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A associação da nanotecnologia à fitocosmética tem levado a pesquisa e o desenvolvimento de 
novos ativos e produtos dermocosméticos com potencial ação principalmente no combate aos 
radicais livres. Em estudos anteriores desenvolvidos no NIQFAR/UNIVALI, foi verificada a promissora 
atividade antioxidante do extrato mole de A. cathartica. O presente trabalho teve por objetivo o 
desenvolvimento e caracterização de sistemas nanoemulsionados contendo o extrato de A. cathartica 
e avaliar o potencial antioxidante destas formulações. O extrato mole das flores foi obtido, 
caracterizado e avaliado seu potencial antioxidante. A metodologia analítica por CLAE para 
quantificação do plumierídeo (PMD) no extrato e nas formulações foi otimizada e validada. Os 
sistemas nanoemulsionados (SNE) foram desenvolvidos com base no diagrama de fases 
pseudoternário, usando como fase oleosa triglicérides do ácido cáprico e caprílico (Polymol®) e, como 
tensoativo, a mistura de óleo de rícino polietoxilado (Ultramona® R400) e monooleato de sorbitano 
(Span® 80), pelo método de inversão de fases em baixa energia. Os sistemas foram caracterizados 
quanto aos aspectos organolépticos, estabilidade física, tamanho de fase interna, potencial zeta, 
comportamento térmico por DSC/TG, teor de marcadores por CLAE, presença de mesofases líquido 
cristalinas, atividade antioxidante in vitro, comportamento reológico, propriedades mecânicas, 
permeação cutânea in vitro em célula de Franz modificada, usando pele de orelha de porco, e 
potencial irritante em modelo in vitro. A solução extrativa e o extrato mole apresentaram conformidade 
com os resultados de estudos anteriores, com atividade antioxidante (AA) equivalente a 53,60 ± 0,082 
µg/mL e 52,23 ± 0,047 µg/mL de Trolox®, respectivamente. Na análise pelo método de DPPH, a AA 
do extrato mole a 10 mg/mL foi de 50,25 ± 0,57%. O extrato contém cerca de 21% de PMD e 1,28% 
de flavonoides totais expressos em rutina. O método analítico se mostrou rápido, linear, seletivo, 
preciso, exato e robusto para alterações de pH e temperatura. Foram preparadas 16 formulações que 
apresentaram características de nanoemulsão (NE), microemulsão (ME) e cristais líquidos (CL), com 
aspectos organolépticos adequados quanto à cor e consistência, sendo as NE fluidas e as ME e CL 
semissólidas com aspecto de gel. As NE apresentaram tamanho de fase interna menor que 500 nm, 
enquanto as ME e os CL apresentaram tamanho inferior a 50 nm. Pelas análises de DSC e TG foi 
verificada a influência da composição e da organização do sistema sobre a estabilidade 
termodinâmica. A atividade antioxidante sofreu influência dos excipientes. No modelo de ABTS foi 
observado um aumento da atividade antioxidante com o aumento da proporção de tensoativos. As 
formulações apresentaram comportamento reológico não-newtoniano, do tipo pseudoplástico e 
tixotrópico. O extrato mole em solução permeou através da pele em modelo in vitro sendo 
quantificado no líquido aceptor, enquanto que SNE com 40% de tensoativo promoveu a penetração 
no extrato córneo e epiderme viável, porém não promoveu a permeação cutânea. Os SNE 
apresentaram moderado potencial irritante para a pele. O presente trabalho permitiu obter SNE com 
características físicas e físico-químicas adequadas para este tipo de sistema e com forte potencial 
como veículo para aplicação fitocosmético antioxidante. 
 
Palavras-Chave: Allamanda cathartica. Antioxidante. Fitocosmético. Nanoemulsões. 
Microemulsões. Dispersão líquido-cristalina. 
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The association of nanotechnology and phytocosmetics has led to research and development into new 
active ingredients and skin care products with potential action, particularly in combating free radicals. 
In previous studies developed by NIQFAR/UNIVALI, the promising antioxidant activity of A. cathartica 
extract was verified. The aim of this work is to develop and characterize nano-emulsified systems 
containing extract of A. cathartica, and to evaluate the antioxidant potential of these formulations. The 
soft extract of the flowers was obtained, characterized and evaluated for its antioxidant potential. The 
HPLC analytical method to quantify of plumieride (PMD) in the A. cathartica extract and in formulation 
was optimized and validated. Nano-emulsified systems (NES) were developed based on the 
pseudoternary phase diagram, using caprylic capric triglyceride (Polymol®) as oily phase and a 
mixture of sorbitan oleate (Span® 80) and PEG-40 hydrogenated castor oil (Ultramona® R400) as 
surfactant, by the method of phase inversion at low energy. The systems were characterized by their 
organoleptic aspects, physical stability, size of internal phase, zeta potential, thermal behavior by 
DSC/TG, content markers by HPLC, the presence of liquid crystalline mesophases, activity antioxidant 
in vitro by the DPPH and ABTS methods, rheological behavior, mechanical properties, skin 
permeation in vitro using the modified Franz cell and pig ear skin and irritation potential in vitro 
models. The extraction solution and the soft extract were accordance with the results of previous 
studies, with antioxidant activity (AA) equivalent to 53.60 ± 0.082 mg/mL and 52.23 ± 0.047 mg/mL of 
Trolox®, respectively. In the DPPH antioxidant method, the AA of soft extract at 10 mg/mL was 50.25 ± 
0.57%. The extract contained about 21% PMD and 1.28% total flavonoid, expressed as rutin. The 
analytical method proved to be fast, linear, selective, precise, accurate and robust to changes in pH 
and temperature. Sixteen formulations were prepared, which exhibited characteristics of 
nanoemulsion (NE), microemulsion (ME) and liquid crystals (LC), with suitable organoleptic 
characteristics in terms of color and consistency; the NE were flowing and ME and LC were semisolid. 
The NE showed internal phase size less than 500 nm, while LC and ME showed size less than 50 nm. 
The TG and DSC analyzes verified the influence of the composition and organization of the system on 
the thermodynamic stability. The antioxidant activity was influenced by the excipients. In the ABTS 
model, an increase in antioxidant activity was observed as the proportion surfactants increased. The 
formulations showed non-Newtonian, pseudoplastic and thixotropic rheological behavior. The solution 
of soft extract permeated through the skin in the in vitro model, and was quantified in the acceptor 
liquid, while NES with 40% surfactant promoted penetration of the extract into the stratum corneum 
and the viable epidermis, but did not promote skin permeation. The NES showed moderate potential 
skin irritation. This work yielded NES with appropriate physical and physicochemical characteristics for 
this type of system, with strong potential as a vehicle for use in antioxidant skin care products. 
 
Keywords: Allamanda cathartica. Antioxidant. Herbal skin care product. 
Nanoemulsion.Microemulsion. Liquid crystal dispersion. 
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TG = termogravimetria 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 O envelhecimento prematuro da pele pode ocorrer por fatores variados que 

somos expostos diariamente. Tais fatores incluem o tabagismo, a nutrição 

desequilibrada, a poluição, o estresse mental, a exposição constante e diária a raios 

ultravioleta, entre outros, gerando um círculo vicioso de estresse oxidativo ao 

organismo (BELING; PUJOL; ANDRADE, 2007; RODRIGUES et al., 2003). 

Os radicais livres resultantes deste estresse oxidativo são moléculas 

orgânicas ou inorgânicas e átomos, que contêm um ou mais elétrons não 

emparelhados, instáveis e muito reativos, que causam danos às células e patologias 

relacionadas como artrite, catarata, câncer, diabete, disfunção cerebral, 

aterosclerose, doenças cardíacas e neurodegenerativas, dentre outras (AYRES et 

al., 2009). 

A descoberta sobre os efeitos dos radicais livres no organismo juntamente 

com a busca do ser humano pela perfeição de sua aparência física, direciona e 

impulsiona o desenvolvimento de soluções para possíveis problemas resultantes 

deste processo, promovendo a produção e a pesquisa de novos produtos por parte 

de indústrias, com a intenção de suprir esta demanda específica (AYRES et al., 

2009). 

A procura por novas matérias-primas e tecnologias para o desenvolvimento 

de formulações cosméticas cada vez mais eficazes e compatíveis aos diferentes 

tipos de aplicação e de pele torna-se uma constante por parte de pesquisadores na 

área de cosmetologia (OLIVEIRA, 2006). 

 Avaliando o mercado cosmético e o desenvolvimento de produtos, a aplicação 

de nanotecnologia vem crescendo de forma significativa nos últimos anos. O grande 

número de pesquisas trouxeram avanços e inovações jamais vistas anteriormente 

na área (PAESE, 2008; STRÖHER; ARMIJO; RAFFIN, 2010). 

 Nanocosméticos podem ser definidos como formulações cosméticas que 

contém substâncias ativas incorporadas em nanoestruturas com tamanho menor 

que 1000 nm. Tais formulações apresentam propriedades superiores quanto à sua 

forma de ação, tornando-as mais efetivas do que os produtos convencionais 

(PAESE, 2008; STRÖHER; ARMIJO; RAFFIN, 2010). 

 Os sistemas nanométricos apresentam elevada área superficial, sendo 

considerados vetores para a administração de substâncias lipofílicas, possibilitando 



26 

uma liberação homogênea e, muitas vezes, controlada de substâncias ativas, 

aumentando assim a resposta terapêutica no sítio de ação por tempo prolongado 

(PAESE, 2008). Dentre estes sistemas destacam-se as nanoemulsões, as 

microemulsões e a dispersões líquido-cristalina para aplicação cosmética, tornando 

viável a aplicação tópica com diferentes ativos, dentre eles os naturais, em 

constante ascensão e apelo comercial. 

 A natureza é um manancial em potencial de agentes terapêuticos, da qual 

provêm muitos dos fármacos modernos e, no último século, diversos medicamentos 

mais vendidos foram desenvolvidos a partir de produtos naturais. O desenvolvimento 

de fitocosméticos está em expansão em todo o mundo, tornando relevante o estudo 

de novas espécies vegetais com potencial aplicação nesta área (RIBEIRO; MOURA, 

2009).  

Atualmente, a maior parte das matérias-primas utilizadas nas formulações 

cosméticas é derivada de produtos naturais que, embora obtidos na natureza, foram 

modificados estruturalmente para apresentar propriedades mais atenuantes, menos 

agressivas e mais eficazes. Porém, muito ainda se encontra inexplorado. Por meio 

da exploração dos fitoderivados no desenvolvimento de cosméticos, maior número 

de pesquisas tem se voltado à compreensão e conhecimento sobre as plantas e sua 

aplicação em fitocosméticos (OLIVEIRA, 2006; WANG et al., 2006).  

 A espécie Allamanda cathartica tem sido estudada por pesquisadores do 

NIQFAR – UNIVALI e o potencial antioxidante e anti-inflamatório dos extratos das 

flores de A. cathartica têm sido descrito com promissora aplicação em fitocosméticos 

(GÓES, 2011). Trata-se de uma espécie do tipo arbusto, exótica, trepadeira, com 

folhas verticuladas e flores amareladas, frequentemente encontrada em jardins 

como arbusto ornamental (SCHENKEL et al., 2010). A composição fitoquímica das 

flores inclui o iridoide plumierídeo e flavonoides, além de açúcares (GÓES, 2011). 

 O presente trabalho teve como objetivo desenvolver sistemas 

nanoemulsionados contendo extrato bruto das flores de A. cathartica e avaliar sua 

aplicação como fitocosmético antioxidante. O desenvolvimento desta pesquisa 

ampliará o conhecimento sobre a aplicação cosmética desta espécie assim como 

buscará inovação tecnológica ao associar nanotecnologia com fitocosméticos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

 Desenvolver sistemas nanoemulsionados contendo extrato das flores de 

Allamanda cathartica L. e avaliar sua aplicação como fitocosmético antioxidante. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Obter e caracterizar extrato mole das flores de A. cathartica; 

Otimizar e validar a metodologia analítica por CLAE para análise quantitativa 

do extrato e dos sistemas nanoemulsionados contento extrato de A. cathartica;  

Otimizar a preparação de sistemas nanoemulsionados contento extrato de A. 

cathartica usando diagrama pseudoternário; 

Caracterizar os sistemas nanoemulsionados quanto aos aspectos físicos e 

físico-químicos; 

 Avaliar a atividade antioxidante in vitro dos sistemas nanoemulsionados 

contendo extrato de A. cathartica; 

Analisar a permeação cutânea in vitro do extrato incorporado nos sistemas 

nanoemulsionados, 

 Avaliar o potencial irritante das formulações por modelo in vitro. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

3.1 Sistemas nanoemulsionados 

 

 Para o desenvolvimento de produtos cosméticos inovadores e de 

performance superior aos cosméticos convencionais, é necessária a aplicação de 

novas tecnologias. Uma das principais tecnologias que podem levar ao 

desenvolvimento de produtos inovadores é a nanotecnologia, que quando aplicada, 

por exemplo, na obtenção de sistemas emulsionados, poderá resultar na obtenção 

de nanoemulsões ou microemulsões (GUGLIELMINI, 2008). 

Nas últimas décadas, a obtenção de sistemas nanoemulsionados foi estudada 

tendo por orientação o aumento da biodisponibilidade de fármacos, a solubilidade, 

ou ainda, devido ao tamanho submicrométrico, a estabilidade dos ativos contidos no 

interior das gotículas dos núcleos oleosos característicos das emulsões (ANTON; 

VANDAMME, 2011). 

De acordo com o diâmetro da fase interna, os sistemas emulsionados são 

classificados como: macroemulsão (2-20 µm), nanoemulsão (100 e 300 nm) e 

microemulsão (<100 nm) (ALLEN JR.; ANSEL; POPPOVICH, 2007). 

As nanoemulsões (NE) mostram-se promissoras na área cosmética e 

farmacêutica. Por serem emulsões de considerável estabilidade física, química e 

agradável sensorial, apresentam vantagens desejáveis para a aplicação cosmética, 

oferecendo vantagens significativas, como baixa irritação cutânea, grande 

capacidade para permeação de fármacos quando comparado a outros sistemas 

como microemulsões, lipossomas e nanopartículas lipídicas sólidas, além de 

exigirem o uso de menor concentração de tensoativos se comparado aos sistemas 

microemulsionados (FASOLO, 2007; MOU et al., 2008; TEO et al., 2010). 

As nanoemulsões podem ser empregadas como carreadores para fármacos 

lipofílicos biativos, além de carreadores de flavorizantes e antimicrobianos para 

indústrias de alimentos, como solvente de pesticidas insolúveis em água na indústria 

de agroquímicos, além de atuar como veículo para a pele e produtos pessoais em 

cosméticos (GHOSH; MUKHERJEE; CHANDRASEKARAN, 2013). 

Ghosh, Mukherjee e Chandrasekaran (2013), descrevem que as potenciais 

vantagens das NE estão relacionadas a sua alta estabilidade física, a alta 
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biodisponibilidade e baixa turbidez, tornando-as atraente para o mercado de 

alimentos, cosméticos e indústria farmacêutica. 

