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RESUMO 

 

A incidência da radiação ultravioleta sobre a pele apresenta efeitos nocivos. Desse 

modo, o uso de fotoprotetores é imprescindível para minimizar os danos causados à 

saúde. Os fitocosméticos, desenvolvidos a partir de extratos de plantas, são capazes 

de absorver a radiação UV por possuírem compostos aromáticos. O objetivo deste 

trabalho foi desenvolver formulações a base de extrato de Ximenia americana L., 

investigar ação fotoprotetora e avaliar a estabilidade dos produtos obtidos. Foram 

realizadas as análises físico-químicas da droga vegetal, preparo do extrato 

hidroetanólico (70%) das cascas do caule e a análise do FPS (Fator de Proteção 

Solar) in vitro do extrato de Ximenia americana L. em diferentes concentrações. 

Foram realizadas seleções adequadas de excipientes quali-quantitativamente para o 

desenvolvimento das bases cosméticas: emulsão e gel, bem como, a incorporação 

de extrato fluido, em diferentes concentrações. Foram avaliados parâmetros de 

qualidade, estudo de estabilidade e avaliação da atividade fotoprotetora dos 

produtos desenvolvidos. As análises físico-químicas forneceram resultados 

satisfatórios para o extrato da espécie estudada com a presença de metabólitos 

secundários e um potencial de FPS, tais como:14,57; 16,23;18,07;21,02. Foram 

obtidas formulações tecnicamente estáveis com uma boa espalhabilidade,perfil 

reológico tixotrópico e pH compatível com a pele, dentro do preconizadopelos 

compêndios oficiais. Os resultados obtidos demonstraram potencialde fotoproteção, 

com valores de FPS para as formulações em base emulsão: 5,94; 25,25; 34,37 e em 

base gel: 5,92; 11,37; 12,86. Este trabalho demonstra a relevância e aplicação de 

matéria-primas de origem vegetal em produtos cosméticos, contribuindo de maneira 

exponencial para uma bioprospecção científica e tecnológica na região. Porém, 

estudos adicionais in vivo são necessários paraconfirmação do potencial 

fotoprotetor. 

 

Palavras-chave: Ximenia americana L.; Fitocosméticos; Fotoproteção. 
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ABSTRACT 

 

The incidence of ultraviolet radiation on the skin has harmful effects. Thus, the use of 

sunscreen is essential to minimize the damage to health. The phytocosmetics 

developed from plant extracts, are capable of absorbing UV radiation having 

aromatic compounds. The aim of this study was to develop formulations Ximenia 

american L. extract base investigate photoprotective action and evaluate the stability 

of the products obtained. physico-chemical analysis of plant drugs were made, 

preparation hydroethanol extract (70%) of the bark of the stem and the analysis of 

the SPF (Sun Protection Factor) in vitro Ximenia american L.extract in different 

concentrations. Suitable excipients selections were performed quali-quantitatively for 

the development of cosmetic bases: emulsion and gel, as well as the incorporation of 

fluid extract in different concentrations. We evaluated quality control parameters, 

stability study and evaluation of photoprotective activity of the developed products. 

The physico-chemical analysis provided satisfactory results for the species extract 

studied in the presence of secondary metabolites and the potential for FPS, such as 

14.57, 16.23, 18.07, 21.02. Technically stable formulations were obtained with a 

good spreadability, thixotropic rheology profile and pH compatible with the skin, 

within the recommended by the official compendia. The results demonstrated 

potential for photoprotection with SPF values for formulations based emulsion: 5.94, 

25.25, 34.37 and gel base: 5.92, 11.37, 12.86. This study demonstrates the 

relevance and application of raw material of plant origin in cosmetic products, 

contributing exponentially to a scientific and technological bioprospecting in the 

region. However, further in vivo studies are needed to confirm the photoprotective 

potential. 

Keywords: Ximenia american L.; phytocosmetics; Photoprotection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados do INCA o câncer de pele é tipo de câncer mais incidente no 

Brasil, o carcinoma basocelular e epidermóide são os mais comuns e correspondem 

a 70% e 25%, respectivamente, do número total de casos de câncer de pele. O 

câncer de pele não melanoma é mais frequente em adultos, com altos níveis de 

incidência por volta dos 40 anos. Por essa razão, devido a sua alta incidência, é 

considerado  um  problema de saúde pública, que têm aumentado morbidade e 

mortalidade nos últimos anos (INCA, 2015).  

A busca pela proteção contra a radiação solar iniciou-se efetivamente nas 

duas últimas décadas quando os efeitos nocivos do sol tornaram-se mais 

conhecidos e divulgados. Paralelamente, novos produtos são constantemente 

desenvolvidos objetivando aumentar a proteção solar e atender às expectativas do 

consumidor (MILESI; GUTERRES, 2002).  

A importância do uso do fotoprotetor está atrelada à pesquisa mercadológica, 

pois, a radiação solar afeta a pele, causando aumento do risco de câncer cutâneo, 

fotoenvelhecimento e exacerbação de dermatoses fotossensíveis. Para minimizar 

esses efeitos, a utilização diária de produtos contendo filtros solares é de 

fundamental importância, pois, previne ou reduz a extensão dos efeitos nocivos da 

radiação solar sobre a pele (BORGHETTI; KNORST, 2006). Por esta razão, o uso de 

filtros solares é uma realidade indiscutível. 

O aumento dos cuidados com a pele vem acompanhado com o interesse dos 

consumidores em utilizar produtos cada vez mais naturais, ou seja, a base de 

insumos orgânicos. Para atender essa oportunidade de mercado, vem sendo 

desenvolvidas formulações fotoprotetoras à base de extratos naturais (MINAMI et al., 

2015).  

Uma região com uma rica diversidade de plantas é o Nordeste, possuindo 

habitats variando de floresta tropical, localizada no norte do Maranhão, Mata 

Atlântica, sistemas de mangues e dunas costeiras, até florestas secas e savanas 

(ANDRADE-LIMA, 1981). O estudo dos usos tradicionais de plantas e seus produtos 

nessa região tem aumentado gradualmente, durante os últimos anos (AGRA  et al.,  

2007; ALBUQUERQUE et al., 2006).  Pesquisas têm sido extensivamente realizadas 

com o intuito de desenvolver protetores solares que contenham produtos naturais 



REIS, S.A.G.B. Desenvolvimento de formulações fitocosméticas fotoprotetoras a base de Ximenia 
americana L., nativa no semiárido brasileiro                                  

 

 

19 

em sua formulação. Tais pesquisas têm focado na utilização de espécies que 

possuam alta concentração de constituintes químicos contendo cromóforos e demais 

compostos com possível atividade antioxidante (POLONINI et al., 2011).  

Várias espécies de plantas nativas do bioma semiárido apresentam elevadas 

concentrações de compostos fenólicos, tais como os flavonoides e taninos, os quais 

são substâncias capazes de absorverem e dissipar a luz ultravioleta, e cujo espectro 

de absorção ocorre com dois picos máximos, um entre 240 - 280 nm e outro a 300 - 

550 nm. Assim, há a possibilidade do uso dessas espécies vegetais para o 

desenvolvimento de filtros solares em preparações fotoprotetoras, já que em sua 

composição predominam tais compostos (BOBIN, 1995). Investigações fitoquímicas 

em relação à espécie Ximenia americana L. revelaram a presença de saponinas, 

carboidratos, glicosídeos, flavonoides, taninos, alcaloides, antraquinonas e terpenos, 

realizados por diversos autores (CARTAXO, SOUZA, ALBUQUERQUE, 2010; 

MAIKAI et al., 2008; JAMES et al., 2007; OGUNLEYE, ANDIBITOYE, 2003). 

Um fitocosmético pode ser definido como o cosmético que contém ativo 

natural, de origem vegetal seja um extrato, óleo ou óleo essencial, cuja ação define 

a atividade do produto e este deve passar por todas as etapas de pesquisa: 

proposição, criação e desenvolvimento, incluindo os testes de estabilidade, que tem 

como objetivo assegurar a sua segurança e eficácia durante todo o seu prazo de 

validade (ISAAC, 2008). Nesse sentindo, a utilização de princípios ativos de origem 

natural em formulações fotoprotetoras tem sido cada vez mais citada na literatura 

como alternativa ou complemento à utilização dos filtros químicos e físicos, 

comercialmente disponibilizados, evitando ou reduzindo assim exposições a 

substâncias sintéticas. 

O uso de produtos naturais vem crescendo substancialmente principalmente 

em produtos de uso não controlados como é o caso dos cosméticos, já que não 

atuam em apenas uma via metabólica, por possuírem um grupo de substâncias 

envolvidas em diversas atividades e propriedades. Adicionalmente o mercado 

nacional de cosméticos ainda é dependente de insumos internacionais que 

necessitam de importação para produção de cosméticos, portanto a utilização de 

ativos nacionais garantiria a sustentabilidade do mercado brasileiro, bem como a 

utilização de fontes naturais do semiárido nacional. 
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 Portanto, o presente projeto objetiva o desenvolvimento de produtos 

fitocosméticos fotoprotetores à base de Ximenia americana L., uma planta nativa do 

semiárido brasileiro, levando desenvolvimento científico e tecnológico à região. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Desenvolvimento de formulações fitocosméticas à base de extrato de Ximenia 

americana L. com propósito de proteção solar.  

 

 2.2 Específicos 

1. Análises físico-químicas da droga vegetal de X. americana L.; 

2. Obtenção do extrato fluido hidroetanólico a partir das cascas do caule de X. 

americana L., utilizando método extrativo  padronizado; 

3. Análise do FPS (Fator de Proteção Solar) in vitro do extrato de X. americana L. 

em diferentes concentrações; 

4. Realização de um estudo de desenvolvimento de formulação para obtenção de 

uma emulsão e um gel; 

5. Obtenção de formulação fotoprotetora apenas à base do extrato de X. 

americana L.; 

6. Obtenção de formulação fotoprotetora à base do extrato de X. americana L. e 

compostos fotoprotetores sintéticos; 

7. Determinação do FPS (in vitro) das formulações desenvolvidas; 

8. Realização de testes de controle de qualidade e estudo de estabilidade 

preliminar dos produtos à base do extrato de X. americana L.; 

9. Determinação do perfil cromatográfico por CLAE-DAD e quantificação de 

marcadores do extrato de Ximenia. americana L.. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Estrutura da Pele 
 

A pele é o maior órgão do corpo humano com uma área de superfície de 

cerca de 2 m2 e um peso de cerca de 3 kg para um adulto médio, calculado sem 

tecido adiposo subcutâneo. Esse orgão é constituído por várias camadas de tecido 

epitelial com uma espessura média de entre aproximadamente 0,5 e 2 mm. A pele 

humana consiste em três camadas principais definíveis, a epiderme, a derme e 

hipoderme. A epiderme pode ser ainda dividido em cinco sub-camadas: o estrato 

basal, estrato espinhoso, estrato granuloso, estrato lúcido e estrato córneo. Abaixo 

da derme encontra-se a hipoderme, que é composto principalmente dos tecidos 

(STIEFEL; SCHWACK, 2015). 

Este órgão tem como principal a característica, a de revestimento da 

superfície corporal, constituindo uma barreira anatômica, fisiologicamente 

especializada na divisão e proteção do meio externo (NICHOLS ;KATIYAR, 2010). 

A pele desempenha diversas funções vitais importantes. Como uma barreira 

exterior, que protege o corpo contra patógenos interior e mecânica, impactos 

químicos e físicos. Com vários receptores sensoriais, que são sensíveis contra a 

estímulos mecânicos e temperatura, essa por sua vez também é um importante 

órgão sensorial. Além disso, a pele impede a perda não controlada de água e sais 

minerais, e o protege corpo humano contra a hipotermia. A pele ainda é responsável 

pela produção de vitamina D (STIEFEL; SCHWACK, 2015). 

Há um consenso de que a pele humana é um reflexo da saúde do indivíduo, 

revelando o bem-estar mental e físico, que por sua vez está diretamente relacionada 

aos fatores estéticos que permeiam as atividades sociais e profissionais de um 

indivíduo. Esses fatores, somados, tornaram os cuidados com a pele um importante 

nicho de atuação do profissional farmacêutico, refletido no setor de cosméticos 

(SILVA, 2007). 

A derme apresenta uma rede vascular (vasos sanguíneos e linfáticos) e fibras 

nervosas que nutrem a epiderme. A derme apresenta duas camadas distintas, a 

camada papilar e a reticular, ambas estas camadas são ricas em fibras elásticas, 

responsáveis pela elasticidade da pele (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2012). 
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A epiderme é formada por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Esse 

epitélio é o mais externo e apresenta algumas células em sua composição. As mais 

evidenciadas são os queratinócitos, mas há ainda os melanócitos, as células de 

Langerhans e as de Merkel (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004). Na figura 1, 

apresentada abaixo, pode ser melhor evidenciado a divisão das camadas da pele.  

 

Figura 1- Camadas da pele.  

 
Fonte: STIEFEL; SCHWACK, 2015. 

 
3.2 Radiação Ultravioleta 
 

A luz solar é composta de radiações de diferentes comprimentos de onda. A 

radiação não ionizante pode ser dividida em: ultravioleta (UV), visível (VIS) e 

infravermelha (IV). A radiação UV é percebida por meio de reações fotoquímicas, a 

radiação visível pode ser percebida por meio das diferentes cores detectadas pelo 

sistema óptico e a radiação IV é percebida sob a forma de calor (FLOR; DAVOLOS; 

CORREA, 2007). 

A radiação UV apresenta comprimentos de onda entre 100 e 400nm, dividida 

em três faixas. Esse espectro de radiação subdivide-se em: radiação ultravioleta A 

(UVA) (320 a 400nm), radiação ultravioleta B (UVB) (280 a 320nm) e radiação 

ultravioleta C (UVC) (100 a 280nm) (CHORILLI et al., 2007). 

 A faixa de onda da radiação UVA situa-se entre os 320-400nm, o que 

equivale aos comprimentos de onda mais longos, correspondendo à maior parte do 

espectro. Esta radiação é cerca de 90 a 95% da radiação UV que incide na terra, 

devido ao fato de que esta não é absorvida pela camada de ozônio (NICHOLS; 
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KATIYAR, 2010). A intensidade da radiação ultravioleta solar apresenta variações 

dependendo de alguns fatores geográficos e astronômicos. Dessa forma, o aumento 

da intensidade é diretamente proporcional ao aumento da altitude e da elevação 

solar, que é definida como a distância angular do sol até a linha do horizonte (SILVA, 

2008). 

A radiação UVA subdivide-se em UVA curto ou UVA-II (320-340 nm), 

responsável pela maioria dos efeitos fisiológicos na pele e em UVA longo ou UVA-I 

(340-400 nm), menos energética, mas que causa alterações na derme (REYES; 

VITALE, 2012). Quando comparada à radiação UVB, sua capacidade em induzir 

eritema na pele humana é aproximadamente mil vezes menor, porém penetra mais 

profundamente na derme. Ela induz ainda pigmentação da pele, promovendo o 

bronzeamento por meio do escurecimento da melanina pela fotoxidação da 

leucomelanina, localizada nas células das camadas externas da epiderme (FLOR; 

DAVOLOS; CORREA, 2007). 

 A radiação UVB tem comprimentos de onda intermediários (280-320 nm), 

corresponde a apenas cerca de 5% da radiação UV total que atinge a terra. Neste 

comprimento de onda pode resultar em alguns efeitos sobre a pele tais como, 

eritema, espessamento do estrato córneo e melanogênese (NICHOLS; KATIYAR, 

2010). A radiação UVB possui alta energia e, com grande freqüência, ocasionando 

com isso queimaduras solares. Também induz o bronzeamento da pele, sendo 

responsável pela transformação do ergosterol epidérmico em vitamina D, e causa o 

envelhecimento precoce das células (FLOR; DAVOLOS; CORREA, 2007). 

A radiação UVC é composta por uma faixa de comprimento de onda mais 

curtos (100-280 nm). Esse tipo de radiação é altamente lesiva ao homem, porém, 

não atinge a superfície terrestre, sendo esta absorvida pela camada de ozônio 

estratosférica (PURIM; LEITE, 2010).  

O sol emite radiações em diversos comprimentos de ondas e algumas 

chegam à superfície terrestre, tais como: radiação ultravioleta (UV) (100-400 nm), 

visível (400-780 nm) e infravermelho (> 780 nm). Observa-se que dentro desse 

espectro proveniente do sol cerca de 5% é constituído de radiação UV. Sabe-se que 

a mesma é dividida em: UVC (100-290 nm), UVB (290-320 nm) e UVA (320-400 nm) 

(BALOGH et al., 2011). A Figura 2 mostra os tipos de radiações UVA, UVB e UVC 

quando entram em contato com a pele. 
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Figura 2 – Espectro de luz natural e o efeito de filtragem de luz do ambiente.  
 

 

Fonte: STIEFEL; SCHWACK, 2015. 

 

3.2.1 Os fatores que influenciam a emissão de radiação ultravioleta  

 

A camada de ozônio forma um escudo na fina atmosfera estratosférico, que 

protege a vida na Terra a partir de raios UV do sol; essa camada absorve toda a 

radiação UVC, mais adiação UVB e UVA. Desde meados dos anos 80, os cientistas 

começaram a ficar preocupados se a camada de ozônio estava sendo destruída. A 

razão para desgastes da camada de ozônio estratosférico é resultante da liberação 

de substâncias que destroem o ozônio e produtos químicos (clorofluorcarbonos) que 

são liberados da indústria e exaustão de veículos motorizados na atmosfera 

(NARAYANAN; SALADI; FOX, 2010). 

A grande preocupação com relação às radiações ultravioleta é o grande 

desgaste que vem alterando profundamente a camada de ozônio. Então, radiações 

que no passado eram absorvidas eficientemente nessa camada da atmosfera 

passam a atingir a superfície terrestre mais facilmente, o que pode causar danos 

significativos sobre nossa pele (SANTOS, 2007). 

 
3.3 Efeitos Nocivos da Radiação 
 

A exposição excessiva ao sol está associada à diferentes alterações 

patológicas na pele, por exemplo, o envelhecimento prematuro da mesma ou 

o desenvolvimento de câncer. Uma proteção adequada da pele contra a radiação 

UV é de fundamental importância. Produtos para proteção solar e substâncias que 

atuam como filtro UV, sintéticos ou naturais, têm evoluídos continuamente nas 

últimas décadas (STIEFEL; SCHWACK, 2015). Os efeitos prejudiciais do sol podem 
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ser divididos em efeitos imediatos e efeitos a longo prazo. Considerando os efeitos 

imediatos, podem ser incluídos nesta classe, as queimaduras solares, o bronzeado e 

as reações de fotossensibilização. Quanto aos efeitos a longo prazo, distinguem-se 

o fotoenvelhecimento e a fotocarcinogênese (JEANMOUGIN et al., 2005). 

Os efeitos nocivos podem ser divididos em fatores intrínsecos e extrínsecos. 

Os fatores intrínsecos são determinados pela genética, que influenciam na 

diminuição da produção de colágeno, elastina e proteínas que dão firmeza e 

elasticidade a pele. Já os extrínsecos aceleram o envelhecimento da pele por meio 

da poluição, do uso de produtos químicos e da exposição ao sol (MINAMI et al., 

2015). Os efeitos causados a saúde humana devido à radiação são em sua maioria 

cumulativos e irreversíveis sendo capazes de produzir alterações normalmente 

imperceptíveis em curto prazo. Alterações como das fibras colágenas e elásticas 

(elastina), perda de tecido adiposo subcutâneo, fotocarcinogênese, foto-

envelhecimento, câncer de pele, dano ao DNA (ácido desoxirribonucléico), apoptose 

(morte celular), acúmulo de proteína p53 responsável pelo reparo na estrutura do 

DNA lesado e mutação no gene p53 localizado no cromossomo supressor de tumor, 

são alguns entre os vários malefícios causados pelo excesso de exposição solar 

(CASTRO et al., 2006). 

A radiação UV é a principal responsável pelos fotodanos cutâneos, sendo que 

a radiação UVB é a mais energética e responsável pelos danos agudos e crônicos 

da pele, tais como manchas, queimaduras (vermelhidão e até bolhas), descamação 

e câncer de pele. Já a radiação UVA é menos energética e penetra mais 

profundamente na pele atingindo a derme, o que a torna responsável pelo 

envelhecimento cutâneo precoce e doenças de fotossensibilidade, originando 

radicais livres oxidativos e também contribui para o desenvolvimento do câncer 

(MACHADO et al., 2011). 

