. 

colubrina. 

 

5.1.3.4. Avaliação da precisão do método (Repetibilidade e precisão 

intermediária) 

 
A precisão intra corrida (repetibilidade) do método foi avaliada por um analista em 

um único dia e cromatógrafo perfazendo um total de seis corridas da amostra do extrato 

fluido de A. colubrina. A precisão intercorrida (intermediária) foi avaliada por três 

analistas, em três dias perfazendo um total de dezoito corridas de amostras do extrato 

fluido A. colubrina.  

As determinações de concentração das amostras foram baseadas na análise da 

adequabilidade do sistema realizada dia a dia com solução padrão de quercetina na 

concentração equivalente ao ponto médio da curva de calibração. Os resultados da 

precisão estão plotados na tabela 9 com as médias e coeficientes de variação para as 

análises realizadas. 

Tabela 9 - Repetibilidade e precisão intermediaria do método 

 Repetibilidade 

 Concentração de quercetina (µg/mL) CV (%) 

 Médiaa ± DP 114.96 ± 2.23 1.9 

Dia Precisão intermediária (intra dia) 

1 Médiab ± DP 127,01 ± 4,06 3,2 

2 Médiab ± DP 125,05 ± 1,10 0,88 

3 Médiab ± DP 125,67 ± 2,92 2,32 

 Precisão intermediária (inter dia) 

 Médiac± DP 125,92 ± 2,90 2,30 
Nota: a, b n = 6; c n =18, DP (desvio padrão) 
 

Os dados demonstram que o método possui precisão analítica tanto na 

repetibilidade quanto na precisão inter-dia, o que pode ser demonstrado pela 

reprodutibilidade das análises com baixos valores de coeficientes de variação de 1,9% na 

repetibilidade e 2,3% na precisão intermediaria, satisfazendo assim exigências dos guias 
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de validação de métodos analíticos (GUIDELINE ICH, 2005; BRASIL, 2003). 

A avaliação estatística dos dados da precisão, não se baseou apenas nos valores de 

coeficiente de variação, mas na análise de variância (ANOVA) do conjunto de dados inter-

dia que demonstrou que não haver diferenças significativa entre os dados (p > 0,05), com 

valor de F crítico maior que valor de F calculado (tabelado) considerando um intervalo de 

confiança de 95% (α > 0,05). 

 
5.1.3.5.  Avaliação da exatidão do método 

 
A exatidão de um método é a medida da proximidade dos resultados obtidos 

durante uma sequência de análises em dado estudo, em relação ao valor verdadeiro do 

analito previamente estabelecido. Em se tratando de matrizes complexas, como o extrato 

de A. colubrina onde o marcador quercetina é um analito intrínseco a matriz, a avaliação 

da exatidão do método é realizada através da recuperação da adição de quantidades 

conhecidas de quercetina às amostras de extratos em 3 níveis de concentração (baixo, 

médio e alto). 

De modo geral, o método de adição padrão é trabalhoso, mas indispensável 

principalmente quando há dificuldade de encontrar um padrão interno adequado ou 

quando não há matriz livre ou isenta do marcador analisado, quando as interações com a 

matriz são significativas, demonstrando a complexidade da amostra (RIBANI et al., 2004). 

A determinação de concentração de adição padrão para os níveis: baixo (20%), 

médio (100%) e alto (180%) foram calculados com base nos dados de concentração média 

da precisão intermediária. As amostras foram preparadas em triplicata e as análises foram 

realizadas em duplicatas para cada nível de concentração, onde foram monitorados os 

coeficientes de variação e capacidade de recuperação. 

Mattila e colaboradores (2000) determinaram a quantidade de quercetina na maçã, 

vinho tinto e chá verde obtendo recuperação médias de 79%, 104% e 82% 

respectivamente, comparada à amostra de referência de 93%, o que demonstra haver 

variabilidade na extração em diferentes matrizes e a importância de estabelecer estratégias 

de remoção de interferentes.  

De acordo com os resultados, plotados na tabela 10, as amostras com os níveis de 

exatidão: baixo, médio e alto apresentaram capacidades de recuperação de quercetina com 

valores de coeficiente de variação abaixo de 5%, demonstrando a precisão dos dados da 

exatidão, satisfazendo assim os critérios de aceitação dos guias oficiais de validação de 

métodos analíticos.  
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Tabela 10 - Avaliação da exatidão do método através da recuperação 

Nível (%) A* 
(μg/ml) 

B* 
(μg/ml) 

C* 
(μg/ml) 

Recuperação 
(%) 

CV 
(%) 

20 %a 
125,9 

25,2 24,6 97,5 2,9 
100 %b 125,9 118,09 93,8 1,8 
180 %c 226,6 209,6 92,5 3,7 

Nota: A (Concentração inicial de quercetina no extrato); B (concentração do padrão de quercetina 
adicionado); C (quantidade recuperada), * n =18, CV (coeficiente de variação) 
 

Tang e colaboradores (2010), avaliando a recuperação do marcador de quercetina 

em amostras de extrato de Ginkgo biloba, obtiveram valores de recuperação entre 97,2 e 

101,4% com 2% de coeficiente de variação. Outro estudo, avaliando diferentes técnicas 

de extração dos flavonoides quercetina e canferol em matrizes de plantas, apresentou 

valores de recuperação destes analitos após adição padrão entre 96,8 e 98,2% 

(SKALICKA-WOŹNIAK; SZYPOWSKI; GŁOWNIAK, 2011). Esses trabalhos 

demonstram que dados de exatidão com baixos desvios e valores de recuperação acima de 

90% podem ser alcançados em matrizes complexas, como obtido nas amostras de A. 

Colubrina. 

A exatidão do método também foi avaliada pela análise da regressão linear, 

observando se a recuperação do marcador da matriz complexa apresenta relação linear 

com os níveis de fortificação estabelecidos para adição padrão nas amostras. Nessa 

abordagem de exatidão, os parâmetros mais importantes são: coeficiente angular e linear 

da reta, que em condições ideais, o coeficiente linear se aproxima o mais próximo de zero 

e angular o mais próximo de 1 (BRITO et al., 2003). 

De acordo com a figura 11, verificamos que há forte correlação entre concentração 

adicionada e recuperada nos três níveis avaliados, indicando que a matriz não exerce efeito 

significativo na recuperação do analito quercetina e que o método nas condições avaliadas 

produz resultados com exatidão. 
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Figura 11 - Linearidade da relação entre a concentração recuperada e concentração de 
fortificação de quercetina. 

 
 

Na tabela 11, são apresentadas as equações das retas da regressão linear para 

quercetina padrão e para os níveis de exatidão avaliados, onde é possível ver que os 

coeficientes angulares estão próximos a 1 e os coeficientes lineares próximo a zero. 

