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RESUMO 

As espécies Bromelia laciniosa, Encholirium spectabile e Neoglaziovia variegata, 

pertencem à família Bromeliaceae e são espécies amplamente distribuídas na 

caatinga. Recentemente, estudos apontam para a existência de atividades 

biológicas de interesse farmacêutico evolvendo extratos dessas espécies. O objetivo 

deste trabalho foi obter drogas vegetais das três espécies e desenvolver 

metodologias para determinação da impressão digital cromatográfica a serem 

utilizadas no controle de qualidade dessas drogas vegetais. A coleta das plantas foi 

realizada em julho e agosto de 2014. A droga vegetal foi preparada a partir das 

espécies coletadas. Foram realizados ensaios de identificação e caracterização: 

granulometria das drogas vegetais; perda por dessecação; cinzas totais; cinzas 

insolúveis em ácido; cinzas sulfatadas; índice de espuma; substancias extraíveis em 

álcool; densidade aparente não compactada; de pH em solução aquosa e 

termogravimetria. Foi realizado o desenvolvimento de metodologia analítica para 

determinação de impressão digital cromatográfica a partir de planejamento 

experimental. As análises físico-químicas forneceram resultados satisfatórios para as 

espécies estudadas, tais como: granulometria média de 384,73 m, 489,65 m e 

390,74 m, para B. laciniosa, E. spectabile e N. variegata, respectivamente; perda 

por dessecação de 2,76%, 6,44%, 7,03%, para B. laciniosa, E. spectabile e N. 

variegata, respectivamente; cinzas totais de 3,95%, 4,52, 6,93%, para B. laciniosa, 

E. spectabile e N. variegata, respectivamente. A partir das impressões digitais 

cromatográficas foi possível separar cerca de 40 picos no extrato de B. laciniosa e 

de E. spectabile e mais de 80 picos no extrato de N. variegata. Foi investigada a 

presença de 23 substâncias nos extratos. Com isso, foi possível identificar e 

quantificar a rutina no extrato de B. laciniosa. No extrato de E. espctabile foram 

identificados ácido cafeico, ácido p-cumárico, catequina, epicatequina e 

epigalocatequina. Ácido cafeico, ácido clorogênico, ácido p-cumárico, apigenina, 

isoquercetina e resveratrol foram identificados no extrato de N. variegata. Este 

trabalho demonstra a utilidade das impressões digitais cromatográficas na 

caracterização e análise de controle de qualidade de drogas vegetais e de seus 

extratos a partir dos marcadores identificados nas espécies da família Bromeliaceae. 

Palavras-chave: controle de qualidade.   Bromeliácea, CLAE. 
  



 

 

ABSTRACT 

The species Bromelia laciniosa, Encholirium spectabile and Neoglaziovia variegata, 

belong to the Bromeliaceae family and are widely distributed in the bush. Recent 

studies point to the existence of biological activities of pharmaceutical interest 

evolving extracts of these species. The objective of this study was to obtain herbal 

drugs of the studied species and develop chromatographic fingerprint methods to be 

employed in quality control of these herbal drugs. The collection of plants was carried 

out in July and August 2014. The herbal drugs was prepared from the collected 

species. Identification and characterization tests were carried out: granulometry of 

the vegetable drugs; loss on drying; total ash; acid insoluble ash; sulfated ash; 

foaming index; extractable substances in alcohol; apparent uncompressed density; 

pH in aqueous solution and thermogravimetric analysis. It was developped analytical 

methodology for determination of chromatographic fingerprint by experimental 

design. The physicochemical analyzes provide satisfactory results for the studied 

species, such as average particle size of 384.73 m, 489.65 m and 390.74 m in 

B.laciniosa, E.spectabile and  N.variegata, respectively; loss on drying of 2.76%, 

6.44%, 7.03% for B. laciniosa, E. spectabile and N. variegata respectively; total ash 

of 3.95%, 4.52, 6.93% for B. laciniosa, E. spectabile and N. variegata respectively. 

From the chromatographic fingerprints it was possible to separate about 40 peaks in 

B.laciniosa and E. spectabile extracts and more than 80 peaks in N. variegata 

extract. The presence of 23 substances in the extracts was investigated. Thus, it was 

possible to identify and quantify rutin in B. laciniosa extract. In E. spectabile extract 

were identified caffeic acid, p-coumaric acid, catechin, epicatechin and 

epigallocatechin, caffeic acid, chlorogenic acid, p-coumaric acid, apigenin, resveratrol 

and isoquercetin were identified in N. variegata extract. This study demonstrates the 

utility of chromatographic fingerprints in the characterization and quality control 

analysis of herbal drugs and their extracts. 

Keywords: quality control, Bromeliaceae, HPLC. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil não há desertos, contudo há uma região com características e 

espécies únicas. A Caatinga é o único bioma restrito ao território brasileiro. É 

composta por 1.133 municípios, pertencentes aos Estados da Região Nordeste e 

algumas áreas no Estado de Minas Gerais, cobrindo quase 8% do território nacional. 

É caracterizada por precipitação pluviométrica média anual inferior a 800 milímetros, 

índice de aridez de até 0,5 e risco de seca maior que 60%. Na Caatinga merece 

destaque a multiplicidade de comunidades vegetais, formadas em razão de uma 

gama de combinações entre tipos edáficos e variações microclimáticas. São 

inúmeras e de grande interesse a variedade de estratégias de sobrevivência aos 

períodos de carência hídrica que as espécies vegetais desenvolveram (LEAL, 

TABARELLI, SILVA, 2003).  

Bromeliaceae é uma família predominantemente neotropical que possui cerca 

de 58 gêneros e 3.348 espécies. Estima-se que cerca de 70% dos gêneros e 40% 

das espécies ocorram no Brasil, principalmente na região Leste, que constitui um 

dos maiores centros de diversidade da família (WANDERLEY et al., 2007; MANETTI, 

DELAPORTE, LAVERDE JUNIOR 2009; FORZZA, 2005).  

Considerando o grande número de espécies dessa família, pode-se afirmar 

que poucas delas foram estudadas quimicamente até o momento. Apesar disto, há 

uma quantidade considerável de compostos identificados, os quais pertencem 

principalmente às classes dos triterpenóides e flavonoides. Outras classes de 

compostos como esteróis, diterpenos, derivados do ácido cinâmico, gliceróis 

substituídos, lignanas, compostos nitrogenados, entre outros, também foram 

identificados nessa família, embora em número bastante reduzido (MANETTI, 

DELAPORTE, LAVERDE JUNIOR 2009). 

As espécies Bromelia laciniosa, Encholirium spectabile e Neoglaziovia 

variegata, pertencem à família Bromeliaceae e são espécies amplamente 

distribuídas na caatinga. São muito utilizadas por artesãos da região do Vale do São 

Francisco para a fabricação de cestos de palha e na indústria têxtil, bem como 

plantas ornamentais. Assim, temos que o emprego destas espécies em atividades 

humanas extrativistas, associado ao fato de estarem em áreas onde ocorre 
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importante degradação ambiental, as torna vulneráveis à extinção (SOUZA; 

SUERTEGARAY 2011; SILVA et al 2009). 

Atividades biológicas importantes como efeito antinoceptivo, gastroproteção, 

fotoproteção e capacidade acaricida foram relatadas em trabalhos previamente 

desenvolvidos pela Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Os 

trabalhos, além disso, relatam baixa toxicidade, indicando provável segurança no 

uso terapêutico (OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2013a; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2013b; 

LIMA-SARAIVA, 2012; LIMA-SARAIVA et al., 2012; DANTAS et al, 2015). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através da Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC) nº 26 de 13/05/2014, define que fitoterápicos são os 

medicamentos produzidos com o emprego exclusivo de matérias-primas ativas 

vegetais, com eficácia e segurança baseada em evidências clínicas e que 

apresentam constância na sua qualidade. Portanto, torna-se necessária a 

padronização da planta medicinal para que possa ser utilizada como medicamento 

fitoterápico, ou seja, a autenticidade da droga vegetal e seu teor de princípios ativos 

devem ser estabelecidos dentro dos critérios de qualidade (BRASIL, 2014).  

Ao dar aos medicamentos fitoterápicos tratamento semelhante ao que é dado 

aos medicamentos produzidos a partir de substâncias isoladas, encontram-se 

problemas inerentes à sua própria origem. Isso ocorre devido, principalmente, a 

complexidade de sua composição, da variabilidade na qualidade das drogas 

vegetais obtidas a partir de uma mesma espécie e falta de referências para controle 

de qualidade adequado (MELO et al, 2007). 

Atualmente, a padronização de fitoterápicos, dentre outras formas, é realizada 

com base no teor de uma ou mais substâncias marcadoras, presentes no extrato da 

droga vegetal, indicando que se as mesmas estiverem presentes em quantidades 

apropriadas, provavelmente, os demais componentes também estarão igualmente 

representados (LIMA; NASCIMENTO; DAVID, 2013). Portanto, o desenvolvimento 

de ferramentas analíticas capazes de avaliar a qualidade de insumos derivados de 

produtos naturais ou medicamentos fitoterápicos se faz etapa imprescindível na 

pesquisa e desenvolvimento, bem como na garantia da qualidade, eficácia e 

segurança destes produtos. 
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Nesse sentido, o estudo de plantas do Nordeste Brasileiro, como fonte para 

novas drogas vegetais ou medicamentos fitoterápicos, mostra-se bastante 

promissor. O objetivo deste trabalho foi obter drogas vegetais das três espécies e 

desenvolver metodologias para determinação da impressão digital cromatográfica a 

serem utilizadas no controle de qualidade dessas drogas vegetais. Assim, busca-se 

criar condições que permitam, a médio e longo prazo, investir no emprego da 

biodiversidade da região para o desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos, 

(OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2013a; OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2013b; LIMA-SARAIVA 

et al., 2012; LIMA-SARAIVA, 2012). E, para isso, é necessário a padronização dos 

métodos analíticos para produtos de origem natural, a fim de garantir eficácia e 

segurança durante o uso terapêutico desses produtos de origem vegetal. 

Contribuindo, dessa forma, para a popularização dos medicamentos fitoterápicos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Desenvolvimento de metodologias analíticas por cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada a detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD) para o controle de 

qualidade das drogas vegetais, identificação e quantificação dos principais 

metabólitos secundários de três espécies da família Bromeliaceae nativas do 

semiárido brasileiro. 

2.2 Específicos 

 Obtenção e caracterização físico-química das drogas vegetais e de seus 

extratos das espécies selecionadas; 

 Prospecção fitoquimica por CLAE; 

 Determinação da impressão digital cromatográfica por CLAE-DAD para cada 

espécie;  

 Desenvolvimento e validação de métodos analíticos para quantificação de 

marcadores comercialmente disponíveis. 
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3   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

3.1 Considerações sobre as espécies estudadas 

3.1.1 Bromelia laciniosa 

Registrada como Bromelia laciniosa Mart., está presente nas áreas secas do 

Nordeste, desde a Bahia até o Piauí (DUTRA et al., 2010). Tem raízes finas, caule 

de forma cilíndrica e folhas distribuídas em torno do caule, constituídas de duas 

partes distintas, sendo base dilatada e limbo. O tamanho da planta é variado e o seu 

fruto é uma baga de três a cinco centímetros de comprimento e diâmetro variando de 

10 a 20 mm. Quando maduras, as bagas são amarelas, lembrando um cacho de 

pequenas bananas. Conhecida popularmente como ―macambira de porco‖, cresce 

debaixo de outras árvores ou nas clareiras. É empregada na alimentação dos 

animais e, algumas vezes, pelo homem durante os períodos longos de seca. Da 

base das folhas é extraída uma massa, da qual se fabrica um tipo de pão (ANGELIM 

et al, 2008). 

Figura 1 -  Bromelia laciniosa. 

 

Fonte: CNIP – www.cinip.org.br... 

 A Bromelia laciniosa é largamente utilizada em atividades humanas não 

relacionadas à saúde, tais como fonte de fibra dura, fabricação de cestos de palha, 

na indústria têxtil, como plantas ornamentais e utilizada na alimentação de caprinos, 

expondo-a à condição de espécie ameaçada de extinção (SANTO et al 2012). 

Estudos etnofarmacológicos anteriores relatam o uso dessa espécie para 

tratar hepatite, como fonte de proteína (AGRA et al., 2007), tratar cólica infantil, 

diarreia, febre, icterícia e caspa (ALBUQUERQUE et al., 2007). Um trabalho 

encontrado na literatura apresenta resultados que demonstraram efeito 
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antinociceptivo do extrato etanólico bruto e sugere relação entre a atividade e os 

compostos fenólicos presentes na espécie (LIMA-SARAIVA, 2012). Oliveira-Junior e 

colaboradores (2015) isolaram a partir das folhas de Bromelia laciniosa o flavonoide 

quercetina 3,3’,4’, trimetil éter, sendo a primeira descrição deste flavonoide em uma 

espécie da família Bromeliácea. 

3.1.2 Encholirium spectabile 

O gênero Encholirium é exclusivamente brasileiro, possui diversas espécies e 

Encholirium spectabile Mart é a espécie mais conhecida do gênero devido à ampla 

distribuição e diversidade de domínios fitogeográficos que está presente, sendo 

encontrada na transição caatinga-cerrado e caatinga-mata atlântica (FORZZA et al, 

2015). É conhecida popularmente por macambira de flecha (SIQUEIRA-FILHO, 

LEME, 2006). É o táxon com maior variabilidade morfológica e com distribuição 

geográfica mais ampla dentro do gênero. Estes dois fatos associados levam a 

descrição de variantes com caracteres extremos como espécies distintas (FORZZA, 

2005).  

Figura 2 - Encholirium spectabile.  

 

Fonte: Cactos – www.cactos.com.br... 

A planta possui de 1,2 a 2,5 m de altura, formando grande touceira, o rizoma 

apresenta ramificações laterais com roseta de 0,5 a 1,1 m de diâmetro. Esta espécie 

ainda se caracteriza por possuir folhas ereto-patentes com bainha foliar de 25 a 84 
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cm de comprimento e 2,2 a 4,7 cm de largura cuja face abaxial e adaxial cinéreas de 

coloração muito variadas, são carnosas, densamente espinhosas, com acúleos de 

0,5 a 1,2 cm de comprimento (FORZA, 2005). Possui haste floral fibrosa, dura, 

cilíndrica, e sua inflorescência pode atingir até 1,8 metro de comprimento, cujas 

flores possuem cálice verde, corola amarelada e estames amarelos.  

Na literatura há trabalhos que indicam atividade antinoceptiva do extrato 

etanólico da espécie, utilizando modelos animais (LIMA-SARAIVA et al., 2014), 

atividade antioxidante e fotoprotetora in vitro (OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2013b), 

atividade antibacteriana, in vitro (SANTANA et al., 2012) e gastroprotetora, também 

em modelos animais (CARVALHO et al., 2010). 

3.1.3 Neoglaziovia variegata 

Neoglaziovia variegata é uma Bromeliaceae nativa do estrato baixo da 

Caatinga, conhecida popularmente como ―caroá‖ e está amplamente distribuída no 

semiárido do nordeste brasileiro (RIBEIRO; RIBEIRO 2007) e parte da região 

sudeste (FORZZA et al., 2015). Apresenta folhas longas de 100 a 200 cm, com 

espinhos no bordo curvados para o ápice da folha, nervuras paralelinérveas, face 

adaxial esparsamente pruinosa-lepidota, face abaxial glabra, verde com manchas 

irregulares cinza, inflorescência de 18 a 30 cm, racemosa, ereta, multiflora e flores 

pediceladas de 1 cm, com pétalas avermelhadas e anteras amarelas (FORZZA et 

al., 2015). Suas sementes são difíceis de serem encontradas, pois animais e 

pássaros alimentam-se das bagas verdes e, principalmente, das maduras, 

dificultando a coleta na época ideal da maturação dos frutos (SILVEIRA et al,  2011). 