Em torno de 90% da radiação UV é constituída de UVA e, por apresentar um 

comprimento de onda maior pode penetrar até a derme, podendo causar necrose 

das células endoteliais, danos aos vasos de pequeno calibre da região da pele, 

modificações estruturais ao DNA e está relacionada a 67% do melanoma maligno e 

acelera o processo de produção de radicais livres (MINAMI et al., 2015). 

A radiação UVA é responsável pelo fotoenvelhecimento, fotossesibilização e 

afeta negativamente a elasticidade da pele, fato que agrava fotodermatoses, tais 
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como: o lupo eritematoso e a erupção polimorfa à luz solar. Além disso, é 

responsável pela diminuição do número de células de Langerhans e pelo aumento 

de componentes celulares inflamatórios na derme. Esse último caso ocorre devido 

ao fato dessa radiação interagir com o DNA provocando mutações nos dímeros de 

pirimidina. Esse mecanismo geralmente está relacionado com o câncer de pele não-

melanoma, o qual pode ser do tipo carcinoma basal ou carcinoma de célula 

escamosa (PAULA, 2010).   

A faixa UVB é responsável por provocar pigmentação, queimaduras solares, 

gerar inflamação na pele e induzir carcinogênese. Esse último caso ocorre devido ao 

fato dessa radiação interagir com o DNA provocando mutações nos dímeros de 

pirimidina. Esse mecanismo geralmente está relacionado com o câncer de pele não-

melanoma, o qual pode ser do tipo carcinoma basal ou carcinoma de célula 

escamosa (PAULA, 2010). Na Figura 3 podemos confirmar o grau de penetração em 

cada faixa dos espectros  

 

Figura 3 – Penetração de raios ultravioleta na pele.da radiação ultravioleta. 

 

 

 Fonte: STIEFEL; SCHWACK, 2015. 
 

De acordo com Instituto Nacional de Câncer (INCA) existem dois tipos de 

câncer de pele: o não melanoma, mais frequente e menos agressivo e o melanoma, 

mais agressivo, porém muito raro. A exposição excessiva ao sol é o principal fator de 

risco para o surgimento de cânceres de pele não melanoma (INCA, 2012). 

O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer em populações de pele 

clara em muitas partes do mundo. A incidência, morbidade e mortalidade de câncer 

de pele está aumentando e, portanto, é uma preocupação de saúde pública 

(NARAYANAN; SALADI; FOX, 2010). 
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Hoje, é confirmado que o principal fator de risco ambiental para o câncer de 

pele é a exposição à luz solar ou radiação UV. Esta constatação, entretanto, 

prevaleceu única gradualmente durante o século 20. Até o final do século 19, não 

havia mercado real para produtos de proteção solar. Com a industrialização, 

atualmente conceito ideal de idade de beleza mudou fundamentalmente (STIEFEL; 

SCHWACK, 2015). 

 Diversas moléculas na pele podem absorver a radiação UV e sofrer 

alterações químicas devido a esta absorção. O DNA, como mencionado antes, é 

uma das principais moléculas que absorve a radiação UV e, portanto, pode sofrer 

mutações que, posteriormente, podem resultar em transformações malignas da 

célula (GONZÁLEZ et al., 2008).  

 Recentes aumentos na incidência de câncer de pele refletem diretamente na 

mudança no comportamento de lazer das pessoas ao longo das últimas décadas.  

Associados à curto prazo bronzeamento excessivo, especialmente durante as férias 

de verão ou devido ao uso de dispositivos de bronzeamento. Os protetores solares 

com maior fator de proteção solar (FPS) podem oferecer melhor capacidade de 

proteção, mas por outro lado pode dá confiança ao usuário a ficar mais tempo 

exposto ao sol (STIEFEL; SCHWACK, 2015) 

 A origem do câncer de pele reside, principalmente, nos danos provocados à 

exposição da pele à radiação Ultra Violeta. (UV) e, apesar do excelente prognóstico 

em diagnóstico precoçe, ele pode e deve ser prevenido com o auxilio de proteção 

solar adequada, na forma de uso de agentes fotoprotetores (SARRUF et al., 2013). 

 
3.4 Fotoproteção 
 
 A fotoproteção pode ser definida como um conjunto de medidas que visam 

atenuar os efeitos da radiação solar, prevenindo assim, os efeitos negativos, que as 

mesmas provocam nos seres humanos (PURIM; LEITE, 2010). Essa, por sua vez, 

pode ser dividida em natural e externa. A primeira engloba os agentes presentes na 

atmosfera e no meio ambiente, como a camada de ozônio, poluentes, céu nublado, 

nevoeiro e os agentes presentes na pele, como a pilosidade, hiperplasia epidérmica, 

cromóforos, lipídios da camada córnea e sistemas fisiológicos de reparo (CRAVO et 

al.,2008). 
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O corpo desenvolve vários mecanismos de autoproteção cutânea, sendo 

produzidas substâncias endógenas como a melanina, bilirrubina e o betacaroteno. A 

secreção de suor contendo ácido úrico e as várias camadas do extrato córneo 

também são considerados mecanismos naturais de defesa contra as radiações 

(REGO et al., 2010). Na fotoproteção natural da pele todos os componentes da pele 

intervêm de diferentes formas. Desse modo, a pele humana, por exemplo, apresenta 

mecanismos de defesa que lhe permite absorver ou refletir os fótons quando exposta 

a radiação solar (JEANMOUGIN et al., 2005). 

A proteção natural contra a radiação solar pela melanina esta, por sua vez, 

está presente na pele, cabelo e olhos, apresenta como mecanismo a absorção de 

luz solar, sendo, portanto considerada um cromóforo natural da pele (TOFETTI; 

OLIVEIRA, 2006). Existem dois tipos de melanina: a eumelanina, pigmento de 

pessoas de pele morena, e a feomelanina, pigmento de pessoas ruivas ou louras. 

Perante a exposição à radiação UV, a eumelanina confere um maior poder de 

proteção relativamente à feomelanina, motivo pelo qual os indivíduos ruivos ou 

louros sofrem maiores efeitos do sol (JEANMOUGIN et al., 2005).  

O estrato córneo é a camada mais externa, atua como uma barreira e a 

própria melanina protege contra os raios dos tipos UVA e UVB. Dessa forma, a 

camada córnea é a primeira barreira que se opõe à penetração dos raios UV. O seu 

efeito protetor ocorre através de dois mecanismos: a reflexão dos fótons do espectro 

visível e infravermelho, pelos filamentos de queratina e a absorção dos fótons UVB 

pelos lipídios de superfície que fazem parte da constituição do sebo, pelo ácido 

urocânico e principalmente, pela queratina (CRAVO et al.,2008). 

 A radiação UVA é a principal responsável para o imediato e persistente 

escurecimento do pigmento por foto-oxidação de precursores melanina, que já estão 

presentes na pele. A formação do pigmento ocorre na camada basal e baseia-se na 

proliferação de enzimas específicas, especialmente tirosinase. A radiação UVB 

resulta na reação de bronzeamento retardada. Essas reações ocorrem dentro de 

alguns minutos ou horas, mas são na sua maioria reversíveis, de modo que o 

bronzeamento da pele diminui dentro de poucos dias (STIEFEL; SCHWACK, 2015). 
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3.4.1 Protetores Solares 

 

Segundo a legislação, os protetores solares passaram a ser considerados 

cosméticos a partir de 2002 com a RDC n0 237, de 22 de agosto de 2002, na qual foi 

atribuída todas as especificações necessárias para sua produção e regulamentação 

(BRASIL, 2002). De acordo com a RDC n0 211 de 14 de julho de 2005, os protetores 

solares são considerados produtos de grau 2, pois apresentam  indicações 

específicas, cujas características exigem comprovação de segurança e/ou eficácia, 

bem como informações de cuidado e restrições de uso (BRASIL, 2005).  

Avalia-se que em 1992 o mercado nacional de protetores solares tenha 

comercializado 650 toneladas de produtos. Já em 2002, este mesmo mercado 

atingiu a produção de aproximadamente 4.200 toneladas. Tais números não 

somente revelam a crescente importância deste segmento, como também sugerem 

o enorme potencial de crescimento para os próximos anos (FLOR; DAVOLOS; 

CORREA, 2007). 

Os protetores são capazes de prevenir as queimaduras de pele, pois 

minimizam a absorção de radiação UV. Os protetores devem ser eficazes e prevenir 

não só as queimaduras, mas também diminuir o acúmulo das lesões causadas pela 

radiação UV. Não devem ser irritantes, sensibilizantes ou fototóxidos, devem recobrir 

e proteger a pele, mais não penetrá-la. Para disponibilizar um protetor solar ao 

consumidor é necessário que o filtro solar esteja incorporado a um veículo. Diversos 

veículos são possíveis de serem utilizados no preparo de protetores solares, 

envolvendo desde simples soluções até estruturas mais complexas como emulsões. 

Os principais veículos empregados em preparações fotoprotetoras podem ser: 

loções hidro-alcoólicas, géis, cremes e loções emulsionadas (FLOR; DAVOLOS; 

CORREA, 2007). 

O desenvolvimento farmacotécnico de protetores solares engloba diversas 

vertentes no campo das ciências farmacêuticas, tais como: descoberta de novos 

compostos com ação fotoprotetora, avaliação qualiquantitativa do sinergismo entre 

diferentes filtros na elevação do fator de proteção solar, elaboração de veículos com 

características biofarmacêuticas e comercialmente favoráveis, testes de verificação 

da permeação das substâncias ativas através da pele, entre outros (APOLINÁRIO, 

2011). Considerando-se isso, um dos fatores importantes, além da estabilidade da 
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formulação é o FPS do protetor solar. Diante disso, a eficácia de um fotoprotetor 

está ligada à sua formulação e com isso, quase todos os componentes da 

formulação podem interferir na qualidade do produto final, aumentando ou 

diminuindo o FPS (MILESI; GUTERRES, 2002). 

 Desse modo, garantir ao consumidor produtos eficazes e seguros, durante 

todo o período de vida útil destes produtos faz com que haja a necessidade da 

realização do estabelecimento de parâmetros de qualidade (BORGHETTI; KNORST, 

2006). O profissional farmacêutico deve atentar que no desenvolvimento de 

fotoprotetores eficazes, não envolve apenas aspectos relativos ao tipo e quantidade 

de filtros solares incorporado a formulação, uma vez que o desenvolvimento de uma 

formulação estável do ponto de vista físico-químico, com características cosméticas 

favoráveis especialmente no que diz respeito ao aspecto do sensorial, é essencial a 

aceitação do produto final (APOLINÁRIO, 2011).  

O desenvolvimento e melhoramento técnico das condições de produção 

levaram cada vez mais a produção de produtos com capacidade de ampla proteção, 

assim, também os requisitos legais mudaram. Embora existem certas tendências 

para harmonizar a regulamentação dos protetores solares em um nível mundial, 

ainda existem grandes diferenças como absorvedores de UV são aprovados, que 

métodos de ensaio são prescritos, e que requisitos em geral os produtos de proteção 

devem cumprir. Filtros UV modernos podem fornecer proteção eficaz contra a 

radiação UVA e UVB, calor são fotoestáveis, biocompatíveis e user-friendly, de baixo 

custo, resistente à água e não-tóxicos (STIEFEL; SCHWACK, 2015). 

 

3.4.2 Tipos de Filtros Solares 

 
De acordo com a RDC nº 47 de 16 de março de 2006, filtros ultravioletas, 

tanto orgânicos quanto inorgânicos, permitidos para produtos de higiene pessoal, 

cosméticos e perfumes (BRASIL, 2006).  

Os filtros solares inorgânicos são representados por materiais minerais como 

caulim, sulfato de bário, mica e óxido de ferro, talco, calamina, mas os principais são 

dois óxidos: óxido de zinco (ZnO) e dióxido de titânio (TiO2).  Esses tipos de filtros 

solares atuam com o papel de refletir e difundir raios ultravioletas que atingem a 

pele, em vez de envolver um processo de absorção da radiação emitida a partir dos 
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diferentes comprimentos de onda, como faz os filtros solares orgânicos 

(FORESTIER, 2008).  

Os filtros inorgânicos possuem uma capacidade de bloquear as radiações 

solares UVA e UVB, criando uma barreira para a passagem da radiação, e 

representam uma forma segura e eficaz para proteger a pele. Esses compostos são 

geralmente julgados mais seguros do que os filtros solares orgânicos, sendo 

comumente considerados atóxicos e estáveis (PALM; O’DONOGHUE, 2007). 

Os filtros orgânicos são formados por moléculas orgânicas capazes de 

absorver a radiação UV (alta energia) e transformá-la em radiações com energias 

menores e inofensivas ao ser humano. Estas moléculas são, essencialmente, 

compostos aromáticos com grupos carboxílicos em sua estrutura. No geral, 

apresentam um grupo doador de elétrons, como uma amina ou um grupo metoxila, 

na posição orto ou para do anel aromático. Esses tipos de filtros são divididos em 

filtros UVA, que exercem proteção em relação à radiação UVA e em filtros UVB, que 

exercem proteção contra os UVB e filtros de amplo espectro, que protegem contra 

os UVA e UVB (BALOGH  et al., 2011). 

Os filtros solares são os ativos das formulações fotoprotetoras podem possuir 

uma ação física ou química que atenuam o efeito da radiação ultravioleta (UV) por 

mecanismo de absorção, dispersão ou reflexão da radiação. A qualidade de um filtro 

solar depende do seu fator de proteção solar à radiação UVB (UVB-PF), da medida 

fator de proteção solar à radiação UVA (UVA-PF) e das suas propriedades físico-

químicas como: formação de película ideal sobre a pele, estabilidade, baixa 

hidrossolubilidade e hipoalergenicidade (MINAMI, et al., 2015). 

Já com relação aos filtros orgânicos utilizados em formulações fotoprotetoras, 

estes podem ser classificados, em função do limite de atuação, em anti- UVA e anti-

UVB. Os filtros orgânicos que são classificados como anti-UVA são: oxibenzona, 

sulisobenzona, dioxibenzona, meradimato, avobenzona, ecamzule. Já os filtros 

orgânicos que podem ser classificados como anti-UVB são: ácido p-aminobenzóico, 

padimato O, octinoxato, cinoxato, octisalato, homosalato, salicilato de trolamina, 

octilocrileno e ensulizole (RODRIGO et al., 2011). 
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3.5 Eficácia dos Protetores Solares 

 
Existem várias metodologias para avaliar a eficácia do protetor solar, sendo a 

mais utilizada a que avalia a formação do eritema via processo inflamatório induzido 

pela radiação UVB. Essa metodologia in vivo é a base para a determinação do FPS 

(ROCA; MOREIRA; MOREIRA, 2010). Outro método utilizado para avaliar esse 

parâmetro é o de Mansur, um método in vitro que, segundo estudos realizados e 

publicados, apresenta boa correlação com o método in vivo quando se comparado 

os resultados obtidos na determinação do FPS, sendo, portanto, uma estratégia 

rápida para ser utilizada em estudos preliminares com novos candidatos a protetores 

solares antes dos testes serem realizados in vivo. Dessa maneira, diminuem-se os 

riscos dos voluntários sofrerem agressões na pele desnecessariamente (FLOR; 

DAVOLOS, 2007). 

Os métodos in vitro são em geral de dois tipos:a) métodos que envolvem a 

medição de absorção ou a transmissão de radiação UV através de placas de quartzo 

ou biomembranas e; b) métodos nos quais as características de absorção dos 

protetores solares são determinadas com base na análise de espectrofotometria de 

soluções diluídas (DUTRA et al., 2004).  

 A eficácia de um protetor solar é medida em função de seu FPS, o qual indica 

quantas vezes o tempo de exposição ao sol, sem o risco de eritema, pode ser 

aumentado com o uso do protetor. Considerando, por exemplo, as mesmas 

localizações geográficas, estação do ano, condições climáticas e período do dia, 

uma pessoa de pele clara que pode ficar 20 minutos exposta ao sol sem protetor 

solar, poderá ficar 300 minutos exposta ao sol com um protetor de FPS = 15, pois 20 

x 15 = 300 (MANSUR et al.,1986). 

O FPS é definido como sendo a dose mínima eritematosa na pele protegida 

dividida pela dose mínima eritematosa na pele não protegida equação1e pode variar 

de acordo com os fototipos de pele (Tabela 1). Dessa forma, a Dose Mínima 

Eritematosa (DME) é definida como a dose mínima de radiação UV requerida para 

produzir a primeira reação eritematosa perceptível com bordas bem definidas, 

observadas entre 16 e 24 horas após a exposição à radiação UV (FLOR; DAVOLOS; 

CORREA, 2007). 
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O valor do FPS é calculado através da equação abaixo: 

 

     (Eq. 1) 

 

Tabela 1 - Fototipos de pele com relação às conseqüências da exposição solar. 

 

Fototipos de pele Consequências da exposição 
solar 

FPS recomendado 

Pele clara, olhos azuis, 
sardentos 

Sempre se queimam e nunca 
se bronzeiam 

< 20 

Pele clara, olhos azuis, verdes 
ou castanhos claros, cabelos ou 
ruivos 

Sempre se queimam e, às 
vezes se bronzeiam 

≥ 12 < 20 

 
Média da cor da pele branca 
normal 

Queimam-se moderadamente e 
bronzeiam-se moderadamente 

≥ 12 < 20 

Média da cor da pele branca 
normal 

Queimam-se muito pouco e 
bronzeiam-se bastante 

≥ 6 < 12 

Pele morena ou parda Raramente se queimam e 
bronzeiam-se muito 

≥ 6 < 12 

Pele negra Nunca se queimam ≥ 2 < 6 

Fonte: TOVO, 2004.  

 

Quanto maior o FPS, mais eficaz é o fotoprotetor na prevenção de 

queimaduras solares. No entanto, é necessário normatizar os métodos para 

determinar o FPS destes produtos. Para tal determinação, é preconizado, no Brasil, 

a utilização de metodologia in vivo, empregando voluntários sadios com diferentes 

tipos de pele, de acordo com resolução RDC nº 237, de 22 de agosto de 2002 

(BRASIL, 2002). Como alternativa, existem metodologias desenvolvidas in vitro que 

se baseiam nas propriedades absortivas ou refletoras do filtro e que podem ser 

utilizadas para avaliar o FPS, durante o desenvolvimento de formulações e para o 

controle de qualidade de rotina, lote a lote (BRASIL, 2002). 

Para a determinação do FPS deve ser dada atenção especial à necessidade 

da aplicação correta do produto sobre a pele. O padrão quantitativo de protetor solar 

por unidade de pele necessária para medir o FPS em humanos é 2 mg/cm2. Assim, 

a cada aplicação deverá ser usada a quantidade de 30 a 40 g do produto por um 

indivíduo adulto, de tamanho e peso normais (FLOR; DAVOLOS; CORREA, 2007). 
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A reaplicação do fotoprotetor também é um fator importante, geralmente 

recomenda-se que esta seja feita a cada 2 ou 3 horas. Um ponto que está 

relacionado à recomendação de reaplicação do protetor solar, são os valores de 

FPS. No mercado, hoje, pode-se encontrar produtos até com FPS 50. Porém, é de 

fundamental importância saber que formulações com FPS 25 bloqueiam 96% da 

radiação, enquanto que produtos com FPS 50 bloqueiam apenas 2% a mais. 

Considerando-se ainda que, quanto maior o FPS, mais caro se torna o produto e 

maior à concentração de filtros irritantes a pele, podendo gerar reações alérgicas 

(CASWELL, 2001). 

A eficácia dos fotoprotetores depende também de fatores relacionados ao seu 

modo de uso. Desse modo, devem-se primeiramente discutir o nível de 

conscientização da população em relação ao uso de protetores solares e sua 

aplicação, assim como, os efeitos nocivos do sol sobre a pele (MILESI; GUTERRES, 

2002). Outro fator importante em relação à eficácia dos fotoprotetores é a resistência 

a água, pois após aplicação deste produto na pele, numerosos fatores ligados ao 

próprio usuário, às condições de uso, ao ambiente irão alterar o nível de proteção. 

Dessa forma, um dos mais importantes a ser considerado é a água, seja esta 

endógena ou exógena, por exemplo, os filtros hidrossolúveis perdem sua atividade 

na formulação ou são eliminados com a água (DOMIOGE et al., 2002). 

Para evitar a perda de fotoproteção, os fabricantes de cosméticos procuraram 

desenvolver protetores solares que possuam maior resistência à água, submetidos a 

condições como a pele imersa. Tais produtos são classificados como resistentes à 

água (water resistant), muito resistentes à água (very water resistant) e ainda 

impermeáveis à água (water proof) (SINGH et al., 2006). 