 
Tabela 11 – Avaliação da exatidão pelo método da regressão linear 

Regressão linear Equação (y = ax +b) Coeficiente de correlação (R2) 
Linearidade y = 1,0000x + 0,0000 0,9999 
Exatidão 1 y = 0,8953x + 0,2757 0,9990 
Exatidão 2 y = 0,954x + 0,0916 0,9999 
Exatidão 3 y = 0,9122x + 0,0869 1,0000 

Nota: (a) coeficiente angular, (b) coeficiente linear 
 

5.1.3.6.  Avaliação da Robustez 

 
As amostras foram preparadas em triplicata e as análises foram realizadas em 

duplicatas, avaliando condições cromatográficas que requerem atenção quanto a possíveis 

mudanças nos parâmetros de análise. As variações típicas monitoradas na robustez de um 

método analítico são: temperatura do forno da coluna, a composição, pH e fluxo da fase 

móvel (LEITE et al., 2017). 

Na validação do método para análise de extratos de A. colubrina, a robustez do 

método avaliou a temperatura, fluxo e pH da fase móvel, como condição crítica em 

cromatografia líquida e passível de pequenas e deliberadas mudanças. Foram realizadas 

corridas com base nas condições normais de corrida e em seguida corridas para cada 
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condição alterada tanto para amostra, quanto para solução padrão de quercetina. A tabela 

12 mostra os resultados obtidos em média e coeficientes de variação para cada condição 

avaliada, onde foram monitoradas variações na área do pico cromatográfico do marcador 

quercetina. 

 

Tabela 12 - Parâmetros avaliados na robustez do método 

Condição normal 
Temperatura (ºC) Fluxo (ml min-1) pH 

40 1.2 1.6 
Concentração a 

(μg/ml) 125.1 

CV (%) 1.2 
Condição teste 38 42 1.1 1.3 1.5 1.7 
Concentração a 

(μg/ml) 124.2 125.6 124.3 126.1 114.8 115.9 

CV (%) 1.4 1.0 3.5 4.0 2.0 0.5 
Nota: a Concentração média de análise em triplicatas 
 

Na avaliação da influência do fluxo da fase móvel na variação sobre área do pico 

do marcador quercetina, foi observado que este parâmetro na condição avaliada de ± 0,1 

mL não influenciou nos resultados de área e, por conseguinte no teor de quercetina. 

Na avaliação da influência da temperatura do forno de coluna na variação da área do pico 

do marcador quercetina, observou-se que este parâmetro nas condições avaliadas ± 2 ° C 

não influenciou os resultados. 

Na avaliação da influência do pH da fase móvel sobre área do pico do marcador, 

foi observado que este parâmetro na condição avaliada ± 0,1 influenciou nos resultados 

de área e, por conseguinte de teor de marcador. A análise de variância ANOVA, com 

intervalo de confiança de 95%, mostrou valor F calculado maior que o valor de F crítico, 

confirmando assim a significância do efeito que o parâmetro pH, exerceu no conjunto de 

dados avaliados. Essa variação pode ser atribuída a problemas de ionização da molécula 

do marcador, sendo, portanto, o pH um parâmetro crítico a ser monitorado no método 

proposto. 

A robustez do método também foi avaliada com base nos parâmetros da separação 

cromatográfica, avaliando como a temperatura, fluxo e pH nas condições limite poderiam 

interferir na análise de extratos de A. colubrina. A análise dos parâmetros de separação 

cromatográfica, como: resolução do pico (Rs), o índice de retenção (k '), o fator de cauda 

(T), a eficiência de separação (α) e números de pratos teóricos (N) foram realizados em 
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relação ao pico principal de quercetina.  

Os resultados mostram (tabela 13) que o parâmetro robustez está validado nas 

condições avaliadas, para análise do marcador quercetina, onde os valores de parâmetros 

de eficiência de separação estão dentro dos limites recomendados para uma separação 

cromatográfica eficiente. 

 
Tabela 13 - Avaliação dos parâmetros de eficiência de separação na robustez 

Parâmetro* 
 

Temperatura 
ºC 

Fluxo 
mL/ min1 pH Valor de 

Referência 
 38 42 1.1 1.3 1.5 1.7  

Rs 2,29 2,75 2,25 2,16 2,09 2,10 Rs > 1,5 
K’ 4,13 4,30 3,75 3,78 3,89 3,70 1 ≤ K’ ≤ 10 
T 1,04 0,965 1,01 1,01 1,01 1,00 0.5 ≤ T ≤ 2 
α 1,26 1,25 1,25 1,25 1,23 1,25 α > 1 
N 4076 3956 4199 3825 4008 3913 N > 2000 

*(Rs) resolução, (K’) fator de retenção, (T) fator de cauda, (α) eficiência de separação, (N) número de pratos 
teóricos. Pico da quercetina em condição normal de análise: temperatura = 40 ºC; fluxo = 1,2 ml/ min; pH 
= 2,5; Rs =2,07; K’ = 3,76; T = 1,02; α = 1,23, N = 7878. 
 

5.1.3.7.  Avaliação da estabilidade das soluções amostra 

 
A estabilidade das amostras de extrato fluido de A. colubrina foram analisadas no 

tempo zero e 24 horas após o tempo zero. Analisou-se o coeficiente de variação dos dados 

e variação do teor do marcador. Os dados de estabilidade estão plotados na tabela 14. 

Estes resultados estão de acordo com os requisitos mínimos de guias oficiais para 

validação de métodos analíticos e demonstram que o método desenvolvido pode ser 

adequadamente aplicado para análise de quercetina em amostras de extrato de A. colubrina 

(BRASIL, 2003). 

Métodos que analisam flavonoides sem necessidade de hidrólise ácida e 

aquecimento de amostra apresentam vantagens na análise direta destes compostos, 

podendo ser aplicado no estudo de estabilidade acelerada sem risco de degradação, 

associado a processo de aquecimento, gerando assim dados mais confiáveis com melhor 

correlação com os dados de longa duração do estudo de estabilidade confirmatória 

(MONAGO-MARAÑA; DE LA PEÑA; GALEANO-DÍAZ, 2016). 
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Tabela 14 - Avaliação da estabilidade de amostras de A. colubrina. 

 Concentração de quercetina (µg/mL) 

 Tempo zero 24 horas 

Media* ± DP; CV (%) 114,96 ± 2,23; 1,9 113,78 ± 1,92; 1,7 
Nota:*Concentração média de análise em sextuplicaras. 
 

5.2. Padronização do extrato fluido de A. colubrina 
 

5.2.1. Determinação da granulometria dos pós das folhas da droga vegetal 
 

A granulometria dos pós de uma droga vegetal pulverizada é uma determinação 

importante, pois permitir caracterizar a distribuição do tamanho de partícula dos pós e 

correlacionar essa granulometria com a eficiência extrativa dos sistemas de solventes 

(PÉRTILE et al., 2007; LIST; SCHMIDT, 1989).  

Pós com tamanho de partícula muito pequeno, podem promover compactação do 

material, resultando em baixa interação com o sistema de solvente e consequente baixa 

eficiência extrativa. Já o material com tamanho de partícula muito grande pode resultar 

em um pó com menor área superficial exposta ao solvente extrator e também apresentar 

baixa eficiência extrativa (GUIZZO et al., 2015; MIGLIATO et al., 2007).  