O ―caroá‖ tem grande potencial econômico em virtude da característica 

altamente fibrosa de suas folhas. Historicamente, há registros do uso da fibra de 

caroá para confecção de diversos artigos como cordas, chapéus e bolsas. Esse uso 

perdeu espaço com o advento de fibras sintéticas, mas vem retomando importância 

junto com a valorização da cultura local (PEREIRA; QUIRINO, 2008; RIBEIRO; 

RIBEIRO 2007). 
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Figura 3 - Neoglaziovia variegata.  

 

Fonte: Próprio autor. 

Na literatura há trabalhos que indicam atividade antinoceptiva do extrato 

etanólico da espécie, utilizando modelos animais (LIMA-SARAIVA et al, 2012), 

atividade antioxidante e fotoprotetora in vitro (OLIVEIRA-JUNIOR et al, 2013b), 

atividade antibacteriana, in vitro (OLIVEIRA-JUNIOR et al., 2012; OLIVEIRA-JUNIOR 

et al., 2015), gastroprotetora, em modelos animais (MACHADO et al, 2011) e 

atividade acaricida (DANTAS et al., 2015). 

3.2 Controle de Qualidade de fitoterápicos 

 Os fitoterápicos necessitam passar pelo controle de qualidade tanto o 

produto acabado quanto a droga vegetal e seus derivados. Cada País adota uma 

determinada legislação que orienta como deve ser realizado o controle de qualidade 

de fitoterápicos. No Brasil, é a ANVISA que regulamenta as questões acerca da 

produção, uso e comercialização de fitoterápicos. A ANVISA orienta que, se houver 

metodologia na Farmacopéia Brasileira deve-se usar obrigatoriamente a metodologia 

contida nela. (PERFEITO; 2012) 

 A maioria das plantas medicinais comercializadas no Brasil ainda possuem, 

origem extrativa, trazendo problemas de risco de extinção das espécies e 

degradação ambiental. Além disso, existe o problema da fraude e da contaminação 

do material. Com o intuito de ter maior rendimento do produto a ser vendido ou 

devido à falta de cuidados no processo de coleta ou tratamento inadequado do 
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material coletado, a presença de materiais estranhos é relativamente frequente. A 

presença de plantas contaminantes, troca de uma espécie por outra e contaminação 

microbiológica também podem ocorrer (MELO, 2007). 

Concomitantemente, falta de padronização dos extratos, faz com que haja 

dúvida quanto à presença dos princípios ativos ou de compostos tóxicos levantando 

dívida quanto à eficácia e segurança do produto fitoterápico. As variações nas 

condições de cultivo tais como oferta hídrica, variação edáfica, latitude, também 

influenciam na composição química das drogas vegetais. Dados de eficácia e 

segurança de várias plantas medicinais ainda não são suficientes para dar suporte 

ao seu uso, por vezes devido à falta de metodologias adequadas de avaliação 

dessas plantas (MELO, 2007). 

A composição química de plantas medicinais ainda gera questionamentos, 

muitas vezes não se tem estabelecido o princípio ativo ou tóxico, sua concentração e 

seu atividade biológica (BARATA, 2005; SPRINGFIELD et al., 2005). A busca por 

marcadores baseia-se no pressuposto de que as plantas medicinais possuem um ou 

alguns poucos constituintes que seriam responsáveis por sua atividade e que, dessa 

forma, poderiam substituir o uso do fitoterápico permitindo se fazer doseamentos 

precisos e determinação das variações de bioatividade (PHILLIPSON, 1995).  

Contudo, existe o conceito de que a bioatividade de plantas provavelmente é 

o resultado do sinergismo entre os diversos constituintes presentes em sua 

composição. Existem trabalhos na literatura que mostram constituintes tidos como 

responsáveis pela atividade biológica que, ao serem investigados isoladamente 

apresentaram toxicidade para uso humano (LIANG et al., 2004; SPRINGFIELD et al., 

2005). Visando ampliar o uso de fitoterápicos é de extrema importância, o controle 

de qualidade da droga vegetal desde o cultivo até o produto final (MELO et al., 

2007).  

As farmacopeias trazem métodos para a análise de algumas plantas 

medicinais em suas monografias, além de orientarem quanto a forma de conduzir 

análises gerais aplicáveis a qualquer droga vegetal. A farmacopeia brasileira traz 

orientações quanto a análise físico-química que deve ser realizada para qualquer 

droga vegetal. Essas análises são fundamentais para garantir a qualidade, 

segurança e eficácia, seja da droga vegetal, seja do fitoterápico (BRASIL, 2010). 
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3.3 Cromatografia líquida de alta eficiência – CLAE 

3.3.1 Conceitos gerais 

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é uma técnica de análise 

que pode separar uma mistura de compostos e é utilizada na química analítica para 

identificar, quantificar e purificar os componentes individuais de misturas (GUPTA et 

al., 2012; MALVIYA et al., 2010; PRATHAP et al., 2012). A CLAE é a técnica analítica 

mais popular, e, provavelmente, a técnica analítica mais poderosa à disposição da 

química moderna (GUPTA et al., 2012; BIRADAR et al., 2014; PRATHAP et al., 2013). 

Além disso, é uma técnica fácil de operar, com alta resolução, seletividade, 

sensibilidade e totalmente automatizável (PRATHAP et al., 2013; PRATHAP et al., 

2012) 

O sistema de CLAE é composto de uma coluna que contém um material 

empacotado (fase estacionária), uma bomba que impulsiona a fase móvel (FM) pelo 

sistema e um detector que identifica o tempo de retenção de determinado analito 

(GUPTA et al., 2012). 

  O tempo em que um analito específico elui (sai na extremidade oposta que 

entrou na coluna) é chamado o tempo de retenção. O tempo de retenção das 

substâncias separadas varia de acordo com as interações entre a fase estacionária, 

as moléculas presentes na amostra e os solventes utilizados na FM. A amostra a ser 

analisada é introduzida em pequenos volumes para a corrente de fase móvel e é 

retida por interações físicas, químicas ou físico-químicas com a fase estacionária e 

FM. Assim, o tempo de retenção depende da natureza da substância em análise e a 

composição tanto da fase estacionária quanto da fase móvel. Os solventes mais 

comumente utilizados são combinações de solventes orgânicos miscíveis em água 

(os mais comuns são o metanol e a acetonitrila) em conjunto com algumas soluções 

aquosas (MALVIYA et al. 2010; BIRADAR et al., 2014; KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 

2007). 

A separação pode ser feita mantendo-se uma determinada proporção dos 

componentes da fase móvel, conhecido como modo isocrático, ou variando-se a 

composição da fase móvel durante a análise, conhecido como modo em gradiente 

(BIRADAR et al., 2014; KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 2007). O gradiente separa as 

misturas de analitos em função da afinidade do analito com fase móvel atual versus 

afinidade com a fase estacionária. A escolha dos solventes e aditivos usados no 
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gradiente depende da natureza da fase estacionária e das substâncias a se analisar 

(KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 2007). 

A CLAE é usada tanto em aplicações analíticas quanto preparativas na área 

de separação e purificação de compostos químicos naturais e sintéticos. As 

moléculas que possuem algum grau de caráter hidrofóbico podem ser separadas por 

cromatografia de fase reversa com excelente recuperação e resolução (GUPTA et al, 

2012; MALVIYA et al. 2010; KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 2007). Uma das grandes 

vantagens da CLAE é a possibilidade de acoplar a técnica a diferentes detectores, 

ampliando suas aplicações (KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 2007). 

Hoje em dia, a cromatografia de fase reversa é a técnica de separação mais 

comumente utilizada em CLAE, devido à sua ampla gama de aplicações. Estima-se 

que mais de 65% (possivelmente até 90%) de todas as separações em CLAE são 

realizadas no modo de fase reversa (GUPTA et al, 2012; MALVIYA et al. 2010). As 

razões para isto incluem a simplicidade, versatilidade e o fato de que o método de 

fase reversa é capaz de lidar com compostos de polaridades e massas moleculares 

bastante diversas (MALVIYA et al. 2010; PRATHAP et al., 2013).  

O mecanismo de separação em cromatografia de fase reversa depende da 

interação de ligação hidrofóbica entre a molécula de soluto na fase móvel e o 

ligando hidrofóbico imobilizado, ou seja, a fase estacionária. A verdadeira natureza 

da própria interação de ligação hidrofóbica é um assunto de intenso debate 

(KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 2007), mas o conhecimento atual assume que a 

interação de ligação produz como resultado um efeito favorável à entropia. As 

condições iniciais de fase móvel utilizadas em cromatografia de fase reversa são, 

essencialmente, aquosas, o que indica um elevado grau de estrutura organizada da 

água circundante tanto à molécula de soluto quanto à fase estacionária. Como o 

soluto se liga à fase estacionaria hidrofóbica, a zona hidrofóbica exposta ao solvente 

é minimizada. Por conseguinte, o grau de estrutura organizada da água é reduzido 

com um aumento correspondente favorável na entropia do sistema. Desta forma, é 

vantajoso, a partir de um ponto de vista energético, para as porções hidrofóbicas, ou 

seja, soluto e fase estacionária, se associar (KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 2007). A 

água adjacente às regiões hidrofóbicas é postulada para ser altamente mais 

ordenada que o restante da água. Parte dessa água "estruturada" é deslocada 

quando as regiões hidrofóbicas interagem levando a um aumento da entropia do 

sistema global.  
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As separações em cromatografia de fase reversa dependerão do equilíbrio 

reversível adsorção/dissorção de moléculas de soluto com diferentes graus de 

hidrofobicidade para uma fase estacionária hidrófoba (KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 

2007). 

3.3.2 Desenvolvimento de métodos analíticos utilizando CLAE 

O primeiro passo para o desenvolvimento analítico de um método por CLAE é 

definir o objetivo a ser alcançado com o método. Dependendo da finalidade do 

método cromatográfico ele deve atender a determinados parâmetros tais como 

resolução, precisão, acurácia, tempo de análise, etc. (BIRADAR et al., 2014; 

PRATHAP et al., 2013; KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 2007). 

Contudo, não há um fim absoluto para o processo de desenvolvimento do 

método. A questão é: o que é um "desempenho aceitável do método?". O 

desempenho aceitável do método é determinado pelos objetivos definidos nesta 

etapa. Esta é uma das considerações mais importantes e é muitas vezes ignorada 

pelos pesquisadores (KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 2007). 

Em determinados casos a separação desejada pode ser facilmente 

conseguida com apenas alguns experimentos. Em outros casos, pode ser 

necessária uma quantidade considerável de experiências. No entanto, uma boa 

estratégia de desenvolvimento do método deve exigir apenas o menor número de 

corridas experimentais que sejam necessárias para alcançar o resultado final 

desejado (PRATHAP et al., 2013, KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 2007). 

O desenvolvimento de um método de análise geralmente é baseado, 

inicialmente, na literatura existente utilizando experimentação semelhante. O 

desenvolvimento de qualquer método novo ou melhorado geralmente faz 

adaptações das abordagens e instrumentações existentes adequando-as ao analito 

em questão, bem como visando às necessidades ou exigências finais do método. 

(PRATHAP et al., 2012; KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 2007). 

A seleção dos requisitos do método bem como decidir sobre que tipo de 

instrumentação utilizar e por que usá-la deve levar em consideração a natureza da 

amostra e das substâncias a serem separadas (KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 2007). 

Na fase de desenvolvimento de um método de CLAE, decisões relativas à 

escolha da coluna, a fase móvel, detectores, e método de quantificação são críticas, 
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e devem considerar aspectos tais como objetivo da análise, custo envolvido no 

desenvolvimento e na aplicação da metodologia, disponibilidade de materiais, entre 

outros (PRATHAP et al., 2013; KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 2007). 

Portanto, o desenvolvimento de um novo método de CLAE envolve a 

consideração de diversos aspectos, tais como seleção da melhor fase móvel, o 

melhor detector, melhor coluna, melhor condição analítica, etc. 

3.3.3 Impressão digital cromatográfica 

Os medicamentos fitoterápicos podem conter até centenas de compostos. 

Embora muitos deles estejam presentes em baixas concentrações, podem ser 

importantes para a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos à base de 

plantas, uma vez que os seus efeitos terapêuticos são atribuídos a interações 

sinérgicas entre os seus numerosos constituintes. A fim de avaliar o padrão de forma 

mais completa, a cromatografia combinada com uma técnica de detecção adequada 

oferece uma ferramenta poderosa para a separação dos compostos individuais e o 

desenvolvimento de um perfil característico da amostra, chamado de impressão 

digital cromatográfica (YANG et al., 2013; TISTAERT; DEJAEGHER; HEYDEN, 2011; 

XIE et al., 2006; GAD et al., 2012; FUNARI et al., 2014). 

  O perfil cromatográfico é um método de identificação abrangente que é capaz 

de revelar informações químicas de extratos botânicos através de cromatogramas, 

espectrogramas e outros gráficos por técnicas analíticas e químicas (TISTAERT; 

DEJAEGHER; HEYDEN, 2011; XIE et al., 2006). Possui potencial para caracterizar 

tanto os marcadores quanto os componentes desconhecidos num sistema complexo 

(GAD et al., 2012; FUNARI et al., 2014). Tanto a Agência Sanitária Americana - US 

Food and Drug Administration (FDA) quanto a Agência Europeia de Medicamentos 

(EMEA) (FDA, 2004, EMEA, 2006) recomendam essa estratégia para avaliar a 

qualidade e a consistência dos produtos botânicos. Segundo a Agência Estatal de 

Medicamentos e Alimentos da China (SFDA), também é necessário que todas as 

preparações medicinais feitas a partir de plantas sejam padronizadas por perfil 

cromatográfico (SFDA, 2000). Além disso, a SFDA também sugeriu que todos os 

cromatogramas de ervas devam ser avaliados pelas suas similaridades (LI et al., 

2015; DONG et al., 2012; KIM et al., 2014). Entre as técnicas aplicadas na 

autenticação e avaliação qualitativa de produtos botânicos durante a última década, 
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a obtenção de impressões digitais cromatográficas surge como o método mais 

amplamente utilizado, isso pode ser atribuído à sua conveniência e eficácia (DING et 

al, 2011; MONTORO, et al., 2010). 

Dependendo dos objetivos, os pesquisadores estão desenvolvendo 

impressões digitais cromatográficas de ervas para controle de qualidade baseado 

em marcadores químicos, para analisar um grupo particular de compostos, ou para 

focar a análise da amostra inteira (TISTAERT; DEJAEGHER; HEYDEN, 2011; GAD 

et al., 2012). 

Um fator importante no desenvolvimento da impressão digital é a escolha da 

fase estacionária. Comumente são usadas colunas C18 para obtenção da impressão 

digital cromatográfica de ervas. A eficiência destas colunas é altamente dependente 

do tamanho das suas partículas internas (atualmente de 3 a 5 m) (KAZAKEVICH; 

LoBRUTTO, 2007). 