 
3.6 Formulação de Fotoprotetores 
 

Fotoprotetores correspondem às preparações de uso tópico cujo objetivo é 

proteger a pele dos efeitos deletérios que são originados mediante a exposição à 

radiação solar (NASCIMENTO et al., 2009).A Resolução da Diretoria Colegiada 

(RDC) nº 30 de 01 de junho de 2012,da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

define fotoprotetores como “qualquer preparação cosmética destinada a entrar em 

contato com a pele e lábios, com a finalidade exclusiva ou principal de protegê-la 
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contra a radiação UVB e UVA, absorvendo, dispersando ou refletindo a radiação” 

(BRASIL, 2012). 

Conforme a RDC n0 211 de 14 de julho de 2005, que estabelece a definição e 

a classificação de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, os 

protetores solares são considerados produtos de grau 2, pois apresentam  

indicações específicas, cujas características exigem comprovação de segurança 

e/ou eficácia, bem como informações de cuidado e restrições de uso (BRASIL, 

2005). 

Considerando o cenário atual do mercado de cosméticos substâncias 

fotoprotetoras estão sendo cada vez mais incorporadas em produtos de uso diário, 

tais como:hidratantes, cremes, loções, batons, xampus, mousses, e outras 

preparações para a pele e cabelo. O uso regular destes produtos pode ajudar a 

reduzir a possibilidade dos efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Para tanto, é 

necessário que uma substância de proteção solar muito eficaz seja incorporada na 

formulação cosmética (DUTRA et al., 2004). 

Em relação ao efeito fotoprotetor, atualmente existe uma maior tendência do 

consumidor em usar compostos de origem vegetal, como os extratos vegetais, 

devido a valorização dos produtos naturais ocorrida nos últimos anos. Os produtos 

cosméticos e de higiene que contêm em sua formulação matérias primas de origem 

vegetal têm recebido a preferência dos consumidores, que lhes atribuem qualidades 

como suavidade e segurança, além de serem considerados mais ecologicamente 

corretos que produtos sintéticos (SPONCHIADO et al, 2013). Embora essas 

consumidoras estejam cada vez mais exigentes em relação a suas aparências, elas 

também estão preocupadas com as substâncias utilizadas para se obter o benefício 

desejado, preferindo utilizar os produtos cosméticos a base de insumos vegetais 

(GUARATINI et al., 2009; PINTO et al., 2002). Assim, nos últimos anos, tem-se 

observado o aumento da demanda pelo consumo de produtos vegetais. Este 

elevado interesse está também relacionado à tendência no uso de produtos de 

origem natural, bem como a atenção dada à dieta contendo essa classe de 

substancias naturais que protegem contra danos da pele (FONSECA & FONSECA, 

2008; MARQUELE-OLIVEIRA et al., 2008; MOLYNEUX, 2004).  

Apesar de haver um aumento dos estudos sobre essas matérias-primas para 

fins cosméticos nos últimos cinco anos, não há no mercado uma grande variedade 
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de produtos antienvelhecimento para as mãos que utilizem somente insumos 

vegetais. O mercado de consumo de produtos voltados para as mãos, pés e infantis 

fica em torno de 9% (ABIHPEC, 2014). 

O desenvolvimento de um sistema eficaz e seguro se inicia com a escolha 

dos constituintes da formulação devendo ser cuidadosamente selecionados para 

que seja alcançada uma ótima formulação. Os formuladores de protetores solares 

podem escolher entre uma série de formas de apresentação de seus produtos finais 

como óleos, mousses, aerossóis, pomadas, bastão (sticks) e, principalmente, géis, 

géis-creme e emulsões. A escolha da forma cosmética das formulações 

fotoprotetoras (FFPs) condiciona naturalmente a escolha dos excipientes e a eficácia 

fotoprotetora (GONZALÉZ; LORENTE; CALZADA, 2008).  

No desenvolvimento de FFPs diversos adjuvantes farmacêuticos podem ser 

utilizados, porém para escolha dos mesmos é importante considerar os vários tipos 

de incompatibilidades químicas entre estes e os parâmetros avaliados que garantem 

a estabilidade da formulação, considerando a funcionalidade de cada adjuvante 

(ALLEN; POPOVICH; ANSEL, 2013).  

A medição de fator de proteção UVA tornou-se uma exigência às indústrias 

cosméticas brasileiras e com isto, houve um aumento no interesse em 

desenvolvimento de filtros solares de amplo espectro e ativos vegetais que possam 

minimizar os efeitos da radiação UVA além da UVB. Isto aconteceu no Brasil depois 

de 1º de junho 2012, com a atualização da legislação de medição da eficácia de 

FFPs conforme a RDC 30 (BRASIL, 2012). 

A aplicação tópica sobre a pele em concentrações relativamente elevadas 

(até 25%) como filtros UV inorgânicos e orgânicos, especialmente a avaliação da 

potencial de sensibilização é de particular importância. Assim, a sensibilização da 

pele é um ponto chave para a avaliação de segurança legalmente exigidas dos 

ingredientes cosméticos na Europa e muitos outros países. Esta avaliação será 

resumem o status regulatório atual de diferente UV aprovado 

filtros, irá descrever suas propriedades benéficas e adversas e vontade dar uma 

visão geral de como a eficácia dos filtros solares pode ser avaliada. Finalmente, uma 

visão sobre o mecanismo básico de (foto) alérgica reações e métodos de ensaio de 

sensibilização cutânea existentes serão forneceram. (STIEFEL; SCHWACK, 2015). 
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As emulsões são os veículos mais utilizados para a formulação de protetores 

solares devido à sua facilidade de espalhamento sobre a pele. Uma emulsão é um 

sistema termodinamicamente instável que necessita de energia para sua formação e 

consiste de ao menos um líquido imiscível (fase interna descontínua) disperso em 

outro (fase externa contínua) em forma de pequenas gotas (AULTON, 2005).  

As emulsões classificam-se de acordo com o caráter hidrofílico ou lipofílico da 

fase dispersante, do volume das fases ou ainda o tipo de agente emulsionante 

empregado classificando-se em óleo em água (O/A) ou água em óleo (A/O). Ambos 

os tipos podem ser utilizadas sobre a pele, porém o uso dependerá de certos 

fatores, como, por exemplo, a natureza dos agentes terapêuticos incorporados à 

formulação ou a necessidade de um efeito emoliente, entre outros (NETZ; ORTEGA, 

2002).   

A maioria das emulsões cosméticas é O/A porque esse tipo permite uma 

melhor espalhabilidade sobre a pele e também evita oleosidade excessiva, sendo 

esta forma a mais aceita pelo consumidor. Considerando as características 

farmacotécnicas desses tipos de emulsão à sua versatilidade, baixo custo e, por 

serem sensorialmente mais agradáveis ao usuário, tanto na forma de cremes quanto 

de loções, estas são as formas cosméticas mais adequadas à incorporação de filtros 

solares (PROENÇA et al., 2009). 

Os géis hidrofílicos têm sido muito usados em produtos cosméticos e como 

base dermatológica, pois apresentam fácil espalhamento, não são gordurosos e 

podem veicular princípios ativos hidrossolúveis e lipossomas. São mais indicados 

para pessoas que possuem pele oleosa e mista.  

O Tipo de polímero empregado na formulação gel pode influenciar o 

comportamento reológico desta e portanto, pode influenciar a estabilidade física do 

produto, assim como, no seu comportamento sobre a pele (liberação do ativo pelo 

veículo e formação de filme na pele) resultando em diferentes graus de aceitação do 

mesmo pelo consumidor. Hoje, há vários polímeros que podem ser usados para 

fabricação de géis hidrofílicos, os quais vêm sendo largamente empregados nas 

indústrias cosmética e farmacêutica bem como nas prescrições magistrais 

(CORRÊA, 2005). 
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3.6.1 Estudos de Estabilidade em Formulações Cosméticas 
 

De acordo com o Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos, definido pela 

RE nº 01 de 29 de julho de 2005, o estudo da estabilidade de produtos cosméticos 

fornece informações que indicam o grau de estabilidade relativa de um produto nas 

variadas condições a que possa estar sujeito desde sua fabricação até o término de 

sua validade. Essa estabilidade é relativa, pois varia com o tempo e em função de 

fatores que aceleram ou retardam alterações nos parâmetros do produto (BRASIL, 

2004).  

Os testes de estabilidade são realizados com a finalidade de proporcionar 

informações valiosas sobre a maneira como o produto ira manter‑se, por meses ou 

ate anos. Estes devem ser realizados para garantir que os produtos que chegam aos 

consumidores estejam em condição adequadas para uso (MARIOTTI, FRASSON 

2011). Os parâmetros a serem avaliados na estabilidade podem ser definidos pelo 

formulador, porem e usual avaliar os parâmetros organolépticos (aspecto, cor, odor e 

sabor, quando aplicável), os parâmetros físico-químicos (pH, viscosidade, 

densidade, e em alguns casos, o monitoramento de componentes da formulação) e 

os parâmetros microbiológicos (contagem microbiana e teste do desafio do sistema 

conservante – Challenge Test) (BRASIL, 2004). 

Os fatores que influenciam na estabilidade de uma formulação e que são 

avaliados durante um estudo de estabilidade, podem ser divididos em intrínsecos e 

extrínsecos. Os extrínsecos são temperatura, umidade, luz, oxigênio, material de 

acondicionamento, vibração e microorganismos. Já os intrínsecos são 

característicos dos componentes da própria formulação que estariam relacionados 

tanto a incompatibilidades físicas (inversão de fases, cremagem, floculação e 

coalescência) quanto às incompatibilidades químicas (pH, reações de oxido-

redução, reações de hidrólise, interação entre ingredientes da formulação e o 

material de acondicionamento) (ISAAC et al., 2008). 

O perfil de estabilidade de um produto serve para avaliar o seu desempenho, 

segurança e eficácia, além de sua aceitação pelo consumidor. Fornece indicações 

sobre o comportamento do produto, em determinado intervalo de tempo, frente as 

condições ambientais a que possa ser submetido, desde a fabricação ate o termino 

da validade. (BRASIL, 2004). 
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Os ensaios organolépticos fornecem parâmetros que permitem avaliar, de 

imediato, o estado em que se encontra a amostra em estudo por meio de analises 

comparativas, com o objetivo de verificar alterações como separação de fases, 

precipitação e turvação permitindo o reconhecimento primário do produto (Anvisa, 

2004). 

Os estudos de estabilidade são divididos em: preliminar, acelerada e o teste 

de prateleira. O estudo de estabilidade preliminar, também é conhecido como teste 

de triagem, avalia-se a formulação quando submetida às condições extremas 

visando acelerar o surgimento de possíveis sinais de instabilidade e se for o caso 

dependendo dos resultados da avaliação uma reformulação do produto. O estudo de 

estabilidade acelerada tem como objetivo prever a estabilidade do produto e a 

compatibilidade deste com o material de acondicionamento, sendo este considerado 

também um estudo preditivo empregado para estimar o prazo de validade. O prazo 

de validade só será confirmado com o teste de prateleira, sendo este utilizado para 

avaliar o comportamento do produto em condições normais de armazenamento 

(BRASIL, 2004).  

 

3.7 A planta Ximenia americana L. 

 

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

do número total de espécies do planeta, mas somente 10 % delas têm sido 

avaliadas com respeito às suas características biológicas e apenas 5 % com 

objetivos fitoquímicos. Além disso, possui também uma enorme diversidade cultural 

e ainda um grande repertório de plantas com potencial valor econômico e medicinal, 

mas que ainda é pouco explorado (ARAÚJO; CASTRO; ALBUQUERQUE, 2007). 

Ximenia americana L. é uma espécie cosmopolita tropical com ocorrência 

silvestre, inclusive nos tabuleiros litorâneos do nordeste do Brasil. A sua casca, 

avermelhada e lisa, apresenta diversas atividades e vem sendo usada para diversos 

fins, como no tratamento da lepra, da malária, da dor de cabeça, como moluscicida, 

nas infecções da pele, hemorróidas e inflamações da mucosa. A ação cicatrizante 

relatada na literatura pode ser justificada pela presença de algumas substâncias 

como taninos (BRASILEIRO, 2008). 
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Devido ao seu amplo uso popular, várias partes da planta vêm sendo 

estudadas quanto a sua atividade farmacológica, entre as atividades estudadas e 

comprovadas encontram-se a atividade antimicrobiana, antioxidante, antiparasitária, 

analgésica, antimalárica e antitumoral, justificando o disseminado uso da planta para 

diferentes enfermidades (HEMAMALINI et al., 2011; MAIKAI, 2011; VOSS et al., 

2006; GEYID et al., 2005; KONÉ et al., 2004; OGUNLEYE, IBITOYE, 2003; OMER, 

ELNIMA, 2003; DIALLO et al., 2002). 

Segundo Souza e Lorenzi (2005) e Joly (2002) citado por Brasileiro (2008) a família 

Olacaceae possui distribuição pantropical, compreendendo 27 gêneros com 

aproximadamente, 200 espécies, seus representantes são plantas lenhosas, árvores 

ou arbustos. No Brasil encontram-se, aproximadamente, 13 gêneros e cerca de 60 

espécies, sendo os de maior número de espécies, os gêneros Heisteria, Ximenia, 

Liriosma e Schoepfia. No Brasil, os gêneros e espécies de Olacaceae são mais 

comuns na Amazônia; fora desta região destacam-se os gêneros Ximenia e 

Heisteria. A espécie mais comum deste primeiro gênero é X. americana,  que 

apresenta ampla distribuição em diversos ecossistemas florestais.  

 

Figura 4 – Morfologia da Ximenia americana L..  

 

 

Fonte: TRÓPICOS, 2016. 
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A espécie X. americana L., que também é conhecida como ameixa do sertão, 

ameixa branca, ameixa-brava, ameixa silvestre, ambuí, ameixa-da-baía, ameixa-de-

espinho, sândalo-do-brasil (FERREIRA JÚNIOR, LADIO, ALBUQUERQUE, 2011; 

SILVA et al., 2008; BRAGA, 1976), entre outras sinonímias, caracteriza-se como 

árvore pequena ou arbusto com espinhos, muito ramificado a partir da base, com 

ramos finos e podendo medir de 3 a 6 m de altura. Folhas alternas, inteiras, elípticas, 

delgadas, chegando a um comprimento de 4 a 10 cm, uma largura de 2 a 4 cm e 

flores axilares de cor creme-branco para amarela esverdeada. Os frutos são drupas 

globosas, carnuda, laranja, contendo polpa aromática parcialmente doce, 

adstringente, pouco aquosa, rica em vitamina C, comestível e que envolve uma 

semente amendoada de cor branca (SORO; TRAORE; SAKANDE, 2009; MAIA, 

2004). 

Figura 5 – Morfologia da Ximenia americana L.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: TRÓPICOS, 2016. 

 

Os metabólitos secundários da X. americana L. possuem um potencial 

cosmético para o desenvolvimento de produtos com ação fortalecedora de unhas, 

devido à propriedade que os taninos, presente em altas concentrações, apresentam 

em formar complexos rígidos com proteínas tornando assim as unhas mais 

resistentes (HEMAMALINI et al., 2011),  bem como, o desenvolvimentos de produtos 

com ação hidratante com a utilização dos óleos extraídos da semente de X. 

americana, composto por vários ácidos graxos de cadeia longa, como os ácidos 

linolênico, linoleico, oleico e esteárico, revelando melhorias na circulação sanguínea 

(VERMAAK, 2011; INDENA, 2013). 
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Sendo assim, decidiu-se investigar o efeito fotoprotetor da espécie através da 

obtenção de um extrato fluido hidroalcoólico, capaz de ser incorporado em 

formulações cosméticas com finalidade fotoprotetora. Para avaliação do efeito 

fotoprotetor in vitro de Ximenia americana L., foi adotada a metodologia 

desenvolvida por Mansur et al. (1986). 

 

3.7.1 Fitoquímica da Ximenia americana L. 

 

A busca pelo conhecimento dos compostos químicos das plantas medicinais 

tem aumentado a cada ano, sendo este o objetivo da pesquisa fitoquímica, que 

avalia os constituintes químicos das espécies vegetais e identifica os grupos de 

metabólitos secundários relevantes. São apresentados compostos químicos que 

foram identificados na espécie escolhida do gênero Ximenia, de acordo com os 

artigos analisados na revisão. 

Investigações fitoquímicas em relação a X. americana L. revelaram a 

presença de saponinas, carboidratos, glicosídeos, flavonoides, taninos, alcaloides, 

antraquinonas e terpenos, realizados  por diversos autores (CARTAXO, SOUZA, 

ALBUQUERQUE, 2010; MAIKAI et al., 2008; JAMES et al., 2007; OGUNLEYE, 

ANDIBITOYE, 2003). Ximenia americana L. é uma planta de vasta utilização na 

medicina popular, partes da planta como folhas, cascas do caule e raiz são utilizadas 

para o tratamento de enfermidades. Devido à utilização, trabalhos vêm sendo 

realizados investigando seus metabólitos secundários como também suas atividades 

farmacológicas.  

 

Figura 6 – Morfologia da Ximenia americana L. 

 

Fonte: TRÓPICOS, 2016. 
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    Estudos comprovam sua atividade antimicrobiana, antiinflamatória, 

analgésica, entre outras, sendo justificadas por metabólitos secundários encontrados 

nos extratos tais como glicosídeos, flavonoides e taninos. 

 Tornando-se relevante o intuito de desenvolvimento de formas farmacêuticas 

tópicas à base de X. americana para o tratamento de cicatrização de feridas. 

Bayer et al. (2012) isolaram da amêndoa da fruta uma lectina vegetal 

denominada Riproximin, recentemente identificada como componente ativo de um 

material vegetal em pó utilizado na medicina tradicional africana, cuja atividade 

antitumoral já havia sido relatada por Voss et al. (2006). 

Em estudo realizado com o extrato etanólico das folhas de X. americana 

foram isolados e identificados por espectroscopia de Resonância Magnética Nuclear 

(RMN) os componentes químicos sambunigrin, ácido gálico, os galotaninos:  β-

glucogalina e 1,6-digaloil-glicopiranose, os flavonoides: quercetina, quercitrina, 

avicularin, quercetina-3-O-β-xilopiranosideo, 3-O-(6’’-galoil)-β-glicopiranosideo, 

canferol-3-O-(6’’-galoil)-β-glicopiranosideo (LE et al., 2012).  

O óleo volátil das folhas de X. americana foi analisado por cromatografia 

gasosa acoplada a espectroscopia de massa, o que resultou na identificação de 33 

componentes que representaram 98% do total de óleo. Os constituintes principais 

identificados foram benzaldeído (63,5%), hidroxibenzil cianeto (13%) e isoforona 

(3,5%) (MEVY, 2006). 

Em estudo fitoquímico realizado com os extratos metanólico e aquoso 

utilizando as folhas, raiz e cascas do caule de X. americana, foi observado em todos 

os extratos a presença de glicosídeos cardiotônicos, saponinas, açúcares redutores, 

taninos e flavonoides (JAMES et al, 2007). 

Hemamalini et al. (2011) realisaram uma investigação fitoquímica preliminar 

dos metabólitos secundários contidos no extrato etanólico das folhas de X. 

americana. Nos resultados foram relatados a presença de taninos, saponinas, 

alcaloides, glicosídeos, flavonoides, triterpenos e esteróis no extrato. 

Kawo, Suleiman, Yusha’u (2011) realizaram estudo fitoquímico, com extratos 

aquoso e metanólico das folhas da ameixa brava, onde foi evidenciado a presença 

de flavonoides, esteroides, taninos e açúcares redutores no extrato metanolico, 

enquanto que para o extrato aquoso revelou-se apenas a presença de alcaloides, 

saponinas e taninos. 
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3.7.2 Etnobotânica e Farmacologia 

 

Estudo realizado por Mora et al. (2009), no México, sobre o fruto da Ximenia 

americana, relataram o uso da espécie na medicina popular para o tratamento de 

várias doenças humanas entre elas, o tratamento para a malária, infecções de pele, 

angina, dores de cabeça, dores de dente. A utilização da raiz como antisséptico, 

para tratamento da febre, doenças venéreas e, também para provocar vômitos e 

purgação, e ainda, o uso das folhas para dor de dente e propósitos laxantes. 