Na determinação da granulometria dos pós de A. colubrina foi realizado 

procedimentos em triplicata para cada tomada de amostra equivalente a 250 gramas e 

realizado o experimento com tamises entre 16 mesh (1190 μm) e 200 mesh (74 μm) 

dispostos em plataforma auto vibratória para processo de separação granulométrica. Os 

resultados foram expressos em massa percentual média para ensaios, em triplicata 

realizados e calculados conforme descrito na metodologia. 

Como mostrado no histograma (figura 12), os pós da droga vegetal de A. colubrina 

tem comportamento de distribuição normal, com 39,7 % da massa retida no tamis de mesh 

20, correspondendo a faixa de tamanho de partículas entre 999 μm e 841μm.  
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Figura 12 - Distribuição do tamanho de partícula da A. colubrina 

 
Na tabela 15, encontram-se os valores de percentual de massa obtido para cada 

tamis com seus respectivos desvios. 

 

Tabela 15 - Granulometria dos pós da droga vegetal 

Tamanho de partícula (μm) 
 >1000 999 a 841 840 a 500 499 a 250 249 a 74 

Massa*% 6,8 39,7 28,5 20,1 4,9 
Dp (±) ± 6,51 ±2,9 ±1,9 ±5,6 ±1,6 

Nota: *Massa percentual média de experimentos em triplicata. 
 

A farmacopeia brasileira em sua 5ͣ edição, possui um sistema de classificação para 

pós, onde os pós são classificados em pó grosso, moderamente grosso, pó semi-fino, pó 

fino e pó finíssimo (BRASIL, 2010).  

Convém ressaltar que o grau de divisão do pó vegetal, depende de vários aspectos, 

como: parte da planta utilizada (folha, frutos, flores, caule, raízes), tipo de moinho 

empregado no processo (martelo, facas), número de etapas de moagem ou 

reprocessamento do material e que esses aspectos precisam ser levados em conta na 

caracterização de pós de drogas vegetais (KARAM et al., 2016).  

Análise granulométrica dos pós de partes aéreas de Phyllanthus tenellus (quebra 

pedra), apresentou massa percentual de 74,42% com tamanho de partícula menor que 

300,0 μm. Já a análise granulométrica dos pós de folhas de Eugenia uniflora L. 

(pitangueira) apresentou 57,63% de massa percentual abaixo da dimensão de 300,0 μm. 

Distribuição granulométrica de pós da casca do fruto de Myrciaria cauliflora (jabuticaba), 
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apresentaram 57,66 % de massa percentual retido na faixa entre 355,0 μm e 710,0 μm, 

sendo classificado como pó moderamente grosso (SANDINI et al., 2016; RODRIGUES; 

SANDINI; PEREZ; 2016; SOUSA et al., 2014).  

No presente trabalho, o pó obtido das folhas de A. colubrina apresentou mais 68,2 

% de massa distribuída na faixa entre 500,0 μm e 999,0 μm. De acordo com a farmacopeia 

brasileira, em sua 5ᵃ edição, o pó da droga vegetal em estudo de A. colubrina é descrito 

como pó grosso, pois caracteriza-se por passar em sua totalidade pelo tamis com abertura 

nominal de malha de 1,70 mm e, no máximo, 40% pelo tamis com abertura nominal de 

malha de 355 μm. 

 
5.2.2. Avaliação do processo de maceração 

 
5.2.3. Avaliação do sistema de solvente no processo de maceração 

 
A obtenção de um extrato vegetal padronizado que apresente alto teor de ativos de 

constituintes de interesse e reprodutibilidade lote a lote, requer avaliação de parâmetros 

que influenciam no processo extrativo (FOLASHADE et al., 2012). Portanto, avaliar 

técnicas extrativas eficientes, bem como conhecer todos os fatores que influenciam no 

processo é de fundamental importância na padronização de extratos vegetais (PIVOTTO; 

CARDOSO 2015). 

Dentre as principais técnicas extrativas utilizadas para drogas vegetais podemos 

destacar: maceração, percolação, infusão, decocção, extração continua a quente (soxlet), 

extração assistida por ultrassom, leito fluidizado, fluido supercrítico e turbólise.  natureza 

química dos constituintes que se pretende obter, polaridade dos solventes e proporção ou 

mistura de solventes (BAMPOULI et al., 2014). 

Um trabalho avaliando diferente técnicas extrativas (ultrassom, turbólise, 

maceração, decocção, infusão e soxlet) e proporções de teor alcoólico a 92,8 % e 70 % 

(v/v), através da quantificação de constituintes ativos de Dicksonia sellowiana (xaxim), 

demonstrou que as técnicas decocção e turbólise com teor alcoólico 70 % (v/v) eram mais 

eficientes que as demais técnicas avaliadas (OLIVEIRA et al., 2016). 

Na padronização de tecnologia de obtenção de extratos hidro alcoólicos da casca 

de frutos de Myrciaria cauliflora (jabuticaba), foi investigado a extração a quente por 

refluxo, extração assistida por ultrassom e extração por percolação através da 

quantificação de fenóis totais. De acordo com o citado trabalho a percolação apresentou 

melhor eficiência extrativa (8,75 mg/mL), seguido de extração a quente por refluxo 
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(0,16mg/mL) e extração assistida por ultrassom (0,07mg/mL) de fenóis totais (BORGES, 

2015). 

Neste trabalho optou-se pelo processo de maceração a frio devido a escalabilidade 

do processo e a infraestrutura disponível. O sistema de solvente empregado na maceração 

da A. colubrina, foi constituído por mistura etanol e agua com 20 % (m/v) e avaliou-se 

qual proporção de teor alcoólico no sistema extrativo apresenta melhor eficiência 

extrativa. Os macerados foram preparados nas proporções 30:70 (v/v), 50:50 (v/v) e 70:30 

(v/v) com procedimentos em triplicata e a eficiência extrativa foi determinada em função 

do marcador quercetina, quantificado por CLAE-DAD. 

Um trabalho avaliando os parâmetros de extração de flavonoides em Verbena 

minutiflora (gervão), investigou a influência do teor alcoólico 20%, 50% e 80% no 

processo extrativo através da atividade antioxidante do extrato, demonstrando que a 

proporção 50% de álcool apresenta melhor eficiência extrativa de flavonoides e 

consequente melhor atividade antioxidante (PELOI et al., 2016). 

Como mostrado na tabela 16, as proporções do sistema de solvente que 

apresentaram maior capacidade extrativa para o marcador quercetina, foram as proporções 

de álcool a 50 e 70 %, não havendo diferença estatística significativa entre os dois 

sistemas. A proporção 50% foi definida como condição de trabalho, devido aos critérios 

técnicos de secagem pela tecnologia de spray drying, além de apresentar menor custo. O 

sistema de solvente contendo 50% de etanol, apresentou concentração de quercetina 

equivalente a 122,2 µg/mL com variação de 3,9 % (CV) para procedimentos em 

triplicatas. 