Um das ferramentas mais comumente utilizadas e, talvez, uma das mais 

fáceis de aplicar na avaliação de impressões digitais cromatográficas é a análise de 

similaridade baseada nos coeficientes de correlação. Como referência de impressão 

digital, seria mais adequado usar extratos padronizados, mas, infelizmente, 

raramente estes estão disponíveis. Sendo assim, a impressão digital média ou a 

mediana do conjunto de dados é geralmente tomada. A semelhança varia entre 0 e 

1, sendo que 0 significa que não há qualquer semelhança entre as impressões 

digitais e 1 significa impressões digitais idênticas. Além da análise de similaridade 

com base em toda a impressão digital (LI et al., 2015; DONG et al., 2012; KIM et al., 

2014; KIM; SHIN; SEO, 2014; SPRINGFIELD; EAGLES; SCOTT, 2005), o tempo de 

retenção relativo (TRR) e a área de pico relativa (APR) dos picos característicos 

também podem ser utilizados (CHOU et al., 2009).  

No entanto, pode-se questionar a confiabilidade dos critérios de qualidade 

com base na análise unicamente de similaridade. A primeira grande falha é a 

utilização da média ou mediana de impressão digital quando nenhum extrato 

padronizado está disponível (TISTAERT; DEJAEGHER; HEYDEN, 2011). Esta 

parece ser uma abordagem bastante subjetiva, como a impressão digital é 

dependente da composição e do tamanho do conjunto de dados, o que pode 

influenciar o resultado. Uma segunda preocupação é a consideração subjetiva do 

limiar para controle de qualidade e discriminação. Por toda a literatura, vários 
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autores usam diferentes limiares para fazer a avaliação (TISTAERT; DEJAEGHER; 

HEYDEN, 2011). A desvantagem final diz respeito às propriedades matemáticas do 

coeficiente de correlação resultando em uma elevada contribuição para o valor de 

similaridade para os picos principais. Desta forma, as diferenças nos picos menores 

podem ser mascaradas (MASSART et al., 1998).  Apesar das desvantagens, a 

análise de similaridade é uma técnica fácil de usar, rápida e útil para uma análise 

preliminar do conjunto de dados. 

Outra estratégia que pode ser empregada é a aplicação de uma função 

matemática que é capaz de medir ou avaliar a influência de determinados fatores 

cromatográficos no resultado final de uma impressão digital cromatográfica. 

Conhecida como função de resposta cromatográfica hierárquica do inglês 

hierarchical chromatographic response function (HCRF). Nesta estratégia é possível 

atribuir maior ou menor relevância para determinados fatores cromatográficos, 

criando uma certa hierarquia entre eles (JI et al.,2005). 

Quando ervas de origem questionável ou qualidade duvidosa são usados sob 

quaisquer aspectos de pesquisa ou tratamento, é altamente improvável que os 

resultados possam ser repetidos e cientificamente validados e, portanto, resultará 

em falsos resultados e perda de tempo para o investigador (TISTAERT; 

DEJAEGHER; HEYDEN, 2011). Assim, a impressão digital cromatográfica de 

medicamentos à base de plantas, fundamentalmente para o controle de qualidade, 

deve sempre ser tomado como uma das principais prioridades. 

3.3.4 Planejamento experimental 

No planejamento experimental, instrumentos de análise de dados são usados 

para definir as condições experimentais mais ideais para o método analítico 

considerado. Fatores que potencialmente influenciam o resultado são 

simultaneamente variados usando configurações bem estabelecidas. Na 

cromatografia, estes fatores incluem, entre outros, a composição da fase móvel, 

concentração de sais e pH, comprimento de onda de detecção, temperatura da 

coluna, o volume de injeção, concentração da amostra, tipo de coluna, etc 

(HANRAHAN; GOMEZ, 2009; MORGAN, 1991; JI et al., 2005) 

Os fatores que têm o maior efeito sobre o resultado do método analítico são 

determinados a partir de modelos de rastreio. Para um dado número de fatores, 
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vários modelos de rastreio estão disponíveis. Os projetos de dois níveis são capazes 

de lidar com um grande número de fatores em um número relativamente pequeno de 

experimentos (BUTTON, 2005).  

Muitas configurações são descritas na literatura, mas o mais informativo são 

fatoriais completos em que cada combinação possível de fatores e seus dois níveis 

são examinados. Eles raramente são utilizados, pois, o número de experimentos 

aumenta exponencialmente com o número de fatores (CALADO; MONTGOMERY, 

2003). 

Em contraste, fatoriais fracionários podem avaliar vários fatores com apenas 

uma fração dos experimentos do planejamento fatorial completo correspondente. No 

entanto, com a redução do número de experimentos nem todos os principais efeitos 

e interações podem individualmente ser estimados como em modelos fatoriais 

completos (BUTTON, 2005).  

Em diversos trabalhos aplicaram-se modelos experimentais para otimizar os 

métodos analíticos para produtos à base de plantas (BORGES et al., 2007; JI et al., 

2006; VAN NEDERKASSEL et al., 2005; YU et al., 2007; JI et al, 2005). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Materiais 

4.1.1 Obtenção do material vegetal 

O material vegetal de Neoglaziovia variegata foi coletado em julho de 2014 no 

município de Petrolina – PE na localização 9º19’43,4’’S 40º33’20.8’’W.  

Os materiais vegetais de Bromelia laciniosa e Encholirium spectabile foram 

coletados em outubro de 2014 no município de Petrolina – PE (BR-122, entre os 

municípios de Lagoa Grande e Petrolina) na localização 9’10.9‖S40°21’39.0‖W e. A 

coleta foi realizada pela manhã, por volta das sete horas.  

Os materiais botânicos foram identificados pelo biólogo André Paviotti 

Fontana do Centro de Referência para a recuperação de Áreas Degradadas da 

Caatinga (CRAD). Há uma exsicata de cada uma das três plantas depositada no 

Herbário Vale do São Francisco (HVASF) da UNIVASF tendo como código os 

números 6441 para a Neoglaziovia variegata, 6442 para a Bromelia laciniosa e 6443 

para a Encholirium spectabile. 

Os materiais vegetais frescos (folhas) foram lavados com água, e secos em 

estufa de ar circulante, durante 14 dias. A temperatura de secagem foi de 45 ± 5 ºC 

para Bromelia laciniosa e Encholirium spectabile e de 50 ± 5 ºC para Neoglaziovia 

variegata, pois, sua característica mais fibrosa exigiu condições mais enérgicas. 

Após o processo de secagem, as partes cortadas de Bromelia laciniosa e 

Encholirium spectabile foram trituradas usando moinho de facas para que fosse 

obtido o pó da droga vegetal. Para Neoglaziovia variegata foi necessário o uso de 

triturador forrageiro. 

4.1.2 Substâncias, sais e solventes. 

Foram empregados nos experimentos as substâncias, sais e solventes 

descritos na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Substâncias, sais e solventes utilizados. 

Substância Grau de pureza Fornecedor 

Acetonitrila Grau cromatográfico JT Backer
®
 

Ácido acético Grau analítico Vetec
®
 

Ácido Fórmico Grau analítico Dinâmica
®
 

Ácido Fosfórico Grau analítico Vetec
®
 

Etanol Grau analítico Synth
®
 

Hidróxido de sódio Grau analítico Êxodo
®
 

Metanol Grau cromatográfico JT Backer
®
 

Trietilamina – TEA Grau analítico Synth
®
 

4.1.3 Equipamentos 

Durante a execução das análises foram empregados os equipamentos 

listados a seguir, além de vidrarias e utensílios de laboratório de uso rotineiro. 

 Tamisador Bertel®; 

 Rotaevaporador Even modelo RE 52A, 

 Ultra purificador de água Heal Force modelo Smart-P; 

 Balança analítica digital Bioscale® modelo FA2204B; 

 Estufa de ar circulante, Ethikteclology Modelo 420-6TD; 

 Moinho de facas Solab® modelo SL31;  

 Triturador forrageiro Laboremus® (modelo MC1); 

 pHmetro Digital eletrônico ionlab modelo PHS-3E; 

 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 (Supelco®) 250x4,6 mm, 5µm 

C18; 

 Termo balança Shimadzu®, modelo TGA-Q60. 
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4.1.4 Obtenção das Soluções Extrativas 

Para cada espécie foram preparados extratos etanólicos usando-se 5 g da 

droga vegetal pulverizada e 150 mL de etanol 70%, empregando o método de 

percolação dinâmica, em que o solvente passou através da amostra a um fluxo 

constante de 0,5 mL por minuto. Em seguida a solução obtida foi concentrada 

através de rotaevaporação obtendo-se extrato etanólico concentrado. 

4.1.5 Local da pesquisa e Laboratórios parceiros 

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

Central de Análise de Fármacos, Medicamentos eAlimentos , 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 

disponibilizando equipamentos, utensílios substancias químicas, etc. 

 Laboratório de Tecnologia dos Medicamentos – LTM / UFPE 

 NEPLAME – Núcleo de Estudos de Plantas Medicinais / UNIVASF 

 Laboratório de Farmacologia / UNIVASF 

 Lab Tec – Farmacotécnica / UNIVASF  

 Laboratório de Química Geral / UNIVASF 

 Laboratório de Química Orgânica / UNIVASF 

 Laboratório de Bioquímica / UNIVASF 

4.1.6 Substancias Químicas de Referência  

Foram utilizadas no desenvolvimento da impressão digital cromatográfica 

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

nos laboratórios parceiros, obtidos comercialmente da Sigma Aldrich®. A lista de 

SQR usadas está na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Substâncias Químicas de Referencia usadas no estudo. 

Substância química de referência 

ácido cafeico 

 ácido clorogênico 

ácido gálico 

 ácido p-cumárico 

ácido protocatecuico 

ácido tânico 

apigenina 

 Borneol 

Catequina 

Crisina 

Epicatequina 

Epigalocatequina 

Fisetina 

Galocatequina 

Isoquercetina 

campfenol 

Lupeol 

Mincetina 

Narigenina 

Quercetina 

resveratrol 

Rutina Rutina 

 Scopoletina 
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4.2 Métodos 

4.2.1 Caracterização físico-química  

Foram realizados os ensaios físico-químicos de determinação da 

granulometria dos pós, determinação da perda por dessecação, determinação de 

cinzas totais, cinzas insolúveis em ácido e sulfatadas, determinação do índice de 

espuma, determinação de substancias extraíveis em álcool realizados conforme 

descrito nas análises farmacognósticas da  Farmacopeia Brasileira 5ª Edição 

(BRASIL, 2010). Adicionalmente, foram realizados os ensaios de densidade 

aparente não compactada, determinação de pH em solução aquosa e 

termogravimetria, segundo metodologia encontrada na literatura (FONSECA, 2009). 

4.2.1.1 Determinação da granulometria dos pós  

De acordo com a FB 5ª edição (BRASIL, 2010) , foram utilizados tamises com 

abertura de malha de 2000 µm, 1700 µm, 850 µm, 600 µm, 500 µm, 250 µm e um 

coletor, Foram pesados, exatamente, cerca de 10,0 g da droga vegetal, e a amostra 

foi transferida para o tamis superior e o pó foi uniformemente distribuído. O conjunto 

foi tampado, e o aparelho foi acionado, com vibração de intensidade 4, durante 15 

minutos. Após o término desse tempo, a amostra retida na superfície superior de 

cada malha foi pesada, inclusive do coletor. O percentual retido em cada tamis foi 

obtido, utilizando o seguinte cálculo: 

 % Retida no tamis = (P1 / P2) x 100 

Onde: P1 = Peso da amostra retida em cada tamis (em gramas); P2 = Soma dos 

pesos retidos em cada tamis e no coletor (em gramas); 100 = Fator de porcentagem 

(BRASIL, 2010). 

4.2.1.2 Determinação da perda por dessecação  

Foram pesados, exatamente, cerca de 2,0 g da droga vegetal que foram 

transferidos para um pesa-filtro chato previamente dessecado durante 30 minutos 
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em estufa a 105 ºC e resfriado em dessecador. O pesa-filtro contendo a amostra foi 

pesado com tampa. A amostra foi distribuída da maneira mais uniforme possível. O 

pesa-filtro foi inserido na estufa com a tampa retirada, deixando-a também na estufa. 

A amostra foi seca a 105 ºC por 2 horas. O pesa-filtro foi resfriado até temperatura 

ambiente em dessecador e foi pesado juntamente com a tampa. A operação foi 

repetida até peso constante. A perda por dessecação foi obtida, utilizando o seguinte 

cálculo:  

Perda por dessecação (%) = Pu – Ps / Pa x 100  

Onde: Pa = peso da amostra; Pu = peso do pesa-filtro contendo a amostra antes da 

dessecação; Ps = peso do pesa-filtro contendo a amostra após a dessecação 

(BRASIL, 2010). 

4.2.1.3 Determinação de cinzas totais e sulfatadas 

Para a determinação de cinzas totais, em um cadinho previamente tarado, 

pesou-se, exatamente, cerca de 3,0 g da droga vegetal foram adicionados, 

distribuídos uniformemente, e foram incinerados, aumentando-se gradativamente a 

temperatura até o máximo de 600 ± 25 °C, até que todo o carbono tivesse sido 

removido. A amostra foi resfriada em dessecador e pesada. A porcentagem de 

cinzas totais foi calculada em relação ao peso da droga vegetal.  

% Cinzas totais = Pr – Pv / Pa x 100  

Onde: Pr = peso do cadinho + resíduo da amostra; Pv = peso do cadinho vazio; Pa = 

peso da amostra.  

Já para a determinação de cinzas sulfatadas, um cadinho de porcelana foi 

aquecido a 600 ºC por 10 minutos, em seguida foi resfriado em um dessecador e 

pesado. No cadinho previamente tarado, foi pesado, exatamente, cerca de 1,0 g da 

droga vegetal, que foi umedecida com ácido sulfúrico concentrado e carbonizada em 

bico de Bunsen. A amostra foi umedecida novamente com ácido sulfúrico 

concentrado, carbonizada e incinerada com aquecimento gradativo até 600 ºC. A 
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amostra foi resfriada, pesada novamente, e incinerada por mais 15 minutos. O 

procedimento foi repetido até que a diferença entre duas pesagens sucessivas não 

fosse maior que 0,5 mg. A determinação de cinzas sulfatadas foi obtida utilizando o 

cálculo: 

% Cinzas Sulfatadas = Pr – Pv / Pa x 100  

Onde: Pr = peso do cadinho + resíduo da amostra; Pv = peso do cadinho vazio; Pa = 

peso da amostra (BRASIL, 2010).   

4.2.1.4 Cinzas insolúveis em ácido 

O resíduo obtido na determinação de cinzas totais foi fervido durante 5 

minutos com 25 mL de ácido clorídrico a 7% (p/v) em cadinho coberto com vidro de 

relógio. O vidro de relógio foi lavado com 5 mL de água quente, juntando-se a água 

de lavagem ao cadinho. O resíduo, insolúvel em ácido, foi recolhido sobre papel de 

filtro, isento de cinza, lavando-o com água quente até que o filtrado se 

apresentassem neutros. O papel de filtro contendo o resíduo foi transferido para o 

cadinho original, seco sobre chapa aquecedora e incinerado a cerca de 600 ºC até 

peso constante. A porcentagem de cinzas insolúveis em ácido em relação à droga 

seca ao ar é calculada da seguinte forma: 

% Cinzas insolúveis = Pr – Pv / Pa x 100  

Onde: Pr = peso do cadinho + resíduo da amostra; Pv = peso do cadinho vazio; Pa = 

peso da amostra (BRASIL, 2010). 