 Outros estudos na literatura também relatam o uso de partes da planta como 

a utilização das folhas, de raízes, das cascas do caule e do fruto para tratamento da 

malária, febre, dores de cabeça, dor nas costas, tuberculose, cárie dentaria, 

cicatrização de feridas, inflamação, úlcera, lepra, sífilis, disenteria, caxumba, 

bochecho, infecções microbianas, inflamação, síndrome da imuno-deficiência 

adquirida HIV/AIDS, entre outros (SAWADOGO et al., 2012; FERREIRA JÚNIOR, 

LADIO, ALBUQUERQUE, 2011; MAROYI, 2011; NAGATA et al., 2011; MAIKAI et 

al., 2009; GRØNHAUG et al., 2008; LIMA JÚNIOR, DIMENSTEIN, 2006; DIALLO et 

al., 2002). 

Cartaxo, Souza, Albuquerque (2010) realizaram estudo etnobotânico em 

comunidades rurais no estado do Ceará, a espécie X. americana foi uma das mais 

citadas entre as 16 espécies registradas, relatando a utilização da planta para 

cicatrização, inflamação, cólica, dor de dente e dor menstrual. 

Em estudo realizado para avaliar a atividade hepatoprotetora do extrato 

metanólico à base de folhas de X. americana, em ratos intoxicados por tetracloreto 

de carbono, sugerem o uso da planta como hepatoprotetora na dieta de pacientes 

com hepatopatias (JAYAVEERA, SIDDAIAH, SWAMY, 2009). 

Voss, Eyol, Berger (2006) realisaram teste de atividade antitumoral de um 

material vegetal em pó utilizado na medicina tradicional africana, cuja atividade 

antitumoral foi confirmada. Puri et al. (2012) também testaram a atividade 

antineoplásica da X. americana usando um composto isolado da planta, o riproximin, 

em ratos com câncer do tipo colorretal, os resultados relatados também confirmaram 

a ação antineoplásica da planta. 
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O efeito antinociceptivo do extrato metanólico das folhas de X. americana foi 

avaliado utilizando os testes de nocicepção da placa térmica e retirada da cauda. Os 

autores relataram que o extrato possuía uma atividade antinociceptiva dose 

dependente definido pelo aumento significativo do tempo de reação na placa de 

aquecimento e do teste da ponta da cauda, em comparação com o grupo de controle 

(HEMAMALINI et al., 2011). 

 James et al (2007) realizaram um estudo para investigação da atividade 

antibacteriana dos extratos metanólicos e aquosos das folhas, cascas do caule e raiz 

da X. americana. Sendo sugerido que os extratos metanólicos das folhas, cascas do 

caule e raízes têm atividades bactericidas em relação às concentrações testadas e 

que a presença de carboidratos, glicosídeos, flavonoides e taninos nos diferentes 

extratos são responsáveis pela sua atividade antibacteriana frente à Staphylococcus 

aureus, Klebsiella pneumoniae e Shigella flexneri. 

 Um estudo farmacológico do extrato aquoso da casca do caule de X. 

americana (Olacaceae) foi realizado utilizando modelos animais. Os testes para 

atividade analgésica mostraram que o extrato aquoso da planta induz uma 

diminuição no número de cãimbras abdominais no teste de contorção e inibição da 

dor, na segunda fase do teste de formol. No entanto, o extrato não demonstrou 

efeito inibitório sobre a dor no teste de retirada da cauda e na primeira fase de testes 

formaldeído, sendo considerada pelos autores como um analgésico periférico 

(SORO; TRAORE; SAKANDE, 2009). 

Segundo estudo realizado por Olabissi et al. (2011) demonstrou que o extrato 

hidroalcoólico da casca da raiz da X. americana possui propriedades anti-

inflamatória pela inibição da dor, do edema, migração celular e aumento da 

permeabilidade vascular. 

 Maikai, Maikai, Kobo (2009) realizaram uma pesquisa com extratos 

butanólico, metanólico e aquoso das cascas do caule de X. americana para 

investigação da atividade antimicrobiana. A triagem antimicrobiana dos extratos 

mostrou que a atividade dos extratos metanólico e aquoso demonstrou um efeito 

mais significativo (P <0,05) de largo espectro contra o crescimento de E. coli, P. 

auruginosa, P. vulgaris, S. aureus e B. subtilis que o extrato butanólico nas 

concentrações estudadas.  
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Foi relatado também que com o aumento da concentração dos extratos foi 

observada uma maior sensibilidade dos microrganismos. Omer, Elmina (2003), 

realizaram estudos utilizando extratos das cascas do caule e da raiz, 

respectivamente, para comprovar a atividade antibacteriana sugerindo que a espécie 

pode ser usada como fonte de medicamento para o tratamento de doenças 

infecciosas causadas por estes patógenos. 

 Maikai et al (2008) investigaram e comprovaram a atividade antitryponosoma 

dos extratos metanólico e aquoso da casca frente ao T. congolese.  

 Maikai, Kobo, Adaudi (2008) avaliaram o efeito do extrato aquoso da casca do 

caule da X. americana em camundongos e os resultados revelaram nenhuma morte 

com doses até 5000 mg/kg do peso corporal. No entanto, as reações iniciais 

incluíram agitação, inquietação, falta de apetite e atividade reduzida mais tarde, 

durante as primeiras 24 horas da administração do extrato. Os sintomas foram dose-

dependente com sinais evidentes. Após o ensaio, os animais foram sacrificados e 

realizaram-se exames hematológico e histopatológico, os quais não revelaram danos 

significantes em virtude da administração do extrato, sugerindo que este extrato não 

apresenta efeito tóxico sobre os camundongos. 

 Estudo investigando uma possível toxicidade do extrato da casca da raiz de 

X. americana, concluiu que o extrato aquoso pode ser hepatotóxico e não poderia ter 

qualquer efeito tóxico nos rins (WUROCHEKKE; ANTHONY; OBIDAH, 2008). 

 
3.8 Cromatografia Líquida e cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

De maneira geral, a terminologia cromatografia líquida designa qualquer 

procedimento de cromatografia em que a fase móvel é um líquido, correspondendo a 

um método analítico de separação que envolve: a) a injeção de uma amostra líquida 

(pequeno volume desta) em um tubo cheio de partículas porosas; b) a fase 

estacionária, na qual os componentes individuais (da amostra) serão transportados 

ao longo de um tubo de enchimento; c) a coluna, na qual o líquido será movido pela 

força da gravidade e; d) a fase móvel. Contudo, dado o avanço das técnicas a ela 

associadas, foi possível o desenvolvimento - e utilização - de suportes que 

apresentavam um menor tamanho para partículas, de tal maneira que houve um 

significativo incremento na eficiência do método, o que gerou a necessidade de uso 
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de bombas de alta pressão a fim de permitir a eluição da fase móvel. Estes avanços, 

resultaram no que hoje denominasse por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(ou CLAE) – do inglês High Performance Liquid Chromatography (ou HPLC) 

(FERREIRA, 2013), possivelmente um dos métodos analíticos mais poderosos 

disponíveis à química moderna (GUPTA et al. 2012). 

De modo geral, os componentes que compõem um HPLC são: a) uma 

bomba; b) uma coluna; c) um injetor e; d) um detector (FERREIRA, 2013). Estes 

equipamentos, por sua vez, podem ser utilizados tanto em cenários voltados para 

aplicações analíticas, quanto preparativas, quer seja da purificação, quer seja da 

separação dos mais diversos compostos químicos de interesse (sejam eles naturais 

e ou sintéticos) (ALVES, 2016). Contudo, esta separação decorrerá do fato de - 

dado um cenário apropriado (condições ideais para separação) - cada componente 

presente na mistura a ser analisada interagir tanto química quanto fisicamente com 

ambas as fases (estacionária e móvel) de maneiras distintas umas em relação às 

outras dadas as especificidades intrínsecas de cada uma (FERREIRA, 2013), 

tornando-se necessário, portanto, o desenvolvimento de mecanismos que permitirão, 

com segurança, eficácia e eficiência a correta separação dos diversos componentes 

presentes na amostra. 

 

3.8.1 Desenvolvimento de métodos analíticos por CLAE 

 

A etapa de desenvolvimento de metodologia analítica costuma basear-se (em 

primeira instância) em dados pré-existentes na literatura científica, dados estes que 

serão utilizados considerando-se variáveis como compostos de natureza semelhante 

(quercetina e isoquercetina – flavonoides) ou filogenéticas (Ximenia americana e 

Ximenia caffra –  gênero Ximenia) . Posteriormente - quer seja o desenvolvimento de 

nova metodologia quer seja o refinamento de metodologia já existente – realizar-se-

ão as adaptações necessárias adequando-as ao analito em questão, a fim de 

garantir a utilização profícua do método, do analito e da técnica. (PRATHAP et al., 

2012). Adaptações estas que podem levar em consideração parâmetros inerentes à 

própria condição do equipamento, como volume do fluxo de injeção, temperatura do 

forno e tempo de análise, variáveis essas que, notadamente, modificam o resultado 

obtido na forma de cromatograma obtido. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Equipamentos 

 

Para o desenvolvimento do trabalho, foram utilizados os seguintes 

equipamentos: 

• PHmetro Analítica - Marca MS Tecnopon® Intrumentação 

• Viscosimetro – Marca Quimis® 

• Centrífuga semi-automática – Marca Centribio® 

• Balança analítica - Bel Engineering® / Modelo Analítica 

• Aparato de espalhabilidade desenvolvido na Univasf  

• Agitador mecânico- Fisatom ® / Modelo 713 

• Espectrofotometro U2M – Marca Quimis ® 

• Chapa aquecedora - Marca: Fisatom®  

• Refrigerador – Marca: Consul® / Modelo CRM45 

• Estufa – Marca: Americanlab® / Modelo AL 100/100 

• Tamisador Bertel®; 

• Ultra purificador de água Heal Force® modelo Smart-P; 

• Balança analítica digital Bioscale® modelo FA2204B;  

• Cromatógrafo líquido de alta eficiência (CLAE) Shimadzu® LC-20 com 

detector de arranjo de diodos (DAD), equipado com um sistema quaternário 

de bombas modelo LC - 20ADVP, degaseificador modelo DGU - 20A, 

detector PDA modelo SPD - 20AVP, forno modelo CTO - 20ASVP, injetor 

automático modelo SIL - 20ADVP e controlador modelo SCL - 20AVP, sendo 

os dados tratados através do software Shimadzu® LC solution 1.0 (Japão);  

• Coluna cromatográfica TSK-GEL Super-ODS (Sigma-Aldrich®) 250x4,6 mm, 

5µm C18; 

• Termobalança Shimadzu®, modelo TGA-Q60. 

• Foram utilizadas no desenvolvimento da impressão digital cromatográfica 

vinte e três Substancias Químicas de Referência (SQR) disponíveis na CAFMA 

ou nos laboratórios parceiros, obtidas comercialmente da Sigma Aldrich®.  
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4.1.1 Local da pesquisa e Laboratórios parceiros  

 

A etapa experimental deste trabalho foi desenvolvida, em grande parte, na 

Central de Análise de Medicamentos, Fármacos e Alimentos, CAFMA, na UNIVASF. 

Contudo, foi fundamental a colaboração de outros laboratórios para que se pudesse 

chegar ao resultado final. Os laboratórios listados a seguir colaboraram de alguma 

forma para o trabalho: 

• Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos – LTM / UFPE; 

• NEPLAME – Núcleo de Estudos de Plantas Medicinais / UNIVASF; 

• LABTEC – Laboratório de Farmacotécnica / UNIVASF  

• Laboratório de Química Orgânica / UNIVASF 

 

4.1.2 Obtenção da droga vegetal  

 

A droga vegetal padronizada a ser utilizada foi fornecida por doação da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na figura do Prof. Dr. Pedro Rolim 

(Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos-LTM), o qual realizou etapas iniciais 

de coleta, estabilização, controle de qualidade e padronização deste material vegetal 

(ROLIM-NETO et al., 2013). 

 

4.2 Caracterização físico-química do material pulverizado das cascas do caule 

de X. americana L.; 

 

4.2.1 Preparo, secagem e moagem do material 

 

O material vegetal fresco foi submetido à secagem em estufa com ar 

circulante a uma temperatura de aproximadamente 35°C por sete dias. Em seguida 

foi triturado em forrageira e padronizado em moinho de facas utilizando malha de 20 

mesh. Este processo duplo objetivou reduzir o tamanho das partículas de modo a 

aumentar, posteriormente, seu contato com o líquido extrator.  
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Figura 7 – Pulverização das cascas do caule de Ximenia americana L.. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor. 
 
 

4.2.2 Determinação da Distribuição Granulométrica 

  

 A análise foi realizada em triplicata seguindo o preconizado pela Farmacopeia 

Brasileira 5a edição (2010). Os tamises utilizados foram: 850; 425; 250 e 150 µm. 

 

4.2.3 Determinações de Perda por Dessecação e Cinzas Totais 

 

 A perda por dessecação pelo método gravimétrico e cinzas totais foi 

realizada, em triplicata, de acordo com o descrito pela Farmacopeia Brasileira 5a 

edição (2010). 

 

4.2.4 Determinação dos Teores de Umidade e Cinzas Totais por Termogravimetria 

 

O estudo termoanalítico do pó de X. americana L. foi realizado por 

termogravimetria (TG), termogravimetria derivada (DTG) e análise térmica diferencial 

(DTA) . As curvas TG/DTG/DTA foram obtidas na faixa de temperatura entre 25 e 

800°C, utilizando termobalança modelo DTG 60 Shimadzu®, sob atmosfera dinâmica 

de ar (50 mL.min-1), razão de aquecimento de 10oC min-1, utilizando cadinho de 

platina contendo massa de amostra em torno de 20 mg. A calibração do instrumento 

foi verificada antes dos ensaios e empregando-se um padrão de oxalato de cálcio 

monoidratado, conforme norma ASTM (The American Society for Testing and 

Materials, 1993; SILVA, 2010; ARAUJO et al., 2006). 
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4.2.5 Determinação de substâncias extraíveis por álcool (extrato alcoólico) 

 

Foi realizado de acordo com a recomendação da Farmacopeia Brasileira 5ª 

edição (2010) pelo método de extração a quente realizado em duplicata. O método 

consiste em pesar em um erlenmeyer de 250 mL, com boca esmerilhada  

exatamente, cerca de 4,0 g de droga vegetal seca, finalmente pulverizada. Adicionar 

cerca de 100 mL de água e pesar para obtenção do peso total, incluindo o frasco. 

Agitar vigorosamente e deixar descansar por 1 h. Acoplar a um condensador de 

refluxo e aquecer por 1 h, resfriar e foi pesar a amostra. Após o refluxo, foi corrigido 

o peso original com o solvente especificado no ensaio para a droga vegetal. 

homogenizado e filtrar rapidamente, por meio de um filtro seco com solvente. 

Transferir 25 mL do filtrado para uma cápsula de porcelana tarada, em banho de 

água à 105ºC. Evaporar até secura total por volta de 6 h. colocar em um dessecador 

por 30 mim e pesar imediatamente. Após o procedimento, foi calculado a sua 

porcetangem de materiais extráidos em mg/g de material seco (Farmacopeia 

Brasileira, 2010). 

 

4.2.6 Determinação do pH  

 

Para a determinação do pH ultilizou-se o pHmetro - MS Tecnopon 

Intrumentação, de acordo com o que recomenda a Farmacopeia Brasileira, 2010 

sendo realizada análise em triplicata. 

 

4.2.7 Determinação do teor dos polifenóis totais  

 

O método utilizado baseou-se no doseamento para polifenóis totais descrito 

por Brasileiro (2008), com adaptações na concentração e proteção do reagente com 

relação à exposição deste ao oxigênio. 

           Uma alíquota de 3,0 mL do extrato de X. americana na concentração de  240 

µg/mL foi transferida para um balão volumétrico de vidro de 50 mL e, em seguida, 

adicionou-se 2,0 mL do reativo de Folin Ciocalteau. Após 2 min, foi adicionado 10,0 

mL da solução de carbonato de sódio a 15% (m/v) e o volume foi completado com 

água destilada. A solução foi deixada em repouso por trinta min, antes de ser 
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analisada em espectrofotômetro no comprimento de onda de 760 nm. A solução de 

compensação foi preparada da mesma forma, com a ausência da alíquota da 

amostra. O máximo para leitura foi determinado previamente a partir de espectro de 

varredura na faixa de 200 a 900 nm. 

 

4.2.8 Determinação do índice de espuma 

 

Como descrito na Farmacopeia Brasileira 5ª Edição (2010) pesou-se 

exatamente 1,0 g do material vegetal reduzido a pó fino e transferiu-se para 

erlenmeyer contendo 50 mL de água fervente. Resfriou-se a amostra, sendo esta 

filtrada diretamente para um balão volumétrico completando-se o volume final para 

100 mL.  

O decoto obtido foi distribuído em 10 tubos de ensaio com tampa, em série 

sucessiva de 1, 2, 3 até 10,0 mL, e ajustando-se o volume final do líquido em cada 

tudo a 10,0 mL com água. Os tubos foram agitados manualmente com movimentos 

verticais por 15 s, com duas agitações por segundo e mantidos em repouso por 15 

min para verificação da altura da espuma. 

 

4.2.9 Determinação da Atividade Hemolítica 

 

Para a determinação da atividade hemolítica, a Farmacopeia Brasileira 5ª 

Edição (2010) ressalta a preparação da suspensão de sangue, em que deve ser 

adicionado o citrato de sódio a 3,65% (m/v) em um recipiente com tampa até 1/10 de 

sua capacidade. Agitar para molhar totalmente as paredes do frasco e adicionar 

sangue bovino fresco, com nova agitação. O sangue, com citrato de sódio assim 

preparado pode ser armazenado por 8 dias a uma temperatura entre 2oC e 4oC. Em 

balão volumétrico de 50 mL, diluir, cuidadosamente, 1,0 mL de sangue com citrato 

de sódio em quantidade suficiente de tampão fosfato pH 7,4 para completar 50 mL. 

Essa suspensão de sangue diluída (2%) pode ser utilizada durante o tempo em que 

o líquido sobrenadante permanecer límpido e incolor, sendo mantida resfriada. Para 

a solução de referência, transferir exatamente, 10 mg de saponina para um balão 

volumétrico de 100 mL e completar o volume com tampão fosfato pH 7,4. Essa 

solução deve ser recém-preparada. O extrato vegetal e diluições devem ser 
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preparados como especificado na monografia, utilizam doses, também, tampão 

fosfato pH 7,4. Foram realizados dois testes: um preliminar (8 tubos) e um o teste 

principal (26 tubos).  

 

4.3 Metodologia de prospecção fitoquimica  

 

Alíquotas de 10 µL foram submetidas à cromatografia em camada delgada 

(CCD), utilizando-se placas de Sílica Gel (Macherey-Nagel®) e de Celulose (Merck®), 

para a análise da presença dos principais metabólitos secundários: Polifenóis 

(flavonoides, derivados cinâmicos, fenilpropanoglicosideos, proantocianidinas 

condensadas, leucoantocianidinas e taninos gálicos), Terpenoides (monoterpenos, 

sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos e esteroides), Alcaloides e Açúcares 

Redutores, empregando-se diversas fases móveis e reveladores específicos como 

descritos na Tabela 02. 

Para a análise da presença de saponosídeos, foi realizado o teste de 

afrogenicidade, onde placas de petri, com 12,0 mL do extrato fluido de Ximenia 

americana L., foram aquecidas para a eliminação do solvente. O produto resultante 

foi diluído em água destilada e colocado em tubo de ensaio, com posterior agitação 

manual vigorosa e repouso por aproximadamente 2 h. A comprovação de saponinas 

é dada devido à observação da espuma consistente e persistente apresentada. 
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Tabela 02 – Sistemas utilizados para avaliação das classes de metabólitos 
secundários. 
 

Metabólito 

secundário 

Fase 

móvel 
Revelador Padrão Referência 

Alcalóides 

 

A-A-A-A 

 

Dragendorff 

 
Pilocarpina 

Wagner, Bladt 

(1996) 

Monoterpenos e 

Sesquiterpenos 
T-A* 

Vanilina 

Sulfúrica 
Timol 

Wagner, Bladt, 

1996 

Triterpenos e 

Esteróides 
T-A 

Lieberman

-Buchard 

β-sitosterol e 

ácido 

ursólico 

Harbone, 1998 

flavonóides, 

fenilpropano-

glicosídeos e 

derivados 

cinâmicos 

A-A-A-A NEU-UV Quercetina 

Wagner, Bladt 

(1996); Neu 

(1956) 

Cumarinas T-A KOH umbeliferona 
Wagner, Bladt 

(1996) 

Proantocianidinas 

e 

Leucoantocianidin

as 

A-A-A-A Vanilina Clorídrica 
(-) 

epicatequina 

Robertson, 

Carturight, 

Wood, 1957 

Taninos 

hidrolisáveis 
A-A-A-A NEU-UV Ácido gálico 

Xavier (1988) 

 

Legenda: A-A-A-A – Acetato de etila - Ácido fórmico - Ácido acético - Água (100:3:3:3 v/v); T-A – Tolueno – 

Acetato de etila (90:10 v/v); T-A* – Tolueno - Acetato de etila (97:3 v/v);  NEU- éster dietanolamínico do ácido 

difenilbórico. 