Por serem sistemas com cinética de desestabilização muito lenta, podendo 

levar meses, as nanoemulsões podem ser consideradas cineticamente estáveis 

(ANTON; VANDAMME, 2011). A não floculação das NE é explicada pelo fato de que 

nestas a relação da espessura da camada adsorvida e o raio da gota é grande de 

forma que a repulsão estérica é forte, impedindo qualquer tipo de floculação no 

sistema (GUGLIELMINI, 2008). 

Outras vantagens importantes destes sistemas estão ligadas ao fato de 

promoverem a distribuição e facilitar a penetração de ativos na pele, conferirem 

características sensoriais agradáveis e maior eficácia ao produto, sua composição 

requerem menor concentração de tensoativos quando comparados às 

microemulsões, quando aplicados sobre a pele formarem depósito uniforme devido 

ao tamanho de suas partículas, e serem aplicados como substitutos de sistemas 

vesiculares como os lipossomas, devido à maior estabilidade física e química 

(MEZADRI, 2010). 

A fase interna das NE, ou seja, as gotículas dispersas, quando expostas a 

mudanças de temperatura e/ou diluições, permanecem estáveis à condição de 

estresse, diferente das macroemulsões que são fortemente afetadas e até mesmo 

quebradas por alteração destes parâmetros (ANTON; VANDAMME; 2011; FRONZA; 

CAMPOS; TEIXEIRA, 2004; GHOSH; MUKHERJEE; CHANDRASEKARAN, 2013). 

Quanto ao aspecto visual, as NE apresentam-se como líquido de aspecto 

leitoso, com reduzido diâmetro de gotícula e baixa viscosidade, possibilitando, por 

exemplo, a administração ocular de fármacos antimicrobianos na forma de gotas. 

Quando transparentes ou translúcidos, são glóbulos menores que 200 nm e de 

aparência leitosa quando os glóbulos forem maiores que 200 nm (FRONZA; 

CAMPOS; TEIXEIRA, 2004; MEZADRI, 2010). 

As NE de uso tópico têm sido correntemente estudadas como sistema de 

liberação de substâncias de baixa hidrossolubilidade visando tanto uma atividade 

sistêmica quanto uma atividade local (FASOLO, 2007).  

 Por sua vez, as microemulsões (ME) que também consistem de óleo e fase 

aquosa, tensoativos e co-tensoativos, possuem vantagens únicas, quando não 

comparados as NE, como, boa estabilidade termodinâmica, facilidade de fabricação 

e grande permeação cutânea para fármacos transdérmicos (ZHENG et al., 2010). 
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Conceitualmente, observa-se uma discordância entre microemulsões (ME) 

que são sistemas termodinamicamente estáveis e nanoemulsões (NE) que são 

sistemas termodinamicamente instáveis, mas cineticamente estável (ANTON; 

VANDAMME, 2011). 

As ME são termodinamicamente estáveis e transparentes. Consistem de 

gotículas de dimensão média inferior a 50 nm (FISHER et al., 2013). São sistemas 

isotrópicos compostos por uma fase polar (normalmente a água), um fase apolar 

(óleos) e anfifílico (tensoativo ou mistura de tensoativos).Estes sistemas 

proporcionam inúmeras vantagens como facilidade de incorporação de fármacos 

convencionais, apresentarem estabilidade a longo prazo, serem biocompatível, 

serem de fácil preparação e dissolução de fármacos. No entanto, alguns estudos 

têm sido realizados no sentido de modificar a fase polar de sistemas 

microemulsionados, proporcionando a estes sistemas um potencial ainda maior 

como carreador de ativos (KUMAR et al., 2013). 

Além das vantagens citadas, a composição por gotículas pequenas 

proporcionam maior aderência à membrana biológica, permitindo o transporte do 

fármaco de uma forma controlada (SHINDE; POKHARKAR; MODANI, 2012). 

Sistemas microemulsionados contendo nadifloxacino no tratamento de acne 

apresentaram significativa fixação da pele e, consequentemente, aumento do 

acúmulo de um agente antibacteriano no local a ser tratado, confirmando a 

importância deste sistema emulsionado no transporte de fármacos (SHINDE; 

POKHARKAR; MODANI, 2012). 

Basicamente as ME podem ser classificadas em misturas água/óleo e ou 

óleo/água, havendo entre estas somente a variação de composição, ou seja, a 

orientação para sistemas O/A ou A/O é dependente das propriedades físico-

químicas do tensoativo e do óleo, da relação entre as proporções tensoativo/co-

tensoativo e entre as proporções água/óleo. A mistura óleo/água tem sido citada 

como melhor opção dissolvente de fármacos não solúveis em água (FORMARIZ et 

al., 2005; SHINDE; POKHARKAR; MODANI, 2012). 
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3.2 Desenvolvimento dos sistemas nanoemulsionados 

 

3.2.1 Composição 

 

Os sistemas nanoemulsionados podem ser obtidos a partir de lipídios, óleos 

minerais e vegetais, ésteres de ácidos graxos, éteres e álcoois. Para obtenção de 

emulsões nanométricas essencialmente é necessário o uso de tensoativo sintético, 

derivados polietoxilados, derivados do propilenoglicol ou éster fosfórico 

(GUGLIELMINI, 2008). 

Guglielmini (2008) tem descrito a obtenção de um sistema emulsificante para 

obtenção de nanoemulsão com a combinação de lipoaminoácido, glicérides, 

poliglicérides e ésteres de ácido graxo. Tensoativos sintetizados a partir de 

derivados lipídicos como etilexil, etilexanoato e etilexil isononanoato têm sido os 

melhores para criar nanoemulsões com uma boa aparência e sensorial na pele. Os 

óleos preferidos para utilização são os minerais, ésteres, éteres de cadeia longa, 

polideceno, ciclopentaxilosano e uma combinação destes. 

 

 
3.2.2 Métodos de obtenção 

 

 A emulsificação ultrasônica é um dos métodos de alta energia utilizados para 

obter NE. É documentado como um método rápido e eficiente, com formação de 

gotículas de pequeno diâmetro e polidispersão baixa (GHOSH; MUKHERJEE; 

CHANDRASEKARAN, 2013). 

 Além deste, métodos que utilizem baixa energia também são citados. Estes 

métodos utilizam a inversão espontânea na curvatura do tensoativo para obtenção 

de tamanho reduzido. As NE podem ser obtidas pelo método de inversão de fases 

de temperatura, chamado de transicional ou PIT (Phase Inversion Temperature) e 

ainda por inversão de fases pela alteração da fração volumétrica ou EPI (Emulsion 

Phase Inversion) (FRONZA; CAMPOS; TEIXEIRA, 2004; PEY et al., 2006). 
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3.2.3 Aplicação do diagrama e pseudodiagrama ternário no desenvolvimento 

dos sistemas nanoemulsionados 

 

A aplicação do diagrama e do pseudodiagrama ternário de fases se dá para 

estudos de formação e de estabilidade de sistemas nanoemulsionados 

(DAMASCENO et al., 2011; SILVA, 2013).  

Geralmente o diagrama de fases utilizando um triângulo equilátero é 

conhecido por diagrama ternário e envolve somente 3 componentes: água, óleo e 

tensoativo. Porém este diagrama recebe o nome de diagrama pseudoternário 

quando envolve os 3 componentes, contudo a região do  tensoativo, representa uma 

mistura de tensoativo com co-tensoativo (DAMASCENO et al., 2011; SMITH; 

BEERMANN; 2006).  

Os diagramas de fases ternário e pseudoternário são geralmente constituídos 

em duas dimensões: a partir de dados obtidos por titulação ou pela preparação de 

um amplo número de amostras de diferentes composições (DAMASCENO et al., 

2011). 

Durante o desenvolvimento do diagrama, as propriedades dos triângulos 

equiláteros devem ser extremamente exploradas, de modo que a soma dos lados 

perpendiculares de determinado ponto no triângulo seja igual à sua altura, e sempre 

devem resultar em 100% (BORHADEA et al., 2012; DAMASCENO et al., 2011). 

 

 

3.2.4 Caracterização dos sistemas nanoemulsionados 

 
3.2.4.1 Distribuição de tamanho de gotículas e potencial zeta  

A caracterização dos SNE podem ser através da análise do tamanho médio 

de fase interna, da distribuição de tamanho e do potencial zeta das formulações. 

Estes podem ser determinados pelo método de espectroscopia de correlação de 

fótons usando equipamento Zetasizer® (Malvern), por exemplo. As medidas de 

tamanho médio de fase interna, distribuição de tamanho e potencial zeta das 

partículas dispersas podem ser analisadas através da técnica de espalhamento de 

luz dinâmico (DLS). Esta técnica baseia-se no princípio de que uma partícula em 

suspensão sofre movimento browniano e seu tamanho pode ser obtido usando a 
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relação de Stokes-Einstein, que relaciona o coeficiente de difusão e o raio 

hidrodinâmico da partícula (FAYAD et al., 2009). 

Os valores do índice de polidispersidade (PDI) variam de 0, para uma amostra 

idealmente monodispersa, a 1, para uma amostra com uma distribuição de tamanho 

bastante larga (FAYAD et al., 2009). 

O potencial zeta é medido aplicando-se um campo elétrico através da 

dispersão. As partículas que possuem um potencial zeta migram para o eletrodo de 

carga oposta com uma velocidade proporcional ao valor de seu potencial. Esta 

velocidade é medida usando a técnica Laser Doppler Anemometry (FAYAD et al., 

2009). 

 

3.2.4.2 Técnicas termoanalíticas – DSC / TG  

As análises termoanalíticas envolvem um grupo de técnicas no qual uma 

propriedade física de uma substância e/ou de seus produtos de reação é medida em 

função da temperatura pelo tempo, sob atmosfera específica determinada (SILVA; 

PAOLA; MATOS, 2007). 

 O método de análise da termogravimetria (TG) informa as variações de 

massa em relação ao tempo e temperatura, sob condições atmosféricas controladas. 

Através desta análise torna-se possível estudar a decomposição térmica de 

compostos orgânicos, inorgânicos e de substâncias poliméricas, determinar a 

velocidade de evaporação e sublimação, degradação oxidativa de polímeros, entre 

outros. As curvas obtidas fornecem informações relativas à composição e 

estabilidade térmica da amostra analisada, ou ainda dos produtos intermediários e 

do resíduo formado (SILVA; PAOLA; MATOS, 2007). 

Por sua vez, calorimetria diferencial exploratória (DSC) é uma técnica 

termoanalítica que monitora as pequenas mudanças de calor entre uma amostra e 

uma substância referência. Trata-se de uma análise validamente eficiente para a 

demonstração das alterações estruturais não somente nas ciências físicas como 

também em sistemas biológicos variados.A análise por DSC permite demonstrar as 

consequências térmicas de alterações de conformações locais e globais da estrutura 

de diferentes amostras (FERENCZ; NEDVIG; LÓRINZY, 2010).  
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3.2.4.3 Análise reológica  

A reologia é o estudo da deformação e do escoamento da matéria. A 

caracterização reológica completa de um sistema é útil desde o desenvolvimento do 

produto cosmético até a determinação do prazo de validade, incluindo influência em 

testes sensoriais, que auxiliem verificar a aceitação do consumidor final (DIAZ; 

VENDRUSCOLO; VENDRUSCOLO, 2004; ISAAC et al., 2008). 

Afirma-se que a reologia, na última década, adquiriu posição permanente nos 

testes de estabilidade, uma vez que estas características são propriedades 

importantes a serem consideradas na fabricação, estocagem e aplicação de 

produtos de uso tópico. Ela interferi na forma de utilização do produto, na adesão ao 

tratamento e, também, na aceitação do produto pelo consumidor (ISAAC et al., 

2008). 

A propriedade reológica de interesse no caso dos sólidos é a elasticidade e 

no caso dos líquidos é a sua viscosidade. No entanto, os materiais não podem ser 

diferenciados em sólidos ou líquidos com clareza, de modo que a propriedade 

reológica de interesse nestes casos é a viscoelasticidade (DIAZ; VENDRUSCOLO; 

VENDRUSCOLO, 2004). 

A viscosidade de um líquido está relacionada com a resistência interna 

oferecida ao movimento relativo das diferentes partes desse líquido. Além de ser 

medida direta da qualidade do fluido, a viscosidade pode fornecer importantes 

informações a respeito das mudanças fundamentais na estrutura do fluido durante 

um determinado processo, como polimerização, emulsificação e homogeneização 

(DIAZ; VENDRUSCOLO; VENDRUSCOLO, 2004). 

A viscosidade depende das características físico-químicas e das condições de 

temperatura do material. Esta análise pode ser determinada em viscosímetro rotativo 

coaxial, acoplado a banho termostatizado e a computador para uso de software 

específico para o equipamento, que tem como princípio a velocidade de rotação de 

eixos metálicos imersos no material ensaiado, e consiste na medição do torque 

requerido para rodar o sensor imerso na amostra (ISAAC et al., 2008). 
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3.3 Cristais líquidos  

 

Uma das tendências observadas na tecnologia farmacêutica é a concepção 

de novas formas farmacêuticas que aumentem a eficácia dos medicamentos 

existentes. Neste contexto, os cristais líquidos (CLs) despertaram grande interesse 

por serem uma das inovações de forma farmacêutica, devido à sua considerável 

capacidade de incorporação de óleo e compostos solúveis em água (NESSEEM, 

2001). 

O fenômeno de formação para os CLs baseia-se na auto-organização 

molecular de microestruturas de tensoativos em soluções aquosas como forma de 

atingir a estabilidade termodinâmica. Esse fenômeno torna-se a base para a 

aplicação tecnológica dos tensoativos como sistemas organizados nas ciências 

biológicas, pois comumente moléculas de tensoativos se auto-agregam na presença 

de água formando uma rica variedade de estruturas, quando são variados os 

parâmetros de concentração de tensoativos, presença de sal ou a temperatura 

(FORMARIZ et al., 2005). 

A presença de tensoativos em soluções diluídas isotrópicas pode formar 

agregados micelares, enquanto que em sistemas tensoativo-solvente em 

concentrações mais elevadas, fases líquido-cristalinas isotrópicas e anisotrópicas 

podem existir. Desta forma, esses agregados tornam-se mais estruturados quando 

um óleo ou mesmo outros componentes, como outro tensoativo ou um álcool de 

cadeia média, é adicionado ao sistema tensoativo-água, gerando emulsões, 

microemulsões e mesofases liotrópicas de diferentes geometrias (FORMARIZ et al., 

2005). 

Para a formação das mesofases liotrópicas, se faz necessário um mínimo de 

dois componentes, um orgânico como tensoativos e seu solvente. Para que não 

ocorra simplesmente uma dissolução da molécula, é relevante que o tensoativo 

possua certa complexidade química, pois estruturas mais simples resultam em 

soluções moleculares dispersas e desordenadas, diminuindo a probabilidade de 

formação de cristais líquidos. E ainda conforme o aumento da concentração de 

tensoativo, diferentes formas líquido-cristalinas podem ser formadas, como 

lamelares, hexagonais e cúbicas (FONG; HANLEY; BOYD, 2009; FORMARIZ et al., 

2005). 
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A fase lamelar é formada por camadas paralelas e planas de bicamadas de 

tensoativo separadas por camadas de solvente, formando uma espécie de rede 

unidimensional (Figura 1a). No entanto, na fase hexagonal, os agregados são 

formados pelo arranjo de cilindros longos, originando estruturas bidimensionais. 