4.2.1.5 Determinação do índice de espuma  

Foi pesado, exatamente, cerca de 1,0 g do material vegetal reduzido a pó fino 

(malha de 180 m) e foi transferido para erlenmeyer contendo 50 mL de água 

fervente. A solução foi mantida sob fervura moderada durante 30 minutos. A solução 

foi então resfriada e filtrada para balão volumétrico de 100 mL. O volume do balão foi 

completado através do filtro. O decocto obtido foi distribuído em 10 tubos de ensaio 
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com tampa (16 mm de diâmetro por 16 cm de altura), em série sucessiva de 1, 2, 3, 

até 10 mL, e o volume do líquido em cada tubo foi ajustado para 10 mL com água 

destilada. Os tubos foram tampados e agitados com movimentos verticais durante 15 

segundos, com duas agitações por segundo. Os tubos foram deixados em repouso 

por 15 minutos e a altura da espuma foi medida. 

Se a altura da espuma de todos os tubos for inferior a 1,0 cm, o índice de 

espuma é menor do que 100. Se, em qualquer um dos tubos, a altura da espuma 

medida for 1,0 cm, a diluição do material vegetal nesse tubo é o índice observado. 

Se esse tubo for o primeiro ou segundo na série, é necessário fazer uma diluição 

intermediária, pelo mesmo método descrito anteriormente, para obter um resultado 

mais preciso. Se a altura da espuma for maior do que 1,0 cm em todos os tubos, o 

índice de espuma é maior do que 1000. Nesse caso, a determinação precisa ser 

feita com uma nova série de diluições do decocto para obter um resultado preciso. O 

índice de espuma é calculado segundo a equação  

Índice de Espuma = 1000/A 

Onde: A = o volume, em mililitros, do decocto usado para preparação da diluição no 

tubo onde a espuma foi observada (BRASIL, 2010). 

4.2.1.6 Substancias extraíveis por álcool  

Segundo a metodologia da FB 5ª edição (BRASIL. 2010) de extração a frio 

(método C), cerca de 4,0 g de droga vegetal seca, pulverizada finamente, foram 

pesados exatamente para um erlenmeyer de 250 mL, com boca esmerilhada. Foram 

adicionados 100 mL de etanol 70%. A droga foi macerada durante 6 h, agitando-se a 

cada 30 min. Em seguida foi deixada em repouso por 18 h. Filtrou-se 

quantitativamente sem que qualquer quantidade de solvente fosse perdida. Um 

volume de 25 mL do filtrado foi transferido para uma cápsula de porcelana 

previamente tarada e evaporado em banho de água até a secura. O resíduo foi seco 

a 105 ºC durante 6h em estufa, resfriado até a temperatura ambiente em dessecador 

e pesado imediatamente. O cálculo da porcentagem de materiais extraídos em mg/g 

de material vegetal seco, foi calculado usando a seguinte equação: 
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% Substancias extraíveis por álcool = Pr – Pv / Pa x 400 

Onde: Pr = peso da cápsula de porcelana + resíduo da amostra; Pv = peso da 

cápsula de porcelana vazia; Pa = peso da amostra (BRASIL, 2010).   

4.2.1.7 Densidade aparente não compactada,  

A partir de dados da literatura (MELLO; PETROVICK, 2000), a densidade 

aparente não compactada foi determinada pela razão entre a massa da droga 

vegetal seca e pulverizada e o volume fixo de 250 mL verificado em proveta 

graduada. A densidade aparente foi calculada a partir da seguinte fórmula: 

Densidade aparente  = P / V 

Onde: P = peso da droga vegetal em gramas e V = volume em mL aferido durante o 

teste. 

4.2.1.8 Determinação de pH em solução aquosa 

Pesou-se, exatamente, cerca de 1,0 g da droga vegetal em um erlenmeyer e 

se adicionou 50 mL de água ultra purificada. Deixou-se sob agitação mecânica por 

10 minutos e aferiu-se o pH resultante com o auxílio de pHmetro eletrônico. 

4.2.1.9 Termogravimetria 

O equipamento utilizado para estudo calorimétrico foi calibrado com oxalato 

de cálcio monohidratado, seguindo condições de padronização. As curvas de TG 

foram obtidas numa termo-balança, com uma atmosfera de ar sintético a 20 mL/min, 

na razão de aquecimento de 10 °C/min, numa faixa de 25-600 °C. As amostras 

foram empacotadas numa célula de alumínio com massa de 5, 00 ± 0,04 mg 

(COSTA et al, 2009; HOLANDA, 2013).   

4.2.2 Desenvolvimento de método cromatográfico 

4.2.2.1 Bromelia laciniosa 
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a) Análise preliminar 

No método inicial a fase móvel utilizada foi composta de 2 solventes: solvente 

A – 0,1% de ácido trifluoracético diluído em água ultrapurificada  e solvente B 100% 

acetonitrila, com fluxo de 0,8 mL/min., Foi utilizado o gradiente descrito na Tabela 3 

A fase estacionária foi uma coluna TSK-GEL Super-ODS (Supelco®) 250x4,6 mm, 

5µm C18 mantida a 30ºC. 

Tabela 3 - Gradiente de fase móvel método inicial – Bromelia laciniosa. 

Tempo (min) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0,00 80 20 

40,00 60 40 

50,00 60 40 

50,01 80 20 

60,00 80 20 

 

Foram realizados ensaios em triplicata, nos quais foram injetados 20 µL da 

amostra e feito o monitoramento nos comprimentos de onda de 270 e 340 nm. 

Paralelamente, foram analisados, individualmente, 23 SQR’s para investigar sua 

presença no extrato etanólico da Bromelia laciniosa. Para cada uma das SQR’s foi 

preparada uma solução teste com concentração adequada à intensidade da 

resposta cromatográfica. Em seguida, foi realizada comparação visual entre as 

substancias investigadas e os picos encontrados nos cromatograma obtidos a partir 

do extrato bruto etanólico da droga vegetal. Para isso, inicialmente, foi realizada 

comparação entre os tempos de retenção dos picos no cromatograma de Bromelia 

laciniosa e das substancias investigadas. Caso ocorresse correspondência dentro de 

uma margem de variação no tempo de retenção entre os picos, o espectro de 

absorção de ambos os picos eram, então comparados quanto ás suas 

características tais como: pureza do pico, comprimento de onda de máximos e 

mínimos e presença de interferências. 

 

b) Otimização do Método Analítico por CLAE-DAD 

 A partir do método inicial foi realizado um planejamento fatorial 32 de acordo 

com a matriz descrita na Tabela 4, em que temos 9 métodos propostos. 

 Para avaliar os métodos do planejamento fatorial foi calculado para cada 

método a Função Hierárquica da Resposta Cromatográfica (HCRF – do inglês 
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Hierarc Cromatographic Response Factor) a partir da seguinte fórmula (Ji et al., 

2005):  

  

 Aonde tem-se que: n é igual ao número de picos, Rmin é a resolução do par de 

picos menos separados e Tm é o tempo máximo da corrida (100 min.) e T1 o tempo 

de retenção do último pico do cromatograma.  

Tabela 4 - Matriz do Planejamento fatorial utilizado na otimização do método de Bromelia laciniosa 

Método 
Variáveis 

Fluxo Gradiente Fase Móvel 

1 -1 0,4 mL/min -1 
Eluição em gradiente de 0 a 30 min e de 30 

a 40 min isocrático 

2 -1 0,4 mL/min 0 
Eluição em gradiente de 0 a 40 min e de 40 

a 50 min isocrático 

3 -1 0,4 mL/min 1 
Eluição em gradiente de 0 a 50 min sem 

eluição isocrática 

4 0 0,6 mL/min -1 
Eluição em gradiente de 0 a 30 min e de 30 

a 40 min isocrático 

5 0 0,6 mL/min 0 
Eluição em gradiente de 0 a 40 min e de 40 

a 50 min isocrático 

6 0 0,6 mL/min 1 
Eluição em gradiente de 0 a 50 min sem 

eluição isocrática 

7 1 0,8 mL/min -1 
Eluição em gradiente de 0 a 30 min e de 30 

a 40 min isocrático 

8 1 0,8 mL/min 0 
Eluição em gradiente de 0 a 40 min e  de 

40 a 50 min isocrático 

9 1 0,8 mL/min 1 
Eluição em gradiente de 0 a 50 min sem 

eluição isocrática 

  

Para determinação do melhor método representativo do perfil cromatográfico 

consideramos importante também a identificação e resolução da rutina, marcador 

analítico encontrado na espécie. Sendo assim, baseando-se na HCRF foi adaptada 

HCRF: 1.000.000 n + 100.000 Rmin  + ( Tm- T1) 
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uma equação que avalia conjuntamente o número de substancias que o método é 

capaz de separar (picos cromatográficos) e a resolução da rutina a fim de determinar 

qual o melhor método analítico do planejamento fatorial. Dessa forma, a equação foi 

modificada com o intuito de tornar a resolução da rutina um fator mais significativo 

para a escolha do método analítico: 

 

 

Onde: n representa o número de picos, Rr é a resolução da rutina, tm o tempo 

máximo aceitável de análise e    o tempo de retenção do última pico do 

cromatograma. 

b) Validação 

Para validar o método analítico foram analisados os seguintes parâmetros: 

linearidade, precisão intermediaria (interdia), repetitividade, exatidão e robustez, de 

acordo com as normas recomendadas pela RE nº 899/03 da ANVISA (BRASIL, 

2003). As análises foram realizadas em triplicata e os resultados foram analisados 

calculando o coeficiente de variação percentual (CV%) não sendo aceitos valores 

superiores a 5% para os padrões analíticos utilizados  e 15% para os extratos 

vegetais.  

4.2.2.2 Echolirium spectabile 

a) Análise preliminar 

Baseado em trabalhos prévios presentes na literatura, sugeriu-se, preliminarmente, 

um sistema em gradiente. A fase móvel utilizada foi composta por dois solventes: 

solvente A – 0,1% de ácido trifluoracético (TFA) diluído em água ultrapurificada e 

acetonitrila como solvente B. O fluxo empregado foi de 0,8 mL/min., com o gradiente 

descrito na Tabela 5. A fase estacionária foi uma coluna TSK-GEL Super-ODS 

(Supelco®) 250x4,6 mm, 5µm C18 mantida a 37ºC.  

Tabela 5 - Gradiente de fase móvel utilizado para determinação quali-quantitativa de ácido 
cafeico, p-cumárico, catequina, epicatequina e epigalocatequina. 

Tempo (min) Solvente A (%) Solvente B (%) 

0,00 100 0 

40,00 60 40 

50,00 60 40 

60,00 100 0 

HCRF: 100.000 n + 100.000.000 Rmin  + ( Tm- T1) 
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Foram realizados ensaios em triplicata, nos quais foram injetados 10 µL da 

amostra e feito o monitoramento nos comprimentos de onda de 270 e 340 nm.  

b) Avaliação da impressão digital cromatográfica 

A presença das 23 SQR’s foi investigada empregando-se o método 

cromatográfico proposto na análise preliminar. Em seguida, realizada a análise de 

correspondência entre picos da amostra e das SQR’s de acordo com a mesma 

metodologia empregada para a Bromelia laciniosa. 

c) Quantificação das substâncias químicas de referencia 

Para determinação quantitativa das substâncias químicas de referência 

encontradas na amostra foram obtidas curvas analíticas nas concentrações de 50, 

100, 125, 150 e 200 µg/mL, para cada composto que foi observado correspondência. 

4.2.2.3 Neoglaziovia variegata 

a) Análise preliminar 

No método inicial a fase móvel utilizada foi composta de 2 solventes: solvente 

A – 0,1% de ácido fórmico diluído em água ultrapurificada e solvente B 100% 

acetonitrila, com fluxo de 0,8 mL/min., começando o gradiente com 80% de A e 20% 

de B, aos 40 min. esse gradiente atingiu 60% de A e 40% de B, permanecendo 

isocrático por 10 min.  e em seguida, retornou a condição inicial permanecendo de 

forma isocrática por 10 min. A coluna foi mantida a 37ºC. Foram realizados ensaios 

em triplicata, nos quais foram injetados 20 µL da amostra e feito o monitoramento 

nos comprimentos de onda de 270 e 340 nm. Paralelamente, foram analisados, 

individualmente, 23 padrões analíticos para investigar sua presença no extrato 

etanólico de Neoglaziovia variegata.   

b) Otimização do método 

Para se realizar a otimização do método foi escolhida a estratégia de 

planejamento fatorial uniforme visando reduzir o número de experimentos 
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necessários para inferir o comportamento do perfil cromatográfico em função da 

manipulação das variáveis.  

Considerando que a natureza da fase móvel é determinante para o resultado 

final de um método cromatográfico (KAZAKEVICH; LoBRUTTO, 2007), foram 

sugeridas quatro fazes móveis distintas para serem avaliadas conforme Tabela 6 

Para cada uma das fases móveis sugeridas, optou-se por trabalhar com as 

variáveis, concentração inicial do gradiente e temperatura em seis níveis na 

estruturação do planejamento fatorial uniforme.  Resultando em seis experimentos 

conforme a Tabela 7 para cada uma das quatro fases móveis. 

Tabela 6 - Composição das fases móveis propostas – 
Neoglaziovia variegata 

Fase aquosa Fase orgânica 

Ácido fórmico Acetonitrila 

Ácido fórmico + TEA Acetonitrila 

Ácido fosfórico  Acetonitrila 

Ácido fosfórico + TEA Acetonitrila 

 

Para avaliar o desempenho dos métodos do planejamento fatorial uniforme foi 

calculado para cada método a HCRF a partir da seguinte fórmula (JI et al., 2005):  

  

 

Tabela 7 – Planejamento uniforme do desenvolvimento cromatográfico para Neoglaziovia 
variegata 

                    % Inic.          
AcCN 

Temp 
o
C 

Met 1 Met 2 Met 3 Met 4 Met 5 Met 6 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 

42 
o
C   X    

39 
o
C X      

37 
o
C    X   

35 
o
C      X 

33 
o
C  X     

30 
o
C     X  

 

 Assim como no caso da Bromelia laciniosa, foi usado critério de relevância 

diferente para os parâmetros cromatográficos. Neste caso, tem-se que: R é igual à 

HCRF: 1.000.000 R + 100.000 Rmin  + ( Tm- T1) 
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resolução entre os dois maiores picos no cromatograma, n é o número de picos no 

cromatograma e Tm é o tempo máximo da corrida (100 min) e T1 o tempo de 

retenção do último pico do cromatograma. 

c) Avaliação da impressão digital cromatográfica 

A presença das 23 SQR’s foi investigada empregando-se o método 

cromatográfico determinado como sendo o melhor pelo planejamento experimental. 