 

4.4 Obtenção do extrato hidroalcoólico de Ximenia americana L. 

 

Diante de evidências na literatura demonstrando que o extrato hidroalcoólico de 

Ximenia americana L. possui atividade farmacológica antimicrobiana (MAIKAI et 

al.,2009; OMER, ELNIMA 2003), o solvente extrativo escolhido foi a solução 

hidroetanólica à 70%, que apresentou a melhor extração em estudos elaborado por 
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Brasileiro (2010). Como critério de avaliação para escolha do método extrativo foi 

realizada a quantificação de polifenóis totais dos extratos obtidos.  

Obtenção do extrato fluido de Ximenia americana L., foi através do método de 

extração a quente, numa temperatura de 40ºC, em banho-maria com agitação 

mecânica constante de 200 RPM na proporção 15:100 (droga vegetal e solvente), 

durante um período de 1h em constante monitoramento da temperatura para a 

obtenção de um melhor rendimento final do extrato (Brasi,l 2010).  

 
Figura 08 – Extrato fluido de Ximenia americana L.. 
 

 
 

Fonte: Próprio autor. 
 

4.5 Determinação do Perfil Cromatográfico por Cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE-DAD) e quantificação de marcadores comercialmente 

disponíveis para a determinação de fingerprint da espécie Ximenia americana 

L. 

 

As análises foram realizadas utilizando um cromatógrafo líquido Shimadzu® 

equipado com um injetor automático (SIL-20 A) e um detector de arranjo de diodos 

DAD controlados pelo software LC-Solution 1.0, Shimadzu®. 

A metodologia inicial partiu de um sistema em gradiente do tipo A:B na 

proporção 25:75 sendo A (metanol) e B (água) durante 60 minutos a um fluxo de 0,6  

µL/min visando a determinação do perfil cromatográfico geral das amostras. A partir 

daí realizou-se planejamento fatorial com 3 variáveis independentes em 02 níveis  

sendo as variáveis envolvidas os valores para fluxo de fase móvel em µL /min – 0,6 
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(-) e 0,8 (+) - temperatura do forno em ºC – 25º (-) e 30º (+) - e tempo de análise em 

min – 60 (-) e 80 (+) - (Tabela 3) para desenvolvimento de uma metodologia 

específica. 

 

Tabela 03 – Matriz de planejamento para determinação de melhor método 

cromatográfico para a espécie Ximenia americana L.. 

 

Experimento Fluxo (µµµµL/min) Temperatura (ºC) 
Tempo de análise 

(min) 

1 0,6 25 60 

2 0,8 25 60 

3 0,6 30 60 

4 0,8 30 60 

5 0,6 25 80 

6 0,8 25 80 

7 0,6 30 80 

8 0,8 30 80 

 

Após a realização de todos os experimentos, determinou-se o maior valor 

para Função de Resposta Hierárquica Cromatográfica (Hierarchcial 

Chromatographic Response Function – HCRF), com base na Equação 2 . 

 

 
(Eq.2) 

                                   

                                                           Fonte: Ji et al. (2005). 
 

Onde n corresponde ao número de picos no cromatograma, Rmin a resolução 

do último par de picos separados e tm e tl correspondem respectivamente ao máximo 

valor aceitável para o tempo de análise e o tempo de retenção para o último pico 

cromatográfico (JI et al., 2005). 

Após determinação do melhor método, este foi utilizado em nova análise  

cromatográfica onde foram analisados marcadores adquiridos comercialmente e 

isolados em laboratório objetivando a determinação e quantificação destes 

metabólitos secundários na amostra da espécie avaliada. Os valores para tempo de 

retenção na amostra foram comparados aos valores obtidos para os padrões 

considerando-se uma faixa de absorbância igual a 270 nm, conforme estudo 

realizado previamente para a espécie Ximenia caffra (ZHEN et al., 2015).  

HCRF = 1.000.000n + 100.000Rmin + (tm – tl) 
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4.6 Desenvolvimento e estudo das formulações 

 

Foi realizado um estudo de formulação buscando realizar a seleção adequada 

de excipientes quali-quantitativamente para o desenvolvimento das bases, que 

serviram como o veículos das formulações, uma emulsão com incorporação do 

extrato e o gel contendo o extrato e outros compostos sintético com ação 

fotoprotetora. No desenvolvimento de uma formulação fotoprotetora (FFP), vários 

parâmetros são analisados até que se obtenha um produto de qualidade. 

Considerando o desenvolvimento e estudo de estabilidade deste tipo de formulação, 

buscou-se realizar um trabalho com o objetivo de avaliar os resultados, por meio de 

um estudo de estabilidade preliminar das formulações fotoprotetoras. 

 

4.6.1 Desenvolvimento da base emulsão 

 

  A partir da utilização de formulações padronizadas em relação à composição 

quali-quantitativa de cada formulação das bases possíveis considerando-se os 

componentes na Tabela 04 a seguir.  

 

Tabela 04: Formulação padronizada da base Lanette N®/Polawax® (Emulsão O/A) 

Componente Concentração (m/m) Função 

1- Lanette N®/Polawax®  6%  Emulsionante 

1- Propilparabeno 0,05%  Conservante 

2- Metilparabeno 0,15%  Conservante 

2- Glicerina bidestilada 5%  Umectante 

     2- Propilenoglicol 3%  Umectante 

3- Silicone DC 9040® 2% Emoliente 

3- Silicone DC 245® 3% Emoliente 

1- Oleato de isodecila  5% Emoliente 

1- BHT 0,05% Antioxidante 

2- EDTA 0,05% Agente quelante 

      2-  Água purificada q.s.p  Veículo 

Obs: 1- Fase Oleosa; 2- Fase Aquosa; 3- Fase Complementar  
Fonte: Próprio autor 
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4.6.2 Procedimento de preparação das bases do tipo emulsão 
 

Essas bases foram obtidas pela técnica usual de emulsificação por inversão 

de fases no seguinte procedimento de preparo: aquecer separadamente a fase 1 

(fase oleosa) a 75°C e a fase 2  (fase aquosa) a 80°C e, em seguida, verter 

lentamente, com agitação mecânica vigorosa e constante, a fase 2 sobre a fase 1. 

Diminuir a velocidade de agitação para uma velocidade lenta, iniciar o resfriamento e 

agitar até a mistura alcançar a temperatura de 40°C.  

Adicionando a fase complementar, que é a mistura de silicones, considerando 

o caráter termossensível do mesmo, e agitar a mistura com velocidade lenta até 

completa homogeinização até alcançar a temperatura ambiente. Após 24 horas a 

manipulação da base creme, foi realizado, a frio o controle de qualidade, analisando-

se principalmente pH, viscosidade, teste de resistência à centrifugação, 

características organolépticas e aspectos macroscópicos.  

No desenvolvimento da formulação da base Polawax®, foi utilizada a mesma 

técnica de preparo, na qual somente foi trocada a cera auto-emulsionante de Lanette 

N® pela Polawax®, nas mesmas concentrações e condições de temperatura e 

levando em consideração do planejamento experimental da pesagem e separação 

dos excipientes nas concentrações adequadas para aplicação da técnica do 

desenvolvimento da emulsão, demonstrado na Figura 9 e 10.  

 

Figura 09 – Planejamento experimental  

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 10 – Desenvolvimento farmacotécnico da base emulsão. 

 

Fonte: Próprio autor  

 

4.6.3 Desenvolvimento das bases do tipo gel  

 

Gel Carbopol® 

 

Esta base foi preparada dispersando o agente gelificante (Carbopol®) em água 

com conservante Metilparabeno (Nipagin) juntamente com umectante 

(Propilenoglicol). Em seguida, deixou-se em repouso inicial por 24 horas, para 

facilitar a preparação do gel na dispersão do carbopol® na água. Posteriormente 

misturar e adicionar uma agente alcalinizante (trietanolamina) até atingir uma faixa 

de pH entre 5,0 e 5,5 obtendo-se  um gel transparente. Na Tabela 05 podemos 

verificar a composição quali-quantitativa da formulação padronizada. 

 

Tabela 05: Formulação padronizada da base gel Carbopol® 

 

Componente Concentração (m/m) Função 

      Carbopol 940® 1% Agente gelificante 

Metilparabeno      

(Nipagin) 

0,1% Conservante 

            Propilenoglicol 7% Umectante 

                  EDTA 0,1% Agente quelante 

           Trietanolamina q.s (pH=5,0 a 5,5) Agente alcalinizante 

            Água purificada q.s.p Veículo 

Fonte: Próprio autor 
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Gel Aristoflex AVC® 
 
           Sob agitação foi adicionado o Aristoflex AVC® lentamente em água a 

temperatura ambiente (25°C), para hidratação do polímero. Após a obtenção da base 

gelificada, adicionar os conservantes: metilparabeno (Nipagin) e propilparabeno 

(Nipazol) dispersos em propilenoglicol, e o Imidazolidinil Uréia pré-solubilizado em 

água. O agente gelificante já se apresenta na dispersão pré-neutralizado, 

desconsiderando a necessidade de uma neutralização após a hidratação do polímero. 

Essa característica facilita o manuseio do produto e agiliza a preparação das 

formulações. Posteriormente, foi incorporado a formulação o extrato fluido de Ximenia 

americana L. em diferentes concentrações e o filtro UVA-B químico hidrossolúvel 

visando potencializar o FPS das formulações.  

 

Tabela 06: Formulação padronizada da base gel Aristoflex AVC® 

 

Componente Concentração (m/m) Função 

      Aristoflex AVC ® 1,5% Agente gelificante 

     Metilparabeno 

           Imidazolidinil Uréia 

0,15% 

0,10% 

 Conservante 

Conservante 

            Propilenoglicol 3% Umectante 

           Propilparabeno 0,1% Conservante 

            Água purificada q.s.p Veículo 

Fonte: Próprio autor 
 

         A Farmacotécnica foi fundamental para obtenção de dois tipos de géis e dois 

tipos de loções, no qual está representado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Bases farmacotécnicas desenvolvidas  

  

  

Fonte: Próprio autor 
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4.6.4 Controle de qualidade das bases desenvolvidas 

 

O processo de incorporação dos filtros solares sintéticos e extrato fluido às 

bases formuladas foi realizado após 24 horas de sua manipulação, à frio e somente 

quando feito o controle de qualidade. 

Foram realizados testes de controle de qualidade com as bases 

desenvolvidas antes da incorporação dos filtros solares e extrato de Ximenia 

ameriana L. tais como: avaliação das características organolépticas, teste de 

resistência a centrifugação pH, condutividade, espalhabilidade e viscosidade 

relativa.   

Após a verificação e análise desses resultados procedeu-se a incorporação 

dos ativos cosméticos a cada base e decorrido o tempo de 24 horas da incorporação 

esses mesmos testes foram realizados acrescentando-se apenas a análise de FPS 

(in vitro). 

4.6.5 Desenvolvimeto das formulações fotoprotetoras (FFPs) 
 
 

A partir das bases gel desenvolvida, foram incorporados os filtros químicos e 

extrato da Ximenia americana L., em diferentes concentrações nas formulações com 

veículos a base de gel, como mostra na tabela abaixo. 

 
Tabela 07: Composição quali-quantitatitva das FFPs em gel Aristoflex®. 
 

 Componentes Função F1 F2 F3 F4 

Filtro Hidrossólúvel Filtro químico 30% (m/m) 20% (m/m) 0% (m/m) 0% (m/m) 
Extrato de Ximenia 
americana L. Filtro teste 0% (m/m) 10% (m/m) 20% (m/m) 30% (m/m) 

Gel Aristoflex ® 
Base da 

formulação q.s.p q.s.p q.s.p q.s.p 
Fonte: Próprio autor 
 
 
Tabela 08: Composição quali-quantitatitva das FFPs em gel Carbopol®. 
 
Componentes Função F5 F6 F7 F8 

Filtro Hidrossólúvel Filtro químico 20% (m/m)  20% (m/m)  0% 0% 
Extrato de Ximenia 
americana L. Filtro teste 0%(m/m) 10% (m/m)  10% (m/m)  20% (m/m)  

Gel Carbopol® 
Base da 

formulação q.s.p q.s.p q.s.p q.s.p 
Fonte: Próprio autor 
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A partir das loções desenvolvidas, foram incorporados os filtros químicos e 

extrato hidroalcoólico da Ximenia americana L., em diferentes concentrações nas 

formulações com veículos em base emulsão, como mostra na tabela abaixo. 

 
Tabela 09: Composição quali-quantitatitva das FFPs em emulsão Lanette N®. 
 
Componentes Função F9 F10 F11 F12 
octilmetoxicinamato Filtro químico 7,5%(m/m) 5% (m/m)  7,5%(m/m) 0% (m/m) 

Benzofenona Filtro químico 5% (m/m)  3% (m/m)  0% (m/m) 0% (m/m) 
Extrato de Ximenia 
americana L. Filtro teste 0% (m/m) 10%(m/m)  10%(m/m)  20% (m/m)  

Lanette N® 
Base da 
Formulaçao q.s.p q.s.p q.s.p q.s.p 

Fonte: Próprio autor 
 
 
Tabela 10: Composição quali-quantitatitva das FFPs em emulsão Polawax®. 
 
Componentes Função F13 F14 F15 F16 
octilmetoxicinamato Filtro químico 7,5%(m/m)  5% (m/m)  7,5%(m/m)  0%(m/m) 

Benzofenona Filtro químico 5% (m/m)  3% (m/m)  0% (m/m) 20%(m/m)  
Extrato Ximenia 
americana L. Filtro teste 0% (m/m) 10,00%(m/m)  10%(m/m)  0% (m/m) 

Polawax® 
Base da 
Formulaçao q.s.p q.s.p q.s.p q.s.p 

Fonte: Próprio autor 
 
 
4.7 Testes de controle de qualidade e estudo de estabilidade preliminar das 

FFPs desenvolvidas 

 

Esse estudo também é conhecido como “Teste de Triagem”, pois apresenta 

como objetivo auxiliar e orientar a escolha das formulações (BRASIL, 2004). As 

amostras classificadas macroscopicamente como estáveis foram submetidas ao 

estudo de estabilidade preliminar.  

Para o desenvolvimento do estudo as amostras foram acondicionadas 

adequadamente em tubos transparentes com tampa. As amostras foram então 

submetidas a condições extremas de temperatura, nos chamados ciclos, sendo 

considerados para efeito de estudo de estabilidade preliminar. O estudo teve 

duração de 12 dias. Neste período cada amostra foi submetida a condições de 

estresse térmico. Os ciclos de congelamento e descongelamento alternam de 24 
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horas a 40 ± 20C (estufa), e 24 horas a 4 ± 20 C (geladeira) e à temperatura 

ambiente (BRASIL, 2004). A temperatura e umidade do ar foram verificadas através 

de um Termo-higrômetro digital de ambiente.  

Ao final do estudo (T12) foram realizados os controles de qualidade com 

ensaios analíticos e análises físico-químicas, mencionados anteriormente e foram 

comparados os resultados com a análise inicial (T0) de cada amostra com a amostra 

submetida à temperatura ambiente (TA) e a submetida aos ciclos de gelo e degelo 

(GD) (BRASIL, 2004). 

Durante a estabilidade preliminar alguns parâmetros visando garantir a 

qualidade do produto foram analisados tais como: aspecto, cor, odor, pH, 

viscosidade, espalhabilidade, teste de resistência à centrifugação. Os testes foram 

realizados diariamente durante o período de análise e as amostras foram avaliadas 

em triplicata, sendo a primeira avaliação 24 horas após a manipulação (ANVISA, 

2004). 

 

4.7.1 Propriedades organolépticas 

 

As propriedades organolépticas foram analisadas macroscopicamente. A cor 

foi comparada visualmente entre os produtos testados com a cor do padrão. Com 

relação ao odor, foi comparado o odor do produto teste com o odor do padrão.  

As amostras forão classificadas, como: normal, sem alteração; levemente 

modificada; modificada; intensamente modificada. 

A análise dos parâmetros organolépticos: aspecto, cor e odor foram utilizados 

para avaliação da estabilidade dos protetores solares. O objetivo desta análise foi 

observar mudanças entre as amostras e de uma mesma amostra, diariamente, 

durante todo o estudo de estabilidade preliminar que foi realizado (ANVISA, 2008). 

Com relação ao aspecto, cada amostra foi analisada avaliando-se 

características macroscópicas de instabilidade. Dessa forma, foram verificadas 

visualmente mudanças tais como, separação de fase, turvação e/ou precipitação.

  A comparação visual da cor foi realizada com cerca de 5 g de cada amostra 

que foram colocadas sobre vidros de relógio. A avaliação das amostras com relação 

as alterações de cor foram observadas por análise visual (colorimetria visual) 
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utilizando-se luz branca artificial. Já a análise de odor foi realizada diretamente 

através do olfato com cada amostra (ANVISA, 2008). 

 

4.7.2 Determinação do pH  e Condutividade Elétrica 

 

A determinação do pH e condutividade foi realizada em uma dispersão 

aquosa a 10% (p/p) da amostra em água destilada, usando pHmetro digital. O 

eletrodo foi inserido diretamente na dispersão aquosa (Farmacopéia Brasileira, 

2010) e valores mantidos entre 5,5 e 6,5, compatíveis com o pH cutâneo, foram 

usados como critério de estabilidade e compatibilidade farmacotécnica. 

 

4.7.3 Determinação da espalhabilidade 

 

A determinação da consistência por extensibilidade foi realizada como 

proposto por Isaac, (1998), adaptado de Bueno (1984). Este método oferece 

subsídios para a discussão da espalhabilidade relacionada à caracterização 

reológica da amostra.  Uma amostra de produto 0,3 g foi colocada entre duas placas 

de vidro, com 10 X 20 cm e 0,5 cm de espessura, sendo uma delas disposta sobre 

um papel milimetrado, colado em uma placa de madeira. Em seguida, foi realizada a 

adição de pesos de 250, 500, 750 e 1000 g, a cada dois minutos, na placa superior, 

promove o espalhamento da formulação, que pode ser medido como extensibilidade, 

a partir da leitura do diâmetro formado em milímetros.  

A espalhabilidade de cada amostra foi determinada através da seguinte equação: 

(Eq. 3  

Onde: 

E= espalhabilidade da amostra para um determinado peso (mm2) 

d= diâmetro médio (mm). 

 

4.7.4 Teste de resistência à centrifugação 

As amostras foram centrifugadas em temperatura, tempo e velocidade 

padronizados. Em seguida, avaliaram-se visualmente as amostras (BRASIL, 2004). 

Em tubo de ensaio cônico graduado foram adicionados 5 g de amostra, pesado em 
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balança semi-analítica e submetidas ao ciclo de 3000 rotações por minuto (rpm) 

durante 30 minutos à temperatura ambiente no aparelho de centrífuga (FERRARI, 

1998). 

 

4.7.5 Viscosidade relativa e perfil reológico 

 

A viscosidade é a medida da resistência do fluido ao fluxo de um sistema 

apos a aplicação de estresse. Sendo assim, quanto maior a viscosidade, maior será 

a resistência e a força aplicada para produzir o fluxo com determinada velocidade 

(THOMPSON, 2006; CORREA et al., 2005). 

Foi determinada a viscosidade relativa e reológica tanto para as amostras 

teste quanto para a padrão.  Na análise do comportamento reológico foram traçadas 

curvas ascendentes e descendentes, correspondentes as velocidades crescentes e 

decrescentes, a fim de serem classificados os sistemas em Newtonianos ou não-

Newtonianos, isto é, que apresentam, e ou não, viscosidade constante sob qualquer 

condição (ISAAC et al., 2008). 

A viscosidade foi determinada em viscosímetro, a escolha do sensor é de 

fundamental importância para a adequação da leitura. Cerca de 50 g de amostra 

foram analisados e o sensor imerso possibilita, sob velocidade crescente, a leitura 

das viscosidades. Podem ser traçadas curvas ascendentes e descendentes, 

correspondentes a velocidades crescentes e decrescentes, a fim de serem 

classificados os sistemas em Newtonianos ou não-Newtonianos. 