 

Tabela 16 - Eficiência do sistema de solvente no processo extrativo  

Proporção Solventes 
Etanol:Água 

Conc. do Marcador Quercetina 
(µg mL-1) ± DP DPR (%) 

70% 124,2 ± 5,2 4,2 

50% 122,5 ± 4,8 3,9 

30% 73,7 ± 1,7 2,3 
N (3); massa da droga Vegetal: sistema de solvente: Etanol: Água (200g/1000mL). 
 

5.2.4.  Influência do tamanho de partícula da droga vegetal no processo extrativo 

 
De acordo com a literatura, a distribuição do tamanho de partícula influencia 

diretamente no processo extrativo, e que uma droga vegetal com tamanho de partícula 
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muito alto ou baixo pode influenciar negativamente na eficiência extrativa do sistema de 

solvente utilizado (PÉRTILE et al., 2007; SONAGLIO et al., 2003). 

Nesse sentido, com a definição das condições de proporção de sistema de solvente 

estabelecida, foram preparados três macerados a partir do pó da droga vegetal moída que 

passou pela avaliação granulométrica. Os extratos fluidos obtidos com a droga vegetal 

sem separação granulométrica, foram analisados por CLAE-DAD que quantificou o 

flavonoide quercetina, apresentando concentrações média de 125,5 µg/ mL. 

A avaliação da influência do tamanho de partícula na eficiência do processo 

extrativo foi investigada na faixa de tamanho de partícula entre 355 e 74µm (malha de 42 

a 200 mesh), através da quantificação do marcador quercetina analisado por CLAE-DAD.  

De acordo com os dados plotados na tabela 17, podemos observar que, à medida 

que se reduz o tamanho de partícula, há aumento na eficiência extrativa do flavonoide 

quercetina para faixa de tamanho de partícula avaliada.  

Análises cromatográfica de quercetina de macerado produzido a 50% etanol e 20% 

m/v, com a mistura dos pós de diferentes granulometrias apresentou teor médio de 

quercetina de 125,0 µg/ mL. 

Os mesmos dados indicam que pós com tamanho de partícula na faixa de 1000 µm 

e 250 µm (88,3%), apresentam concentração de quercetina menor que a concentração 

obtida para o pó sem separação granulométrica e que menos de 5% (figura 12) do pó com 

tamanho de partícula abaixo de 250 µm, contribui para alta eficiência extrativa. 

 
Tabela 17 - Influência da granulometria no processo extrativo. 

Tamanho de partícula Concentração quercetina CV 
Mesh (µm) (µg/ mL) ± DP (%) 

42 355 61,4 ± 1,9 3,1 
60 250 83,0 ± 1,9 2,3 
100 149 164,7 ± 6,5 3,9 
200 <74 305,1 ± 10,0 3,2 

Média e desvios obtidos para dados com n=6. 
 

ZAITER e colaboradores (2016) ao avaliarem a influência do tamanho de 

partículas na faixa entre 20 e 500 µm do pó de Camellia sinensis sobre o teor de polifenois 

e atividade antioxidante, constataram que a atividade e o teor de constituintes eram 

influenciados pelo tamanho de partícula, sendo que os melhores resultados foram 

encontrados com tamanhos de partícula de 100 e 180 µm. 

As análises cromatográficas dos extratos de A. colubrina de diferentes 

granulometrias, mostrada na figura 13 demonstra que os macerados produzidos com 
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menor tamanho de partícula resultaram em aumento da eficiência extrativa e conservação 

da natureza química dos constituintes dos extratos. Essa conservação da natureza química 

dos constituintes pode ser evidenciada na semelhança dos perfis cromatográficos dos 

diferentes tamanhos de partícula e o aumento da eficiência extrativa que pode ser 

visualizada com aumento na intensidade do pico cromatográfico do flavonoide quercetina. 

 

Figura 13 - Perfis cromatográficos dos extratos produzidos de diferentes tamanhos de 
partícula. 

 
 

5.2.5. Determinação de resíduo seco 

 
Após definir o melhor sistema de extração, foram preparados três macerados com 

proporção de droga vegetal 20% (m/v) e sistema de solvente hidroalcoólico de 50:50% 

(v/v). O resíduo seco médio obtido para os três macerados foi de 6%. 

 
5.3.  Covalidação do método analítico para matriz extrato seco nebulizado 

 
O extrato fluido obtido por processo de maceração foi submetido a processo de 

secagem por aspersão (spray drying) com emprego de adjuvantes tecnológicos de 

secagem, constituindo um extrato em pó com 20% de dióxido de silício coloidal (Aerosil® 

200). 

Devido à mudança na composição da matriz, no presente estudo, os guias oficiais 

de validação de métodos analíticos recomendam realizar a validação parcial do método 

validado (co-validação), avaliando os parâmetros seletividade, precisão e exatidão. 

Quercetina 
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(BRASIL, 2003). Como a faixa de análise na covalidação foi a mesma estabelecida para 

o extrato seco nebulizado e como a avaliação da linearidade não envolveu a matriz extrato 

fluido, a linearidade não foi avaliada novamente.  

 
5.3.1.  Avaliação da seletividade do método de covalidação 

 
A especificidade do método de covalidação foi demonstrada através da comparação 

dos perfis cromatográficos (figura 14) e espectrais (figura 15) entre branco da fase móvel, 

solução padrão de quercetina, amostra de extrato fluido e extrato seco nebulizado, 

monitorando o tempo retenção do marcador quercetina bem como seu máximo de 

absorbância.  

 

Figura 14 - Avaliação da seletividade através de comparação de perfis cromatográficos 
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Figura 15 - Avaliação da seletividade através de comparação de perfis espectrais da 

quercetina com λmax (370ɳm) entre padrão, extrato fluido e extrato nebulizador. 

 

 
 

Análise cromatográfica dos perfis entre padrão quercetina e amostras de extrato 

fluido e extrato seco nebulizado, confirmou a eluição do marcador quercetina no tempo 

de retenção característico do padrão analítico, bem como demonstrou não haver eluição 

de substancias interferentes próximo ao tempo de retenção monitorado.  

A análise dos espectros de absorção molecular UV-vis na faixa de 200-500 ɳm das 

amostras padrão, extrato fluido e extrato seco nebulizado (figura 15), demonstrou não 

haver bandas de absorção interferentes e a pureza espectral foi maior que 0,999, 

demonstrando assim a seletividade para o método proposto. 

De acordo com os dados cromatográficos e espectrais obtidos, verificamos que o 

processo de nebulização por spray drying não alterou o perfil cromatográfico do extrato 

seco em relação ao extrato fluido, indicando que o processo não interferiu na análise do 

marcador quercetina por CLAE-DAD. Abordagem similar com dados cromatográficos foi 

realizada para demonstrar a estabilidade que o processo de secagem por spray drying 

conferia aos flavonoides presente no extrato seco Amburana cearenses( ARARUNA et 

al., 2013). 