Para cada uma das SQR’s foi preparada uma solução teste com concentração 

adequada à intensidade da resposta cromatográfica. Em seguida, foi realizada 

comparação visual entre as substancias investigadas e os picos encontrados nos 

cromatogramas obtidos a partir do extrato bruto etanólico da droga vegetal. Para 

isso, inicialmente, foi realizada comparação entre os tempos de retenção dos picos 

no cromatograma de Neoglaziovia variegata e das substancias investigadas. Caso 

ocorresse correspondência, dentro de uma margem de variação, dos tempos de 

retenção entre os picos da amostra e da SQR, o espectro de absorção de ambos os 

picos eram, então, comparados quanto às suas características tais como: pureza do 

pico, perfil de absorção no ultravioleta-visível (UV-Vis), comprimento de onda de 

máximos e mínimos e presença de interferências. 

d) Quantificação das substâncias químicas de referencia 

Para determinação quantitativa das substâncias químicas de referência 

encontradas na amostra, empregando o método otimizada, foram construídas curvas 

analíticas nas concentrações de 50, 100, 125, 150 e 200 µg/mL, para cada 

composto que foi observado a presença na amostra. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análise físico-química 

5.1.1 Determinação granulométrica das drogas vegetais 

a) Bromelia laciniosa 

 Após pesar e calcular a quantidade média de pó de Bromelia laciniosa retida 

em cada tamis, constatou-se que a maior quantidade do pó, 77% passou pelo tamis 

com malha de 500 µm e ficou retido no tamis de malha de 250 µm (57,77%), o que 

nos leva a admitir que o tamanho médio das partículas encontra-se neste intervalo 

conforme pode ser observado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Distribuição granulométrica do pó de Bromelia laciniosa. Fonte: Próprio autor. 

 

A fim de determinar exatamente o tamanho médio das partículas do pó, 

calculou-se em percentagem a fração de passagem e a fração retida do pó em cada 

um dos tamises. A partir da construção do gráfico, foi possível inferir que o tamanho 

médio das partículas do pó da Bromelia laciniosa é de 384 µm, conforme pode ser 

observado na Figura 5:  
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Figura 5 - Determinação gráfica do tamanho médio das partículas do pó obtido de Bromelia laciniosa. 
Fonte: Próprio autor. 

 

 De acordo com os resultados obtidos na análise granulométrica do pó da 

Bromelia laciniosa, o pó foi classificado como moderadamente grosso (BRASIL, 

2010). 

b) Encholirium spectabile 

Após pesar e calcular a quantidade média de pó da Encholirium spectabile 

retida em cada tamis, constatou-se que a maior quantidade do pó 53,36% passou 

pelo tamis com malha de 500 µm e ficou retido no tamis de malha de 250 µm 

(94,2%), o que nos leva a admitir que o tamanho médio das partículas encontra-se 

neste intervalo conforme pode ser observado na Figura 6: 

Para determinar exatamente o tamanho médio das partículas do pó, foi 

calculada em percentagem a fração de passagem e a fração retida do pó em cada 

um dos tamises. A partir do gráfico obtido, foi possível sugerir que o tamanho médio 

das partículas do pó da Encholirium spectabile é de 489 µm, conforme pode ser 

observado na Figura 7: 

Os resultados obtidos na análise granulométrica do pó de Encholirium spectabile, 

sugerem que o pó possa ser classificado como moderadamente grosso (BRASIL, 

2010). 
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Figura 6 - Distribuição granulométrica do pó de Encholirium spectabile. Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 7 - Determinação gráfica do tamanho médio das partículas do pó obtido de Encholirium 
spectabile. Fonte: Próprio autor. 

 

c) Neoglaziovia variegata 

Após pesar e calcular a quantidade média de pó de Neoglaziovia variegata 

retida em cada tamis, constatou-se que a maior quantidade do pó 60,7% passou 

pelo tamis com malha de 500 µm, ficando 26,6% retidos no tamis de malha de 250 

µm (Figura 8).   
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Figura 8 - Distribuição granulométrica do pó de Neoglaziovia variegata. Fonte: Próprio autor. 

 

A fim de determinar exatamente o tamanho médio das partículas do pó, 

calculou-se em percentagem a fração de passagem e a fração retida do pó em cada 

um dos tamises. A partir da construção do gráfico, foi possível inferir que o tamanho 

médio das partículas do pó da Neoglaziovia variegata é de 390,94 µm, conforme 

pode ser observado na Figura 9:  

Figura 9 - Determinação gráfica do tamanho médio das partículas do pó obtido da Neoglaziovia 
variegata. Fonte: Próprio autor. 
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De acordo com os resultados obtidos na análise granulométrica do pó da 

Neoglaziovia variegata, o pó foi classificado como moderadamente grosso (BRASIL, 

2010). 

5.1.2 Determinação da perda por dessecação  

Os resultados de perda por dessecação das drogas vegetais estão apresentados na 

Tabela 8. 

Tabela 8 – determinação de perda por dessecação 

Espécie Teor de água 

Bromelia laciniosa 2,76% ± 0,09% 

Encholirium spectabile 6,44%± 0,07% 

Neoglaziovia variegata 7,03%± 0,10% 

 

 Não existe ainda uma monografia específica para as espécies estudadas, 

entretanto, segundo Simões e colaboradores, 2004, para as drogas vegetais o limite 

máximo de umidade é de 14%. Diante disso, consideramos que as drogas vegetais 

obtidas apresentaram um resultado bastante satisfatório. 

 Este resultado é importante uma vez que a presença de um alto teor de 

umidade leva a proliferação de microrganismos e, além disso,  facilita e promove   

algumas reações enzimáticas que aceleram a degradação da droga vegetal, o que 

interfere diretamente na qualidade da mesma (LOPES et al, 2011). Assim, pode-se 

inferir que mediante este teste a droga vegetal estudada apresenta qualidade 

adequada quanto ao teor de umidade. 

5.1.3 Determinação de cinzas totais, cinzas insolúveis em ácido e cinzas sulfatadas. 

Os resultados de cinzas totais, cinzas insolúveis em ácido e cinzas sulfatadas 

das drogas vegetais estão apresentados na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Determinação dos teores de cinzas nas amostras 

Espécie Cinzas totais Cinzas insolúveis 
em ácido 

Cinzas sulfatadas 

B. laciniosa 3,95%± 0,2% 4,06%± 0,1% 4,18%± 0,3% 

E. spectabile 4,52± 0,2% 4,15 ± 0,3% 5,74% ± 0,1 

N. variegata 6,93%± 0,3% 7,12%± 0,2% 7,25%± 0,3% 

5.1.4 Determinação do índice de espuma 

Os resultados de índice de espuma das drogas vegetais estão apresentados 

na Tabela 10: 

Tabela 10 – Resultados de índice de espuma 

Espécie Espuma após 15 min. Índice de espuma 

Bromelia laciniosa Ausente <100 

Encholirium spectabile Ausente <100 

Neoglaziovia variegata Ausente <100 

Este teste permite avaliar qualitativamente a presença de compostos 

saponínicos na amostra. Após 15 minutos não foi possível observar a presença de 

espuma nas amostras, sendo, portanto, o resultado de índice de espuma menor que 

100, ou seja, negativo para a presença de saponinas. 

5.1.5 Determinação de substâncias extraíveis por álcool 

Os resultados de substancias extraíveis por álcool das drogas vegetais estão 

apresentados na Tabela 11: 

Tabela 11 – Determinação de substancias extraíveis por álcool. 

Espécie Percentual extraído 

Bromelia laciniosa 13,17 ± 0,04%. 

Encholirium spectabile 12,07 ± 0,09%. 

Neoglaziovia variegata 15,93 ± 0,12%. 
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Apesar dos dados apresentarem um teor baixo das substancias que são 

extraídas, esse resultado corrobora os resultados de alta granulometria do pó, que é 

um dos parâmetros que influenciam diretamente no processo extrativo (AMARANTE 

et al, 2011). 

5.1.6 Densidade aparente não compactada 

Os resultados de densidade aparente não compactada das drogas vegetais 

estão apresentados na Tabela 12: 

Tabela 12 – Densidade aparente da droga vegetal pulverizada. 

Espécie Densidade 

Bromelia laciniosa 0,27 g/mL 

Encholirium spectabile 0,22 g/mL 

Neoglaziovia variegata 0,16 g/mL 

 

A densidade apárente não compactada é um parametro que tem importância 

no processo tecnologico de produção de fitoterápicos, influenciando diretamente nos 

processos extrativos (DONADON et al, 2015), assim é de grande importância para o 

controle de qualidade de drogas vegetais a caracterização da densidade aparente 

não compactada. 

5.1.7 Determinação de pH em solução aquosa 

Os resultados de pH em solução aquosa das drogas vegetais estão 

apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 – pH da droga vegetal em água 

Espécie pH 

Bromelia laciniosa 5,63 

Encholirium spectabile 5,69 

Neoglaziovia variegata 5,50 
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A determinação dos valores de pH em solução aquosa é importante para 

caracterizar a droga vegetal, uma vez que o intuito é o controle de qualidade, 

quaisquer alterações neste parâmetro podem significar que a droga vegetal sofreu 

algum tipo de alteração, tornando-a impropria para o uso terapeutico (SOUZA-

MOREIRA; SALGADO; PIETRO,  2010). 

5.1.8 Análise termogravimétrica 

 Foi realizado o estudo termoanalítico, utilizando as técnicas de 

termogravimetria (TG) e 1ª derivada da termogravimetria(DTG).   

a) Bromelia laciniosa 

A partir da Figura 10 podemos observar que houve três eventos endotérmicos 

importantes na analise da amostra. 

 

Figura 10 - TG e DTG da droga vegetal de Bromelia laciniosa. Fonte: Próprio autor. 

 

 

 O primeiro evento corresponde á perda de umidade que amostra sofre com a 

faixa de temperatura de 75º C a 105º C, que corresponde a Δm -2,286 % da 

amostra. O segundo evento ocorre no intervalo de 229º C a 335º C, e corresponde a 

decomposição térmica de compostos orgânicos que correspondem á variação de 

massa na amostra de 58,18 %. O terceiro evento corresponde a queima do produto 

carbonáceo formado no evento anterior de queima do matéria orgânico e ocorreu 

entre as temperaturas de 410º C e 506º C, como um Δm de -23,13%.  
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b) Encholirium spectabile 

A partir da Figura 11 podemos observar que houve três eventos endotérmicos 

principais na analise da amostra. 

 

Figura 11 - TG e DTG da droga vegetal da Echolirium spectabile. Fonte: Próprio autor. 

 

O primeiro evento corresponde a perda de umidade que amostra sofre com a 

faixa de temperatura de 35º C a 105º C, que corresponde à variação de massa na 

amostra de -6,31 %. O segundo evento, mais drástico, ocorre no intervalo entre 235º 

C e 378º C, e corresponde à decomposição térmica de compostos orgânicos que 

correspondem a  Δm de 57,46 %. O terceiro evento, mais suave, corresponde á 

queima do produto carbonáceo formado no evento anterior de queima da matéria 

orgânica e ocorreu entre as temperaturas de 410º C e 600º C, como um Δm de -

25,38%.  

c) Neoglaziovia variegata 

A partir da Figura 12 podemos observar que houve 3 eventos endotérmicos 

principais na analise da amostra. 
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Figura 12 TG e DTG da droga vegetal da Neoglasiovia variegata. Fonte: Próprio autor. 

 

 O primeiro evento corresponde a perda de umidade que amostra sofre com a 

faixa de temperatura de 35º C a 105º C, que corresponde a Δm - 6,95 % da amostra. 

O segundo evento ocorre no intervalo de 224º C a 380º C, e corresponde a 

decomposição térmica de compostos orgânicos que correspondem a  Δm de  63,71 

%. O terceiro evento corresponde a queima do produto carbonáceo formado no 

evento anterior de queima da matéria orgânica e ocorreu entre as temperaturas de 

410º C e 506º C, como um Δm de -26,48%.  

A fim de comparar os resultados obtidos entre as analises farmacopeicas e 

por termogravimetria, analisou-se a perda de umidade da amostra correspondente 

ao teste de perda por dessecação e o material restantes após analise térmica que 

corresponde ao método de cinzas totais. Os testes foram realizados em triplicata, 

calculando-se a média dos valores obtidos bem como o desvio padrão. Nas Figuras 

13, 14 e 15 é possível observar os dados obtidos em uma das triplicatas, para cada 

uma das drogas vegetais. 
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Figura 13 - Eventos correspondentes aos testes farmacopeicos de perda por dessecação e 
cinzas totais - Bromelia laciniosa. Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 14 - Eventos correspondentes aos testes farmacopeicos de perda por dessecação e 
cinzas totais - Encholirium spectabile. Fonte: Próprio autor. 

 
Figura 15 - Eventos correspondentes aos testes farmacopeicos de perda por dessecação e 

cinzas totais - Neoglaziovia variegata. Fonte: Próprio autor. 

 

A comparação dos dados está apresentada na Tabela 14: 
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Tabela 14 - Comparação dos resultados obtidos entre os métodos convencionais farmacopeicos e 
Analise térmica por TG. 

Espécie  
Perda por 

Dessecação 

Determinação de Cinzas 

Totais 

Bromelia 

laciniosa 

Método Farmacopeico 2,76% ± 0,09% 4,75%± 0,2% 

Análise Termogravimétrica 2,37% ± 0,19% 5,22%±2,4% 

Echolirium 

spectabile 

Método Farmacopeico 6,44%± 0,07% 4,52± 0,2% 

Análise Termogravimétrica 6,31%± 0,04% 3,93± 0,3% 

Neoglaziovia 

variegata 

 

Método Farmacopeico 7,03%± 0,10% 7,03%± 0,1% 

Análise Termogravimétrica 6,95%± 0,12% 6,72± 0,7% 

  

 A literatura apresenta alguns artigos realizando a comparação da 

termogravimetria com os métodos clássicos de análise de perda por secagem e 

determinação de cinzas, tem apresentado resultados equivalentes para os métodos 

clássicos e o método termogravimétrico. (SOUZA ARAUJO, 2006; KOMATSU, H; 

YOSHII, K; OKADA, S, 1994; FERREIRA et al, 2014). Os resultados obtidos nos 

experimentos realizados sugerem que não há diferença entre as metodologias. 

5.2 Desenvolvimento de método cromatográfico 

5.2.1 Bromelia laciniosa 

a) análise preliminar 

A análise preliminar mostrou que o método proposto proporcionou resultados  

apropriados para determinar o perfil cromatográfico da Bromelia laciniosa uma vez 

que foi capaz de separar vários componentes do extrato, o que é evidenciado pelos 

48 picos presentes no cromatograma (Figura 16). Entretanto, alguns dos parâmetros 

cromatográficos precisavam ser ajustados a fim de poderem ser usados com 

segurança. O ajuste aconteceu por meio da realização do planejamento fatorial 

realizado a partir deste método inicial. 
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 A partir da análise preliminar também foi possível identificar e quantificar dentre 

as 23 SQR’s utilizadas por meio da semelhança entre tempos de retenção e 

espectro de absorção em ultravioleta a rutina (179, 53 µg/mL, em 7,6 min). 

 A rutina é um bioflavonóide pertencente ao subgrupo dos flavonóis. Alguns 

dados experimentais revelam que a rutina possui atividade gastroprotetora 

(BAGGIO, 2004), relaxante do músculo liso do cólon de cobaias (YILDIZOǦLU-ARI 

et al, 1991), esse marcador pode estar relacionado com o processo de amenização 

da cólica infantil, que é um dos usos populares da Bromelia laciniosa. 

 

Figura 16 - Cromatograma do método preliminar para Bromelia laciniosa. 

 

Fonte: Próprio autor. 

b) Otimização do Método Analitico por CLAE-DAD 

Os nove métodos que foram obtidos a partir do planejamento fatorial foram 

analisados conforme a HCRF, apresentando os resultados descritos na Tabela 15: 

 Como pode ser notado na Tabela 15, o método que obteve a melhor resposta 

cromatográfica baseada na HCRF foi o método numero 5 que apresenta tempo de 

gradiente em 40 minutos e fluxo de 0,6 mL/min, seguido do método 7 que apresenta 

tempo de virada de gradiente em 30 minutos e fluxo de 0,8 mL/min.. Na Figura 17 é 

possível observar melhor esses resultados no gráfico de superfície resposta:  
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Tabela 15 - Análise dos cromatogramas obtidos utilizando o 
HCRF - Bromelia laciniosa.. 