A viscosidade de cada amostra foi determinada a partir de viscosímetro 

rotativo (Quimis). O princípio do método consiste na medição do torque requerido 

para rodar um fuso imerso em um dado fluído. O rotor (spindle) escolhido para 

análise das amostras foi o 4. O procedimento foi o seguinte: mergulhou-se o fuso 

diagonalmente na amostra com temperatura estabilizada, até a marca (sulco) da 

haste do fuso, e o aparelho foi nivelado. A leitura da viscosidade foi realizada de 

acordo com o procedimento operacional do aparelho (ANVISA, 2008).  
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4.8 Determinação in vitro do fator de proteção solar (FPS)  

 

O FPS do extrato obtido, bem como das formulações desenvolvidas foi 

determinado in vitro pelo método espectrofotométrico desenvolvido por Mansur 

(1986), o qual utiliza soluções diluídas de amostras de fotoprotetores. 

Como veículos (bases) foram utilizados emulsão e gel. Não foram utilizados 

coadjuvantes técnicos para minimizar os interferentes. As leituras 

espectrofotométricas foram realizadas em espectrofotômetro UV/VIS (NOVA 

INSTRUMENTS, modelo NOVA 1600UV) em cubetas de quartzo de 1,0 cm de 

caminho óptico, na faixa de 290 a 320 nm com intervalos de 5 nm, este intervalo de 

comprimento de leitura corresponde  à faixa de radiação UVB.  

 

4.8.1 Análise do FPS das FFPs e do extrato hidroalcoólico de Ximenia americana L. 

 

Soluções hidroalcoólicas do extrato foram diluídas em álcool absoluto PA, e 

realizadas as leituras expectrofotométricas, em triplicata para as análises dos FPS, 

nas respectivas concentrações de 1%, 2%, 5% 10% (m/m). 

As absorbâncias obtidas foram adicionadas na equação (MANSUR, 1986) e 

obtido o FPS espectrofotométrico in vitro. Álcool etílico absoluto foi utilizado como 

diluente para as FFPs em base emulsão, na concentração de 0,2 µL/mL ou mg/L 

para futuras análises e o experimento foi realizado em triplicata (VIOLANTE, 2009).  

Nas FFPs em base gel, utilizou-se como diluente  água destilada. 

O fator de proteção solar (FPS), através de metodologia in vitro, foi proposta 

por Mansur et al. (1986), utilizando-se um espectrofotômetro e um cálculo tomando 

por base as faixas de absorbância, conforme Equação 4.  (Mansur et al, 1986). 

 

 Cálculo do FPS=       

(Eq. 4) 

 

Equação 4 – Cálculo matemático para determinação do fator de proteção 

solar através de metodologia in vitro. 

Fonte: Adaptado de  
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Onde: 

FC = fator de correção; 

EE (λ) = efeito eritematogênico da radiação solar em cada comprimento de 

onda (λ); 

I(λ) = intensidade de luz solar no comprimento de onda (λ); 

Abs (λ) = leitura espectrofotométrica da absorbância da formulação em 

solução em cada comprimento de onda (λ).  

 

4.8.2 Relação entre efeito eritematogênico e a intensidade da radiação em cada 

comprimento de onda 

 

Para calcular o valor de FPS de cada amostra de protetor solar foi utilizado a 

relação entre o efeito eritematogênico da radiação a intensidade da radiação 

apresentada na Tabela 11 abaixo, sendo os valores de EE  são constantes. A 

análise do FPS foi realizada com as amostras submetidas ao estudo de estabilidade 

preliminar. 

 

Tabela 11  –Valores para o produto (EE x I) em função do comprimento de onda 

para utilização do cálculo de fator de proteção solar (FPS). 

 

Comprimento de onda (nm) EE · I 

290 0,0150 

295 0,0817 

300 0,2874 

305 0,3278 

310 0,1864 

315 0,0839 

320 0,0180 

Total 1,0000 

Legenda: EE = efeito eritematógeno da radiação solar; I = intensidade de luz solar. 

Fonte: Adaptado de Mansur et al. (1986). 

 

 



REIS, S.A.G.B. Desenvolvimento de formulações fitocosméticas fotoprotetoras a base de Ximenia 
americana L., nativa no semiárido brasileiro                                  

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    

5555.  .  .  .  RESULTADOS E RESULTADOS E RESULTADOS E RESULTADOS E     
DISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃODISCUSSÃO    

 

 



REIS, S.A.G.B. Desenvolvimento de formulações fitocosméticas fotoprotetoras a base de Ximenia 
americana L., nativa no semiárido brasileiro                                  

 

 

73 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

5.1 Caracterização físico-química do pó de Ximenia americana L.  

 

5.1.1 Determinação da Distribuição Granulométrica 

 

Ao comparar os resultados obtidos na granulometria com a tabela de 

classificação existente na Farmacopeia Brasileira 5 ed., classificou-se o pó vegetal, 

em estudo, como sendo um pó grosso (Figura 11),  onde, 55,44% das partículas do 

pó vegetal encontraram-se retidas no tamis com orifícios de 425 µm o que corrobora 

com Tacon 2012, onde a maior parte do material vegetal ficou na faixa de 300 a 500 

µm, como não se obteve partículas com tamanhos acima de 1000 µm, optou-se por 

utilizar todo o material vegetal, uma vez que este tamanho é bastante adequado 

para processos extrativos.   

 

Figura 11 – Determinação Granulométrica do Pó de X. americana L. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

5.1.2 Determinação dos teores de umidade e cinzas totais por termogravimetria 

 

 A perda por dessecação tem como objetivo determinar a quantidade de 

substância volátil de qualquer natureza eliminada nas condições especificadas na 

monografia. Esta perda pode relacionar o percentual de umidade residual presente 

na droga vegetal, quando o material vegetal não possuir substâncias voláteis.  
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Devido a falta de monografia Farmacopeica especificando os limites a serem 

seguidos, os resultados foram confrontados com os valores observados nas 

monografias de diversas drogas vegetais descritas na Farmacopeia Brasileira 5 ed. 

(2010), estabelecendo limites de 8 - 14 % (MARQUES, 2012), onde o resultado 

obtido (9,17 ± 0,02) se encontra próximo ao menor limite descrito. O baixo 

percentual de umidade na droga vegetal favorece na estabilidade do material, por 

não possuir água suficiente para propiciar o desenvolvimento de micro-organismos, 

insetos, hidrólise e atividade enzimática com consequente deterioração dos 

constituintes da droga (COUTO, 2009). 

O ensaio de cinzas totais detecta as cinzas fisiológicas e cinzas não 

fisiológicas, um elevado valor nesse ensaio pode estar relacionado à presença de 

sujidades no material vegetal. O valor obtido de 3,66 ± 0,09 se encontra próximo aos 

menores limites descritos nas monografias para drogas vegetais da Farmacopéia 

Brasileira 5 ed. (2010). 

 

5.1.3 Caracterização térmica do pó da Ximenia americana L. 

 

A Figura 12 mostra as curvas TG, DTG e DTA do pó da X. americana L. As 

curvas TG/DTG, evidenciaram que a perda de água superficial ou de umidade ocorre 

entre 50 e 150 °C (∆m = 9,8%). Após a desidratação, a curva DTG mostrou quatro 

eventos térmicos distintos de perda de massa. Os dois primeiros ocorreram entre 

247 e 303°C com ∆m = 22% e 332 e 354°C (∆m = 14%) podendo ser observados no 

DTA como eventos exotérmicos. O terceiro evento de decomposição térmica ocorreu 

entre 490 e 505°C, envolveu perda de massa de 2,8% com a formação do material 

carbonáceo. Contudo, o último evento de perda de massa (∆m = 1,8%) 

correspondeu à queima do material carbonáceo formado na etapa anterior. Acima de 

600 °C pode-se encontrar o teor de cinzas que corresponde aos sais minerais ou 

impurezas contidas na amostra. 
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Figura 12 – Curvas TG/DTG/DTA do pó de X. americana obtidas com razão de 

aquecimento de 10°C min-1, em atmosfera dinâmica de N2  (50 mL min-1), 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Próprio autor.  

 

5.1.4 Determinação de substãncias extraíveis por álcool  

 

Usado método de extração a quente, de acordo com Farmacopeia Brasileira 

2010, feita em triplicata, à cápsula de porcelana tarada (CP1= 33,5780 nmg) e (CP2= 

34,4580 mg) , após em banho de água à 105ºC, evaporado ate secura total por volta 

de 6 horas, colocado em um dessecador por 30 mim, pesado e seus resultados 

foram CP1 foi de 33,8931 mg  e do CP2 foi de 34,7688 mg.  

Calculado a sua porcetangem média de materiais extráidos em mg/g de 

material seco, os resultado foram 0,034 mg/g.  

 

5.1.5 Determinação do pH  

 

Analise foi realizada através da imersão direta do eletrodo do pHmetro em 

cada amostra previamente diluída, realizado em triplicata com pH médio de 5,73.  

 

5.1.6 Determinação do teor dos polifenóis totais  

 

Os resultados da determinação de polifenóis totais obtiveram como resultado 

médio 6,60 ± 0,156 (com coeficiente de variação de 2,31%) expressos em termos de 
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catequina, corroborando com Pacheco e colaboradores (2013) que observaram u 

teor de prolifenóis totais diz que 9,19 ± 0,60, para o extrato (5% de material vegetal). 

  

5.1.7 Determinação do índice de espuma  

 

Os cálculos feitos no teste para testar o índice de espuma da Ximena 

Americana L., resultados descritos na tabela 5, em que observa-se o melhor 

resultado foi o 8º tubo de acordo com Farmacopeia Brasileira 2010 volume I, 5º 

edição. Portanto, o cálculo do índice da altura da espuma  foi realizado a partir do 

tubo de ensaio no numero 8 (1,7748 cm) ÷ 1000, o resultado do índice 572,08.  

 

Tabela 12 - Resultados da determinação do índice de espuma. 

 

Tubo Altura da 

espuma 

1 0,173 cm 

2 0,173 cm 

3 0,641 cm 

4 0,701 cm 

5 0,792 cm 

6 1,484 cm 

7 0,975 cm 

8 1,748 cm 

9 1,081 cm 

 10 1,642 cm 

 

5.1.8 Determinação da atividade hemolítica 

 

Assim existindo dois testes: o preliminar, aquele que de acordo com a 

Farmacopeia de 2010, são 4 tubos, sendo o teste foi feito em duplicata, foram 8 

tubos, após 6 horas à temperatura ambiente, os tubos foram examinados para 

verificação de sinais de hemólise total, de acordo com a farmacopeia a hemólise foi 
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observada no tubos 4 e 8 da duplicata, porque não foi utilizado o tampão fosfato, 

sendo este o controle positivo.  

Posteriormente foi realizado o teste principal usando 13 tubos e após 24 

horas em repouso nenhum dos 26 tubos (13 tubos em duplicata) produziu hemólise 

total.  

 

Figura 13 – Fotografia das amostras de maior concentração após teste para 

determinação da atividade hemolítica. 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

5.2 Estudo Fitoquímico do pó de Ximenia americana L. 

 

Na análise fitoquímica do extrato metanólico da casca de X. americana, foi 

identificada a presença de proantocianidinas condensadas e leucoantocianidinas, 

açúcares redutores e saponinas. Os demais metabólitos, como flavonóides, taninos 

gálicos, derivados cinâmicos, alcalóides, triterpenos, mono e sesquiterpenos não 

foram detectados nos ensaios realizados. 

Os resultados obtidos estão em consonância com os metabólitos secundários 

encontrados no estudo fitoquímico realizado por Brasileiro (2008), cujo material 

vegetal foi coletado na mesma região. 

Os resultados obtidos com a determinação da distribuição granulométrica, 

perda por dessecação, determinação de cinzas totais e perfil fitoquímico, 

determinação hemolítica, índice de espuma, neste trabalho, tornaram-se importantes 

no processo de identificação e padronização de parâmetros de qualidade para o pó 
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da casca de Ximenia americana L., para o desenvolvimento de formas farmacêuticas 

a partir de extrato fluido de Ximenia americana L.. 

 

5.3 Determinação do Perfil Cromatográfico por Cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE-DAD) e quantificação de marcadores comercialmente 

disponíveis para determinação de fingerprint da espécie Ximenia americana L. 

 

O maior valor para HCRF, encontrado no experimento 6 – Tabela 13 – cujo 

cromatograma pode ser visto abaixo na Figura 2 e igual a 93.999999, permitiu a 

identificação do metabólito secundário ácido gálico (Figura 3), com o tempo de 

retenção de 5 min aproximadamente  considerando o pico de absorbância 

semelhante (Figura 4). Convém ressaltar que este composto já fora previamente 

identificado em outros estudos, o que ratifica os resultados aqui obtidos (LAMIEN-

MEDA et al., 2008; LE et al., 2012; ZHEN et al., 2015). 

 

Figura 14 - Melhor resultado obtido para cromatograma conforme planejamento 

fatorial realizado (HCRF) para extrato da espécie X. americana L. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
        Fonte: Próprio autor.  
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Tabela 13 – Resultados obtidos para HCRF conforme planejamento fatorial para os 
experimentos. 
 
Experimento Número de 

picos 
Menor 
resolução 

(Tm – Ti)
a HCRFb 

1 81 0 12,342 81.000.012,34 
2 93 0 -6,76 92999993,02 
3 89 0 -7,381 88999992,62 
4 73 0 11,033 73000011,03 
5 91 0 -5,497 90999994,50 
6 94 0 -1 93999999,00 
7 85 0 2,741 85000002,74 
8 94 0 -6,082 93999993,20 
 
Legenda – a Diferença entre máximo valor aceitável para tempo de análise (tm) e 

tempo de retenção para o último pico cromatográfico (tl); 
b Resposta Hierárquica 

Cromatográfica (Hierarchical Chromatographic Response Function). 

 
Figura 15 - Estrutura química do composto ácido gálico 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                      Fonte: Próprio autor.  
 
 
 
Figura 16 - Espectro para absorbância do composto ácido gálico. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
   Fonte: Próprio autor.  
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Apesar de não identificados (devido a baixa resolução do cromatograma), 

estudos prévios indicam a presença dos compostos sambunigrina, glucogalina, 

quercetina e canferol (LE et al., 2012; ZHEN et al., 2015). Além disso, convém 

ressaltar o teor quantitativo – embora não seja esse o objetivo da presente pesquisa 

– de alguns compostos presentes na espécie em questão. 

De modo geral, e considerando-se os resultados encontrados, dois pontos 

merecem destaque: a) os compêndios oficiais (Farmacopeia Brasileira) não dispõem 

de dados acerca da caracterização físico-química da espécie estudada, o que torna 

o presente estudo não apenas pioneiro, mas também em uma fonte de dados que 

contribui no processo de padronização e identificação dos parâmetros de qualidade 

para o caule de X. americana L. e; b) Há ainda limitações metodológicas impostas 

pelos compêndios oficiais, como a falta de clareza técnica nos textos, bem como o 

fato de se tratar de métodos de análises de cunho geral, ao invés de levar em 

consideração as particularidades de cada espécie em questão, visto as 

particularidades inter e intraespecíficas dos seus metabólitos secundários. Além 

disso, não foi possível o desenvolvimento e validação do método por CLAE-DAD 

para a espécie envolvida, apesar dos resultados obtidos que auxiliam e orientam 

futuros projetos com base em uma abordagem por fingerprint (impressão digital). 

 

5.4 Características sensoriais e organolépticas das bases em T0 e T12 
 
 

As características organolépticas das bases desenvolvidas, foram verificadas 

também ao final do estudo (T12). Dessa forma, foram comparadas as diferenças em 

relação às características iniciais de T0 com as características desta mesma 

amostra submetida a TA e GD. Na tabela 14 a abaixo podemos verificar as 

características específicas do sensorial e na tabela 15 as características 

organolépticas das bases em gel e emulsão. 
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Tabela 14– Características sensoriais das bases cosméticas. 

 

Formas de 
apresentação 

Aplicação e 
espalhamento  

Sensação na pele Repelência 
em água 

Reaplicação  

Gel Fácil Boa Não Frequentes 

Emulsão O/A Fácil Boa 
 

Sim Menores 

Fonte: Próprio autor 
 

Tabela 15 - Características organolépticas das bases cosméticas. 

 

Formulações Aspecto Cor Odor 

Loção Lanette N® Homogêneo 
Branco leitoso 

opaco 
Característico da 

base 

Loção Polawax® Homogêneo Creme 
Característico da 

base 

Gel Aristoflex 
AVC® Homogêneo 

Transparente e 
límpido 

Característico da 
base 

Gel Carbopol® Homogêneo 
Transparente, 

brilhante e límpido 
Característico da 

base  

Fonte: Próprio autor 
 
 
Figura17 - Bases cosméticas desenvolvidas em gel e loção 
 

    

    
 
Fonte: Próprio autor. 
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5.5 Análise das espalhabilidades das bases e FFPs 

 

A espalhabilidade foi outro parâmetro analisado durante o estudo de 

estabilidade, em T0 e T12, nas duas condições (TA e GD) para as amostras em 

estudo. Primeiramente, é importante relacionar que a espalhabilidade é uma das 

características essenciais das formas farmacêuticas destinadas à aplicação tópica, 

pois está intimamente relacionada com a aplicação destas formulações no local de 

ação. Sendo assim, os produtos contendo filtros solares devem propiciar fácil 

espalhamento sobre a pele para garantir o FPS nominal (GASPAR; MAIA CAMPOS, 

2003). Os dados da espalhabilidade são importantes e podem incrementar aqueles 

obtidos com a viscosidade, auxiliando na conclusão sobre a estabilidade das 

amostras frente a este parâmetro. De maneira geral, alguns componentes da 

formulação podem influenciar nesse parâmetro tais como, os emolientes, 

umectantes e agentes filmógenos (silicones). 

 Os valores de espalhabilidade obtidos para as formulações, em função da 

força aplicada na mesma, obtidos nos testes nos perfis de espalhabilidade dessas 

formulações, em T0, assim como em T12. Os dados de espalhabilidade da amostra 

corroboram com a avaliação reológica, considerando que quanto menos viscosa é 

uma formulação maior sua espalhabilidade e que por sua vez melhora a 

aplicabilidade da formulação que é um parâmetro de qualidade e eficácia atribuído 

aos produtos cosméticos. As Figuras 17,18,19 20 e 21 mostram o comportamento 

das bases e formulações fotoprotetoras em relação da massa de cada placa 

padronizada no equipamento para o método utilizado. 

 
Figura18 - Gráficos das Espalhabilidades das bases em Gel 
 

 

Fonte: Próprio autor. 



REIS, S.A.G.B. Desenvolvimento de formulações fitocosméticas fotoprotetoras a base de Ximenia 
americana L., nativa no semiárido brasileiro                                  

 

 

83 

Figura19 - Gráficos das Espalhabilidades das bases em emulsão 

 
Fonte: Próprio autor. 
 
 
Figura 20 - Gráficos das Espalhabilidades das FFPs em gel Aristoflex® 

     

      
Fonte: Próprio autor. 
 
  
 
 
 
 



REIS, S.A.G.B. Desenvolvimento de formulações fitocosméticas fotoprotetoras a base de Ximenia 
americana L., nativa no semiárido brasileiro                                  

 

 

84 

 
Figura 21 - Gráficos das Espalhabilidades das FFPs em em gel Carbopol® 
 

 
 
 

 
Fonte: Próprio autor 
 
 
 
Figura 22- Gráficos das Espalhabilidades das FFPs em emulsão Lanete®/ 
Polawax® 
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Fonte: Próprio autor. 
 
 

5.6 Avaliação do pH e condutividade das diferentes bases FFP desenvolvidas 

 

A análise de pH e da condutividade elétrica é outra técnica que tem como 

objetivo avaliar a instabilidade físico-química de cada amostra. No caso da análise 

de pH, segundo o Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos, este parâmetro 

compatibiliza 3 diferentes aspectos: estabilidade de ingredientes da formulação, 

eficácia e segurança do produto (ANVISA, 2008). 

Nesta pesquisa, a análise de pH teve como objetivo verificar a 

biocompatibilidade do pH das bases e de cada FFP com o pH da pele, 

considerando-se também que o pH é um dos fatores que mais influenciam em um 

estudo de estabilidade.  Segundo Baby (2008), o pH da pele varia entre 6,0 a 7,2, 

porém outros estudos mencionam que dependendo da região aferida há uma 

variação de pH maior na pele.  
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Os resultados da análise de pH, em T0, de cada amostra, demonstraram  que 

algumas formulações apresentam um pH mais compatível com o pH da pele em 

relação a outras. Já as formulações que apresentaram um pH ácido, inferior ao pH 

compatível com a pele. A análise de pH também foi realizada com as amostras em 

T12, tanto as submetidas a TA quanto a GD 

 

5.6.1 pH das diferentes bases 

 

Tabela 16 - Medida de pH das FFPs. 