 
5.3.2. Avaliação da precisão do método de covalidação 

 
A repetibilidade do método na co-validação para análise de extratos secos 

nebulizados, foi avaliada a partir de seis corridas de amostras obtidas a partir do extrato 
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seco de A. colubrina.  

A precisão intercorrida foi avaliada com três analistas em três dias, perfazendo um 

total de dezoito corridas do extrato seco nebulizado de A. colubrina. Análise de variância 

(ANOVA), demonstrou que há diferença significativa no conjunto de dados da precisão 

intermediária, mas que essa diferença é decorrente de variabilidade dentro da precisão no 

dia 1, com concentração média de 83,60 µg/ mL. Conforme demonstrado na tabela 18, o 

método demonstrou reprodutibilidade dos dados, baixo coeficiente de variação, 

satisfazendo assim os critérios de aceitação por guias oficiais de validação de métodos 

analíticos. 

Tabela 18 - Repetibilidade e precisão intermediaria da covalidação do método 

Repetibilidade 

 Concentração de quercetina (µg/ mL) CV (%) 

 Médiaa ± DP 88,18 ± 1,40 1,59 

DIA Precisão Intermediária (intra dia) 

1 Médiab ± DP 83,60 ± 1,75 2,09 

2 Médiab ± DP 88,18 ± 1,40 1,59 

3 Médiab ± DP 88,57± 1,33 1,51 

Precisão Intermediária (inter dia) 

 Médiac± DP 87,69 ± 2,49 2,84 
Nota: a, b n = 6; c n =18, DP (desvio padrão) 
 

5.3.3. Avaliação da Exatidão do método de convalidação 

 
A exatidão do método analítico para análise de extratos secos nebulizados, foi 

avaliada através da adição de quantidades conhecidas do marcador quercetina em três 

concentrações: baixa, média e alta. O valor de referência do extrato seco nebulizado foi 

determinado pela concentração média obtida na precisão intermediária, cujo valor 

encontrado foi de 87,9 μg mL-1 com coeficiente de variação de 2,8%. A partir dessa 

precisão estabeleceu-se valores para os níveis: baixo, médio e alto para avaliar a 

capacidade de recuperação do marcador quercetina do extrato seco nebulizado. 

As amostras foram preparadas em triplicata e as análises foram realizadas em 

duplicatas para cada nível de concentração. Foram avaliados os desvios padrão relativo e 

capacidade de recuperação. Como mostrado na tabela 19, os dados apresentaram valores 

de recuperação satisfatórios dentro do limite de variação estabelecido de 15% para 

matrizes complexa. 
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Tabela 19 - Avaliação da exatidão para extrato seco através da recuperação 

Nível (%) A* 
(μg/ml) 

B* 
(μg/ml) 

C* 
(μg/ml) 

Recuperação 
(%) 

CV 
(%) 

20 %a 
87,7 

17,6 18,74 106,5 2,1 
100 %b 87,0 83,43 95,9 3,3 
180 %c 158,0 154,99 98,1 2,2 

Nota: A (Concentração inicial de quercetina no extrato); B (concentração do padrão de quercetina 
adicionado); C (quantidade recuperada), * n =18, CV (coeficiente de variação) 
 

A exatidão do método para o extrato seco nebulizado de A. colubrina, também se 

baseou na análise dos coeficientes angulares e lineares da regressão linear entre 

concentração de fortificação de quercetina e concentração recuperada do marcador. Na 

tabela 20 estão plotados os coeficientes da regressão linear para quercetina padrão e para 

os níveis de exatidão avaliados na co-validação, onde é possível ver que os coeficientes 

angulares estão próximos a 1 e os coeficientes lineares próximo a zero. 

 
Tabela 20 - Avaliação da exatidão para extrato seco através método da regressão linear 

Regressão linear Equação (y = ax +b) Coeficiente de correlação (R2) 
Linearidade y = 1,0000x + 0,0000 0,9999 
Exatidão 1 y = 1,0063x + 0,1595 1,0000 
Exatidão 2 y = 0,9664x + 0,1565 0,9999 
Exatidão 3 y = 0,9664x + 0,1502 0,9993 

Nota: (a) coeficiente angular, (b) coeficiente linear 
 

Na figura 16, temos o gráfico da linearidade da concentração fortificada versus 

concentração recuperada de quercetina, onde foi possível confirmar a correlação entre 

concentração de fortificação e concentração recuperada, bem como a demonstração de que 

a matriz extrato seco nebulizado não exerce efeito na extração do marcador quercetina nas 

condições aqui padronizadas. 
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Figura 16 - Linearidade da relação entre a concentração recuperada e concentração de 

fortificação de quercetina no extrato seco nebulizado. 

 
 

5.4. Obtenção e padronização do extrato seco de A. colubrina 

 
5.4.1. Avaliação dos parâmetros tecnológicos de secagem sobre concentração 

do marcador quercetina 

 
O planejamento fatorial aplicado permitiu avaliar os parâmetros que influenciaram 

na concentração do marcador quercetina e indicou qual a condição ótima de produção do 

extrato seco de A. colubrina. 

De acordo com os resultados obtidos (tabela 21), a condição de secagem que produz 

extrato seco com maior teor de quercetina é a observada no experimento 4 (160ºC, 8 

mL/min, 10 %) com concentração de 76,6 µg/mL (± 0,5%), e o menor teor é encontrado 

no experimento 2 (160ºC, 4 mL/min, 20 %), com concentração de 64,9 µg/ mL (± 2,3%).  

A condição de secagem a 10%, apresenta concentração média de quercetina 10,4% 

maior que a média encontrada nos experimentos a 20%; o que é corresponde a diferença 

teórica da ordem de 10% entre as duas condições experimentais. Essa exatidão na 

diferença entre as condições avaliadas indica a adequabilidade do sistema spray dryer 

durante a secagem e que o mesmo não exerceu alterações nos resultados.  
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Tabela 21 - Avaliação dos parâmetros tecnológicos versus teor de quercetina 

Experimento Variáveis Independentes Resposta 
Tea 
(ºC) 

Fbb 
(mL/min) 

Pdscc 
(%) 

Concentração quercetina* 
(µg/mL) ± CV % 

1 160 4,0 10 72,08 ± 1,4 
2 160 4,0 20 64,9 ± 2,3 
3 160 8,0 20 67,9 ± 1,8 
4 160 8,0 10 76,6 ± 0,5 
5 170 6,0 15 66,6 ± 1,7 
6 180 4,0 20 65,0 ± 3,6 
7 180 4,0 10 71,5 ± 3,4 
8 180 8,0 10 73,7 ± 1,3 
9 180 8,0 20 68,4 ± 2,0 

Nota: *Valores médios ± desvio padrão (𝑅𝑅 = 9). Te
a (temperatura de entrada), Fb

b (razão do fluxo da 
bomba de alimentação), Pdsc

c (porcentagem do dióxido de silício coloidal). 
 

Os resultados do planejamento experimental indicam uma condição de secagem 

excelente, uma vez que, foi produzido um extrato seco com menor quantidade de 

excipiente (10%), maior rapidez no processo (8mL/min) e melhor teor do marcador 

quercetina (76,6 µg/mL). 