Conforme ilustrado na Figura 1, a fase hexagonal pode ser normal (1b), em que as 

moléculas de tensoativo se agrupam em micelas cilíndricas circulares com água 

preenchendo o volume entre os cilindros, ou reversa (1c) em que os cilindros contêm 

canais de fase oleosa localizada ao redor dos cilindros (FORMARIZ et al., 2005). 

 
Figura 1 - Figura esquemática da (a) Fase Lamelar, (b) Fase hexagonal normal, (c) Fase 

hexagonal reversa. 

 
     Fonte: Ezrahi, Aserin, e Garti (1999 apud FORMARIZ et al., 2005). 

 
 A liberação de fármaco, partindo de um sistema lipídico de cristal líquido, é 

controlada por difusão, com os canais aquosos geralmente maiores que a fase 

cúbica bicontínua fornecendo uma taxa de liberação mais rápida do que a fase 

hexagonal inversa, permitindo compreensão de diferentes formas cristalinas do 

sistema (FONG; HANLEY; BOYD, 2009). 

A Figura 2 apresenta as fases cúbicas do cristal líquido de monoleoato de 

glicerila-água. Praticamente todas as fases fluidas tridimensionais observadas são 

de simetria cúbica, apesar das romboédricas, tetragonais e ortorrômbicas de 

topologia inversa também serem detectadas em alguns sistemas (FORMARIZ et al., 

2005). 

Para que se caracterize como um cristal líquido, o fenômeno essencial é a 

presença de orientação ordenada das interfaces. E para que se possa caracterizar 

a 

b 

c 
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tal sistema, é necessário que se tenha compreensão de outras mesofases, como 

microemulsões isotrópicas, mesofases esponjosas e emulsões, cujas interfaces não 

possuem qualquer tipo de ordem orientacional (FORMARIZ et al., 2005). 

 

Figura 2 - Estrutura da fase cúbica de monoleoato de glicerila-água em três dimensões 
com ampliação mostrando bicamada lipídica. 

 
                     Fonte:  Ezrahi, Aserin, e Garti (1999 apud FORMARIZ et al., 2005) 
 

 

Os sistemas líquido-cristalinos são conhecidos desde 1889, quando Lehmann 

descreveu um estado intermediário na transformação térmica a partir do estado 

sólido para o líquido. Porém, foi em 1922 que Friedel utilizou do termo “estado 

mesomórfico” para denominar um quarto estado da matéria. Mesos que significa 

intermediário e morphé – forma classificou os CLs como fases mesofórmicas ou 

mesomórficas cristalinas (CHORILLI et al., 2009; FORMARIZ et al., 2005). 

O interessante da fase intermediária são suas propriedades que caracterizam 

tanto de sólido quanto de líquido, ou seja, com isso possuem ordem estrutural, 

rigidez e ligações definidas como os sólidos e mobilidade, regiões desordenadas e 

fluidas como os líquidos (CHORILLI et al., 2009). 

Estas mesofases líquido cristalinas podem ser administradas por vias 

diversas como oral, retal, subcutânea, tópica, transdérmica, intramuscular e também 

via endovonesa (FORMARIZ et al., 2005). 

Assim como para nano e microemulsões, as mesofases líquido cristalinas são 

geralmente formadas pela presença de tensoativos da classe dos polioxietilenos, 

polímeros e lipídeos, como mono e triglicerídeos. Quanto aos lipídios, os mais 



39 

utilizados são os monoleato de glicerila e o monolinoleato de glicerila. A temperatura 

é um fator relevante, bem como a concentração destas moléculas em água que 

determinam a formação de agregados bem estruturados como fases cúbicas, 

hexagonais ou lamelares (FORMARIZ et al., 2005). 

 

 
3.4 Allamanda cathartica L. 

 

A espécie Allamanda cathartica L. pertence à família Apocynaceae. Esta 

família consiste de importantes plantas medicinais com grande variedade de 

atividades biológicas e interessantes constituintes fitoquímicos. O nome Allamanda 

provém do botânico suíço Dr. Frederic Allamand, que no século 18, nomeou tal 

gênero. Por sua vez, a palavra catártica provém da palavra purgativo (PRABHADEVI 

et al., 2012; SOUZA; LORENZI, 2008).  

Esta família de plantas encontra-se distribuída de maneira preponderante em 

regiões tropicais e subtropicais. Compreendem aproximadamente 400 gêneros e 

3700 espécies e, no Brasil, são encontradas cerca de 90 gêneros e 850 espécies 

(SOUZA; LORENZI, 2008). 

 O gênero Allamanda compreende 10 espécies distribuídas no Brasil e destas, 

três têm sido estudadas quanto a sua composição química e propriedades 

farmacológicas pelo NIQFAR da UNIVALI: A. cathartica, a A. blanchetti e a A. schotti 

(BARBETTA; RAMOS, 2006; BERRI; SCARIOT, 2004; FAQUETI, 2008; GÓES, 

2011; MAFRA; BONOMINI, 2008; MALHEIROS; SCHUQUEL; VIDOTTI, 1997; 

RICOBOM, 2009; SCHAAB, 2005; WITTKOWSKI; TOMCZAK, 2008). 

 O gênero Allamanda, apesar de não possuir muitas espécies, tem contribuído 

com novas moléculas promissoras para o tratamento de diversas enfermidades 

como imunodeficiência tipo I (HIV-1), e ainda em processos tumorais. Algumas das 

espécies pertencentes a este gênero possuem metabólitos secundários que 

apresentam expressiva atividade farmacológica, como iridoides, flavonoides, 

cumarinas e terpenoides (LI et al., 2006; SCHMIDT et al., 2006). 

A A. cathartica L. (Fig. 3) é um arbusto exótico, perene, trepador, com folhas 

lisas e espessas, flores amareladas brilhantes, frequente em jardins como 

ornamento. Popularmente é chamada de dedal de dama ou de rainha, trompete 

dourado, sino amarelo, alamanda amarela e alamanda da flor grande (LORENZI; 
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MOREIRA, 2001; PRABHADEVI et al., 2012; SCHENKEL et al., 2010). Na medicina 

tradicional do Suriname, as raízes são usadas contra ictéricia, complicações como a 

malária e aumento de baço. As flores atuam como laxante (NAYAK et al., 2006).  

 
Figura 3 - Partes aéreas da Allamanda cathartica. 

 

 
   Fonte: o autor. 

 
Esta espécie é de fácil cultivo, necessitando de luz solar, é bastante resistente 

ao clima seco e tolera pouco o frio (LOSS et al., 2008). Deve ser plantada com 

espaçamento de 90 a 150 cm. Todas as partes da planta são venenosas e devem 

ser cultivadas com precaução em áreas frequentadas por crianças, pois esta planta 

pode provocar distúrbios gastrintestinais severos, náusea, vômito, cólicas e até 

mesmo diarreia (GILMAN, 1999; SCHENKEL et al., 2010).  

 Possui folhas verticiladas (3-5 cm), curto pecioladas, oblongo-obovais ou 

elípticas, em geral brilhantes na face superior e nervuras principais na parte de 

baixo. As inflorescências são hirsutas, com brácteas mínimas claras, sépalas verde 

claras, largamente ovais, corola amarela afunilada. Os frutos medem 4 a 5 cm de 

comprimento e 4 cm de largura e possuem espinhos com 15 mm de comprimento. 

As sementes são obovais, com 15 a 20 mm de comprimento, 15 mm de largura e 1,5 

mm de espessura (LING; KIAN; HOON, 2009; MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 

2013). 

  A A. cathartica é de fácil cultivo, necessitando de luz solar, é bastante 

resistente ao clima seco e tolera pouco o frio (LOSS et al., 2008). Deve ser plantada 

com espaçamento de 90 a 150 cm. Todas as partes da planta são venenosas e 

devem ser cultivadas com precaução em áreas frequentadas por crianças, pois esta 
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planta pode provocar distúrbios gastrintestinais severos, náusea, vômito, cólicas e 

até mesmo diarreia (GILMAN, 1999; SCHENKEL et al., 2010). Ela possui folhas 

verticiladas (3-5 cm), curto pecioladas, oblongo-obovais ou elípticas, em geral 

brilhantes na face superior, nervuras principais na parte de baixo. As inflorescências 

são hirsutas, com brácteas mínimas claras, sépalas verde claras, largamente ovais, 

corola amarela afunilada. Os frutos medem 4 a 5 cm de comprimento e 4 cm de 

largura e possuem espinhos com 15 mm de comprimento. As sementes são obovais, 

com 15 a 20 mm de comprimento, 15 mm de largura e 1,5 mm de espessura (LING; 

KIAN; HOON, 2009; MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2013). 

  Em 1954, foi publicado um dos primeiros trabalhos sobre A. cathartica 

apontando o isolamento do ácido ursólico de suas folhas. Na sequência, outros 

trabalhos foram publicados registrando o isolamento do flavonoide quercetina das 

flores (1963), β-sitosterol, β-amirina e ácido ursólico dos caules e folhas (1969) e dos 

caules e raízes foram isolados os iridoides plumericina (figura 4 item 1) e 

isoplumericina (figura 4 item 2) e plumierideo (figura 4 item 3), além de em 1989 

outro flavonoide, kaempferol e rutina (figura 4 item 4). A plumericina e a 

isoplumericina possuem atividade antifúngica, algicida e antiprotozoária, porém 

somente a plumericina apresenta função antimicrobiana (ABDEL-KADER et al., 

1997; NESTOR; CARBALLEIRA; CRUZ, 1998; LING; KIAN; HOON, 2009; MAFRA; 

BONONOMINI, 2008).  

 

Figura 4 - Estrutura química de compostos isolados da A. cathartica. (1) Plumericina; (2) 
Isoplumericina, (3) Plumerídeo e (4) Rutina 

 
               Fonte:  Góes, 2011 

 

Wittkowski e Tomczak (2008) quantificaram os iridoides plumerídeo e 

plumericina em extratos de acetato de etila obtidos com diferentes partes (raiz, caule 
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e folha) de A. schotti. Mafra e Bonomini (2008) concluíram em seus estudos 

realizados com três espécies de Allamanda: A. cathartica, A. schottii, A. blanchetti, 

que os principais compostos encontrados nas flores foram o flavonoide rutina e o 

iridoide plumierídeo. Nascimento (2008) constatou que a estação de coleta da 

espécie A. schotti, influenciam na produção de iridoides, havendo maior 

concentração de plumierídeo nos caules nas estações de outono e primavera, e 

maiores concentrações de plumericina nas raízes nas quatro estações. 

Estudo realizado com extratos aquosos das folhas de A. cathartica em modelo 

de incisão de feridas em ratos demonstrou ação cicatrizante e atividade anti-

inflamatória (NAYAK et al., 2006). Além destas atividades, outros efeitos 

farmacológicos como capacidade antioxidante, efeito vasodilatador, ação 

antialérgica; atividade antitumoral, entre outras, são atividades que podem estar 

ligadas diretamente a funções comprovadas dos flavonoides (LOPES et al., 2000). 

A atividade antineoplásica do extrato etanólico das partes aérea de A. 

cathartica em tumor de Erlich em camundongos foi observada em estudo realizado 

por Berri e Scariot (2004). Por sua vez, Góes (2011), adicionou o extrato mole de A. 

cathartica à preparações semissólidas, obtendo resultados promissores na aplicação 

como fitocosméticos antioxidante na prevenção do fotoenvelhecimento e/ou danos 

resultantes da incidência da radiação solar, assim como uma alternativa promissora 

para aplicação terapêutica tópica das formulações com ação anti-inflamatória e 

cicatrizante. 

A aplicação do extrato de A. cathartica em fitocosméticos com ação 

antioxidante na prevenção do fotoenvelhecimento pode ser explicado pela presença 

de flavonoides. Estes são uma subclasse importante de uma classe mais ampla de 

compostos conhecidos como polifenóis. Os polifenóis são um grupo estruturalmente 

diverso de compostos que ocorrem amplamente em todo o reino vegetal, por vezes 

também referidos como compostos fenólicos, devido à presença de pelo menos uma 

sub-estrutura de fenol (FARHAN et al., 2013; KAROUI, MARZOUK, 2013).  

 

3.5 Antioxidantes  

 
 Diariamente estamos expostos à produção de radicais livres, através da 

permanência em locais contaminados com fumaça, cigarro, raios ultravioleta, 

inclusive a má alimentação. Desta forma há cada vez mais o interesse no consumo 
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de antioxidantes como medicamentos, suplementos alimentares. Busca-se o 

equilíbrio de produção e liberação dos mesmos em nosso organismo (BELING; 

PUJOL; ANDRADE; 2007; FERREIRA; MATSUBARA, 1997; RODRIGUES et al., 

2003). 

 Radicais livres são átomos ou moléculas com um ou mais elétrons não 

pareados em seu orbital mais externo, o que os torna extremamente reativos. Os 

organismos aeróbicos derivam o ATP (trifosfato de adenosina) da redução completa 

do O2 por quatro elétrons, através do transporte mitocondrial de elétrons, sendo que 

aproximadamente 98% de todo este oxigênio consumido pelas células entram nas 

mitocôndrias, onde são reduzidos pela citocromo oxidase. Entretanto, o oxigênio 

pode receber menos de quatro elétrons e formar espécies reativas de oxigênio 

(ROS), ou os citados radicais livres (RODRIGUES et al., 2003). 

 Do ponto de vista estético, uma das alterações mais visíveis resultantes da 

ação dos radicais livres localiza-se no maior órgão do corpo humano, a pele. É 

através da pele que se torna possível avaliar lesões, discromias ou hipercromias 

causadas pelo envelhecimento prematuro da pele, desenvolvidas pela ação dos 

radicais livres. Para classificá-los quimicamente, os radicais livres são também 

chamados de espécies reativas de oxigênio. 

As espécies reativas de oxigênio (ROS) têm um papel crucial em processos 

fisiológicos e patológicos nos seres humanos, importantes em processo biológico de 

produção de energia e também na fagocitose, dentre eles, o ânions superóxido 

(O2●¯ ), radical hidroxila (OH●), óxido nítrico (NO), peróxido de hidrogênio (H2O2), 

radical lipídico (L●), entre outros. Destes destaca-se o radical hidroxila como sendo o 

mais reativo na indução de lesões celulares. Por sua vez, mesmo o radical peróxido 

de hidrogênio não ser comumente considerado um radical livre, ele é também capaz 

de atravessar a membrana nuclear e induzir danos à molécula de DNA (BRIEGER et 

al., 2012; RUFINO et al., 2007). 

A “ação destrutiva” ocorre devido ao estresse oxidativo causado pelas ROS, 

em concentrações elevadas, em condições especiais de algumas destas espécies 

reativas de oxigênio, tais como radical superóxido (O2
-), radical hidroxil (OH•) e 

peróxido de hidrogênio (H2O2), podem levar ao estresse oxidativo.Um doa danos 

importantentes é a lipoperoxidação de lipídios insaturados das membranas 

celulares. Estes radicais em concentrações elevadas reagem facilmente com as 

proteínas, lipídios, hidratos de carbono, e ácidos nucleicos, provocando 
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frequentemente alterações irreversíveis das funções ou até mesmo a destruição 

completa, como demonstrado na figura 5 (BRIEGER et al., 2012; RODRIGUES et al., 

2003). 