Experimento HCRF 

1 4632696,436 

2 4718012,776 

3 4676671,322 

4 5168032,181 

5 5708352,147 

6 4832012,645 

7 5624367,305 

8 4828360,741 

9 4523020,864 

Figura 17 -  Gráficos 2D e 3D de superfície de resposta baseado no HCRF – Bromelia laciniosa.  
Variáv el Dependente: HCRF
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Fonte: Próprio autor. 
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Assim, a analise estatística demonstra claramente que o método que possui 

os parâmetros ótimos para obter o maior HCRF é o método 5.   

Uma vez que a Rutina foi empregada como marcador de interesse, também 

foi feita análise dos métodos baseando-se na resolução apresentada nos 

cromatogramas. Conforme pode ser observada na Figura 18, o método que 

apresentou a melhor resolução da Rutina também foi o método 5:  

Figura 18 - Gráfico de superfície de resposta baseado na Resolução da Rutina – Bromelia laciniosa.  

  

Fonte: Próprio autor. 

 

A análise dos gráficos de superfície de resposta nos mostra que a região de 

melhor resposta é uma região que corresponde a um dos experimentos realizados 

no planejamento experimental. Assim, dispensando análises adicionais para 

determinar o melhor método de análise. Assim, o método 5 foi selecionado como 

sendo o melhor método para determinação do perfil cromatográfico da Bromelia 

laciniosa. Podemos observar a impressão digital cromatográfica produzida pelo 

extrato etanólico empregando o método proposto na Figura 19. 
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Figura 19 - Perfil Cromatográfico da Bromelia laciniosa em método otimizado. Fonte: Próprio autor. 

 

 

A partir do método selecionado foi realizada a quantificação da rutina, assim 

como foi feita a avaliação de outros parâmetros cromatográficos. Os resultados 

encontrados podem ser vistos na Tabela 16: 

Tabela 16 - Parâmetros Cromatográficos do método otimizado de Bromelia laciniosa. 

Parâmetro 
Rutina (Amostra) Rutina (SQR) 

Tempo de Retenção 7,734 
8,198 

Resolução 2,242 
17,720 

Área 5190471 
5782104 

Pratos teóricos 15150,645 
57130,46 

Fator de Cauda 0,771 
1,1 

Concentração 179, 53 µg/mL 
200 µg/mL 
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c) Validação 

I Linearidade 

Este parâmetro foi determinado através da construção da curva de calibração 

do extrato da  Bromelia laciniosa no intervalo de 40 a 60 µg/mL, correspondente à 

faixa de 80 – 120% da concentração doseada da rutina na amostra (Fig. 20). 

 

Figura 20  Linearidade da rutina – Bromelia laciniosa 

 

ii Repetitividade 

Quadro 1. Repetitividade 

Amostra Média DP CV% 

Ext. B. laciniosa 

 

56,80 1,193 2,10 

Rutina 43,04 0,28 0,67 

 

Os resultados apresentados no Quadro 1 evidenciam que o método foi 

preciso quanto a sua repetitividade, uma vez que os valores do coeficiente de 

variação ficaram abaixo daqueles que são preconizados: 5% no caso do padrão da 

Rutina e 15% no caso do extrato.  
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Iii Precisão  

A precisão foi calculada a partir da comparação dos resultados teóricos e 

experimentais do padrão rutina,  sendo o resultado obtido para a precisão de 99, 

77%. 

 

iv Limite de quantificação e limite de detecção 

Os Limite de Quantificação e Limite de Detecção (LQ e LD) foram calculados 

com base no desvio-padrão (DP) da resposta e a inclinação ( I ) da curva de 

calibração do padrão rutina,  sendo estes valores obtidos a partir da média de três 

curvas de calibração do padrão (rutina), e calculados conforme as equações 1 e 2: 

 

LD 3,3 DP I      

LQ 10,1 DP I   

 

 Assim os valores estabelecidos para o LD foi de 0,0205 (mg/mL) e o LQ foi de 

0,6226 (mg/mL). 

5.2.2 Encholirium spectabile 

A análise preliminar dos cromatogramas obtidos com o método proposto 

mostrou resultados satisfatórios dos parâmetros cromatográficos. Sendo assim, foi 

empregado como método para obtenção da impressão digital cromatográfica e para 

a avaliação da presença de marcadores químicos. 

A avaliação das 23 SQR’s foi realizada conforme a metodologia proposta de 

comparação dos tempos de retenção e dos espectros UV-Vis. Foi possível identificar 

positivamente cinco SQR’s dentre os picos no cromatograma da amostra. Após a 

identificação, foi feita a quantificação de cada uma das SQR’s que apresentou 

correspondência. Os resultados podem ser observados na Tabela 17 e Figura 21. 
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Tabela 17 - Quantificação das SQR encontradas no extrato de Encholirium spectabile  

SQR TR Conc. Amostra 

ácido cafêico 33,9 min. 31,05 µg/mL 

ácido p-cumárico 27,5 min. 7,66 µg/mL 

catequina 21,5 min. 9,44 µg/mL 

epicatequina 25,2 min. 1,96 µg/mL 

epigalocatequina 25,8 min. 9,22 µg/mL 

Um dos marcadores identificados é a catequina, a mesma pertence à família 

dos polifenóis. Alguns dados experimentais indicam que a catequina possui 

atividade antioxidade, gastroprotetora   e antineoplásica (SANTOS-OLIVEIRA et al, 

2009). 

Figura 21 – Impressão digital cromatográfica obtida para Encholirium spectabile.  

 

Fonte: Próprio autor. 

Outro marcador presente no extrato da Echolirium spectabile é o ácido p-

cumárico um fenilpropanóide precursor das cumarinas. Foi evidenciado, que 

substâncias derivadas desse metabólito secundário apresentam atividade 

hepatoprotetora (OKAMOTO et al., 2001 e  OKAMOTO et al., 2003). 

5.2.3 Neoglaziovia variegata 

5.2.3.1 Análise preliminar  

O método proposto mostrou-se apropriado para determinar o perfil 

cromatográfico do extrato etanólico do ―caroá‖, pois, foi capaz de separar diversos 
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componentes do extrato, o que é evidenciado pelo grande número de picos 

presentes nos cromatogramas (89 ± 3 em 340 nm). Contudo, a separação de alguns 

dos picos principais não se encontra adequada, indicando que o método precisa 

ainda passar por ajustes a fim de que se atinjam parâmetros ideais para a sua 

utilização.  

Apesar de a análise preliminar não ter apresentado resposta ideal, foi 

possível, com ela, identificar e quantificar dois metabólitos secundários dentre os 23 

padrões analíticos utilizados, por meio da semelhança entre tempos de retenção e 

espectro de absorção em ultravioleta, sendo eles: ácido cafeico (3,75µg/mL, em 22,3 

min.), isoquercetina (14,05 µg/mL, 29,3 min.) conforme pode ser observado na 

Figura 22. 

Figura 22 – Impressão digital cromatográfica de Neoglaziovia variegata obtido no método preliminar.  

 

Fonte: Próprio autor. 
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5.2.3.2 Otimização do método 

Cada um dos métodos propostos no planejamento experimental foi analisado 

quanto ao número de picos e aos parâmetros cromatográficos obtidos em 270 nm e 

340 nm.  Nas Figuras 22, 23, 24, e 25 podemos ver exemplos de cromatogramas 

obtidos a partir de cada uma das quatro fazes móveis propostas.  
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Figura 23 -  Cromatogramas obtidos a partir de fase móvel ác. fosfórico / AcCN  em 270 nm e 340 nm 
- Neoglaziovia variegata.  

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 24 -  Cromatogramas obtidos a partir de fase móvel ác. fórmico / AcCN  em 270 nm e 340 nm - 
Neoglaziovia variegata.  

 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 25 -  Cromatogramas obtidos a partir de fase móvel ác. fosfórico+0,1%TEA, pH3,0 / AcCN  em 
270 nm e 340 nm - Neoglaziovia variegata.  

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 26 -  Cromatogramas obtidos a partir de fase móvel ác. fórmico+0,1%TEA, pH3,0  / AcCN  em 
270 nm e 340 nm - Neoglaziovia variegata. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Podemos observar que os cromatogramas, quando avaliados no comprimento 

de onda de 340, apresentam resposta de magnitude inferior àquela observada 

quando se analisa os mesmos no comprimento de onda de 270 nm. Outra 

característica que se observa, e que é fundamental para a qualidade de um 

cromatograma, é a linha de base, que apresenta menos ruidos para os 
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cromatogramas obtidos em 270 nm, o que fornece uma relação sinal/ruído muito 

mais satisfatória para os cromatogramas obtidos em 270 nm. 

Assim, optou-se por prosseguir as avaliações e os experimentos empregando 

o comprimento de onda de 270 nm. Tendo em vista que os cromatogramas 

apresentaram nesta condição melhores respostas considerando que o objetivo é 

obter um método pra determinação da impressão digital cromatográfica. 

A avaliação matemática de como o perfil cromatográfico se comporta diante 

das modificações propostas no planejamento experimental foi realizada através do 

cálculo da Função Hierárquica da Resposta Cromatográfica (HCRF – do inglês 

Hierarc Cromatographic Response Factor) para cada cromatograma obtido. Os 

resultados de HCRF obtidos para cada uma das quatro fases móveis propostas 

foram transformados em gráficos de superfície de resposta, onde se pode visualizar 

de forma mais intuitiva o comportamento de uma serie complexa de dados. Nas 

Figuras 27, 28, 29 e 30, podemos observar as respostas da HCRF em função da 

temperatura e da composição inicial da fase móvel.  

Figura 27 – Superfície de resposta obtida a partir do método empregando acido fórmico 0,1% na fase 
aquosa  - Neoglaziovia variegata. Fonte: Próprio autor. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 28 – Superfície de resposta obtida a partir do método empregando acido fosfórico 0,1% na 
fase aquosa  - Neoglaziovia variegata. Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 29 – superfície de resposta obtida a partir do método empregando acido fórmico 0,1% + 0,1% 

TEA / pH 3,0 na fase aquosa - Neoglaziovia variegata. Fonte: Próprio autor. 
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Figura 30 – Superfície de resposta obtida a partir do método empregando acido fosfórico 0,1% + 0,1% 
TEA / pH 3,0 na fase aquosa - Neoglaziovia variegata. Fonte: Próprio autor. 

 

Nos gráficos de superfície de resposta apresentados as regiões de cores 

quentes indicam maior resposta do parâmetro dependente, neste caso, a HCRF. 

Na figura 27, vemos que para o método empregando o ácido fórmico como 

fase móvel a resposta para HCRF é maior nas regiões correspondentes aos 

métodos em que a temperatura da coluna é menor em conjunto com uma baixa 

concentração inicial da faze orgânica. Contudo, a projeção nos mostra que uma 

pequena variação, seja na temperatura seja na concentração inicial de acetonitrila, 

faz com que a resposta da HCRF reduza significativamente.    

Na figura 27, temos uma superfície de resposta que é praticamente um plano 

que se sobreporia sobre o plano formado pelas variáveis concentração inicial de 

acetonitrila e temperatura. Isso permite extrapolar comportamentos da resposta mais 

facilmente por se tratar de um modelo matematicamente menos complexo. Pela 

figura podemos observar maior resposta nas regiões em que a concentração inicial 

de acetonitrila é maior, além de que nesta condição a temperatura parece não ter 

grande influencia na resposta da HCRF. 

A superfície de resposta obtida a partir da HCRF do método empregando 

ácido fórmico + 0,1% TEA e pH 3,0 (Figura 28) mostra melhor resposta nas regiões 
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de baixa concentração inicial de acetonitrila e baixas temperaturas e nas regiões de 

altas concentrações iniciais da fase orgânica e baixas temperaturas. Contudo, 

vemos que para essa superfície de resposta a maior resposta para HCRF fica em 

uma região hipotética, já que não temos como atingir concentrações iniciais de fase 

orgânica com valores negativos. 

O método empregando acido fosfórico 0,1% + 0,1% TEA pH 3,0 foi o que 

apresentou a superfície de resposta mais complexa. Na figura correspondente a 

esse método (Figura 29) podemos identificar duas regiões de maior resposta: altas 

concentrações iniciais de acetonitrila com temperaturas menores e temperaturas 

maiores com baixas concentrações iniciais. No entanto, como no caso do método 

empregando ácido fórmico + 0,1% TEA e pH 3,0, a superfície de resposta fornece 

maiores valores para a HCRF em região teórica, uma vez que não podemos atingir 

concentrações negativas. 

Considerando as avaliações de HCRF para cada fase móvel a partir das 

superfícies de resposta, o método que mostrou-se mais adequado para dar 

prosseguimento ao desenvolvimento do método de impressão digital cromatográfica 

foi o método empregando acido fosfórico 0,1% como fase aquosa. Os demais 

parâmetros estão descrito na Tabela 18. 

Tabela 18 - Parâmetros da impressão digital 
cromatográfica de Neoglaziovia variegata 

Parâmetro  Método 

Conc. Inicial AcCN 25% 

Temp. coluna 30 ºC 

Vol inj. 20 L 

Tempo de análise  80 min. 

  

Tendo definido o método que produziria a melhor resposta, segundo a HCRF, 

prosseguiu-se os experimentos para a pesquisa das SQR’s no extrato bruto de 

Neoglaziovia variegata. Para isso, cada uma das soluções das 23 SQR’s foi 

analisada no método definido para impressão digital cromatográfica. Foi feita a 

comparação entre TR e perfil de absorção no UV-Vis entre os picos encontrados no 

extrato bruto de Neoglaziovia variegata. Empregando esta metodologia foi possível 

identificar ácido cafeico em 26,5 min., ácido clorogênico em 24,1, min., ácido p-
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cumárico em 32,2 min., apigenina em 52,0 min., e resveratrol em 43.6min e 

isoquercetina em 25,5 min (Figura 31). 

A quantificação das SQR’s encontradas forneceu o resultado apresentado na 

Tabela 19. 

Tabela 19 - Quantificação das SQR encontradas na impressão digital cromatográfica – 
Neoglaziovia variegata 

SQR TR Conc. amostra 

ác cafeico 26,5 min. 62,76 µg/mL 

ác. Clorogênico 24,1 min. 46,06 µg/mL 

ác. p-cumárico 32,2 min. 39,66 µg/mL 

apigenina  52,0 min. 16,22µg/mL 

isoquercetina 25,5 min. 168,70 µg/mL 

resveratrol 43,6 min. 52,89 µg/mL 

 

Figura 31 – Cromatograma do extrato bruto etanólico de Neoglaziovia variegata obtido a partir do 
método otimizado. Fonte: Próprio autor. 