 

Condição 
 
 

Gel 
Aristoflex® 

Gel 
Carbopol® 

Emulsão 
Lanette® 

Emulsão 
Polawax® 

T0 
 

4,79 ± 0,20 6,60 ± 0,16 6,36 ± 0,11 6,88 ± 0,05 

T12 GD 
 

4,88 ± 0,16 6,65 ± 0,070 5,82 ± 0,03 6,85 ± 0,12 

T12 TA 
 

5,14 ± 0,42 5,93 ± 0,42 5,8 ± 0,18 6,86 ±0,036 

* Média ± Desvio Padrão; Diferença significativa quando p < 0,05.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

5.6.2 pH nas formulações em base gel Aristoflex® 

 

Tabela 17 - Medida de pH das FFPs. 

 

Condição 
 

F1 F2 F3 F4 

T0 
 

4,69 ± 0,18 
 

4,78 ± 0,50 
 

4,85 ± 0,26 
 

5,11 ± 0,02 
 

T12 GD 
 

4,36 ± 0,06 
 

4,68 ± 0,19 
 

4,52 ± 0,15 
 

5,25 ± 0,18 
 

T12 TA 
 

4,61 ± 0,05 
 

4,53 ± 0,12 
 

4,75 ± 0,09 
 

4,89 ± 0,03 
 

* Média ± Desvio Padrão; Diferença significativa quando p < 0,05.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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5.6.3 pH nas formulações em base Gel Carbopol® 

 

Tabela 18 - Medida de pH das FFPs. 

 

Condição 
 

F5 F6 F7 F8 

T0 
 

5,90 ± 0,06 
 

5,80 ± 0,06 
 

5,88 ± 0,03 
 

5,06 ± 0,16 
 

T12 GD 
 

6,28 ± 0,15 
 

5,55 ± 0,28 
 

5,54 ± 0,10 
 

5,33 ± 0,12 
 

T12 TA 
 

5,32 ± 0,35 
 

5,38 ± 0,035 
 

5,57 ± 0,10 
 

4,90 ± 0,21 

* Média ± Desvio Padrão; Diferença significativa quando p < 0,05.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

5.6.4 pH nas formulações em base loção Lanette® e Polawax® 

 

Tabela 19 - Medida de pH das FFPs. 

 

Condição 
 

F9 F10 F11 F12 F13 

T0 
 

6,42 ± 0,046 5,30 ± 0,17 
 

5,12 ± 0,10 
 

6,48 ± 0,32 
 

5,76 ± 0,31 
 

T12 GD 
 

6,24 ± 0,11 
 

5,16 ±0,064 
 

5,52 ± 0,18 
 

6,26 ± 0,21 
 

5,68 ± 0,23 
 

T12 TA 
 

6,07 ±0,12 
 

5,60 ± 0,15 
 

5,79 ± 0,07 5,86 ± 0,08 
 

5,80 ± 0,36 
 

* Média ± Desvio Padrão; Diferença significativa quando p < 0,05.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

5.6.5 Condutividade elétrica nas diferentes bases desenvolvidas 

 

A alteração de condutividade elétrica em sistemas dispersos também pode 

indicar instabilidade da formulação. Dessa forma, o aumento da condutividade está 

relacionado à coalescência e a diminuição com agregação (ANVISA, 2004). Esse 

parâmetro é influenciado pelas substâncias que compõem a formulação e suas 

respectivas estruturas químicas, além da carga eletroquímica da molécula.  
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Modificações nos valores da condutividade permitem a detecção de 

cremação, sedimentação ou inversão de fase. De acordo com alguns autores a 

condutividade é frequentemente usada para determinar a natureza das emulsões e 

para controlar a sua estabilidade durante o período de estocagem. Além disso, esse 

método é sensível a mudanças pequenas na estrutura das emulsões (MASMOUDI et 

al., 2005). 

Os resultados obtidos de condutividade elétrica de cada amostra em T0 em 

relação a T12, considerando as condições TA e GD, estão apresentados nas 

Tabelas 20 e 21. Apresentaram valores que estão dentro da conformidade das 

sugerindo dizer que as formulações, permaneceram inalteradas, quando submetidas 

aos testes de ciclos de gelo e degelo. 

 

Tabela 20 - Medida da condutividade elétrica (mV) das FFPs.  

Condição Gel 
Aristoflex® 

 

Gel 
Carbopol® 

Emulsão 
Lanette® 

Emulsão 
Polawax® 

T0 
 

137,88 ± 1,60 
 

66,60 ± 5,09 
 

92,20 ± 4,30 
 

67,30 ± 2,78 
 

T12 GD 
 

143,03 ± 1,99 
 

69,07 ± 4,72 
 

120,40 ± 1,11 
 

69,87 ± 3,80 
 

T12 TA 
 

135,63 ± 3,51 
 

65,27 ± 6,59 
 

137,33 ± 17,01 
 

92,83 ± 6,08 
 

* Média ± Desvio Padrão; Diferença significativa quando p < 0,05.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

5.6.6 Condutividade nas formulações em base gel Aristoflex® 

 

Tabela 21- Medida da condutividade elétrica (mV) das FFPs. 

Condição 
 

F1 F2 F3 F4 

T0 
 

139,47 ± 4,42 
 

137,20 ± 2,01 
 

137,20 ± 8,00 138,18 ± 6,35 
 

T12 GD 
 

139,73 ± 5,71 
 

129,67 ± 0,95 
 

147,97 ± 3,57 129,87 ± 1,36 
 

T12 TA 
 

139,73 ± 5,71 
 

151,20 ± 1,70 
 

142,77 ± 1,29 
 

137,93 ± 2,15 
 

* Média ± Desvio Padrão; Diferença significativa quando p < 0,05.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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5.6.7 Condutividade nas formulações em base gel Carbopol® 

 

Tabela 22- Medida da condutividade elétrica (mV) das FFPs.  

 

Condição 
 

F5 F6 F7 F8 

T0 
 

88,4 ± 4,42 
 

125,03 ± 3,58 
 

119,7 ± 1,73 
 

131,27 ± 2,64 
 

T12 GD 
 

80,2 ± 6,83 
 

138,67 ± 5,03 
 

125,73 ± 3,19 
 

131,43 ± 2,38 
 

T12 TA 
 

130,17 ± 1,96 
 

139,9 ± 2,88 
 

130,77 ± 1,58 
 

150,17 ± 1,96 
 

* Média ± Desvio Padrão; Diferença significativa quando p < 0,05.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

5.6.8 Condutividade nas formulações em base loção Lanette®/Polawax® 

 

Tabela 23- Medida da condutividade elétrica (mV) das FFPs. 

 

Condição 
 

F9 F10 F11 F12 F13 

T0 
 

93,20 ± 4,39 
 

130,83 ±8,11 
 

130,33±1,53 
 

107,67±1,24 
 

74,63±8,62 

T12 GD 
 

108,17±4,01 
 

133,40±2,69 
 

128,33±1,53 
 

113,67±3,51 
 

69,63±2,50 
 

T12 TA 
 

104,43±5,87 128,30±1,54 
 

120,67±4,16 
 

130,67±2,52 
 

75,4± 8,07 
 

* Média ± Desvio Padrão; Diferença significativa quando p < 0,05.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

5.7 Determinação in vitro do fator de proteção solar (FPS)  

 

Considerando-se que o método de análise de FPS (in vitro) utilizado foi o de 

Mansur (1986) e que este é o único método in vitro permitido, conforme a RDC nº 

237 de 22 de agosto de 2002 e que o mesmo apresenta boa correlação com o 

método de análise in vivo (BRASIL, 2002). Desse modo, os resultados de FPS 

obtidos a partir desse método seriam indícios relevantes da possível atividade 

fotoprotetora in vivo.  
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 Um exemplo dessa boa correlação do método de Mansur é o estudo de 

Santos et al., (1999), no qual foi utilizado os mesmos parâmetros de avaliação in 

vitro. Foi realizado um estudo comparativo entre os valores, obtidos pelo método de 

Mansur (in vitro). De acordo com a RDC nº 30 de 1 de junho de 2012, há uma 

designação de categoria de proteção com a qual pode-se classificar os níveis de 

proteção de acordo com o FPS do protetor solar em: baixa (FPS: 6-14,9), média 

(FPS: 15-29,9), alta (FPS: 30-50),  e muito alta proteção (FPS: > 50) (BRASIL, 

2012). Considerando-se essa classificação do ponto de vista do nível de proteção 

oferecido pelas amostras analisadas. 

 

5.7.1 FPS do extrato de Ximenia americana L. 

  

 As análises dos extratos de Ximenia americana L. em diferentes 

concentrações demonstraram que apresenta um potencial de atividade fotoprotetora, 

no qual podemos observar na Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Valores de FPS dos Extratos nas concentrações (1%, 2%, 5%, 10%).  

 
Cálculo do FPS-UVB 

 

 
Concentração 
Extrato de Ximenia 
americana L 

 
1% 

 
2% 

 
5% 

 
10% 

 

FPS-UVB 

 
14,57±0,67 
 

 
16,23 ±0,36 
 

 
18,07 ± 0,33 
 

 
21,02 ± 0,60 

 

* Média ± Desvio Padrão; Diferença significativa quando p < 0,05.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

 

 

 

 

 



REIS, S.A.G.B. Desenvolvimento de formulações fitocosméticas fotoprotetoras a base de Ximenia 
americana L., nativa no semiárido brasileiro                                  

 

 

91 

Figura 23 - Gráfico do FPS dos extratos de Ximenia americana L. 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. Diferença significativa quando p < 0,05 

 

5.7.2 FPS das FFPs em base gel 

 

 As formulações em gel desenvolvidas com propósito de ação fotoprotetora 

todas apresentaram atividade fotoprotetoras, sendo que algumas apresentaram 

maior FPS que outras. Entretanto podemos usar como modelo seletivo para o 

desenvolvimento de outros fitocosméticos com maior potencial de fotoproteção, 

como podemos observar na tabela 25. 

 

Tabela 25 – Valores de FPS das FFPs (F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, e F8);  

* Média ± Desvio Padrão; Diferença significativa quando p < 0,05.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Cálculo do FPS-UVB 

 

Formulação 

 

F1 

 

F2 

 

F3 

 

F4 

 

F5 

 

F6 

 

F7 

 

F8 

 

FPS-UVB 

 

11,37 ± 

0,51 

 

 

12,35 ± 

0,49 

 

5,21 ± 

0,11 

 

5,92 ± 

0,23 

 

5,47± 

0,27 

 

12,86± 

0,19 

 

4,98 ± 

0,17 

 

5,24 ± 

0,15 
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Figura 24- Gráfico de FPS das FFPs em base gel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. Diferença significativa quando p < 0,05. 

  

5.7.3 FPS das FFPs em base emulsão 

 

Tabela 26 – Valores de FPS das FFP (F9, F10, F11, F12 e F13);  

 

Cálculo do FPS-UVB  

FORMULAÇÃO 

LOÇÃO 

 
F9 

 
F10 

 
F11 

 
F12 

 
F13 

 
FPS-UVB 

 
 

 
34,37 ± 0,44 
 

 
32,45 ± 0,67 

 

 
25,25 ± 0,41 

 

 
5,94 ± 0,42 

 

 
31,48 ± 0,80 

 

* Média ± Desvio Padrão; Diferença significativa quando p < 0,05.  

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Figura 25- Gráfico de FPS das FFPs em base emulsão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. Diferença significativa quando p < 0,05. 

 

5.8 Viscosidade relativa 

 

O conhecimento dos parâmetros reológicos é de fundamental importância 

visto que um adequado fluxo dos sistemas é exigido para que a atividade 

terapêutica, ou as funções cosméticas do produto, sejam asseguradas 

(WOOLFSON, 2000). 

Estudos sobre reologia de formulações farmacêuticas de uso tópico têm se 

tornado cada vez mais frequentes nas pesquisas realizadas pela comunidade 

científica, até mesmo porque hoje nota-se que a estabilidade física de uma 

formulação é fundamental para o controle de qualidade, aceitação pelo consumidor 

e eficácia da mesma (CORRÊA, 2005). 

No caso, das formulações que apresentaram comportamento tixotrópico, as 

apresentaram como vantagem ter uma maior vida de prateleira, pois durante o 

armazenamento estes apresentaram viscosidade constante, o que dificulta a 

separação dos constituintes da formulação. Além dessa vantagem, os produtos com 

essas características são de bastante interesse, pois as formulações se deformam 

durante a aplicação, ou seja, tornam-se mais fluídas facilitando o espalhamento e 

recuperando a viscosidade inicial no momento em que se encerra a aplicação, o que 

evita que o produto escorra (GASPAR; MAIA CAMPOS, 2003).  
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De maneira geral, alguns componentes da formulação podem influenciar 

nesse parâmetro tais como, os emolientes, umectantes e agentes filmógenos 

(silicones). 

.Os resultados da análise reológica de cada formulação estão expostos nas 

Figuras 26 a 30, onde foram comparados os valores de viscosidade (mPa.s) em 

função da velocidade de cisalhamento (variação de rpm) em análise ascendente (10 

a 60 rpm) e descendente (50 a 10 rpm), com a temperatura de análise das amostras 

foi mantida em 24 ± 2º C. Analisando os gráficos da análise reológica das bases e 

das formulações fotoprotetoras, constatou-se que nenhuma das amostras obedece à 

lei de Newton, sendo classificadas como fluidos não-newtonianos. Esse é o tipo de 

comportamento reológico esperado para sistemas emulsionados, entretanto nas 

formulações em gel também apresentaram comportamento reológico semelhante. 

Os géis hidrossolúveis possuem na maioria das vezes, comportamento 

reológico do tipo pseudoplástico e tixotrópico, ou seja, deformam-se durante a 

aplicação tornando-se mais fluidos, facilitando o espalhamento e recuperando a 

viscosidade inicial no momento em que se encerra a aplicação, evitando que o gel 

escorra (AULTON, 2005). 

Com relação as amostras, comparou-se o comportamento reológico de T0 

com T12 (TA e GD). Através da análise dos gráficos verificou-se que não há 

diferença significativa considerando (p < 0,05). Pode-se observar ainda nas Figuras 

26 a 30 que tanto para T0 quanto TA e GD, a curva ascendente demonstra que as 

formulações apresentaram um comportamento pseudoplástico e a tendência de 

voltar à viscosidade inicial, observado principalmente na curva de TA, e com isso 

nas formulações apresentaram característica tixotrópica. 
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5.8.1 Resultados das leituras das viscosidades nas bases e formulações 

 
Figura 26- Gráficos das viscosidades nas bases em gel 
 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 
 
Figura 27- Gráficos das viscosidade nas Bases loções 
 

        
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Figura 28- Gráficos das viscosidades nas formulações em gel Aristoflex®  
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Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 
Figura 29- Gráficos das viscosidades nas formulações em gel Carbopol® 
 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Figura 30 – Gráficos das viscosidades nas formulações em emulsão Lanette® e 
Polawax® 

 

  

 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

5.9 Teste de resistência à centrifugação 

 

   O ensaio de centrifugação é amplamente utilizado em estudos de 

delineamento de formulações em veículos emulsionados e tem como objetivo avaliar 

a ocorrência ou não de separação de fases, o que possibilita identificar as 

formulações aptas a participarem do estudo de estabilidade preliminar (PRESTES et 

al., 2009).  
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O teste de centrifugação produz estresse na amostra simulando um aumento 

na força de gravidade, aumentando a mobilidade das partículas e antecipando 

possíveis instabilidades. Estas poderão ser observadas na forma de precipitação, 

separação de fases, formação de coalescência entre outras.  

Após centrifugação, as amostras foram observadas visualmente, verificando a 

ocorrência ou não de alterações, observando-se os seguintes critérios: 

(1) Estável 

(2) Levemente não homogêneo  

(3) Iniciando separação 

(4) Separação total das fases 

     (BRASIL, 2004) 

 

A partir do teste de resistência à centrifugação realizado com as amostras, foi 

possível obter como resultado que as formulações preparadas foram estáveis, ou 

seja, não ocorreu separação de fases após o teste, o que as classifica como produto 

estável. 

 

Figura 31 – Formulações após o teste de resistência à centrifugação 

   
 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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6. CONCLUSÃO  

 

Na análise fitoquímica do extrato metanólico da casca de Ximenia. americana, 

foi identificada a presença de proantocianidinas condensadas e leucoantocianidinas, 

açúcares redutores e saponinas. Os demais metabólitos, como flavonóides, taninos 

gálicos, derivados cinâmicos, alcalóides, triterpenos, mono e sesquiterpenos não 

foram detectados nos ensaios realizados. 

O extrato da X. americana L. em diferentes concentrações apresentou um 

potencial de atividade fotoprotetora, podendo posteriormente ser associado com 

filtros químicos sintéticos com o propósito de amplificar a atividade fotoprotetora e se 

trabalhar cada vez mais com mais produtos naturais que sintéticos. 

As bases desenvolvidas apresentaram boa espalhabilidade e compatibilidade 

farmacotécnica com extrato hidroalcoólico da Ximenina Americana L., sendo assim 

como estratégias de bases farmacotécnicas com qualidade para testar outros 

extratos de recursos naturais do semiárido, considerando-se os parâmetros 

analisados e que é necessário realizar um planejamento prévio dos insumos a serem 

utilizados, desde a base até a incorporação dos ativos cosméticos, seja sintéticos ou 

naturais, para obtermos formulações com características aceitáveis. 

Com base nos resultados obtidos das análises desse estudo poderão ser 

também utilizados como modelo para futuros estudos de outras espécies da região, 

no desenvolvimento de formulações fotoprotetoras com qualidade.  

Portanto, este trabalho demonstra a relevância e aplicação de matéria-primas 

de origem vegetal em produtos cosméticos, contribuindo de maneira exponencial 

para uma bioprospecção científica e tecnológica na região. Porém, estudos 

adicionais in vivo são necessários para confirmação do potencial fotoprotetor, como 

proposta inovadora do desenvolvimento de um cosmético e registro na ANVISA. 
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DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES FITOCOSMÉTICAS 
FOTOPROTETORAS A BASE DE Ximenia americana L. NATIVA DO SEMIÁRIDO 
BRASILEIRO. 
 
SILVIO ALAN G. B. REIS1; AUGUSTO S. P. SILVA1; PRISCILA A. R. ATAIDE1; 
TALITA M. GONÇALVES1; PEDRO J. ROLIM-NETO2. LARISSA ARAÚJO ROLIM1 
 
1 Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. 
2 Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 
  
Introdução: A incidência da radiação ultravioleta sobre a pele apresenta efeitos 
nocivos. Desse modo, o uso de fotoprotetores é imprescindível para minimizar os 
danos causados à saúde. Os fitocosméticos, desenvolvidos a partir de extratos de 
plantas, são capazes de absorver a radiação UV por possuirem compostos 
aromáticos. Objetivos: Desenvolver formulações fitocosméticas, investigar ação 
fotoprotetora à base de extrato de Ximenia americana L. Métodos: O extrato 
hidroetanólico (70%) das cascas do caule foi obtido por extração a quente (40ºC) 
com agitação (200 RPM) durante uma hora. Foi realizado um estudo de pré-
formulação buscando realizar a seleção adequada de excipientes quali-
quantitativamente para o desenvolvimento das formulações: emulsão (lanette® N) e 
gel (aristoflex®), bem como, em diferentes concentrações de incorporação de extrato 
fluido. Os parâmetros de qualidade analisados foram: pH, espalhabilidade, 
viscosidade e fator de proteção solar (FPS), em triplicata. Na avaliação da atividade 
fotoprotetora, foi utilizado o método in vitro espectrofotométrico, na qual as amostras 
diluídas em concentração de 0,2 mg/mL e realizada a varredura entre os 
comprimentos de onda de 290 a 320 nm calculando o FPS. Resultados: Foram 
obtidas 4 formulações farmacotecnicamente estáveis com uma boa espalhabilidade, 
perfil reológico tixotrópico e  pH compatível com a pele,  dentro do preconizado pelos 
compêndios oficiais. Os resultados obtidos demonstraram com potencial de 
proteção, com valores de FPS de 6,13 para a emulsão lanette® N a 10% (pH=6,29), 
15,12 para emulsão lanette® N 20% associado com filtro químico (pH=6,12), 6,41 
para o gel de aristoflex® a 10% (pH=5,12) e 17,07 para o gel de aristoflex® a 20% 
associado com filtro químico (pH=4,84). Conclusões: Foram obtidas formulações 
fitocosméticas a base de X. americana estáveis e de qualidade, contribuindo para 
uma bioprospecção tecnológica regional. Porém, estudos adicionais in vivo são 
necessários para confirmação do potencial fotoprotetor. 
 