A figura 5 apresenta um esquema representativo com espécies reativas 

geradores do estresse oxidativo como as espécies reativas (ER), espécies reativas 

de oxigênio (ERO), de nitrogênio (ERN), de enxofre (ERS), de cloro (ERCl) e de 

carbono (ERC), demosntrando suas fontes exógenas e endógenas de seus 

surgimentos, bem como a defesa antioxidante desenvolvida no organismo pelo 

sistema enzimático e não enzimático (VASCONCELOS et al., 2007). 
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Figura 5 - Esquema representativo com espécies reativas geradores do estresse oxidativo. 
Espécies Reativas (ER), espécies reativas de oxigênio (ERO), de nitrogênio 
(ERN), de enxofre (ERS), de cloro (ERCl) e de carbono (ERC). 

 

 
  Fonte: Vasconcelos et al., 2007. 
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É expressivo o interesse de consumidores e também da comunidade 

científica em estudos com antioxidantes, caracterizando um significativo aumento de 

busca e desenvolvimento, particularmente em relação aos antioxidantes naturais, 

presentes em frutas e plantas, pois vários estudos farmacológicos tem demonstrado 

a associação entre o consumo e o baixo risco para doenças degenerativas (RUFINO 

et al., 2007). 

Ramalho e Jorge (2006) descrevem que os antioxidantes podem ser 

classificados em primários, sinergistas, removedores de oxigênio, biológicos, 

agentes quelantes e antioxidantes mistos. Os antioxidantes primários são os 

compostos fenólicos, os quais promovem a remoção ou inativação dos radicais livres 

formados durante a iniciação ou propagação da reação, através da doação de 

átomos de hidrogênio a estas moléculas, interrompendo a reação em cadeia, 

formando espécies inativas para a reação em cadeia e um radical inerte (A•) 

procedente do antioxidante. Este radical, estabilizado por ressonância, não tem a 

capacidade de iniciar ou propagar as reações oxidativas são exemplos desta classe 

os já citados BHA e BHT, além do terc-butil-hidroquinona (TBHQ) e propil galato 

(PG), que são sintéticos, e tocoferóis, que são naturais (LAU et al., 2009; 

RAMALHO; JORGE, 2006). 

Já os antioxidantes sinergistas são substâncias com pouca ou nenhuma 

atividade antioxidante, que podem aumentar a atividade dos antioxidantes primários 

somente quando usados em combinação adequada com eles (RAMALHO; JORGE, 

2006).  

O selênio é um exemplo de antioxidante neutralizador dos radicais livres e 

indicado nos tratamentos de rejuvenescimento celular. Sua atividade é explicada 

pela sua forma associada, chamado de selênio-proteínas, muitas das quais são 

enzimas que protegem contra a oxidação descontrolada no organismo. Scotti e 

Velasco (2003) citam estudos que comprovam que o uso oral do selênio preveniu 

lesões ao DNA causadas, por exemplo, pela radiação ultravioleta, diminuindo o 

processo inflamatório na pele, agindo sobre a interleucina-II e outras respostas 

dessa natureza, e ainda reduziu a apoptose celular, aumentando a capacidade 

antioxidante celular.  

 Os removedores de oxigênio são compostos que atuam, conforme o próprio 

nome qualifica, capturando o oxigênio presente no meio, através de reações 

químicas estáveis, tornando-os, consequentemente, indisponíveis para atuarem 
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como propagadores da auto-oxidação. Um exemplo comumente aplicado é o ácido 

ascórbico (RAMALHO; JORGE, 2006). 

Por sua vez, os agentes antioxidantes biológicos incluem várias enzimas, e os 

agentes quelantes se complexam com íons metálicos (cobre e ferro, principalmente) 

que atuam catalisando a oxidação lipídica. Os mais comuns são ácido cítrico e sais 

de ácido etileno diamino tetra acético (EDTA). E por fim, os antioxidantes mistos que 

incluem compostos de plantas e animais, incluindo nesta classe os flavonoides, foco 

do presente estudo (RAMALHO; JORGE, 2006). 

 

3.5.1 Métodos de análise da atividade antioxidante in vitro 

 

Em decorrência da grande diversidade química existente nas plantas, em 

especial entre os compostos fenólicos, vários ensaios têm sido desenvolvidos para 

avaliação da capacidade antioxidante de amostras. Ensaios estes que se diferem 

em relação ao mecanismo de reação, às espécies-alvo, às condições reacionais e 

na forma como os resultados são expressos (OLIVEIRA et al., 2009). 

A diferença de mecanismo permite classificar os ensaios antioxidantes em 

duas categorias: ensaios baseados em estudos de cinética química, também 

denominados de métodos diretos e ensaios mediados pela transferência de elétrons, 

também denominados de métodos indiretos (TOMEI; SALVADOR, 2007). 

Vários são os métodos de análise que podem ser utilizadas para avaliar a 

atividade antioxidante de um extrato. Não obstante a diversidade de métodos, não 

existe um procedimento metodológico universal. Este fato impõe a necessidade de 

avaliar a capacidade antioxidante por diferentes ensaios, com fundamentos e 

mecanismos de ação diferentes (OLIVEIRA et al., 2009). 

Em ensaios indiretos, o processo é caracterizado por uma reação de oxi-

redução entre o oxidante (geralmente uma sonda para monitorar a reação) e o 

antioxidante, como exemplo DPPH, ABTS, FRAP e ensaio com reagente Folin-

Ciocalteu. E por sua vez os métodos diretos caracterizam-se pela presença de uma 

competição entre uma sonda oxidável e o antioxidante pelos radicais gerados por 

uma fonte de radicais livres, um exemplo é o método ORAC. É importante ressaltar 

que a comparação da capacidade antioxidante entre os diferentes métodos não é 
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feita em valores absolutos, pois cada método tem sua própria escala de valores 

(TOMEI; SALVADOR, 2007; OLIVEIRA et al., 2009). 

 

Radical DPPH 

A dosagem de atividade antioxidante pode ser realizada pelo método 

espectrofotométrico in vitro do radical livre estável DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazila). 

Neste método, uma solução estoque 40 µg/mL é preparada em etanol. Trinta 

minutos após a adição de DPPH às amostras, é feita a leitura em um 

espectrofotômetro de ultravioleta em 515 nm (GÓES, 2011; VICENTINO; MENEZES, 

2007). 

A solução de DPPH possui uma coloração roxa intensa e a ação antioxidante 

de um extrato pode ser visualizada pelo progressivo descoloramento da solução, ao 

final do qual a mesma torna-se amarelada. Esta alternância na coloração é 

explicada pela redução do radical livre 2,2- difenil-1-picril-hidrazila que por ação de 

um antioxidante flavonoide como a quercetina, por exemplo, ou uma espécie 

radicalar, é reduzido formando difenil-picril-hidrazina, de coloração amarela 

demonstrado na figura 6, com consequente desaparecimento da absorção, podendo 

a mesma ser monitorada pelo decréscimo da absorbância (VICENTINO; MENEZES, 

2007; SOUZA et al., 2007). 

 

            Figura 6 - Reação de DPPH e quercetina. 
 

 
            
Fonte: Teixeira e Silva, 2013. 
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Partindo dos resultados obtidos determina-se a porcentagem de atividade 

antioxidante ou sequestradora de radicais livres e ou porcentagem de radical DPPH 

remanescente no meio reacional, sendo que a quantidade de antioxidante 

necessária para decrescer a concentração inicial de DPPH em 50% do efeito 

antioxidante máximo estimado de 100% é denominada concentração eficiente 

(CE50), também chamada de concentração inibitória (CI50). Quanto maior o consumo 

de DPPH por uma amostra, menor será a sua CE50 e maior a sua atividade 

antioxidante (SOUZA et al., 2007; VICENTINO; MENEZES, 2007).  

 

Radical ABTS 

O outro método de análise da atividade antioxidante in vitro é o ensaio ABTS 

(ácido 2,2'-azinobis-3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico); que também pode ser chamado 

de método TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity/Capacidade Antioxidante 

Equivalente ao Trolox), o que avalia a capacidade da amostra de absorver o radical 

ABTS•+. É um método rápido, de fácil execução e pode ser correlacionado à 

atividade biológica, sendo um dos mais aplicados para realização de medidas da 

atividade antirradical livre de extrato de plantas e de frutos (CANUTO, 2010; 

VEDANA, 2008).  

O método baseia-se na geração do radical ABTS•+ que apresenta cor 

esverdeada, por meio da reação do ABTS com o perssulfato de potássio. Com a 

adição de uma substância antioxidante ocorre a redução do radical, promovendo a 

perda da coloração (Figura 7) (FALCÃO, 2007). 

 

Figura 7 - Estabilização do radical ABTS por um antioxidante e sua formação pelo perssulfato de 
potássio 

 
     Fonte: Rufino et al., 2007. 

 

Pela adição de uma amostra contendo fenólicos, é possível monitorar o 

decaimento do radical produzido pela oxidação do ABTS. O ABTS absorve na faixa 
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de 600-750 nm e pode ser determinado por espectrofotometria. Na ausência de 

fenólicos, o ABTS é estável, mas reage com um doador de H, como os fenólicos, 

sendo então convertido em uma forma incolor de ABTS. A atividade antioxidante 

será verificada pela determinação da quantidade de ABTS consumida e sua relação 

com a quantidade de fenólicos presentes na amostra, a qual é expressa como 

relativos ao Trolox (VEDANA, 2008).  

A extensão da cor é determinada em função de Trolox, um padrão que é 

analisado sob as mesmas condições de análise do antioxidante. Através de uma 

curva padrão com Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2- ácido carboxílico), os 

resultados são expressos em atividade antioxidante equivalente ao Trolox (TEAC) 

(FALCÃO, 2007). 

Este método de análise é um dos testes mais rápidos além de oferecer 

resultados reprodutíveis, oferece vantagens como vários máximos de absorção e 

uma boa solubilidade, permitindo análises de compostos lipo e hidrofílicos 

(KUSKOSKI et al., 2006). 

 

Ensaio com reagente Folin-Ciocalteu 

Os compostos polifenólicos são importantes constituintes dietéticos, em 

virtude da sua elevada capacidade antioxidante, atribuída à sua habilidade em 

complexar íons metálicos, inativar reações radicalares em sistemas hidrofílicos e 

prevenir conversão de hidroperóxido em oxirradicais reativos.  

O ensaio Folin-Ciocalteu (FCR) é um dos mais antigos métodos de 

quantificação de fenólicos em uma amostra, portanto também é conhecido como 

ensaio de fenólicos totais (TOMEI; SALVADOR, 2007). 

O sistema caracteriza-se por uma mistura de ácidos fosfotunguístico e 

fosfomolibídico (coloração amarelada) em um meio básico. Os fenólicos contidos 

nas amostras são energeticamente oxidados em meio básico, resultando na 

formação do O2
-, o qual reage com os ácidos formando compostos com coloração 

verde, em uma intensa absorção perto de 750 nm. Os fenólicos determinados por 

este método são frequentemente expressos em equivalente em ácido gálico 

(OLIVEIRA et al., 2009; TOMEI; SALVADOR, 2007). 

Popularmente reconhecido como o teste para medir o conteúdo total de 

fenólicos, este método mede a capacidade redutora das amostras. Uma das 
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desvantagens deste método é a superestimação do conteúdo fenólico, em larga 

escala (OLIVEIRA et al., 2009). 

FRAP 

O ensaio de FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power/Análise do Poder 

Antioxidante de Redução do Ferro) está baseado na capacidade dos fenóis em 

reduzir o Fe3+ em Fe2+
. Quando isto ocorre, na presença de 2,4,6-tripiridils-triazina 

(TPTZ), a redução é acompanhada pela formação de um complexo corado com o 

Fe2+ (Figura 8). O ensaio é expresso em equivalente em ácido ascórbico. Embora 

seja um método relativamente simples, também é muito utilizado (VASCONCELOS 

et al., 2007). 

Este ensaio pode ser aplicado tanto em estudos de atividade antioxidante em 

extratos de alimentos e bebidas como estudos de eficiência antioxidante de 

substâncias puras, servindo como método comparativo entre os outros métodos de 

análise de atividade antioxidante (RUFINO et al., 2006). 

 

        Figura 8 - Redução do complexo TPTZ (2,4,6-tri(2-piridil)-1,3,5-triazina) com Fe3+. 

 
                Fonte: RUFINO et al., 2006. 

 

ORAC 

Outro método de análise da atividade antioxidante é o método de ORAC 

(Oxygen Radical Absorbance Capacity/Capacidade de absorção de radical 

oxigênio), este é um dos vários sistemas de medição que quantifica através da 

adição de uma sonda molecular, a inibição de uma reação de radical, mas também 

do grau de inibição da mesma. O método ORAC tende a ser o preferido para 

determinar a capacidade antioxidante em alimentos, por exemplo, por ser 

considerado como um indicador para a atividade biológica potencial, embora a 

relação entre a capacidade antioxidante e efeitos de proteção ainda tenham de ser 

claramente estabelecidos (ROBBINS et al., 2006). 
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Este método usa a proteína Ficoeritrina, fotossintética, marcadora de 

fluorescência, como alvo dos radicais. O ORAC mede a diminuição da emissão de 

fluorescência de ficoeritrina adicionada à amostra na presença de um composto azo, 

gerador de radicais (VASCONCELOS et al., 2007). 

A capacidade antioxidante da amostra é calculada a partir da medida da área 

sob a curva de decaimento da fluorescência (Area Under the Fluorescence Decay 

Curve – AUC, com emissão a 565 nm) comparada ao padrão que, na maioria das 

vezes, é o Trolox (VASCONCELOS et al., 2007). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material 

 

4.1.1 Material vegetal 

As flores de A. cathartica foram coletadas no município de Barra Velha (SC), 

nos meses de fevereiro a abril de 2011. O material vegetal foi seco em estufa de ar 

circulante 40 ºC por 5 dias e acondicionado em saco plástico com revestimento de 

papel e mantido em sala com controle de umidade e temperatura. Foi determinado o 

rendimento de material vegetal seco e a perda por dessecação do mesmo. E uma 

exsicata foi depositada no Herbário Barbosa Rodrigues em Itajaí-SC - código HBR 

52742. 

 

4.1.2 Matérias-primas e reagentes 

 

●ABTS (ácido 2,2'-azinobis-3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico) - Sigma-Aldrich 

(Chemistry®) (lote: 110M1879V) 

●Acetonitrila HPLC AS1122-001, Tedia Brasil (lote: 1202016R) 

●Álcool etílico absoluto P.A. ACS, Vetec Química Fina, Sigma-Aldrich (lote:1201172) 

●Cromatoplacas de sílica gel 60 F254 - Merck, (lote: 040410763) 

• DPPH ( 2,2 – Difenil -1 picrilhidrazil), Sigma-Aldrich (Chemistry®) (lote: STBC 

1252V) 

• Fosfato de Potássio Monobásico anidro P.A ACS, Vetec Química Fina (lote: 

1106411). 