 



ALVES, J.M.P. Desenvolvimento de métodos analíticos e impressões digitais cromatográficas para 

controle de qualidade de drogas vegetais de espécies da família Bromeliaceae. 77 

 

 

A isoquercetina é um flavonoide, uma classe de compostos que possui 

grande atividade biológica. Estudos prévios sugerem que a isoquercetina possui 

atividade antiinflamatoria e antidiabética.  (Li et al, 2009) 

O ácido caféico é o principal ácido hidroxycinâmico e possui segundo alguns 

estudos propriedades antioxidantes, além de seus derivados possuírem atividade 

anti-inflamatória (GÜLÇIN, 2006; CUNHA et al, 2004). 
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6 CONCLUSÕES 

Os dados obtidos nos permitem concluir que foi possível obter a droga vegetal 

pulverizada de cada uma das espécies aqui estudadas com padrões de qualidade 

de excelência. As análises físico-químicas das drogas vegetais e de seus extratos 

apresentaram resultados dentro dos padrões preconizados pela Farmacopéia 

Brasileira e das exigência da ANVISA. 

A prospecção fitoquímica realizada através da cromatografia líquida de alta 

eficiência revelou resultados que corroboram estudos prévios acerca da composição 

química das espécies e a cerca das atividades biológicas das plantas e de seus 

extratos. 

O desenvolvimento de metodologia empregando CLAE para obtenção de 

impressão digital cromatográfica empregando técnicas de planejamento 

experimental se mostrou de grande valor uma vez que poupa recursos financeiros 

humanos e naturais.  

As metodologias cromatográficas desenvolvidas atenderam ás expectativas, 

de ser empregadas como parte das análises de controle de qualidade para as 

drogas vegetais das espécies estudadas neste trabalho, uma vez que já há diversos 

estudos demonstrando atividades biológicas das espécies. Assim, é importante  

haver métodos que sejam capazes de garantir a qualidade de futuros fitoterápicos 

que por ventura venham a ser desenvolvidos no futuro a partir das drogas vegetais. 

As impressões digitais cromatográficas desenvolvidas foram capazes de 

separar diversos componentes presentes, bem como identificar alguns marcadores 

analíticos. Assim, permitindo a identificação e controle de qualidade das drogas 

vegetais. Os marcadores químicos identificados permitiram não somente identificar e 

quantificar componentes nas drogas vegetais, mas, além disso, permitir a correlação 

desses marcadores com as atividades biológicas previamente descritas em 

trabalhos prévios. 

Os resultados aqui apresentados representam vanguarda na área de 

caracterização e controle de qualidade de drogas vegetais do Semiárido Brasileiro. 

Empregando o planejamento experimental associado a técnicas de desenvolvimento 

e validação analíticas de alto desempenho fornece subsídio para trabalhos futuros 

no campo da fitoterapia, aumentando grandemente a possibilidade de 

desenvolvimento de novas terapias a partir de recursos naturais da região, 



ALVES, J.M.P. Desenvolvimento de métodos analíticos e impressões digitais cromatográficas para 

controle de qualidade de drogas vegetais de espécies da família Bromeliaceae. 79 

 

 

Apesar de seu pioneirismo, esse trabalho apresenta algumas limitações 

principalmente ao que concerne a disponibilidade de alguns materiais e 

equipamentos impossibilitou que avaliações mais profundas pudessem ser 

realizadas dentro dos prazos determinados. 

 Assim, o desenvolvimento e validação de metodologias analíticas bem como 

o estudo da composição química das espécies aqui estudadas não se encerram 

neste trabalho, pelo contrário, é necessário dar continuidade ao desenvolvimento do 

conhecimento acerca das espécies aqui estudadas uma vez que há muito a se 

avançar, sendo e, dessa forma, campo fértil de trabalho para futuros pesquisadores. 

 

  



ALVES, J.M.P. Desenvolvimento de métodos analíticos e impressões digitais cromatográficas para 

controle de qualidade de drogas vegetais de espécies da família Bromeliaceae. 80 

 

 

REFERÊNCIAS 

AGRA, M. D. F.; BARACHO, G. S.; NURIT, K.; BASÍLIO, I. J. L. D.; COELHO, V. P. 
M.. Medicinal and poisonous diversity of the flora of ―Cariri Paraibano‖, 
Brazil. Journal of Ethnopharmacology, v. 111, n. 2, p. 383-395, 2007. 

ALBUQUERQUE, U. P.; MEDEIROS, P. M.; ALMEIDA, A. L. S.; MONTEIRO, J. M.; 
NETO, E. M. D. F. L.; MELO, J. G.; SANTOS, J. P.. Medicinal plants of the caatinga 
(semi-arid) vegetation of NE Brazil: a quantitative approach. Journal of 
ethnopharmacology, v. 114, n. 3, p. 325-354, 2007. 

AMARANTE, C. B.; MÜLLER, A. H.; MÜLLER, R. C. S.; OLIVEIRA, D. J.; LINS, A. L. 
F. A.; PRADO, A. F.; DOLABELA, M. F. Estudo farmacognóstico, fitoquímico e 
citotóxico do extrato etanólico e frações obtidos do caule de Montrichardia linifera 
(Arruda) Schott (Araceae). Revista Brasileira de Farmácia, v. 92, n. 2, p. 60-65, 
2011. 

ANGELIM, A. E. S.; MORAES, J. P. S.; SILVA, J. A. B.; GONÇALVES-GERVÁSIO, 
R. D. C. R.. Germinação e aspectos morfológicos de plantas de Macambira 
(Bromelia laciniosa), encontradas na região do Vale do São Francisco. Revista 
Brasileira de biociências, v. 5, n. S2, p. pg. 1065-1067, 2008. 

BAGGIO, H.C. Mecanismos envolvidos na atividade gastroprotetora do extrato 

aquoso das folhas de Achillea millefolium L. 150f. Dissertação (Mestrado em 

Farmacologia) – Setor de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, 2004. 

BORGES, C. N.; BRUNS, R. E.; ALMEIDA, A. A.;  SCARMINIO, I. S.. Mixture–
mixture design for the fingerprint optimization of chromatographic mobile phases and 
extraction solutions for Camellia sinensis. Analytica chimica acta, v. 595, n. 1, p. 
28-37, 2007. 

BIRADAR, S. P.; KALYANKAR, T. M.; WADHER, S. J.; MOON, R. S.; DANGE, S. S.. 
Stability indicating HPLC method development: review. Asian journal of medicinal 
and analytical chemistry, v. 1, n. 1, p. 21-26, 2014. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Proposta de política nacional de plantas medicinais e  
medicamentos fitoterápicos. 1ª Ed, 2001. 

BRASIL, Ministérios da Saúde, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, resolução  
da diretoria colegiada n 48 de 16 de março de 2004. Regulamenta o registro de 
fitoterápicos no Brasil. Diário Oficial da União, Poder executivo, Brasília 18 de março 
de 2004. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica. Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Brasília. Brasília, 2006. 

BRASIL. Farmacopeia Brasileira 4a. ed., v. 1, 1988. 

BRASIL. Farmacopeia Brasileira 5a. ed., v. 1, 2010. 



ALVES, J.M.P. Desenvolvimento de métodos analíticos e impressões digitais cromatográficas para 

controle de qualidade de drogas vegetais de espécies da família Bromeliaceae. 81 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Formulário 
de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira. 1ª Edição, ANVISA. Brasília, 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 
RDC nº 26 de 13 de maio de 2014. Dispõe sobre o registro de medicamentos 
fitoterápicos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 2014. 

BUTTON, S.T.. Metodologia para planejamento experimental e análise de 
resultados. São Paulo, 2005. 

CACTOS disponível em < http://www.cactos.com.br/br/index.php?option=content& 
task=view&id=29&Itemid=52&limit=1&limitstart=2>  Acesso em 10 de dezembro de 
2015. 

CALADO, V.; MONTGOMERY, D.. Planejamento de experimentos usando o 
Statistica. Rio de Janeiro: e-papers, 2003 

CARVALHO, K. I.M., FERNANDES, H. B., FROTA MACHADO, F. D., OLIVEIRA, I. 
S., OLIVEIRA, F. A., NUNES, P. H. M., ... & MENESES OLIVEIRA, R. C.. Antiulcer 
activity of ethanolic extract of Encholirium spectabile Mart. ex Schult and Schult f. 
(Bromeliaceae) in rodents. Biological Research, v.43, p.459-465, (2010). 

CHOU, G.; XU, S. J.; LIU, D.; KOH, G. Y.; ZHANG, J.; LIU, Z.. Quantitative and 
fingerprint analyses of chinese sweet tea plant (Rubus suavissimus S. Lee). Journal 
of agricultural and food chemistry, v. 57, n. 3, p. 1076-1083, 2009. 

CNIP – Centro Nordestido de Informações sobre Plantas. Disponível em 
http://www.cnip.org.br/banco_img/Macambira/bromelialaciniosamartexschultezf2.html 
acesso em 10 de dezembro de 2015. 

COSTA, R. S.; OZELA, E. F.; BARBOSA, W. L. R.; PEREIRA, N. L.; SILVA JR, J. O. 
C.. Caracterização física, química e físico-química do extrato seco por nebulização 
(spray-drying) de Cynara scolymus L.(Asteraceae).Rev. Bras. Farm, v. 90, n. 3, p. 
169-174, 2009. 

CUNHA, F. M.; DUMA, D., ASSREUY, J.; BUZZI, F. C.; NIERO, R.; CAMPOS, M. M.; 
CALIXTO, J. B.  Caffeic acid derivatives: in vitro and in vivo anti-inflammatory 
properties. Free radical research, v. 38, n. 11, p. 1241-1253, 2004. 

DANTAS, A. C. S.; MACHADO, D. M. R.; ARAUJO, A. C.;OLIVEIRA-JUNIOR, R. G., 

LIMA-SARAIVA, S. R. G.; RIBEIRO, L. A. A.; HORTA, M. C.. Acaricidal activity of 

extracts from the leaves and aerial parts of neoglaziovia variegata (bromeliaceae) on 

the cattle tick rhipicephalus (boophilus) microplus. Research in veterinary science, 

v. 100, p. 165-168, 2015. 

DING, Y.; WU, E. Q.; LIANG, C.; CHEN, J.; TRAN, M. N.; HONG, C. H.; KANG, J. S.. 
Discrimination of cinnamon bark and cinnamon twig samples sourced from various 
countries using HPLC-based fingerprint analysis. Food chemistry, v. 127, n. 2, p. 
755-760, 2011. 

 



ALVES, J.M.P. Desenvolvimento de métodos analíticos e impressões digitais cromatográficas para 

controle de qualidade de drogas vegetais de espécies da família Bromeliaceae. 82 

 

 

DONADON, M. L. B.; SIMEI, N. A.; SORRECHIA, R.; PIETRO, R. C. L. R.. Análises 
farmacognósticas de partes aéreas de Cúrcuma zedoaria L. 
(ZINZIBERACEAE). RETEC-Revista de Tecnologias, v. 7, n. 2, 2015. 

DONG, Y. Y.; GAO, W. Y.; ZHANG, J. Z.; ZUO, B. M.; HUANG, L. Q.. Quantification 
of four active ingredients and fingerprint analysis of Licorice (Glycyrrhiza uralensis 
Fisch.) after spaceflight by HPLC–DAD. Research on Chemical Intermediates, v. 
38, n. 8, p. 1719-1731, 2012. 

DUTRA, A. S.; TEÓFILO, E. M.; MEDEIROS-FILHO, S. GERMINAÇÃO DE 
SEMENTES DE MACAMBIRA (Bromelia laciniosa Mart. ex Schult). Revista 
Caatinga, Mossoró, v. 23, n. 2, p. 12-17, abr.-jun., 2010. 

EMEA. Guidance on quality of herbal medicinal products/traditional herbal medicinal 
products. European Medicines Agency. 2006 

FERREIRA, P. A.; SANTOS, F. L. A.; ALVES, L. D. S.; FERRAZ, L. R. M.; ROSA, T. 
A.; SILVA, R. M. F.; ROLIM-NETO, P. J.. characterization and standardization of the 
herbal drug Baccharis trimera (less) dc and its lyophilized estract. International 
Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, v. 5, n. 12, p. 5191, 2014. 

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, U.S.. FDA guidance for industry-botanical 
drug products (draft guidance). US Food and Drug Administration, Rockville, 
2004. 

FONSECA, F.N.. Desenvolvimento tecnológico de fitoproduto a partir de Justicia 
pectoralis–chambá: obtenção do extrato seco padronizado (CLAE-DAD) e avaliação 
farmacológica. 2009 FORZZA, R. C.. Revisão taxonômica de Encholirium Mart. ex 
Schult. & Schult. f.(Pitcairnioideae–Bromeliaceae). Boletim de Botânica da 
Universidade de São Paulo, v. 23, n. 1, p. 1-49, 2005. 

FORZZA, R.C.;COSTA, A.; SIQUEIRA-FILHO,J.A.; MARTINELLI, G.. Bromeliaceae 
in Lista de Especies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 2015 

FUNARI, C. S.; CARNEIRO, R. L.; ANDRADE, A. M.; HILDER, E. F.; CAVALHEIRO, 
A. J.. Green chromatographic fingerprinting: An environmentally friendly approach for 
the development of separation methods for fingerprinting complex matrices. Journal 
of separation science, v. 37, n. 1-2, p. 37-44, 2014. 

GAD, H. A.; EL‐AHMADY, S. H.; ABOU‐SHOER, M. I.; & AL‐AZIZI, M. M.. 
Application of chemometrics in authentication of herbal medicines: a 
review. Phytochemical Analysis, v. 24, n. 1, p. 1-24, 2012. 

GÜLÇIN, İ.. Antioxidant activity of caffeic acid (3, 4-dihydroxycinnamic 
acid). Toxicology, v. 217, n. 2, p. 213-220, 2006 

GUPTA, V.; JAIN, A. D. K.; GILL, N. S.; GUPTA, K.. Development and validation of 
HPLC method-a review.International Research Journal of Pharmaceutical and 
Applied Sciences, v. 2, n. 4, p. 17-25, 2012 

HANRAHAN, G.; GOMEZ, F. A. (Ed.). Chemometric methods in capillary 
electrophoresis. John Wiley & Sons, 2009. 



ALVES, J.M.P. Desenvolvimento de métodos analíticos e impressões digitais cromatográficas para 

controle de qualidade de drogas vegetais de espécies da família Bromeliaceae. 83 

 

 

HOLANDA NETO, M. A.. Aplicação da termogravimetria e análise térmica diferencial 
de uma droga vegetal. – 

JI, Y. B.; XU, Q. S.; HU, Y. Z.; VANDER HEYDEN, Y.. Development, optimization 
and validation of a fingerprint of Ginkgo biloba extracts by high-performance liquid 
chromatography. Journal of Chromatography A, v. 1066, n. 1, p. 97-104, 2005. 

JI, Y. B.; ALAERTS, G.; XU, C. J.; HU, Y. Z.; VANDER HEYDEN, Y.. Sequential 
uniform designs for fingerprints development of Ginkgo biloba extracts by capillary 
electrophoresis. Journal of Chromatography A, v. 1128, n. 1, p. 273-281, 2006. 

KAZAKEVICH, Y. V.; LOBRUTTO, R.. HPLC for pharmaceutical scientists. John 
Wiley & Sons, 2007. 

KIM, E. Y.; KIM, J. A.; JEON, H. J.; KIM, S.; KIM, Y. H.; KIM, H. Y.; WHANG, W. K. . 
Chemical fingerprinting of Codonopsis pilosula and simultaneous analysis of its major 
components by HPLC–UV. Archives of pharmacal research, v. 37, n. 9, p. 1148-
1158, 2014. 

KIM, J. H.; SHIN, H. K.; SEO, C. S.. Development of a quantitative analysis method 
for the 12 marker compounds in Palmijihwang-hwan, a herbal formula, using a 
reversed-phase C 18 column and an amino column by HPLC. Analytical Methods, 
v. 6, n. 11, p. 3763-3771, 2014. 