A análise de variância (ANOVA) da influência dos parâmetros tecnológicos de 

secagem está sumarizada na tabela 22, onde é mostrado os efeitos das variáveis 

independentes (efeito primário, secundário e terciário) com as suas respectivas 

significâncias sobre a resposta monitorada no planejamento fatorial (concentração do 

marcador quercetina).  

Os dados demonstram que os parâmetros fluxos da bomba de alimentação (Fb) e 

concentração de adjuvante (Pdsc) exercem individualmente efeito significativo sobre a 

concentração de quercetina no extrato seco, não havendo significância nos efeitos 

secundários e terciários, considerando valor de p < 0,05 como efeito significante.  

Tabela 22 – Análise de variância das condições de secagem sobre o teor de quercetina. 

Variáveis Independentes Valor p 
Teor de quercetina 

Te (x1) 0.069 
Fb (x2) 0.000* 

Pdsc (x3) 0.000* 
Te (x1) versus Fb (x2) 0,627 

Te (x1) versus Pdsc (x3) 0,107 
Fb (x2) versus Pdsc (x3) 0,845 

Te (x1) versus Fb (x2) versus Pdsc (x3) 0,181 
p<0,05*efeito significante 
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Trabalho semelhante, avaliando a influência dos mesmos parâmetros aqui 

estudados (Te, Fb, Pdsc) sobre a concentração de canferol e quercetina na produção do 

extrato seco de Poincianella pyramidalis, demonstrou que as três variáveis de processo 

exerceram efeitos primários negativos sobre as variáveis respostas monitoradas (DE 

OLIVEIRA et al., 2017). 

Leite e colaboradores (2017), ao avaliarem a influência da temperatura de ar de 

entrada (Te) e fluxo da bomba de alimentação (Fb) sobre a concentração de quercetina em 

extrato seco de Myracrodruon  urundeuva, com valores das variáveis independentes iguais 

aos considerados neste trabalho, demonstraram que esses dois parâmetros (Te e Fb) 

exerceram efeito secundário positivo sobre a concentração de quercetina no extrato 

produzido. 

Segundo Araruna e colaboradores (2013), ao avaliarem condições otimizadas de 

secagem do extrato seco de A. cearenses, verificaram que a temperatura de ar de entrada 

e o fluxo de alimentação da bomba exerciam efeito positivo na variável resposta (teor de 

marcadores) na produção do extrato seco. 

A avaliação da influência das condições de secagem na produção do extrato seco 

de açaí demonstrou que os parâmetros: fluxo da bomba de alimentação e concentração de 

adjuvante, não exerceram efeitos estatisticamente significantes no teor de antocianinas e 

que apenas a temperatura exerceu efeito estatisticamente significante sobre a variável 

resposta (TONON; BRABET; HUBINGER, 2008). 

 

5.4.2. Análise da influência dos parâmetros de secagem sobre o teor de 

quercetina através da metodologia de superfície resposta. 

 
O emprego da metodologia de superfície resposta, confirmou as análises 

anteriores, onde é demonstrado o efeito negativo da concentração de adjuvante (Pdsc) e 

efeito positivo do fluxo de alimentação da bomba (Fb) sobre o teor de quercetina. 

Os gráficos de superfície resposta plotados nas figuras, 17, 18 e 19, demonstram 

que a concentração de quercetina no extrato seco, aumenta à medida que a concentração 

do dióxido de silício coloidal (Pdsc) diminui e nível do fator fluxo de alimentação da bomba 

(Fb) aumenta.  
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Figura 17 - Gráfico de Superfície Resposta, mostrando os efeitos dos parâmetros 

temperatura e fluxo do processo sobre o teor de quercetina. 

 

 
 

 

 

 

Figura 18 - Gráfico de superfície resposta, mostrando o efeito da temperatura e 

proporção do dióxido de silício coloidal sobre o teor de quercetina. 
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Figura 19 - Gráfico de superfície resposta, mostrando os efeitos dos parâmetros proporção 

do dióxido de silício coloidal e fluxo da bomba sobre o teor de quercetina. 

 

 

 
 

 
5.4.3. Rendimento do processo de secagem por spray dryer  

 
Os resultados plotados na tabela 23, demonstram que os parâmetros avaliados 

influenciam no rendimento do processo, onde foi verificado que o experimento 1 (20%, 

160°C, 8mL/min), foi o que apresentou menor rendimento de processo e o experimento 6 

(10%, 180°C, 4mL/min), foi o que apresentou maior rendimento. 

 

Tabela 23 - Avaliação dos parâmetros tecnológicos versus rendimento 

Experimento Condições do Processo Massa (g)* Rendimento (%)** 
1 20% 160°C 8mL/min 5,2 34,3% 
2 20% 160°C 4mL/min 6,5 43,1% 
3 20% 180°C 8mL/min 6,0 39,8% 
4 20% 180°C 4mL/min 6,2 40,9% 
5 15% 170°C 6mL/min 5,5 38,8% 
6 10% 180°C 4mL/min 6,5 48,5% 
7 10% 180°C 8mL/min 6,2 46,0% 
8 10% 160°C 4mL/min 6,3 47,3% 
9 10% 160°C 8mL/min 5,8 43,5% 

*Media da massa do extrato nebulizado recuperado ** Rendimento do processo (n=3) 
 

A análise de variância (tabela 24) foi aplicada para avaliar a influência dos 
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parâmetros de secagem sobre o rendimento de processo, bem como analisar os efeitos 

individuais e interações das variáveis independentes. Os dados plotados na tabela 24, 

demonstram que o parâmetro concentração de adjuvante (Pdsc) foi o único a exercer efeito 

de significância estatísticas sobre o rendimento do processo de secagem, não havendo 

significância estatística nos efeitos secundários e terciários para parâmetros avaliados, 

considerando valor de p < 0,05 como efeito significante.  

 

Tabela 24 - Análise de variância das condições de secagem sobre o rendimento 

Variáveis Independentes Valor p 
Rendimento (%) 

Te (x1) 0,3716 
Fb (x2) 0,1119 

Pdsc (x3) 0,0022* 
Te (x1) versus Fb (x2) 0,3340 

Te (x1) versus Pdsc (x3) 0,9305 
Fb (x2) versus Pdsc (x3) 0,6305 

Te (x1) versus Fb (x2) versus Pdsc (x3) 0,4071 
p<0,05*efeito significante 
 
5.4.4. Análise da influência dos parâmetros de secagem sobre o rendimento de 

processo através da metodologia de superfície resposta 

 
Os gráficos de superfície resposta plotados nas figuras, 20, 21 e 22, demonstram 

que o rendimento da secagem do extrato seco, aumenta à medida que a concentração do 

adjuvante (Pdsc) e fluxo de alimentação da bomba (Fb) diminuem. A temperatura não 

exerceu influência sobre o rendimento do processo.  