• Hidróxido de sódio, Reagentes Analíticos Dinâmica (lote: 23460) 

• Metanol HPLC, J.T. Baker, (lote: L52C07)  

●Polymol (triglicérides do ácido cáprico e caprílico), KLK (lote: 90391C) 

●Plumierídeo – isolado e identificado a partir das flores de A. cathartica - laboratório 

de fitoquímica, pureza maior que 99% 

●Rutina hidratada, Sigma-Aldrich®, pureza de 95% 

●Span® 80 (monooleato de sorbitano), Sigma-Aldrich (lote: 33706125) 

●Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2- ácido carboxílico),Sigma-Aldrich® (lote: 

BCBF4547V) 
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●Ultramona R 400 – Oxiteno, cedido por Brenntag (São Paulo – Brasil), (lote: 

111201099361) 

 

4.1.3 Equipamentos 

 

●Agitador mecânico, Fisatom®, mod. 713D 

●Aparato de permeação cutânea, composto por: Células de Franz adaptado, placa 

de agitação magnética Marte®, mod. MAG – MULTI (n° série: 282478), banho maria 

com circulação Marconi, mod. MA 159. 

●Aparelho de análise termogravimétrica, Netzsch®, mod. STA 449 F3 Jupiter  

●Balança, Celtac®, mod. FA-2104 N 

●Banho de água termostatizado,  Tecnal®, mod. TE 184  

●Cabo de bisturi n.4, ABC Instrumentos Cirúrgicos LTDA. 

●Câmara de luz UV, Dist® 254 e 360 nm 

●Centrífuga micro, Fanem®, mod.243 

●Chapa de aquecimento, Fisatom® 

●Controlador Microprocessado, Fanem®, mod. 502 C 

●Cromatógrafo Líquido, Schimadzu PDA, modelo: LC-20AT, constituído dos 

seguintes sistemas: DAD SPD – M2OA, Auto sampler SIL – 20AHT, degasser in line 

DGU – 20A5, comunicador CBM – 20ª e forno CTO – 1AS VP, software Schimadzu 

LC Solution 

●Equipamento de difração de luz laser e potencial zeta, Zetasizer®, mod. Nano ZS, 

Malvern 

●Espectrofotômetro, Spectro Vision®, mod. DB-1880S 

●Estufa com renovação e circulação de ar, Marconi®, mod. MA 037 

●Filtro Millex LCR com membrana PTFE 0,45 µm 

●Lâminas de bisturi n.4, (aço carbono), Wiltex Plus, estéril, descartável  

●Microscópio óptico de refletância, Olympus BX50 

• Multiprocessador, All in one Philco 4x1, modelo 2801500 

●Potenciômetro, Digimed®, mod. DM20 

●Seringa de insulina, BD Ultra-Fine™ 6mm (sem agulha) descartável 

●Seringa de vidro, Arti Glass, 10 cc/mL 

●Seringa de vidro Hamilton Co. Reno Nevada 10 µL Microliter ™ #701  

●Tamis, Bertel® abertura de 1,18 mm 
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●Ultrapurificador de água, Direct-Q® 3UV com Pump Millipore 

●Viscosímetro rotacional, Haake® UT550, K10, DC30, tipo cone placa, e cone, 

acompanhado a um banho de água termostatizado e software Rheowin® 4 Data 

Manager 430.0013 e Rheowin® 4 Job Manager. 

• Ultrassom - Unique® Ultra eleaner 800ª 

 

 

4.2 Obtenção e caracterização do extrato mole das flores de A. cathartica 

 

4.2.1 Obtenção da solução extrativa 

A droga vegetal constituída por flores de A. cathartica secas e estabilizadas 

foi pulverizada em processador de bancada e passada em tamis com abertura de 

1,18 mm. A solução extrativa foi obtida pelo método otimizado por Góes (2011), 

usando a técnica de maceração dinâmica por 6 h em agitador mecânico a 300 rpm, 

protegido da luz, como solvente solução hidroalcoólica 90 ºGL, com proporção 

droga:solvente 1:10 (200 g:2000 mL de solvente). Após extração, a solução foi 

filtrada em tecido de poliéster e em papel filtro e acondicionada em frasco de vidro 

âmbar, sob refrigeração.  

 

4.2.2 Obtenção do extrato mole padronizado 

A solução extrativa foi concentrada em banho de água a 44-45 ºC até 

obtenção de um extrato com teor de umidade de aproximadamente 20% (aspecto 

pastoso). 

 

4.2.3 Caracterização da solução extrativa e do extrato mole  

 

4.2.3.1 Determinação do valor de pH 

A solução extrativa e o extrato foram diluídos separadamente em água 

purificada a 10%, dissolvidos em banho de ultrassom por 15 min e realizada a leitura 

direta em triplicata no pHmetro digital. 

 



56 

4.2.3.2 Determinação do resíduo seco  

 O resíduo seco da solução extrativa e do extrato mole foi determinado 

conforme metodologia descrita na Farmacopéia Portuguesa (2002). O extrato foi 

pesado em cadinho de porcelana, previamente dessecado, colocado em estufa a 

105 ± 5 °C por 2 horas, resfriado em dessecador por 15 minutos, pesado, dessecado 

por mais 30 min, resfriado e pesado. O procedimento foi repetido até peso 

constante. 

Para a solução extrativa, foi pesado cerca de 5 g de extrato e o solvente 

evaporado antes da dessecação em estufa. Para análise do extrato mole, cerca de 1 

g foi pesado e levado para dessecação em estufa. A análise foi realizada em 

triplicata. 

 

4.2.3.3 Análise por perfil em CCD 

A solução extrativa e o extrato mole foram analisados por CCD usando o 

flavonoide rutina e o iridoide plumierídeo (PMD) como soluções referências.  

As soluções de padrão foram preparadas na concentração de 2 mg/mL em 

metanol. Já o extrato mole e solução extrativa foram analisados na concentração de 

5 mg/mL em metanol. Para dissolução das amostras, as soluções permaneceram 

por 30 minutos em banho de ultrassom.  

Um volume de 10 µL de cada amostra foi aplicado com auxílio de seringa de 

vidro sobre a cromatoplaca de sílica gel GF254. Como eluente foi empregado o 

sistema solvente CHCl3/MeOH (7:3) e como revelador a solução de anisaldeído 

sulfúrico com posterior aquecimento (GÓES, 2011).  

  

4.2.3.4 Análise da atividade antioxidante in vitro pelo método de DPPH  

Para a preparação da solução do radical DPPH, cerca de 1,0 mg de DPPH 

(2,2-difenil-1-picril-hidrazil) foi dissolvido em 25 mL de etanol e armazenado em 

frasco âmbar fechado. 

Para a determinação da atividade antioxidante por DPPH, preparou-se uma 

solução de extrato mole a 0,5 g/ mL (solução extrativa 1) e uma solução a 0,5 g/mL 

de extrato hidroalcoólico (solução extrativa 2) de A. cathartica, dissolvidos com 

etanol em banho de ultrassom por 30 min. Para cada 0,3 mL desta solução extrativa 

1 e 2 (separadamente) foram adicionados 2,7 mL de solução estoque de DPPH. 
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Após exatos 30 minutos, foi realizada a leitura da absorbância em espectrofotômetro 

em 515 nm. A análise foi realizada em triplicata. A solução branco foi obtida a partir 

de 0,3 mL das respectivas soluções extrativas somadas a 2,7 mL de etanol. 

A atividade antioxidante (AA) foi determinada pela Equação 1, em que 

Abscontrole é a absorbância inicial da solução etanólica de DPPH 40 µg/mL (100 

µmol/mL) e Absamostra é a absorbância da mistura DPPH com a amostra. 

 

                                                 (1) 

 

 

4.2.3.5 Análise da atividade antioxidante in vitro pelo método de ABTS 

Para determinação da atividade antioxidante pelo método de ABTS, 

inicialmente, foram obtidas as soluções de perssulfato de potássio 140 mM, solução 

de ABTS 7 mM e Trolox 2 mM. 

 

Solução de perssulfato de potássio 140 mM 

Para obtenção da solução de perssulfato de potássio 140 mM, 378,4 mg 

deste foram dissolvidos em 10 mL de água destilada em balão volumétrico, 

homogeneizados e transferidos para um frasco de vidro âmbar. A solução foi 

mantida à temperatura ambiente por até um mês. 

 

Solução de ABTS 7 mM 

 Para obtenção da solução de ABTS (ácido 2,2'-azinobis-3-etilbenzotiazolina-

6-sulfônico), 192 mg de ABTS foi dissolvido em 50 mL de água destilada em balão 

volumétrico, sob agitação por 16 horas e protegido da luz, e transferido para um 

frasco de vidro âmbar. Esta solução foi armazenada, sob refrigeração, por até um 

mês. 

 

Solução de radical ABTS● 

O radical ABTS● foi preparado a partir da reação de 5 mL da solução de 

ABTS 7 mM com 88 µL da solução de perssulfato de potássio. A mistura foi mantida 

sob agitação, protegida da luz à temperatura ambiente por 16 horas. Esta solução foi 
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diluída com álcool etílico para obtenção de uma solução com absorbância de 0,70 ± 

0,05 nm a 734 nm (VEDANA, 2008). 

 

Solução de Trolox 2 mM 

 Para o preparo da solução padrão de Trólox (2 mM) foram dissolvidos 25 mg 

de Trólox em álcool etílico e completado o volume para 50 mL em um balão 

volumétrico. A solução foi acondicionada em frasco de vidro âmbar.  

 

Curva analítica de Trolox  

 Para determinação da atividade antioxidante das amostras, o consumo do 

radical ABTS foi expresso em equivalente de Trolox. Para tanto foi elaborada a 

curva analítica do Trolox submetida às mesmas condições de ensaio. 

Para obtenção da curva analítica, a solução padrão de Trolox 2 mM foi diluída 

em balões volumétricos de 10 mL para obtenção de soluções com concentração de 

100, 125, 150, 200 e 250 µM. 

Uma alíquota de 0,3 mL de cada solução foi transferida para um tubo de 

ensaio, adicionado 2,7 mL da solução do radical ABTS● e homogeneizado com 

agitador de tubos, método realizado em temperatura ambiente e com materiais 

protegidos da luz. Após 6 min, a leitura da absorbância foi realizada em 734 nm, 

utilizando o álcool etílico como branco. 

 

Análise do extrato 

A solução amostra do extrato mole e do extrato hidroalcoólico a 0,1 g/mL foi 

preparada usando etanol como solvente, dissolvidos em banho de ultrassom por 30 

min.  

Para a determinação da atividade antioxidante, a cada 0,3 mL da solução 

extrativa (amostra) foram adicionados 2,7 mL de solução do radical ABTS●. Após 

exatos 6 minutos, a leitura da absorbância foi realizada em espectrofotômetro, no 

comprimento de onda de 734 nm. A análise foi realizada em triplicata. A solução 

branca foi obtida a partir de 0,3 mL das respectivas soluções extrativas somadas a 

2,7 mL de etanol. 

A atividade antioxidante das amostras foi expressa em equivalente de Trólox, 

usando a curva analítica obtida. 
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4.2.3.6 Análise térmica  

Foi utilizado um analisador termogravimétrico com razões de aquecimento de 

20 a 50°C a 5 ºC/min, e de 50 a 150 °C a 2 ºC/min, em atmosfera inerte (nitrogênio). 

A média de peso das amostras foi de 23 mg. As amostras foram analisadas quanto 

ao perfil por calorimetria exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG) e sua 

primeira derivada (DTG). 

 

4.2.3.7 Perfil quali e quantitativo em CLAE  

 A solução amostra do extrato mole de A. cathartica na concentração de 500 

µg/mL em metanol foi analisada quali e quantitativa por CLAE usando a metodologia 

descrita no item 4.3 e o PMD e a rutina como padrões externo. 

 

 

4.3 Otimização e validação da metodologia analítica por CLAE para análise 

quantitativa do extrato de A. cathartica  

 

4.3.1 Otimização do método 

 

A partir da metodologia analítica por CLAE desenvolvida e validada por 

Wittkowski e Tomczak (2008) para quantificação dos iridoides PMD e plumericina 

(Quadro 1), o método analítico foi otimizado testando diferentes condições de fase 

móvel e fluxo em temperatura de 30 ºC para obter um cromatograma com melhor 

resolução possível dos picos.  
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Quadro 1 - Método de gradiente de análise utilizado para a quantificação do PMD para as análises 
efetuadas com as flores de A. cathartica 

Fase A: 
Metanol 

(%) 

Fase B: 
Acetonitrila 

(%) 

Fase C: 
Água 

acidificada 
(%)1 

Tempo 
(min) 

Fluxo 
(mL/min) 

10 10 80 0 1,20 
20 10 70 10 1,20 a 0,99 
35 10 55 20 

0,97 
 50 10 40 35 

70 10 20 50 
50 10 40 55 0,97 a 1,20 
10 10 80 75 1,15 

1Água acidificada  pH 2,7 com H₃PO₄ 0,5% v/v. Temperatura de 25 ºC. 
Fonte: WITTKOWSKI; TOMCZAK, 2008. 

 

 Foram testados 6 diferentes gradientes com ACN e água acidificada com 

ácido fosfórico ou ácido acético com valores de pH de 2,7 a 3,5 e fluxo de 0,6 a 1,0 

mL/min. 

 Dentre os gradientes testados, o melhor perfil foi obtido com o gradiente 

descrito no Quadro 2, com fluxo de 1,0 mL/min, temperatura de 30 ºC em coluna de 

fase reversa Phenomenex® Luna C18, 5 µm, com detecção nos comprimentos de 

onda de 230 nm (para análise do perfil de PMD) e 355 nm (para análise do perfil de 

flavonoides em específico a RUT), volume de injeção de 20 µL e tempo de análise 

de 25 min.  

 

Quadro 2 - Composição do gradiente de análise aplicado. 

Tempo 

(min) 

Acetonitrila 

(%) 

Água acidificada 

(pH 3,5) 

0,01 15 85 

10 30 70 

20 15 85 

25 15 85 

           * Água acidificada com ácido acético pH 3,5 ; Fluxo: 1,0 mL/min. 

 



61 

4.3.2 Validação da metodologia analítica 

 

4.3.2.1 Preparação da fase móvel 

A fase móvel contida por  água acidificada foi preparada cuidadosamente em 

capela por adição de ácido acético em água ultrapura, sob agitação, até pH 3,5,  

seguido de filtração a vácuo e armazenamento em frasco âmbar. 

4.3.2.2 Preparação das soluções de extrato mole de A. cathartica e dos marcadores 

plumierídeo e rutina 

 

Solução de extrato mole 2,0 mg/mL (SE1): 

 Para obtenção da solução do extrato mole 2 mg/mL, exatamente cerca de 50 

mg de extrato mole foram pesados em balão volumétrico de 25 mL (descontando a 

umidade do extrato mole), e adicionou-se cerca de 20 mL de metanol e submetido a 

dissolução com agitação em banho de ultrassom por 30 min. Após este período 

finalizado, o volume foi completado com metanol e filtrado em filtro de 0,45 µm. 

 

Solução de extrato mole 1,0 mg/mL (SE2): 

 Para obtenção da solução do extrato mole 1 mg/mL, exatamente cerca de 25 

mg de extrato mole foram pesados em balão volumétrico de 25 mL (descontando a 

umidade do extrato mole), dissolveu-se com metanol, sob agitação em ultrassom por 

30 min. O volume foi completado com metanol, resultando na solução com 

concentração de 1000 µg/mL. 