KOMATSU, H; YOSHII, K; OKADA, S..  Application of Thermogravimetry to Water-
Content Determinations of Drugs. Chemical and pharmaceutical bulletin, v. 42, n. 
8, p. 1631-1635, 1994 

LEAL, I. R.; TABARELLI, ;SILVA, J. M. C.. . Ecologia e conservação da Caatinga. 
Editora Universitária UFPE, 2003. 

LI, J.; HE, X.; LI, M.; ZHAO, W.; LIU, L.; KONG, X.. Chemical fingerprint and 
quantitative analysis for quality control of polyphenols extracted from pomegranate 
peel by HPLC. Food chemistry, v. 176, p. 7-11, 2015. 

LIMA DAVID, J. P.; NASCIMENTO, J. A. P.; DAVID, J. M.. Produtos fitoterápicos: 

uma perspectiva de negócio para aindústria, um campo pouco explorado pelos 

farmacêuticos. Infarma-Ciências Farmacêuticas, v. 16, n. 9/10, p. 71-76, 2013 

LIMA-SARAIVA, S. R. G. Efeito antinociceptivo de espécies de Bromeliaceae nativas 
da Caatinga: um estudo comparativo. 2012. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Farmacêuticas) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientadora: Elba Lúcia Cavalcanti de 
Orientadora Co-Orientador: Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida. 

LIMA-SARAIVA, S. R. G.; SARAIVA, H. C. C.; SILVA, J. C.; LIMA, J. T.; SIQUEIRA-
FILHO, J. A.; DAMASCENO, P. K. F.; ALMEIDA, J. R. G. S.. Antinociceptive effect of 
the ethanolic extract of Neoglaziovia variegata (Bromeliaceae) in mice. Journal of 
Medicinal Plant Research, v. 6, p. 5330-5336, 2012. 



ALVES, J.M.P. Desenvolvimento de métodos analíticos e impressões digitais cromatográficas para 

controle de qualidade de drogas vegetais de espécies da família Bromeliaceae. 84 

 

 

LIMA-SARAIVA, S. R.; SARAIVA, H. C.; SILVA, J. C.; NEVES, L. F.; DAMASCENO, 
P. K.; BRANCO, C. R.; ALMEIDA, J. R..  Antinociceptive properties and acute toxicity 
of ethanol extract of Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. f.(Bromeliaceae). Tropical 
Journal of Pharmaceutical Research, v. 13, n. 10, p. 1659-1666, 2014. 

LOPES, T. R.F.; NETTO-JUNIOR, N. L.. Análise da qualidade farmacognóstica de 
amostras comerciais de paullinia cupana (guaraná) do Distrito Federal. Cenarium 
Pharmacêutico, Ano 4, n° 4, 2011. 

LUTHER, H.E. An alphabetical list of bromeliad binomials. Thirteenth edition. Marie 
Selby Botanical Gardens and Bromeliad Society. International 2012. 

MACHADO, F. D. F. et al. Evaluation of the role of the nitric oxide in gastroprotective 
activity of partition fractions of Neoglaziovia variegata Mez. (Bromeliaceae) in model of 
ulcers induced by ethanol In: II International Symposium on Pharmaceutical Sciences, 
2011, Natal-RN. II International Symposium on Pharmaceutical Sciences. , 2011. 

MALVIYA, R.; BANSAL, V.; PAL, O.P.; SHARMA, P.K High Performance Liquid 
Chromatography: a short reveew. Journal of Global Pharma Technology. v. 2, n. 
5, p. 22-26 2010, 

MANETTI, L. M.; DELAPORTE, R. H.; LAVERDE, J.. Metabólitos secundários da 
família Bromeliaceae. Química Nova, v. 32, n. 7, p. 1885-1897, 2009 

MASSART, D. L.; VANDEGINSTE, B. G. M.; BUYDENS, L. M. C.; DE JONG, S.; 
LEWI, P. J.; SMEYERS-VERBEKE, J.; MANN, C. K.. Handbook of chemometrics and 
qualimetrics: part A. Applied Spectroscopy, v. 52, p. 302, 1998. 

MELO, J. G. Controle de qualidade e prioridades de conservação de plantas 
medicinais comercializadas no Brasil. 2007. 96 f. 2005. Tese de Doutorado. 
Dissertação (Mestrado em Botânica)-Recife: Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, 2007.  

MELO, J. G.; ROCHA MARTINS, J. D. G.; AMORIM, E. L. C.;  ALBUQUERQUE, U. 
P.. Qualidade de produtos a base de plantas medicinais comercializados no Brasil: 
castanha-da-índia (Aesculus hippocastanumL.), capim-limão (Cymbopogon citratus 
(DC.) Stapf) e centela (Centella asiatica (L.) Urban). Acta bot. bras, v. 21, n. 1, p. 
27-36, 2007. 

MONTORO, P.; MALDINI, M.; PIACENTE, S.; MACCHIA, M.; PIZZA, C.. Metabolite 
fingerprinting of Camptotheca acuminata and the HPLC–ESI-MS/MS analysis of 
camptothecin and related alkaloids.Journal of pharmaceutical and biomedical 
analysis, v. 51, n. 2, p. 405-415, 2010. 

MORGAN, E. Chemometrics: Experimental Design, Wiley, Hoboken, NJ, USA, 1991. 

OKAMOTO, T.; KAWASAKI, T.; HINO, O.. Osthole prevents anti-Fas antibody-
induced hepatitis in mice by affecting the caspase-3-mediated apoptotic 
pathway. Biochemical pharmacology, v. 65, n. 4, p. 677-681, 2003. 



ALVES, J.M.P. Desenvolvimento de métodos analíticos e impressões digitais cromatográficas para 

controle de qualidade de drogas vegetais de espécies da família Bromeliaceae. 85 

 

 

OKAMOTO, T.; YOSHIDA, S.; KOBAYASHI, T.; OKABE, S.  Inhibition of 
concanavalin A-induced mice hepatitis by coumarin derivatives. The Japanese 
Journal of Pharmacology, v. 85, n. 1, p. 95-97, 2001. 

OLIVEIRA JÚNIOR, R. G.; SOUZA ARAÚJO, C.; RIBEIRO, C. R.; PACHECO, M.; 
SILVA ALMEIDA, J. R. G.. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2012, 
4 (10): 4489-4494. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, v. 4, n. 10, 
p. 4489-4494, 2012 

OLIVEIRA-JUNIOR, R. G. ; Araújo, C. S. ; SOUZA, G. R.; GUIMARAES, A. L. ; 
OLIVEIRA, A. P. ; LIMA-SARAIVA, S. R. G. ; MORAIS, A. C. S. ; SANTOS, J. S. R. 
; ALMEIDA, J. R. G. S.. In vitro antioxidant and photoprotective activities of dried 
extracts from Neoglaziovia variegata (Bromeliaceae). Journal of Applied 
Pharmaceutical Science, v. 3, p. 122-127, 2013a. 

OLIVEIRA-JUNIOR, R. G. ; SOUZA, G. R. ; GUIMARAES, A. L. ; OLIVEIRA, A. P. ; 
MORAIS, A. C. S. ; ARAUJO, E. C. C.; NUNES, X. P. ; Almeida, Jackson Guedes . 
Dried extracts of Encholirium spectabile (Bromeliaceae) present antioxidant and 
photoprotective activities in vitro. Journal of Young Pharmacists, v. 5 (3):102-5, 
2013b. 

OLIVEIRA-JUNIOR, R. G.; SOUZA, G. R.; GUIMARAES, A. L.; DE OLIVEIRA, A. P.; 
DE SOUZA ARAUJO, C.; SILVA, J. C.; CASTRO, R. N.. Photoprotective, 
antibacterial activity and determination of phenolic compounds of Neoglaziovia 
variegata (Bromeliaceae) by high performance liquid chromatography-diode array 
detector (HPLC-DAD) analysis. African Journal of Pharmacy and Pharmacology, 
v. 9, n. 22, p. 576-584, 2015. 

PEREIRA, F. R.L.; QUIRINO, Z. G. M.  Fenologia e biologia floral de Neoglaziovia 

variegata (Bromeliaceae) na caatinga paraibana. Rodriguésia, p. 835-844, 2008. 

PERFEITO, J. P. S.. O registro Sanitário de Medicamentos Fitoterápicos no Brasil: 

uma avaliação da situação atual e das razões de indeferimento. 2012. 

PHILLIPSON, J. DAVID. Phytochemistry and medicinal plants. Phytochemistry, v. 
56, n. 3, p. 237-243, 2001 

PRATHAP, B.; RAO, G. H. S.; DEVDASS, G.; DEY, A.; HARIKRISHNAN, N.. A 

Review on stability indicating HPLC method development. International Journal of 

Innovative Pharmaceutical Research, v. 3, n. 3, p. 229-237, 2012. 

PRATHAP, B.; DEY, A.; SRINIVASARAO, G. H.; JOHNSON, P., 
ARTHANARISWARAN, P. A.. Review-importance of RP-HPLC in analytical method 
development. International journal of novel trends in pharmaceutical sciences, 
v. 3, p. 15-23, 2013. 

RIBEIRO, M. B.; RIBEIRO, M. B. Fibrocultura: o Semi-Árido é o paraíso das fibras 
vegetais. A potencialidade do semi-árido brasileiro. Brasília: Revan, p. 121-136, 
2007 
 



ALVES, J.M.P. Desenvolvimento de métodos analíticos e impressões digitais cromatográficas para 

controle de qualidade de drogas vegetais de espécies da família Bromeliaceae. 86 

 

 

SANTANA, C.R.R.; OLIVEIRA-JÚNIOR, R.G.; ARAÚJO, C.S.; SOUZA, G.R.; LIMA-
SARAIVA, S.R.G.; GUIMARÃES, A.L.; OLIVEIRA, A.P.; SIQUEIRA-FILHO, J.A.; 
PACHECO, A.G.M.; ALMEIDA, J.R.G.S. Phytochemical screening, antioxidant and 
antibacterial activity of Encholirium spectabile (Bromeliaceae). International Journal 
of Sciences, v. 1, n. 2012-11, 2012. 
 

SANTO, F. S. E., MACIEL, J R., SIQUEIRA FILHO, J.  A., Impacto da herbivoria por 
caprinos sobre as populações naturais de Bromelia laciniosa Mart. ex Schult. f. 
(Bromeliaceae). Rev. Árvore,  Viçosa ,  v. 36, n. 1, Feb.  2012 

 
SANTOS-OLIVEIRA, R.; COULAUD-CUNHA, S.; COLAÇO, W.. Revisão da 
Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek, Celastraceae. Contribuição ao estudo das 
propriedades farmacológicas. Revista Brasileira de Farmacognosia, v. 19, p. 650-
659, 2009. 

SFDA. Technical requirements for studying fingerprint of traditional Chinese medicine 
injections (Draft). Drug Administration Bureau of China. 2000 

SILVA, J. P. F.; DA CRUZ, L. H. V.; DA CRUZ FILHO, J. L. V.; PAREYN, F. G. C.. 
Produtos Florestais Não-madeireiros, Sua Importância na Composição da Renda 
Familiar, Inclusão social e Manutenção da Biodiversidade: a Experiência da 
Comunidade de Caroalina–Sertânia-PE. Revista Brasileira de Agroecologia, v. 4, 
n. 2, 2009 

SILVEIRA, D. G., PELACANI, C. R., ANTUNES, C. G. C., ROSA, S. S., SOUZA, F. 
V. D., & SANTANA, J. R. F. D.. Resposta germinativa de sementes de caroá 
[Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez]. Ciência e Agrotecnologia, v. 35, p. 948-955, 
2011. 

SIMÕES C.M.O,; SCHENKEL E.P.; GOSMANN G., MELLO J.C.P.; MENTZ L.A.; 
PETROVICK P.R.. Farmacognosia, da planta ao medicamento. 5 ed Florianópolis: 
Ed. UFRGS: 2004.  

SIQUEIRA FILHO, J. A.; LEME, E. M. C.. Fragmentos de Mata Atlântica do 
Nordeste: biodiversidade, conservação e suas bromélias. Andrea Jakobsson 
Estúdio, 2006 

SOUZA ARAÚJO, A. A., MERCURI, L. P., SEIXAS, S. R. S., STORPIRTIS, S., & DO 
ROSÁRIO MATOS, J.. Determinação dos teores de umidade e cinzas de amostras 
comerciais de guaraná utilizando métodos convencionais e análise 
térmica. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 42, n. 2, 2006. 

SOUZA, B.; SUERTEGARAY, D.. Estratégias de sobrevivência do pequeno produtor 
em áreas sujeitas à desertificação no semiárido brasileiro. Passages de Paris, v. 6, 
p. 365-386, 2011)  

SOUZA-MOREIRA, T. M.; SALGADO, H.R.N.; PIETRO, ROSEMEIRE C.L.R.. O 
Brasil no contexto de controle de qualidade de plantas medicinais. Revista 
Brasileira de Farmacognosia, p. 435-440, 2010. 



ALVES, J.M.P. Desenvolvimento de métodos analíticos e impressões digitais cromatográficas para 

controle de qualidade de drogas vegetais de espécies da família Bromeliaceae. 87 

 

 

SPRINGFIELD, E. P.; EAGLES, P. K. F.; SCOTT, G.. Quality assessment of South 
African herbal medicines by means of HPLC fingerprinting. Journal of 
ethnopharmacology, v. 101, n. 1, p. 75-83, 2005. 

TISTAERT, C.; DEJAEGHER, B.; VANDER HEYDEN, Y.. Chromatographic 
separation techniques and data handling methods for herbal fingerprints: a 
review. Analytica chimica acta, v. 690, n. 2, p. 148-161, 2011. 

VAN NEDERKASSEL, A. M.; VIJVERMAN, V.; MASSART, D. L.; VANDER 
HEYDEN, Y.. Development of a Ginkgo biloba fingerprint chromatogram with UV and 
evaporative light scattering detection and optimization of the evaporative light 
scattering detector operating conditions. Journal of Chromatography A, v. 1085, n. 
2, p. 230-239, 2005. 

XIE, P.; CHEN, S.; LIANG, Y. Z.; WANG, X.; TIAN, R.; UPTON, R.. Chromatographic 
fingerprint analysis—a rational approach for quality assessment of traditional Chinese 
herbal medicine. Journal of chromatography A, v. 1112, n. 1, p. 171-180, 2006. 

YANG, D. Z.; YIN, X. X.; ONG, C. N.; TANG, D. Q.. Multidimensional information-
based HPLC technologies to evaluate traditional chinese medicine. Journal of 
chromatographic science, v. 51, n. 7, p. 716-725, 2013. 

YILDIZOǦLU‐ARI, N.; ALTAN, V. M.; ALTINKURT, O.; ÖZTÜRK, Y.. 
Pharmacological effects of rutin. Phytotherapy Research, v. 5, n. 1, p. 19-23, 1991 

YU, K.; GONG, Y.; LIN, Z.; CHENG, Y.. Quantitative analysis and chromatographic 
fingerprinting for the quality evaluation of Scutellaria baicalensis Georgi using 
capillary electrophoresis. Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, v. 
43, n. 2, p. 540-548, 2007. 

WANDERLEY, M.G.L.; SHEPHERD, G.J.; MELHEM, T.S.; GIULIETTI, A.M. Flora 
fanerogâmica do Estado de São Paulo. Universidade de São Paulo: Instituto de 
Botânica, 2007. 

 

 