Palavras-chave: Ximenia americana; Fitocosméticos; Fotoproteção. 
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PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF PULVERIZED MATERIAL 

FROM THE STEM BARK OF XIMENIA AMERICANA L. AND DETERMINATION 

OF ITS CHROMATOGRAPHIC PROFILE BY HIGH PERFORMANCE LIQUID 

CHROMATOGRAPHY (HPLC-DAD) 

 

Luciana Neiva Antunes Lima1- Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Augusto Santana Palma Silva2 – Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). 

Silvio Alan Gonçalves B. Reis3 – Universidade Federal do Vale do São Francisco 
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Abstract: Ximenia americana L., commonly known as white plum, features saponins, 
flavonoids and tannins. Due to its use by the general population, studies to specific potential 
pharmacological activities demonstrated antioxidant and analgesic action which directs the 
need for standardization of the contents of those metabolites. The present study aimed to 
physicochemical characterization of the stem of the species, starting from methodological 
protocol which included literature review, polyphenols content, pH and analysis by High-
Performance Liquid Chromatography (HPLC) using factorial design tool for determining the 
best chromatographic profile. Results include an average polyphenols content of 6.60 ± 0.156, 
and a 5.73 value for pH. HPLC analysis allowed the identification of the compound gallic 
acid. As conclusions, the authors note the need to use statistical tools for the development of 
reliable analytical methodologies for the identification of direct markers for species and 
contribute significantly to the future development of more complex analytical methods. 
Keywords: Ximenia americana L.; Phytochemical; Physicochemical characterization; HPLC-
DAD; Factorial planning.  
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1. INTRODUCTION 

 

Brazil has the greatest biodiversity in the world, estimated at about 20% of the total number of 

species on the planet, but only 10% of them have been evaluated with respect to their 

biological characteristics and only 5% with phytochemicals goals. It also has a huge cultural 

diversity and also a large repertoire of plants with potential economic and medicinal value, 

but that is still little explored (Araújo et al., 2007) 

A region with a rich diversity of plants is the Northeast, possessing habitats ranging from 

tropical forest, occurring in northern Maranhão, Mata Atlântica, mangroves and coastal dune 

systems, to dry forests and savannas (Andrade-Lima, 1981). The study of the traditional uses 

of plants and its products in this area have gradually increased in recent years (Agra et al., 

2007). However, there are few plant populations of this biome studied. Due to this ignorance, 

it is estimated that very little of their benefits are in fact exploited by man, such as the 

Ximenia (X.) americana L. (Silva et al., 2008). 

Belonging to the Olacaceae family, wild plum (X. americana) can also be found in the regions 

of New Zealand, Africa, India, South and Central America (Sacande & Vautier, 2006) and is 

easily located in tropical areas whose altitude ranges between zero to 2000 meters, with a 

variation in average temperature between 14° to 30° C with mean values for precipitation 

between 300 and 1250 mm / year (Maia, 2004). 

Also popularly known as wild plum and plum form the woods, it makes up the so-called 

shrub-tree extract Caatinga biome, representing one of its main species. During the driest 

periodes of the year - a time when most of the species loses its leaves - this species is notable 

for presenting fully green leaves, characterizing it as a species resistant to drought. Its fruiting 
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period is rather short, concentrated in the months from December to January (Silva et al., 

2008). 

Its bark, reddish, flat, demonstrates various therapeutic activities and is used for various 

purposes, such as the treatment for malaria, leprosy, headache, skin infection hemorrhoids and 

treatment of mucosal inflammation (Brasileiro et al., 2008). 

Considering its use by the population, the existing scientific literature to date does not show 

identification studies and quantification by high-performance liquid chromatography (HPLC) 

of its main secondary metabolites, with only studies involving other fractions of the plant such 

as root, fruit and seeds (Luna, 2006). 

Accordingly, it is necessary the presence of safe and reproducible method for qualitative and 

quantitative analysis via HPLC of the main secondary compounds present in the bark of 

Ximenia americana  L. species, guiding principle of this research. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Library Survey 

Bibliographical survey was conducted targeting methodologies to identify chemical markers 

present in Ximenia americana  L. by High Performance Liquid Chromatography methodology 

coupled with diode array detector (HPLC-DAD) in the databases online Natural Products 

Alert (NAPRALERTsm, Chemical Abstracts, Web of Science, Virtual Health Library 

(Bireme) and Scientific Electronic Library Online (SciELO). 

 

2.2. Obtaining and characterization Physical Chemistry 

Obtaining and physicochemical characterization - consisting of the steps a) drying preparation 

and grinding of the material, b) determination of particle size distribution, c) determination of 

loss on drying and content of total ash, d) determination of moisture and ash content total 
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thermal property, e) determination of extractable substances by alcohol, f) determination of 

pH, g) determining the content of total polyphenols, h) determining the foam index, i) 

determination of hemolytic activity and, j) survey methodology phytochemical - the kind of 

powder in question was performed using peels from the stem of X. americana L. collected in 

Serra Talhada-PE from December of 2013 and registered in the Herbário Dárdano de Andrade 

Lima do Instituto Pernambucano de Pesquisa Agropecuária (IPA 73349). 

 

 

2.2.1 Research 

The research was carried out on Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos (LTM) from 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Campus Recife-PE and Central de Análise de 

Fármacos, Medicamentos e Alimentos (CAFMA) of Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF), Campus Petrolina. Fresh material was then subjected to drying 

process in an oven with circulating air temperature of approximately 35ºC for seven days 

followed by trituration process forage and standardization in a Wiley mill using 20 mesh 

knitting. 

  

2.2.2 Particle size distribution 

To determine the particle size distribution was held in triplicate analysis using sieves of 850, 

425, 250 and 150µm, as recommended by the Brazilian Pharmacopoeia 5th Edition (2010). 

The loss on drying by gravimetric method and total ash, also according to the criteria of the 

Brazilian Pharmacopoeia (2010), was performed in triplicate. Calibration of the instrument 

was checked prior to testing and employing a standard calcium oxalate monohydrate, 

according to The American Society for Testing and Materials (Begley & Landes, 1972) 
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2.2.3  Determination of loss by drying and total ash 

The loss by drying by the gravimetric method, and total ash was performed in triplicate, as 

described in the Brazilian Pharmacopoeia 5th Edition (2010). 

 

2.2.4 Determination of levels of total moisture and ash by thermogravimetry 

The study of the thermal properties of the powder of X. americana was conducted by 

thermogravimetry (TG), derivative thermogravimetry (DTG) and differential thermal analysis 

(DTA). The TG / DTG curves / DTA were obtained in the temperature range between 25 and 

800 ° C using thermo balance Shimadzu® model DTG 60, under dynamic air atmosphere (50 

mL min-1), heating rate of 10 ° C min-1 using platinum crucible containing sample mass 

around 20 mg. Calibration of the instrument was checked prior to testing and employing a 

standard calcium oxalate monohydrate, according to The American Society for Testing and 

Materials (1993), Silva (2010) and Araujo et al., 2006. 

 

2.2.5 Determination of extractable substance by alcohol 

Determination of substances extractable by alcohol followed the recommendation of the 

Brazilian Pharmacopoeia by the hot extraction method performed in duplicate. The method 

consists in weighing in a 250 mL Erlenmeyer flask (polished mouth) about 4,0 g of dried 

plant drug, finely pulverized. It was added about 100 mL of water and weighed to obtain a 

total weight, including the bottle. Glassware was stirred vigorously and allowed to stand for 1 

hour. Glassware was coupled to a reflux condenser and heated for 1 hour, followed by cooling 

and weighing. After the reflux, the corrected original weight solvent specified in the test for 

plant drug. After homogenization and filtration (dry filter), transferred 25 mL of the filtrate 

into a tared porcelain crucible in water bath at 105°C, followed by evaporation to complete 

drying for 6 hours. After this process, the sample was placed in a desiccator for 30 minutes 
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and then weighed immediately. Finally, we calculated the percentage materials extracted in 

mg / g dry material. 

 

2.2.6 Determination of pH 

 The pH determination was performed in triplicate using a pHmeter MS Tecnopon® 

Instrumentation. 

 

2.2.7 Determination of total polyphenols content 

For determining the content of total polyphenol, an aliquot of 3 ml from the X. americana 

extract at a concentration of 240 ug / ml was transferred to 50 ml volumetric flask of glass and 

then was added 2 ml of the reactive Folin Ciocalteau. After 2 minutes, there was added 10 ml 

of sodium carbonate solution 15% (w / v) and the volume was completed with distilled water. 

The solution was allowed to stand for thirty minutes before being analyzed in a 

spectrophotometer at a wavelength of 760 nm. The clearing solution was prepared in the same 

manner, in the absence of the sample aliquot. The maximum reading was previously 

determined from scanning spectrum in the range 200 to 900 nm. 

 

2.2.8 Determination of the foam index 

The determination of the foam index was performed using 1 g of powdered plant material, 

which was transferred to an Erlenmeyer flask containing 50 mL of boiling water. The sample 

was then cooled and filtered into a volumetric flask supplementing the volume to 100 mL. 

The decoct obtained was distributed in 10 vials (with cap) in order to form a series increasing 

volumes (1 to 10 mL) of decoct supplementing up to a final volume of 10 mL (with deionized 

water). The tubes were then vigorously shaken in the vertical direction and up-down 
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directions, up and down for 15 seconds followed by resting for 15 minutes to check the 

formed foam level. 

 

2.2.9 Determination of hemolytic activity 

For determination of hemolytic activity, sodium citrate was added (3,65% w / v) to a 

container with cover up to 10% of its capacity. Stir the flask and then added to fresh bovine 

blood, followed by further stirring and storage in a refrigerator at a temperature between 2 and 

4 ° C. Then it was diluted in a volumetric flask of 50 mL, 1 mL of blood with citrate in a 

quantity of phosphate buffer (pH 7,4) sufficient for a final volume of 50mL. For the reference 

solution, 10mg of saponin transferred into a 100 mL volumetric flask and completed to 

volume with phosphate buffer. They were then carried out a) preliminary test (8 tubes) and b) 

main test (26 tubes). 

 

2.2.10 Phytochemical screening 

For the method for phytochemical screening, aliquots of 10 microliters were subjected to thin 

layer chromatography (TLC), using silica gel plates and cellulose. The presence of these 

secondary metabolites was verified: a) alkaloids (mobile phase: ethyl acetate - formic acid - 

acetic acid – water; Dragendorff as revealing and pilocarpine as standard); b) monoterpenes 

and sesquiterpenes (toluene-ethyl acetate as mobile phase, sulfuric vanillin as revealing and 

thymol as standard); c) triterpenes and steroids (mobile phase: toluene-ethyl acetate; 

Lieberman Buchard and beta-sitosterol as revealing and ursolic acid as standard); d) 

flavonoids, phenylpropanoglycosides and cinnamic derivatives (mobile phase: ethyl acetate-

acetic acid-water-formic acid; diethanolamine ester from diphenylboric acid as reveling and 

quercetin as standard); e) coumarins (mobile phase: toluene-ethyl etial; potassium hydroxide 

as reveling and umbelliferone as standard); f) leucoanthocyanidins and proanthocyanidins 
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(mobile phase: ethyl acetate-acetic acid-water-formic acid; hydrochloric vanillin as reveling 

and epicatechin as standard); g) hydrolysable tannins (mobile phase: etial acetate-acetic acid-

water-formic acid; diethanolamine ester from diphenylboric acid as reveling and 

dietanolamynic acid and gallic acid as standard) and; h) saponosídeos through afrogenycit test 

(Petri dishes containing 12 mL of methanolic extract of X. americana L. were heated for 

removing the solvent followed by dilution with distilled water and transferred to test tubes 

and subsequent vigorous hand shaking and subsequent standing by approximately 2 hours). 

 

2.3 Determination of Chromatographic profile by High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC-DAD) and quantification of commercially available markers 

in bark of Ximenia americana L. species 

The analyzes were performed using a Shimadzu liquid chromatograph (LC-20 AT) equipped 

with an autosampler (SIL-20 A) and a DAD diode array detector (SPD-M20A) controlled by 

the LC-Solution 1.0 software, Shimadzu . 

The initial approach begins with a gradient system of type A: B being in the ratio 25:75 B The 

methanol and water over 60 minutes at a flow 0,6µL / min in order to determine the overall 

chromatographic profile of the samples. Thereafter factorial design was carried out in 02 

levels (n = 3) and the variables involved values for: a) sample injection flow (in µL / min) - 

0.6 (-) 0.8 and (+); b) temperature (in °C) oven - 25 (-) 30 and (+) and; c) time analysis (in 

min) - 60 (-) 80 and (+) – as show in Table 1 for the development of a specific methodology. 

After conducting all experiments, it was determined the most value for Hierarchical Response 

Function Chromatographic (HCRF), based on the equation shown in Figure 1 below: 
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Table 1 – Planning matrix for determination of Best chromatographic method for Ximenia 

americana L. specie. 
Experiment Flow (µµµµL/min) Temperature (ºC) Analysis time (min) 

1 0,6 25 60 
2 0,8 25 60 
3 0,6 30 60 
4 0,8 30 60 
5 0,6 25 80 
6 0,8 25 80 
7 0,6 30 80 
8 0,8 30 80 

 
 
 
 
 

Figure 1 - Hierarchical Chromatographic Response (HCRF) equation. 
 
Where n corresponds to number of peaks in the chromatogram, Rmin to the resolution of the 

latter to separate peaks and tm, and tl correspond to the maximum acceptable value for 

analysis time and holding time for the last peak chromatogram respectively (Ji et al. 2005). 

After determining the best method, it was used in new chromatographic analysis which 

analyzed commercially available markers and isolated in the laboratory aiming the 

determination and quantification of these secondary metabolites in the sample of assessed 

species. The values for the sample retention times were compared to the values obtained for 

the standards considering an absorbance band equal to 270nm, as previously performed to 

study the species Ximenia caffra (Zhen et al., 2015). 

 

3. RESULTS 

3.1 Particle size distribution 

As show in Figure 2 below, 55,44% of the particles were found in the sieve with holes 

425µm. Most of the plant was found in 300 to 500µm tracks (there were no particles with 

sizes above 1000µm).  

 

HCRF = 1.000.000n + 100.000Rmin + (tm – tl) 
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Figure 2 - Particle size distribution from Ximenia americana L. powder. 

  
 

3.2 Moisture content 

The value found was equal to 9,17 ± 0,02. For the ash contentthe value was equal to 3,66 ± 

0,09. 

 

3.3 Thermal Characterization 

TG DTG curves showed a loss of surface water temperatures of between 50 and 150°C (∆m 

value of 9,8%). The DTG curve also revealed the occurrence of four different thermal events 

related to weight loss (∆m). The occurrence of the first two between 247 and 303ºC (∆m 

value of 22%) and between 332 and 354ºC (∆m value of 14%). The 3th event occurred in the 

temperature range between 490 and 505 ºC, involving weight loss of 2.8%, resulting in 

formation of carbonaceous material. The last event (∆m equals 1,8%) corresponded to the 

burning material formed in the previous step. At a temperature exceeding 600°C, the ash 

content was representative of the minerals and impurities present in the sample. The 

characteristic curve can be seen in Figure 3 below. 
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Figure 3 – TG/DTG/DTA curves from X. americana L. powder obtained with 10ºC.min-

-1 
heating rate and dynamic N2 atmosphere (50mL.min-1) respectively. 

 

 
3.4 Determination of extractable substance by alcohol 

The determination of extractables alcohol, after following the methodology described above 

resulted in a value of 0,034mg of extractable substances per gram of vegetable sample. 

 

3.5 Average value of pH 

The average value after carrying out reading of triplicate digital pHmeter showed a value of 

5,73. 

3.6 Content of total polyphenols 

The content for total polyphenols found (mean value) was 6.60 ± 0.156 (coefficient of 

variation equal to 2,31%) in terms of catechin. The foam index value found (based on the 

highest obtained (equal to 1,7748cm) was 572,08. 

 

3.7 Determination of hemolytic activity 

The determination of hemolytic activity was confirmed in both tests. 
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3.8 Phytochemical screening 

Phytochemical analysis of methanolic extract of Ximenia americana L. barks revealed the 

presence of condensed leucoanthocyanidins and proanthocyanidins as well. Also, were 

revealed the presence of reducing sugar and saponins. Other secondary metabolites 

(flavonoids, tannins gallic, cinnamic derivatives, alkaloids, triterpenes, monoterpenes and 

sesquiterpenes) were not found. 

 

3.9 Determination of Chromatographic profile by High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC-DAD) and quantification of commercially available markers 

in bark of Ximenia americana L. species 

The highest value for HCRF was found in the experiment 6 - Table 2 - which the 

chromatogram can be seen below in Figure 4 and equal to 93,999999. 

 
Table 2 – Results for HCRF according to factorial design for the experiments. 

Experiment Number of 

peaks 

Lower 

resolution 

value 

(Tm – Ti)
a 

HCRF
b 

1 81 0 12,342 81.000.012,34 
2 93 0 -6,76 92999993,02 
3 89 0 -7,381 88999992,62 
4 73 0 11,033 73000011,03 
5 91 0 -5,497 90999994,50 
6 94 0 -1 93999999,00 

7 85 0 2,741 85000002,74 
8 94 0 -6,082 93999993,20 

Legend - aDifference between maximum acceptable value for the analysis time (tm) and 
retention time for the last chromatographic peak (tl); 

b Hierarchical Chromatographic 
Response Function; Bold: Greater result found. 
 

 



REIS, S.A.G.B. Desenvolvimento de formulações fitocosméticas fotoprotetoras a base de Ximenia 
americana L., nativa no semiárido brasileiro                                  

 

 

131

 
Figure 4 - Best result for the chromatogram of the Ximenia americana L. species, according 
to the factorial design conducted. 
 
4. Discussion 

The particle size analysis allowed the classification of the vegetable powder as type coarse 

powder. All data in question corroborate findings of other authors raised in literature searches 

(Brasileiro et al., 2008). 

Due to the absence of pharmacopoeia monograph on the species, moisture to reference values 

used took into account a range corresponding to 8-14%. The value found, in turn, is within the 

prescribed limit. For the ash content, and the absence of a specific monograph, the value 

found was near to the minimum limits established by the Brazilian Pharmacopoeia (2010) for 

other species. 

The content for total polyphenols found (mean value) in terms of catechin, corroborates the 

findings of other authors raised by the literature (Brasileiro et al., 2008; Lamien-Meda et al., 
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2008). The same results works to the phytochemical analysis, corroborating to finds of 

Brasileiro et al. (2008) studies. 

The highest value for HCRF allowed the identification of secondary metabolite gallic acid, 

considering the similar absorbance peak (Figure 5). It is worth noting that this compound had 

been previously identified in other studies, which confirms our findings (Lamien-Meda et al., 

2012;.. Le et al., 2012; Zhen et al., 2015). 

 

 
Figure 5 - Absorbance spectrum for the gallic acid. 
 
Although not identified (due to low resolution of the chromatogram), previous studies indicate 

the presence of sambunigrina compounds, β-glucogalina, quercetin and kaempferol (Le et al., 

2012; Zhen et al., 2015.). Furthermore, it should emphasize the quantitative content - although 

this is not the aim of this research – of some of the compounds present in the species. 

According to Lamien-Meda et al. (2008), values equal to 2230,00 ± 76,09 and 2086,67 ± 

55,11 was obtained for the total phenolic content (in milligrams equivalent of gallic acid per 

100 grams of sample - mg GAE / 100g) prepared extracts using methanol and acetone 

respectively as solvent. For the total flavonoid content (in milligrams equivalent of quercetin 

per 100 grams of sample - QE mg / 100g), using the same solvents were respectively equal to 
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30,95 ± 3,76 and 23,60 ± 1,75. However, one must emphasize here use only fruit (whereas 

this project we used only the husk) of the specie. 

Generally speaking, and considering the findings, two points stand out: a) the official 

compendia (Brazilian Pharmacopeia) lack of data on the physicochemical characterization of 

the studied species, which makes this study not only pioneer, but also a source of data which 

helps in standardization and identification of quality parameters process for X. americana L. 

stem and; b) There are also methodological limitations imposed by official compendia, such 

as lack of technical clarity in the texts as well as the fact that it methods of general nature 

analyzes, instead of taking into account the particularities of each species concerned, as the 

inter and intraspecific particularities of their secondary metabolites. Moreover, it has not been 

possible to develop and validate the method by HPLC-DAD for the species involved, despite 

the results that support and guide future designs based on a fingerprint approach. 
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