  

Solução estoque de PMD 1,0 mg/mL (SE3): 

 Exatamente cerca de 25 mg de PMD foram pesados em balão volumétrico de 

25 mL, adicionou-se aproximadamente 20 mL de metanol e dissolvido com auxílio 

de banho de ultrassom por 30 min. O volume foi completado e filtrado em filtro de 

0,45 µm. 

 

Solução estoque de rutina 100 µg/mL (SE4): 

 Exatamente cerca de 2,5 mg de rutina foram pesados em balão volumétrico 

de 25 mL, cerca de 20 mL de metanol foi adicionado e dissolvido com auxílio de 

banho de ultrassom por 30 min. O volume foi completado com metanol e a solução 

filtrada em filtro de 0,45 µm. 
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4.3.2.3 Adequabilidade do sistema 

 Juntamente às análises, foram injetados seis replicatas da solução padrão de 

PMD 100 µg/mL, calculando-se o DPR da área e tempo de retenção do PMD no 

respectivo cromatograma e fator Tailing (simetria do pico).  

 

4.3.2.4 Determinação da Linearidade 

Para determinação da linearidade do método foi obtida a curva analítica do 

PMD puro. Para obtenção da curva analítica do PMD, a solução SE3 foi diluída em 

fase móvel, conforme apresentado no quadro 3, diretamente nos viais. As diluições 

foram feitas em triplicata e injetadas em duplicata. 

 
                              Quadro 3 - Diluições para ensaio de linearidade de PMD. 

Viais SE3 (µL) Fase móvel (µL) PMD (µg/mL) 

1 10 990 10 

2 25 975 25 

3 50 950 50 

4 75 925 75 

5 100 900 100 

6 150 850 150 

7 200 800 200 

8 350 650 350 

9 500 500 500 

10 750 250 750 

11 1000 0 1000 

 

 

4.3.2.5 Limites de quantificação (LQ) e detecção (LD) 

  

Os limites de quantificação (LQ) e detecção (LD) foram obtidos através das 

equações 2 e 3, respectivamente, utilizando valores da média da equação da reta de 

três curvas analíticas de calibração. 
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                                                       (2) 

 

                                                            (3) 

 

 

 

4.3.2.6 Precisão 

A precisão foi analisada em dois níveis, a repetibilidade (precisão intra-

corrida) e a precisão intermediária (inter-corrida). Estimou-se a concentração de 

cerca de 105 µg/mL de PMD no extrato mole (500 µg/mL), elegeu-se como nível 

baixo, a concentração de 50 µg/mL, a concentração média (alvo) de 100 µg/mL e a 

concentração alta de 150 µg/mL (Quadro 4). Tais concentrações encontram-se 

dentro da linearidade do método (10-750 µg/mL). Cada solução foi preparada em 

sextuplicata e injetada em duplicata. Os resultados foram expressos em médias, 

desvio padrão e coeficiente de variação relativo de cada concentração.  

A precisão intermediária foi realizada repetindo-se o experimento acima em 

mais um dia suplementar. 

 

    Quadro 4 - Preparo das diluições para ensaio de precisão. 
Viais* SE21 

(µL)  
Fase móvel  

(µL)  
EM2  

(µg/mL)  
PMD 

(µg/mL) 
1 250 750 250 50 

2 500 500 500 105 

3 700 300 700 150 
      1SE2 – Solução Extrato mole 1000 µg/mL 2EM – concentração de extrato mole. * Cada amostra 

foi preparada em triplicata 
 
 
4.3.2.7 Exatidão e especificidade  

 A exatidão foi calculada através do método de adição de padrão (Quadro 5), 

que consiste na adição de quantidades conhecidas do padrão, em diferentes níveis, 

numa matriz da amostra (extrato mole).  
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    Quadro 5 - Preparo das soluções para o ensaio de exatidão com adição do padrão PMD. 
Viais* SE31 

(µL)   
SE22 

(µL)  
Fase móvel 

(µL) 
PMD adicionado 
Conc. Teórica 

(µg/mL) 

1 50 100 850 50 

2 100 100 800 100 

3 150 100 750 150 

4 - 100 900 - 

5** 100 - 900 100 
1SE – Solução Padrão PMD (1000 µg/mL); 2SE2 – Extrato mole 1000 µg/mL * Triplicata; ** Vial 
injetado 6 vezes, sendo 3 no início e 3 no final da análise. 

 

Cada vial foi injetado em triplicata. Após a integração das áreas relativas ao 

PMD, a área média relativa ao vial 4 (somente extrato mole) foi descontada das 

demais áreas. As áreas resultantes foram utilizadas para o cálculo da concentração 

do PMD, utilizando calibração externa. Foram calculadas as médias, desvio padrão 

e coeficiente de variação.  

 A especificidade foi obtida através dos resultados do ensaio da exatidão, 

comparando os resultados da mistura amostra + padrão com os resultados do 

padrão isolado. 

 

4.3.2.8 Robustez  

 

 No ensaio de robustez foi aplicada a variação na velocidade de fluxo, do pH 

da fração aquosa da fase móvel e na temperatura do forno (Quadro 6). 
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Quadro 6 - Parâmetros variados no ensaio da robustez. 
pH da fração 

aquosa 
 Temperatura do 

forno (°C)  
Fluxo da fase 

móvel (mL/min)  
3,4 30 1,0 

3,5* 30* 1,0* 

3,6 30 1,0 

3,5 28 1,0 

3,5 32 1,0 

3,5 30 0,8 

3,5 30 1,2 

         * condição de análise normal (leitura em 230 nm e 355 nm). 

Em cada condição, foram injetados a solução de PMD (100 µg/mL) e a 

solução do extrato (500 µg/mL), com injeção em triplicata de cada solução, 

avaliando-se: a área, o tempo de retenção e o teor de PMD no extrato mole (mg/g). 

 

4.4 Desenvolvimento dos sistemas nanoemulsionados 

 

A partir de estudos de pré-formulação de nanoemulsões desenvolvidos pela 

aluna de iniciação científica do Curso de Farmácia Diana C. S. da Silva, usando o 

modelo de diagrama pseudoternário, foram obtidas 16 formulações com proporções 

agua:óleo:tensoativo dentro da região do diagrama que havia resultado em 

nanoemulsões no estudo prévio. 

A escolha dos excipientes como Polymol® (triglicérides de ácido cáprico e 

caprílico) para fase oleosa e de um sistema tensoativo, composto pela mistura do 

tensoativo polietoxilado Ultramona® R400 (EHL 13,0) com Span® 80 (EHL 4,9) em 

proporção correspondente a EHL 12 e água em quantidade suficiente, ocorreram de 

acordo com estudos de pré-formulação realizados e estão relacionados ao fato de 

outros tensoativos testados não serem compatíveis com o extrato, assim como 

alguns óleos já apresentarem a função antioxidante, mascarando a atividade do 

extrato de A. cathartica.  

As formulações preparadas com e sem extrato mole de A. cathartica são 

apresentadas no Quadro 7. Para as diferentes concentrações de água, tensoativo e 

óleo testadas foram preparadas formulações com (X.1) e sem extrato (X.2), em que 

X é o número da formulação. 
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O método utilizado para preparação das nanoemulsões foi o de inversão de 

fases em baixa energia. Os componentes das fases oleosa e aquosa, conforme 

Quadro 7, foram pesados em béqueres separados, sendo que o extrato mole foi 

pesado juntamente a parte oleosoa. E em banho de água, sobre chapa de 

aquecimento, o conteúdo de ambas as fases foi aquecido até alcançarem a 

temperatura de 80-85 °C. A fase aquosa foi gotejada na fase oleosa contendo 

tensoativos e extrato mole de A.cathartica nas referidas amostras, sob agitação 

mecânica de 600 rpm. Após completa adição da água, o sistema permaceu, sob 

agitação, por mais 5 minutos. A seguir o sistema foi resfriado e a agitação mecânica 

de 600 rpm mantida por três minutos. 
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Quadro 7 - Composição dos sistemas nanoemulsionados com e sem extrato de A. cathartica. 

Lotes  Tensoativos* % Óleo 
(Polymol) 

% 

Água 
purificada % 

Extrato mole 
A. cathartica % Total Span R400 

1.1 10 1,15 8,85 10 80 1 
1.2 10 1,15 8,85 10 80 - 
2.1 10 1,15 8,85 20 70 1 
2.2 10 1,15 8,85 20 70 - 
3.1 10 1,15 8,85 30 60 1 
3.2 10 1,15 8,85 30 60 - 
4.1 10 1,15 8,85 40 50 1 
4.2 10 1,15 8,85 40 50 - 
5.1 10 1,15 8,85 50 40 1 
5.2 10 1,15 8,85 50 40 - 
6.1 20 2,30 17,70 10 70 1 
6.2 20 2,30 17,70 10 70 - 
7.1 20 2,30 17,70 20 60 1 
7.2 20 2,30 17,70 20 60 - 
8.1 20 2,30 17,70 30 50 1 
8.2 20 2,30 17,70 30 50 - 
9.1 20 2,30 17,70 40 40 1 
9.2 20 2,30 17,70 40 40 - 

10.1 30 3,45 26,55 10 60 1 
10.2 30 3,45 26,55 10 60 - 
11.1 30 3,45 26,55 20 50 1 
11.2 30 3,45 26,55 20 50 - 
12.1 30 3,45 26,55 30 40 1 
12.2 30 3,45 26,55 30 40 - 
13.1 40 4,60 35,40 10 50 1 
13.2 40 4,60 35,40 10 50 - 
14.1 40 4,60 35,40 20 40 1 
14.2 40 4,60 35,40 20 40 - 
15.1 45 5,17 39,83 05 50 1 
15.2 45 5,17 39,83 05 50 - 
16.1 50 5,75 44,25 10 40 1 
16.2 50 5,75 44,25 10 40 - 

*Tensoativos considerar EHL Span = 4,3; EHL R400 = 13. EHL ideal = 12. 

  

 

4.5 Caracterização dos sistemas nanoemulsionados 

 
4.5.1 Características organolépticas (Aspectos Físicos) 

 
         O aspecto físico das formulações foi analisado quanto à cor, turbidez e fluidez 

aparente. A análise foi realizada visualmente e por percepção direta. 
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4.5.2 Determinação do pH 

 
           A determinação do pH foi realizada com potenciômetro calibrado com 

soluções de fosfato e acetato, pH 7,0 e 4,0, respectivamente. As amostras foram 

diluídas 1:10 (g/mL) com água purificada, homogeneizadas e analisadas. A análise 

foi realizada em triplicata. 

  

4.5.3 Resistência física  

 

Após 24 h de preparo, os sistemas nanoemulsionados (SNE) foram 

analisados quanto aos aspectos visuais de cor, separação de fases, cremeação e 

fluidez após centrifugação a 3000 rpm por 15 min, a fim de verificar a resistência 

física das formulações ao estresse provocado pela força centrífuga. As amostras 

foram analisadas por percepção direta. A análise foi realizada em triplicata. 

 

4.5.4 Análise microscópica  

 
 A análise microscópica foi realizada através da visualização em microscópio 

óptico, permitindo um pré-avaliação das formulações quanto ao tamanho de fase 

interna. Para a análise, adicionou-se em um vidro relógio uma gota da amostra 

somado a 5 gotas de água destilada (lotes 1.1 ao 8.2) e ponta de espátula 

equivalente a uma gota da amostra somado a 5 gotas de água destilada para 

amostras semissólidas (lotes 9.2-16.2).  

 

4.5.5 Análise de tamanho e de propriedades de superfície 

 
A distribuição de tamanho, o tamanho médio da fase interna assim como o 

potencial zeta dos SNE foram determinadas pelo método de espectroscopia de 

correlação de fótons usando equipamento Nano Series (Malvern Instruments) 

acoplado ao software DTS Nano, no Departamento de Farmácia da UFSC. Para 

esta análise as amostras foram dispersas em meio aquosos, diluídas com água 

destilada para 1000 µL. As análises foram realizadas a 25 ºC.  
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O potencial elétrico de superfície ou potencial zeta foi determinado em 

analisador de carga de superfície a partir da velocidade de migração das partículas 

em um meio eletroforético com auxílio de difração de luz laser.  

 

4.5.6 Avaliação da atividade antioxidante in vitro 

  

 A atividade dos SNE com e sem extrato foi determinada aplicando os 

métodos de consumo dos radicais DPPH e ABTS, conforme metodologia descrita no 

itens 4.2.3.4 e 4.2.3.5. 

 

Preparação das amostras para análise pelo método de DPPH 

Para a determinação da atividade antioxidante por DPPH, preparou-se uma 

solução 0,5 g/mL de cada amostra, dissolvidas com etanol em banho de ultrassom 

por 30 min. Foram transferidos 0,3 mL da solução amostra para tubo de ensaio e 

adicionados 2,7 mL de solução estoque de DPPH 40 µg/mL. Após exatos 30 

minutos, a leitura da absorbância em espectrofotômetro em 515 nm foi realizada. A 

solução branco foi obtida de 0,3 mL das respectivas soluções iniciais somadas a 2,7 

mL de etanol. A análise foi realizada em triplicata. 

 

Preparação das amostras para análise do ABTS e determinação do consumo de 

ABTS●  

Para análise pelo método de ABTS, uma solução a 0,1 g/mL de cada amostra 

dos sistemas nanoemulsionados em etanol foi preparada, com agitação em banho 

de ultrassom por 30 min. Foram transferidos 0,3 mL da solução amostra para tubo 

de ensaio e adicionados 2,7 mL de solução estoque de ABTS. Após exatos 6 

minutos, foi realizado a leitura da absorbância em espectrofotômetro em 734 nm. A 

solução branca foi obtida de 0,3 mL das respectivas soluções iniciais somadas a 2,7 

mL de etanol. A análise foi realizada em triplicata. 

 

4.5.7 Análise térmica das formulações  

 
O comportamento térmico das formulações foi verificado por meio de análise 

de calorimetria exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria diferencial (DTG). 
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Foi utilizado um analisador termogravimétrico com razões de aquecimento de 

20 a 50 °C a 5 °C/min e de 50 a 150 °C a 2 °C/min, em atmosfera inerte (nitrogênio). 

Cerca de 20 mg de amostra foram transferidas para cadinho de alumina. 

Os resultados foram analisados quanto à perda de massa em relação ao 

tempo e temperatura usando gráficos e tabelas. 

 
4.5.8 Perfil e teor em CLAE 

 

 Para a obtenção da solução amostra dos SNE contendo extrato de A. 

cathartica, inicialmente foram testados diferentes solventes. Para tanto foram 

preparadas soluções na concentração de 0,1 g/mL usando como solvente metanol, 

etanol e fase móvel, com dissolução em balão volumétrico de 10 mL e agitação em 

banho de ultrassom por 30 min. Após filtração, 100 µL da solução foram transferidos 

para um vial e adicionados 1,9 µL de metanol, também previamente filtrado, a fim de 

obter soluções com 500 µg/mL de extrato de A. cathartica. O solvente selecionado 

foi o metanol por não apresentar turbidez e dissolver a amostra na sua totalidade. As 

amostras foram analisadas conforme metodologia analítica descrita no item 4.3 

(quadro 2). 