O emprego da metodologia de superfície resposta, confirmou os resultados 

plotados nas tabelas 23 e 24, evidenciando a significância estatísticas do efeito negativo 

da concentração do adjuvante sobre o rendimento da secagem. Apesar do fluxo da bomba 

ter exercido influencia no rendimento, o mesmo não estatisticamente significativo 

considerando valor de p < 0,05 como efeito significante.  
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Figura 20 - Gráficos de superfície resposta, mostrando os efeitos dos parâmetros 

temperatura e fluxo do processo sobre o rendimento de processo. 

 
 

Figura 21 - Gráficos de superfície resposta, mostrando o efeito da temperatura e 

proporção do dióxido de silício coloidal sobre o rendimento de processo. 
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Figura 22 - Gráficos de superfície resposta, mostrando os efeitos dos parâmetros 

proporção do dióxido de silício coloidal e fluxo da bomba sobre o rendimento de processo. 

 

 
 

No presente estudo, as condições de secagem com 20% de adjuvante Aerosil200®, 

foram as condições que apresentaram menores rendimentos de processo, indicando que a 

concentração do adjuvante pode estar relacionada com aumentado de viscosidade do 

extrato fluido e consequente influência no rendimento da secagem. 

O experimento 1 (20%, 160°C, 8 mL/min) foi a condição que apresentou menor 

rendimento de processo de secagem por spray drying, o que pode estar relacionado com 

maior registro de obstruções do bico atomizador e aderência do extrato nas paredes da 

câmara de secagem.  

Um ajuste adequado da velocidade de alimentação permite que as microgotículas 

evaporem antes de entrar em contato com as paredes da câmara de secagem, evitando 

assim a aderência ou depósito de material nas paredes da câmara (MASTERS et al., 1985; 

LIST; SCHIMIDT, 1989; RANKELL; LIEBERMAN; SCHIFFMAN, 2001). 

A escolha da condição otimizada de produção do lote piloto de extrato seco de A. 

colubrina, para obtenção de pré-formulado contendo o extrato seco e excipientes 

farmacêuticos, foi baseado nas análises estatísticas dos resultados de concentração de 

quercetina e rendimento de secagem do extrato seco nebulizado de A. colubrina. 

A condição que apresentou melhor teor de quercetina foi a proporção de adjuvante 

de 10%, temperatura de entrada de 160ºC, e fluxo da bomba de alimentação de 8mL/min 

e a que apresentou melhor rendimento de processo foi a proporção de adjuvante de 10%, 
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temperatura de entrada de 180ºC, e fluxo da bomba de alimentação de 4mL/min. Neste 

estudo a medida que se reduz a concentração de adjuvante, há melhor resultado de 

concentração de quercetina e rendimento de processo. O parâmetro fluxo da bomba só 

apresenta efeito de significância estatística sobre a concentração de quercetina, não sendo 

estatisticamente significante sua influência no rendimento da secagem.  

Como o parâmetro temperatura de entrada de ar não exerceu influência 

significativa nas respostas analisadas, a condição definida como ótima foi aquela que em 

os parâmetros exercem efeito de significância e que sejam comuns as duas respostas 

monitoradas. Essa condição otimizada (10%, 160ºC, 8mL/min) foi utilizada para produzir 

o lote piloto de extrato seco de A. colubrina para o estudo de estabilidade acelerada dos 

pré-formulados. 

Com base nos resultados obtidos neste trabalho e publicações envolvendo processo 

de otimização de experimentos de extratos vegetais por spray drying, é constatado que 

não é possível transpor todos os parâmetros visando obter uma condição otimizada de um 

extrato com características diferentes. Daí a importância de realizar um planejamento 

fatorial que considere as variáveis que mais influência sobre o processo resultando em 

respostas que efetivamente irão direcionar para um produto de alto valor tecnológico e 

terapeuticamente eficaz (GALLO et al., 2011; COUTO et al., 2013). 

 
5.5. Estudo de estabilidade acelerada de pré-formulados e determinação dos 

parâmetros cinéticos. 

 
O estudo de estabilidade foi realizado de acordo com os parâmetros exigidos pela 

ANVISA com análise inicial (tempo zero) do teor de quercetina nos pré-formulados e nos 

tempos 3 e 6 meses em condições aceleradas (40ºC e 75% UR), sendo analisada em cada 

tempo o teor do marcador quercetina por CLAE-DAD.  

Os cálculos dos parâmetros de cinéticos de degradação do marcador quercetina, como 

indicador de estabilidade dos pré-formulados, foram determinados por meio da equação 

clássica de Arrhenius.  

De acordo com a análise dos coeficientes de correlação da regressão linear R02, 

R12, R22, mostrado na tabela 25, foi possível definir o modelo cinético de ordem zero de 

degradação do teor de quercetina para todos os pré-formulados, inclusive para o extrato 

seco. Portanto, com base na ordem de reação é possível afirmar que a velocidade de 

eventos de degradação independe da concentração dos excipientes e do marcador 

quercetina no extrato seco. 
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Tabela 25 - Parâmetros cinéticos do extrato seco e pré-formulados durante 180 dias. 

Amostr
a 

k(dias-1) R2 Fração 
decompost

a 
α0,9 (meses) 

K0 K1 K2 R02 R12 R22 

1 0,0192 0,0003 -5,00E-06 0,0627 0,0518 0,0424 10,29 
2 0,0041 8,00E-05 -2,00E-06 0,120 0,120 0,130 41,17 
3 -0,0103 2,80E-04 5,00E-06 0,490 0,490 0,500 15,47 
4 0,0184 4,30E-04 -7,00E-06 0,978 0,975 0,973 9,07 
5 0,0332 -6,10E-04 -1,00E-05 0,969 0,964 0,959 5,86 

1 [ES (extrato seco)], 2 [(ES-AM (extrato seco-amido)], 3 [ES-CM102 (extrato seco-celulose 
microcristalina 102)], 4 [ES-MD (extrato seco-maltodextrina)], 5 [ES-LAC (extrato seco-lactose)], 
temperatura de armazenamento de 40ºC e 75% de umidade 
 

Os tempos correspondentes à fração decomposta (α0,9) do marcador quercetina 

apresentaram predição de tempo de estabilidade (figura 23) decrescente entre os pré-

formulados. Os maiores tempos de estabilidade preditos foram observados nos pré-

formulados contendo os excipientes amido (41 meses) e celulose (15 meses), já o menor 

tempo predito foi observado no pré-formulado contendo a lactose (5 meses).  

Os dados apontam possíveis e diferenciadas interações entre a molécula de 

quercetina e os excipientes nos pré-formulados, que possuem tempos de predição de 

estabilidade diferentes entre si e em relação ao extrato seco de A. colubrina, com 10,29 

meses.  

Figura 23 - Tempo predito de estabilidade dos pré-formulados obtidos por mistura física 

 
Os resultados do estudo de estabilidade acelerada dos pré-formulados, indicaram 

que os excipientes, exercem influência na estabilidade do extrato seco de A. colubrina, 
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sendo que o excipiente amido foi o que conferiu melhor estabilidade (pré-formulado 2), 

estimando um tempo predito acima de 41 meses. Já o excipiente lactose exerceu influência 

no teor do marcador quercetina, reduzindo o tempo predito de estabilidade em relação ao 

extrato seco com a diminuição de 10, 29 meses para 5,86 meses. 