 

4.5.8.1 Análise da seletividade e precisão do método 

 
A seletividade do método foi verificada pela análise das soluções da 

formulação sem extrato e com extrato e da solução de extrato mole. 

A precisão do método foi verificada pela determinação da repetibilidade 

(precisão intra-corrida) e precisão intermediária (inter-corrida). Para análise da 

precisão, pesou-se 1 g da amostra com extrato mole de A. cathartica 10.1 em 

sextuplicata em balão de 10 mL, e em duplicata 1 g da amostra sem extrato mole 

10.2 em balão de 10 mL. Para dissolução da amostra foram adicionados 

aproximadamente 5 mL de metanol, tampados e agitados em banho de ultrassom 

por 1 h. Após este período, o volume foi completado para 10 mL. Em seguida a 

solução foi filtrada, diluída na proporção 1:1 com metanol (500 µL solução amostra + 

500 µL metanol) e analisada em CLAE. A solução de PMD 100 µg/ mL foi usada 

como padrão da análise, injetada em sextuplicata no início e ao longo do ensaio. 
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A precisão intermediária foi realizada repetindo o procedimento acima em 

mais um dia suplementar.  

 

4.5.9 Análise da morfologia dos sistemas em microscópio de luz polarizada 

 
 As amostras com aspecto de cristal líquido, lotes 12, 13 e 14, amostras estas 

que apresentaram ressonância quando em frasco fechado, foram analisadas em 

microscópio de luz polarizada, com aquecimento gradativo até 120 °C a fim de 

verificar a presença mesofases líquidas cristalinas. 

 As amostras foram depositadas sobre lâmina de vidro e submetida à análise 

no microscópio acoplado a um sistema de aquecimento e de captação de imagem. A 

presença de birrefringência, ou seja, de fases anisotrópicas, foi verificada com as 

amostras a temperatura ambiente, ao longo do aquecimento gradativo e após 

resfriamento (NESSEEM, 2001). 

 

4.5.10 Análise reológica 

 

 Para análise reológica foi utilizado viscosímetro rotacional com aparato cone 

placa para as formulações semissólidas e copo para as formulações fluidas,  

acoplado a um banho de água termostatizado e circulante para manutenção da 

temperatura 25 ± 1°C. A análise reológica foi realizada para as amostras 6, 10 e 13 

com e sem extrato. 

De acordo com o aspecto visual de cada amostra utilizou-se parâmetros 

diferenciados. Para amostras em gel (lotes 10 e 13), a análise foi realizada em 

aparato cone placa. Os parâmetros de velocidade foram de aumento de taxa de 

cisalhamento de 0 a 80 1/s em um intervalo de 180 s, taxa de cisalhamento 

constante em 80 1/s no intervalo de 180s e redução da taxa de cisalhamento de 80 a 

0 1/s por 180s. Em cada ciclo foram coletados 100 pontos. 

Para amostras fluidas (lote 6) foi utilizado aparato de copo com sensor MV1 e 

os seguintes ciclos de taxa de cisalhamento: aumento de 11,7 a 100 1/s em intervalo 

de 180 s, taxa constante em 100 1/s por 180s, e redução da taxa de cisalhamento 

entre 100 a 11,7 1/s em intervalo de 180 s. Em cada ciclo foram coletados 100 

pontos. 
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 O comportamento reológico foi verificado pela análise do comportamento da 

viscosidade frente à taxa de cisalhamento, a viscosidade média (ciclo de velocidade 

constante), tixotropia e constante e índice de comportamento de fluxo segundo 

modelo matemático de Ostwald de Waale ou Lei da Potência aplicando a equação 4, 

em que τ é a tensão de cisalhamento (Pa), K é o índice de consistência para a Lei de 

Potência (Pa.sn), γ é a taxa de deformação (s-1) e n é o índice de comportamento de 

fluído para a Lei da Potência (ALVES; RAFFIN; FAGAN, 2011; OLIVEIRA; ROSSI; 

BARROS, 2011). 

 

                                                                                                                   (4) 

 

 Para análise das amostras fez-se uso do software HAAKE Rheowin 4 Data 

Manager 4.30.0013, e para coleta e análise dos dados no software HAAKE Rhewin 4 

Job Manager 4.30.0013. 

 

4.5.11 Análise das propriedades mecânicas 

 

 As propriedades mecânicas das formulações 6, 10 e 13 (com e sem extrato) 

foram determinadas em analisador de textura usando modo de análise de perfil de 

textura (TPA – texture profile analysis). Aproximadamente 10 g da formulação foram 

tranferidas para um béquer de 25 mL, cuidando para evitar a incorporação de bolha 

de ar. 

 Em modo TPA, o probe de 10 mm de diâmetro foi forçado a penetrar 10 mm 

na amostra a uma velocidade de 1 mm/s com um intervalo de 20 s entre a primeira e 

a segunda etapa. O ensaio foi realizado a temperatura de 25 ± 1 °C, em triplicata.  

A partir do gráfico de força x distância e força x tempo, os parâmetros de 

dureza, compressibilidade, adesividade, elasticidade e coesividade foram calculadas 

com auxílio do software Texture® exponente Lite versão 5.0.9.0 (BRUSCHI et al., 

2007). 

 

 

 



73 

4.5.12 Estudo de permeação cutânea in vitro dos sistemas nanoemulsionados  

 

O estudo de permeação cutânea foi realizado para as formulações 6, 10 e 13 

usando pele de orelha de suíno. As orelhas suínas foram adquiridas do Frigorífico 

Antônio Carlos (Antônio Carlos – SC). A idade média dos animais era de 5 meses e 

raça não definida (cruzamento de F1 e MS60). 

Para lavar as orelhas, fez-se uso de água corrente sendo seco com papel 

toalha descartável. Após limpas as orelhas foram armazenadas em congelador por 

no máximo 30 dias, embrulhadas por papel alumínio. Quando retirados do 

congelador, eram novamente lavadas e secas para então serem recortadas. Para 

esta análise padronizou-se utilizar a pele da face interna da orelha isenta de lesões 

e não ter passado por processo de escalda. A retirada dos pelos foi feita com o uso 

de aparelho de barbear, com cuidado para não lesionar a pele, conforme figura 9.  

 

                                 Figura 9 - Orelha suína e aparato para corte e retirada dos pelos. 

 

 

O diâmetro utilizado de pele foi de 2,5 cm e a espessura média da 0,3 cm. 

Para hidratação foram aplicados 400 µL de solução tampão fosfato monobásico (pH 

6,8) por 12 horas. Os cortes de pele foram fixados nas células de Franz, conforme 

Figura 10. 
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Figura 10 - Aparato de permeação cutânea com células de Franz adaptadas, com 
amostra em análise. 

 

A fase aceptora foi selecionada previamente por meio do teste de solubilidade 

do PMD e da rutina na concentração de 5000 e 100 µg/mL, respectivamente, em 

diferentes solventes: solução de tampão fosfato pH 6,8, solução de tampão fosfato 

pH 6,8:etanol na proporção 7:3; água destilada:etanol na proporção 7:3. A 

concentração dos marcadores foi determinada a fim de se ter uma quantidade 10 

vezes maior do que a presente na amostra e com isso garantir a condição sink no 

teste de permeação. Dentre os sistemas solventes, a solução de água 

destilada:etanol absoluto na diluição 7:3 foi selecionado pois viabilizou a completa 

dissolução dos marcadores e não formou solução turva. 

O ensaio foi realizado na temperatura de 32,1 °C (simulando temperatura da 

pele). O tempo de análise foi de 8 horas no total, com coletas em 15, 30, 45, 60, 

1240, 360 e 480 min. Das amostras dos SNE selecionados pesou-se aproximados 

0,2 g aplicando-os nas células com uso de seringa plástica descartável.  

Para análise do extrato mole preparou-se uma solução a 10 mg/mL em balão 

de 5 mL com água destilada e etanol absoluto (4,5 mL:0,5mL) e do PMD preparou-

se uma solução a 2,5 mg/mL em balão de 5 mL na mesma concentração de 

solvente. Para completa dissolução das soluções, estas foram mantidas sob 

agitação em banho de ultrassom por 30 min, completando volume posteriormente.  

A cada coleta retirou-se alíquotas de aproximadamente 500 µL, sendo 

armazenadas em frasco tipo ependorff para posteriormente serem filtradas e 

quantificadas por CLAE. 
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Também fez-se a quantificação de amostra retida na pele de orelha de porco 

após as 8 horas de análise, utilizando da  análise de tape stripping, técnica que se 

caracteriza como não evasiva, na qual o estrato córneo é removido sequencialmente 

após aplicações repetidas de fita adesiva, que após analisadas possibilitam a 

determinação da quantidade de fármaco presente ou restante na pele teste 

(BETTONI, 2009). 

Para a técnica de tape stripping, padronizou-se um peso padrão de 200 g. 

Antes de retirar a pele das células de Franz, colocou-se um pedaço de fita adesiva 

de aproximados 4,7 cm da largura por 10 cm de cumprimento, e sobre a fita o peso 

padrão de 200 g por 30 s, após a fita ser retirada, repetiu-se por mais uma vez o 

mesmo procedimento. Posteriormente, as fitas adesivas foram recortadas em 

pedaços pequenos e embebidos em metanol, permanecendo por 1 hora em banho 

de ultrassom dentro de béquer de vidro. Após fez-se a transferência do volume 

obtido para balão de vidro de 10 mL, completando volume com metanol. A solução 

foi filtrada e quantificada por CLAE. 

Por fim, fez-se a análise da pele utilizada durante a permeação. Para tal, 

recortou-se em pequenos pedaços a pele, e embebidas em metanol, com 

aproximadamente 5 mL de metanol, permaneceram sob banho de ultrassom por 1 

hora. Posterior a este período, transferiu-se o líquido obtido, e lavando a amostra 

com metanol, completou-se balão de 10 mL com metanol. Então, preparou-se viais 

de cada amostra, os quais foram quantificados por CLAE. 

 

4.5.13 Teste de irritação cutânea in vitro 

 

Para a determinação do potencial irritante das formulações, estas foram 

aplicadas à superfície de um gel de agarose em contato com células de tecido 

conjuntivo de camundongo da linhagem NCTC – clone 929 (ATCC CCL1), sendo 

que a citotoxicidade foi avaliada com a ajuda de um corante vital, o MTT ou 

Vermelho Neutro, observando-se o diâmetro médio do halo de lise celular revelado 

pela coloração. O halo reflete a citotoxicidade de um produto testado e a sua 

capacidade em se difundir no gel de agarose, de acordo com os valores referência 

apresentado no Quadro 8 (UNITED STATES PHARMACOPEA, 2013). 
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Quadro 8 - Classificação do grau de irritação cutânea no modelo de agarose overlay. 

Classificação Reatividade Descrição da zona de reatividade 

0 Nenhum Nenhuma reatividade ao redor da 
amostra 

1 Leve Alguma má – formação ou 
degeneração ao redor da amostra 

2 Médio Zona limitou a área ao redor da 
amostra 

3 Moderado Zona estende 0,5 a 1,0 cm além da 
amostra 

4 Severo Zona de extensão maior que 1,0 cm 
além da amostra 

Fonte: United States Pharmacopoeia (2013) 

 
Foi realizado o teste de irritação cutânea (Agarose overlay) dos SNE 

selecionados para análise de permeação cutânea (amostras 6.1, 6.2, 10.1, 10.2, 

13.1 e 13.2.). O método aplicado foi o de difusão de ágar seguindo procedimento de 

SIGMA 200308, realizado em parceria com Laboratório de Farmacologia in vitro do 

Programa de Mestrado em Ciências Farmacêuticas – UNIVALI, colaboladora Profa. 

Dra. Caroline Valente. 

 

Procedimento para o preparo do meio de cultura D-MEM 2X concentrado 

Foram dissolvidos 0,37 g de bicarbonato de sódio; 0,1 g de estreptomicina; 

0,089 g de L-glutamina e 0,96 g D-MEM em 50 mL de água purificada, sob agitação 

constante, corrigindo o pH a 7,4. Posteriormente, adicionou-se vermelho neutro em 

concentração final de 0,01 % e em fluxo laminar acrescentou-se 5 mL de soro fetal 

bovino 5 % e fez-se a esterilação por filtração 0,22 µm com membrana de celulose. 

 

Procedimento para o preparo de agarose 2X concentrada 

Dissolveu-se 1,75 g de ágar em 50 mL de água purificada. Colocou-se no 

micro-ondas para solubilização do meio, sendo posteriormente esterilizado a 120° C 

por 20 min na autoclave deixando esfriar até aproximadamente 60° C antes de 

utilizar. 
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Preparação das camadas de ágar: D-MEM 

 Em fluxo laminar, a mistura dos dois meio foi colocada nas placas de 6 poços 

estéreis contendo 1 x 10 6  células de fibroblastos L929. Foi removido o meio de 

cultura D-MEM desprezando-o e substituindo o meio pela mistura dos dois meios 

preparados, meio ágar (2X) e meio D-MEM, em volumes iguais. Posteriormente, 

foram plaqueadas 3 mL por poço e mantidos em estufa com 5% de CO2, 85 % 

umidade relativa e 37 ± 1° C por 24 horas. 

 Após este período foram aplicadas as amostras em triplicata, em discos com 

0,5 cm de diâmetro e os controles positivo (Trizol e Triton X-100) e controle negativo 

(meio de cultura D-MEM), e avaliando após 24 horas em estufa com 5% de CO2, 85 

% umidade e 37 ± 1° C (CZEPULA, 2006). O grau de irritação e foi avaliado pela 

zona de lise (ausência de incorporação do corante vital) através do uso de 

paquímetro e avaliação microscópica segundo a classificação descrita pela 

Farmacopéia Americana (Quadro 8) (UNITED STATES PHARMACOPEA, 2013). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Obtenção e caracterização do extrato mole das flores de A. cathartica 

 
As etapas de coleta, secagem, pulverização e extração das flores de A. 

cathartica foram estabelecidas e padronizadas em trabalho desenvolvido por Góes 

(2011).No presente trabalho as etapas de tratamento pós-colheita da droga vegetal 

e obtenção da solução extrativa e extrato mole foram realizadas segundo os 

métodos já estabelecidos. 

A droga vegetal (flores secas) foram mantidas em embalagem protegida da 

luz e da umidade, a fim de manter suas propriedades química e físicas. 

Considerando a importância de eficácia e segurança de espécies vegetais 

administradas para fins terapêuticos, se fez necessário o correto e apropriado 

armazenamento, a fim de evitar proliferações fúngicas, bactericidas e até mesmo 

presença de insetos (BRAGA et al., 2007). Por isso, optou-se por condicionar em 

embalagem bem fechada (saco plástico) com proteção da luz (revestimento de 

papel). 

A partir de 2000 mL de solução extrativa, foi obtido 102,92 g de extrato mole, 

representando um rendimento de 5,14% em relação à solução extrativa, 51,45% em 

relação à droga vegetal e 6,99% em relação à planta fresca (rendimento de 

secagem de 13,60%). Considerando a massa seca de extrato (Tabela 1), a relação 

entre droga vegetal:extrato seco (extrato mole menos o teor de umidade) foi de 2,43, 

ou seja, 2,43 g de droga vegetal para obtenção de 1 g de extrato seco da planta ou 

17,92 g de planta fresca. 