Macedo e colaboradores (2001), demonstraram através do emprego da 

termogravimetria e calorimetria exploratória diferencial que a lactose interage física e 

quimicamente com a hidroclorotiazida, reduzindo a temperatura de início de 

decomposição e aumentando o grau de compactação da mistura física. No mesmo 

trabalho, foi demonstrado que a celulose microcristalina não apresentava nenhuma 

incompatibilidade e que aumentava a estabilidade do fármaco estudado. 

Estudo de estabilidade com extratos secos de Passiflora alata, monitorou a cinética 

de degradação do flavonoide vitexina, estimando um tempo de predito de até 6,3 meses 

de validade no limite de 10% do marcador em relação ao teor inicial (BOTT; LABUZA; 

OLIVEIRA, 2010). 

 Um trabalho com extrato seco de Maytenus ilicifolia, avaliou a estabilidade do 

extrato em função do flavonol catequina, demonstrando ao fim do estudo uma ordem zero 

de reação para cinética de degradação do marcador no extrato, que apresentou um tempo 

de estabilidade predito de 9,2 meses (SOUZA et al., 2013). 

Lauro e colaboradores (2015), em estudo de estabilidade de longa duração, 

demonstraram que a tecnologia de spray drying agregou qualidade ao extrato seco de 

Citrus sinensis, ao produzir um produto nebulizado com melhor atividade antioxidante e 

estabilidade de polifenois. Os autores concluíram que essa maior estabilidade físico-

química pode estar associada ao efeito de microencapsulação que a técnica de spray drying 

propicia (BORGES et al., 2017, CANO-HIGUITA; VÉLEZ; TELIS, 2015). 

Cortés-rojas e Oliveira (2012), realizaram estudo de estabilidade acelerada (40ºC 

e 75% umidade relativa) com extrato seco nebulizado de B. pilosa, monitorando o teor de 

rutina e hiperosídeo, obtendo ao fim do estudo um tempo predito de 6,0 meses de 

estabilidade. 

Um estudo avaliou a estabilidade de longa duração microencapsulados de 

quercetina e naringenina obtidos por spray drying com diferentes excipientes 

farmacêuticos, apresentando ao longo de 12 meses em condições normais de 

armazenamento estabilidade dos fenólicos (SANSONE et al., 2011). 

O estudo de estabilidade dos pré-formulados permite apontar etapas críticas no 

processo de produção e ajuda a definir estratégias para solucionar os problemas 
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encontrados. Estudo de estabilidade acelerada de extratos secos obtidos por spray drying 

de Myrica rubra, demonstrou a necessidade de condições específicas de armazenamento 

dos extratos secos, devido a variações de estabilidade de flavonoides e antocianinas nas 

condições avaliadas (FANG; BHANDARI, 2011). 

Os envelopes (impermeáveis e opacos) empregados nesse estudo, desempenharam 

papel fundamental na estabilidade dos pré-formulados, pois muitas reações de degradação 

são decorrentes da ação da umidade e luz sobre moléculas bioativas. Por outro lado, os 

extratos secos amorfos têm grande afinidade por água, principalmente os obtidos com o 

Aerosil200®, como adjuvante que possui alta higroscopicidade (SOUZA et al., 2013; KIM, 

2004; HEIGL; FRANZ, 2003). 

Conforme mostrado na figura 24, todos os pré-formulados analisados no estudo de 

estabilidade acelerada, ao longo dos 180 dias, apresentaram baixos valores de constante 

de degradação, indicando que o marcador quercetina é estável ao longo do estudo. 

 

Figura 24 - Teor de quercetina dos pré- formulados durante o tempo de estudo. 

   
 

   
 

Um trabalho avaliou interações entre moléculas de flavonoides e o excipiente 

polivinilpirrolidona, demonstrando que quanto maior o número de hidroxilas presente no 
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anel aromático dos flavonoides mais eficiente eram as ligações com a molécula do 

excipiente (DONER; BECARD; IRWIN, 1993). 

Esse incremento na estabilidade que o amido oferece ao pré-formulado, pode ser 

atribuída a característica de pré-gelatinização, que confere ao excipiente baixa 

higroscopicidade e por sua vez, menor risco de degradação dos componentes do extrato 

seco (ASCHERI et al., 2006). 

Mcmanus e colaboradores (1985), demonstraram que moléculas polifenólicas 

formavam complexo com proteínas e polissacarídeos através de pontes de hidrogênio e 

interações hidrofóbicas, levando a níveis reduzidos de polifenois livres.  

Não bastasse os excelentes resultados com a estabilidade dos pré-formulados 

contendo amido e a celulose microcristalina, esses excipientes possuem a vantagem da 

viabilidade econômica em razão do baixo custo que os adjuvantes apresentam no mercado 

frente aos demais avaliados. 
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5. Conclusão 
 

A padronização do processo de produção dos extratos de A. colubrina e dos produtos 

obtidos em cada etapa foram realizados em função do monitoramento da qualidade dos extratos 

através do teor do marcador e de parâmetros de processo. Os extratos foram caracterizados 

física e quimicamente por métodos clássicos e modernos que permitiram obter dados de 

identidade para a planta medicinal em estudo e confirmar a reprodutibilidade dos processos de 

produção.  

Este trabalho permitiu o desenvolvimento e validação de método analítico por CLAE-

DAD, para análise do marcador quercetina, demonstrando ser: específico, linear, preciso, exato 

e robusto, sendo uma ferramenta de controle de qualidade para derivados de A. colubrina. O 

método analítico permitiu o monitoramento do processo de otimização das condições de 

secagem do extrato seco de A. colubrina por spray-drying e avaliação do estudo de estabilidade 

dos pré-formulados. 

Este estudo viabilizou a produção de extratos secos e padronizados por spray drying, o 

que representa uma etapa tecnológica imprescindível no desenvolvimento de um candidato a 

fitoterápico, cuja qualidade foi alcançada na otimização experimental e estudo de estabilidade 

dos pré-formulados.  

O estudo de estabilidade acelerada dos pré-formulados, mostrou excelentes resultados 

de estabilidade para os pré-formulados contendo amido e celulose microcristalina, o que 

também representa uma contribuição importante no desenvolvimento tecnológico de 

formulados.   

Este trabalho vem suprir a carência de acervo técnico cientifico na área de tecnologia 

de plantas medicinais e fitoterápicos, em especial com a A. colubrina, com a prospecção do 

ponto de vista do desenvolvimento e inovação tecnológica na área de produção e controle de 

qualidade farmacêutico de produtos. Trata-se, portanto de um trabalho aplicado na perspectiva 

de um produto da A. colubrina, que pode elevar a planta medicinal nativa para o patamar de 

medicamento fitoterápico.  
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