A solução extrativa apresentou valor de pH de 4,24 e este valor sofreu leve 

redução com a evaporação do solvente para obtenção do extrato mole (4,06). A 

solução extrativa apresentou teor de sólidos de 4,99%, que depois de evaporada 

resultou em extrato mole com teor de sólidos de 79,84%. Estes resultados foram 

semelhantes aos obtidos por Góes (2011), confirmando a reprodutibilidade do 

processo padronizado anteriormente. 
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Tabela 1 - Resultados da caracterização da solução extrativa e do extrato 
mole de A. cathartica. Resultados expressos em média ± desvio 
padrão (DPR%). 

 Solução Extrativa Extrato mole 

pH 4,24 ± 0,01 (0,11) 4,06 ± 0,02 (0,51) 

RS % 4,99 ± 0,11 (2,17) 79,84 ± 0,17 (0,22) 

PMD (mg/g) - 211,54 ± 1,16 (0,55) 

Rutina (mg/g) - 5,98 ± 0,08 (1,26) 

CCD* Em conformidade Em conformidade 

           *Góes, 2011.  

 

O extrato mole foi analisado quali e quantitativamente por CLAE. A Figura 11 

apresenta o perfil cromatográfico dos marcadores PMD e rutina em 9,57 e 11,54 

min, respectivamente. O PMD apresenta-se como componente majoritário no extrato 

mole com 211,54 mg/g, ou seja, 21,15%. Os flavonoides estão em menor proporção 

no extrato. A concentração da rutina é de 5,98 mg/g (0,59%) (Tabela 1). 

Os derivados extrativos das flores de A. cathartica foram caracterizados 

também pelo perfil em CCD com o objetivo de verificar o perfil qualitativo e a 

presença dos marcadores PMD e rutina. Desta forma a CCD foi realizada com a 

solução extrativa hidroalcoólica e extrato mole, utilizando os marcadores já citados 

(GÓES, 2011). A Figura 11 apresenta o perfil por CCD confirmando a presença dos 

marcadores químicos para o extrato e a conformidade com os resultados já descritos 

para estes derivados (GÓES, 2011). Como apresentado na Figura 11, foi observada 

uma mancha no terço inferior da cromatoplaca referente ao flavanoide rutina e uma 

mancha no terço superior relativo ao PMD. 

 
Figura 11 - Perfil em CCD do extrato hidroalcoólico e extrato mole de A. cathartica e dos marcadores      
plumierídeo e rutina. Cromatoplaca revelada com anisaldeído sulfúrico, após secagem. 
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Figura 11 - Perfil cromatográfico em CLAE do plumierideo (PMD), da rutina (RUT) e do extrato mole 
(EM) de A. cathartica em 230 nm e 355 nm. 
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Comprovou-se que ocorre a presença significativa de flavonoides, por uma 

comprovação de atividade antioxidante do extrato que foi verificada pelos ensaios de 
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consumo de radicais DPPH e ABTS e demonstrada com o perfil em CCD e CLAE 

(Figura 12), conforme também observado por Góes (2011). 

Na análise pelo método de DPPH, o extrato mole na concentração de 10 

mg/mL apresentou atividade antioxidante (AA) de 50,25 ± 0,58 %. A fim de verificar a 

influência dos compostos majoritários na atividade antioxidante, o PMD foi analisado 

resultando em 13,30 ± 0,47 %, comparando o resultado do PMD com o do extrato, 

percebe-se que ele pouco contribui apara a atividade antioxidante, por isso os 

flavonoides mesmo que em minoria contribuem de forma expressiva, e 

apresentaram atividade para rutina de 61,22 ± 0,11 %.  Estes resultados 

demonstram que embora o PMD esteja em maior concentração no extrato, a maior 

atividade antioxidante é observada para o flavonoide, caracterizados pelo perfil 

observado no cromatograma da figura 11, que apresenta 4 picos característicos 

desta classe. 

Para determinação da AA pelo método de ABTS, inicialmente foi obtida a 

curva analítica de AA do Trólox. Conforme apresentado na Figura 13, a AA do Trólox 

mostra-se linear na faixa de concentração de 25 a 62 µg/mL (100 a 250 µM). 

 
Figura 12 - Curva analítica do consumo do radical ABTS pelo Trólox. Leitura em 734 nm. 

 

 

A solução extrativa de A. cathartica apresentou AA equivalente a 53,60 ± 0,08 

µg/mL (0,15%) de Trolox enquanto a atividade do extrato mole foi de 52,23 ± 0,05 

µg/mL (0,09%) de Trolox. Este resultado é muito relevante, pois, ambas as amostras 

foram preparadas na concentração de 0,1 mg/mL em base sólida. O resultado 
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também demonstra que o processo de concentração na obtenção do extrato mole 

praticamente não altera a atividade antioxidante do extrato. 

Para análise térmica do extrato mole de A. cathartica, este foi submetido a um 

analisador termogravimétrico com razões de aquecimento de 5 °C/min de 20 a 50 °C 

e de 2 °C/min entre 50 e 150°C, em atmosfera inerte (nitrogênio). O perfil por DSC 

do extrato (Figura 14) apresenta um evento endotérmico entre 40 e 80 ºC 

relacionado a umidade presente no extrato e eventos endotérmicos mais definidos 

entre 100 e 110 °C (-0,2301 mW/mg), que podem estar relacionados à alterações 

físicas ocorridas com a perda de água. Este comportamento foi usado como 

comparação no desenvolvimento dos sistemas nanoemulsionados contendo o 

extrato mole. 

 

Figura 13 – Comportamento térmico do extrato mole de A. cathartica por DSC. 

 
 

Na Figura 15 é apresentado o perfil termogravimétrico (TG) do extrato mole, 

assim como, a primeira derivada (DTG). Foi observada uma perda de água contínua 

com o aquecimento da amostra, intensificando entre 90 e 110 ºC. Esta perda de 

massa está relacionada com a perda de umidade do extrato mole. A análise de TG 

apresenta uma perda de massa correspondente a 81,66 % a 148,9 °C e picos em 98 

°C (-0,93 %min) e 104 °C (-1,15%min). Tais resultados estão de acordo com o teor 

de umidade obtido na análise de resíduo seco do extrato mole que foi de cerca de 

20% (Tabela 1). 
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Figura 14 Comportamento térmico do extrato mole de A.cathartica por TG e DTG 

 
 

 

5.2 Otimização e validação da metodologia analítica por CLAE para análise 

quantitativa do extrato de A. cathartica 

 

O método analítico foi inicialmente desenvolvido por Wittkowski e 

colaboradores (2008) para o controle de qualidade e padronização dos extratos 

secos das flores de A. cathartica, e a partir deste foram feitas modificações na fase 

móvel, além de utilizar diferentes colunas cromatográficas, temperatura e fluxos de 

análise, para otimização do processo de análise. 

A fase móvel do método inicialmente desenvolvido por Wittkowski e 

colaboradores (2008) consistia de um gradiente composto de metanol, acetonitrila e 

água acidificada com ácido acético até pH 3,54, conforme o quadro 1, com fluxo de 

0,5 mL/min, a 20°C, com detecção em 338 nm. Tal metodologia resultou em um 

cromatograma com tempo de retenção de aproximadamente 14 em 230 nm para 

PMD e 25-27 min em 355 nm para flavonoides (Figura 16) e tempo total de análise 

de 45 min. No trabalho de Wittkowski e colaboradores (2008) os autores tinham por 

objetivo os flavonoides, o PMD e a plumericina, que é uma substância menos polar, 

por isto empregaram um método mais longo. Este método foi utilizado somente 

como ponto de partida para a otimização no presente trabalho, pois nos extratos das 

flores não há presença de plumericina, podendo a fase móvel e o tempo de análise 

serem alterados.  
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Figura 15 - Perfil cromatográfico em CLAE da solução extrativa 09 de A. cathartica obtida por 
maceração dinâmica. a)230 nm – plumierídeo; b)355 nm – flavonoides. 

 
  Fonte: Góes, 2011. 

Foram testados 6 diferentes gradientes com ACN e água acidificada com 

ácido fosfórico ou ácido acético com valores de pH de 2,7 a 3,5 e fluxo de 0,6 a 1,0 

mL/min. Dentre os gradientes testados, o melhor perfil foi obtido com o gradiente 

descrito no quadro 2, com fluxo de 1,0 mL/min, temperatura de 30 ºC em coluna de 

fase reversa Phenomenex® Luna C18, 5 µm, com detecção nos comprimentos de 

onda de 230 e 355 nm para o PMD e os flavonoides, respectivamente, volume de 

injeção de 20 µL, o tempo de análise de 25 min. Conforme observado na Figura 11, 

o tempo de retenção para o PMD, flavonoide 1, flavonoide 2 (rutina), flavonoide 3 e 

flavonoide 4 foi de 9,58, 10,58, 11,52, 12,32 e 12,51 min, respectivamente. O PMD 

foi selecionado como marcador para análise quantitativa do extrato e a rutina e a 

somatória dos 4 picos com perfil de flavonoide expressa em rutina, chamados de 

flavonoides totais, foram usados para análise quali e quantitativa do extrato e das 

formulações.  

 O método analítico foi validado com a determinação dos parâmetros de 

adequabilidade, linearidade, precisão, exatidão e especificidade, estabilidade da 

solução amostra, robustez e limite de detecção e quantificação. 

 No início de cada análise foi injetado seis replicatas da solução padrão a 100 

µg/mL, calculando-se o DPR da área do plumierídeo no respectivo cromatograma. 

Para os valores de área do PMD foi obtido um DPR de 2,84%, para o tempo de 

retenção, um DPR de 0,28% e fator de Tailling de 1,08 (4,12%), mostrando que o 

b) 

a) 
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método possui boa adequabilidade e o simetria de pico. 

Para determinação da linearidade do método foi obtida a curva analítica do 

PMD puro e do extrato mole em três concentrações. A curva analítica do PMD está 

apresentada na Figura 17. O método se mostrou linear na faixa de 10 a 750 µg/mL 

com coeficiente de determinação (r2) maior que 0,99. Plotando-se as médias das 

três curvas alcançadas foi obtida a equação y = 26368x-58577 (r2 = 0,999). Estes 

resultados estão de acordo com a faixa de linearidade descrita no método anterior 

usado por Góes (2011) e também atendem a especificação da RE 899/03 (BRASIL, 

2003). 

 

         Figura 16 - Curva analítica do PMD em metanol. Sobreposição de 3 curvas. 

 
 Os resultados da regressão linear do método foram analisados 

estatisticamente usando software Excel. O erro padrão da regressão foi de 6,626, o 

Fcalculado de 36044,06 e valor de p de 0,161. O método apresenta significância 

estatística que pode ser verificado pela comparação do Fcrítico (4,309.10-45) com o 

Fcalculado. 

 Os valores de intervalo de interseção da linha no eixo y foi de -1,018 para 

95% inferior e 5,82 para 95% superior, mostrando que a reta de regressão passa 

pela origem.  

 No estudo de linearidade também foi realizada a diluição do extrato mole em 

três diferentes concentrações e avaliado a linearidade dos resultados. Como 

apresentado na Figura 18, foi observada linearidade na análise do extrato mole nas 
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concentrações de 250 a 1000 µg/mL de extrato (r2 = 0,999), que corresponde 

teoricamente a 50 a 200 µg/mL de PMD. 

 

Figura 17 - Resultado da análise de linearidade da concentração de PMD em soluções com 
diferentes concentrações de extrato mole de A. cathartica. 

 

 

A partir dos resultados de regressão linear da curva analítica, a sensibilidade 

do método para o PMD foi determinada pelo cálculo dos limites de detecção (LD) e 

quantificação (LQ). O método apresenta um LD de 0,0010 µg/mL e LQ de 0,0035 

µg/mL.  

 Os resultados da análise da precisão da metodologia por CLAE estão 

apresentados na Tabela 2. O método mostrou reprodutibilidade inter e intracorrida, 

ou seja, o DPR para soluções analisadas no mesmo dia (repetibilidade) ou em dias 

diferentes (precisão intermediária) foi inferior a 2% nos três níveis de concentração 

avaliados. 

 

Tabela 2 - Resultados da análise de precisão da metodologia analítica para quantificação do PMD e 
do extrato mole de A. cathartica por CLAE. 

PMD 
µg/mL 

Repetibilidade 
Precisão intermediária 

dia 1 dia 2 

média s DPR média s DPR média s DPR 
150 3641653 21023,05 0,58 3730246 17677,91 0,47 3685950 62644,95 1,70 

105 2610647 34795,43 1,33 2622364 19320,86 0,74 2616505 8285,05 0,32 

50 1261498 12025,35 0,95 1255806 12027,21 0,96 1258652 4024,73 0,32 
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 A recuperação/exatidão do método foi analisada em três concentrações. Conforme 

apresentado na Tabela 3, a recuperação foi de aproximadamente 100% para a 

concentração alvo e alta (150 µg/mL) e de 113% para a concentração de 50 µg/mL. Para as 

três concentrações analisadas o valor de DPR foi inferior a 5%, mostrando que o método 

possui adequada recuperação e exatidão. 

 

Tabela 3 - Resultados da análise de exatidão e recuperação do PMD na presença de extrato mole de 
A. cathartica por CLAE. 

Concentração teórica 
de PMD 
(µg/mL) 

PMD (µg/mL) Recuperação (%) DPR(%) 

50 56,63 (3,15) 113,27 3,15 
100 100,63 (0,65) 100,63 4,89 
150 153,07 (0,18) 102,05 0,18 

 

 A robustez do método analítico foi verificada frente a modificações no pH da 

água da fase móvel, da temperatura do forno e do fluxo da fase móvel e resposta 

sobre o tempo de retenção, área do pico e concentração do PMD no extrato.  

Conforme apresentado na Tabela 4, a alteração do pH de 3,5 para 3,4 e 3,6 

praticamente não influenciou no tempo de retenção (DPR de 0,16%), porém 

apresentou influência na área (DPR de 5,16%) e concentração de PMD (DPR de 

10,30%). A influência desta modificação foi confirmada por ANOVA em que foram 

obtidos valores de Fcalculado maior do que Fcrítico, ou seja, os valores são 

estatisticamente diferentes. Aplicando o Teste-T para avaliar a diferença entre os 

resultados, para o valor de área, a resposta nos três valores de pH são consideradas 

diferentes (p<0,05). Para os valores de concentração de PMD, os valores obtidos 

com pH 3,4 e 3,5 são diferentes (p<0,05), porém os valores obtidos com pH 3,5 e 

3,6 são estatisticamente semelhantes (p>0,05). 

 Para o parâmetro de temperatura do forno, os resultados de tempo de 

retenção, área e concentração de PMD sofreram pouca influência da alteração da 

temperatura de 30 ºC para 28 e 32 ºC. Foram obtidos valores de DPR igual ou 

menor que 2,0. Pela análise de variância, os resultados foram considerados 

diferentes. Para o tempo de retenção, a menor diferença foi observada entre as 

temperaturas de 30 e 32 ºC com valor de p de 0,045 e para os valores de 

concentração a menor diferença foi observada entre as temperaturas de 28 e 30 ºC 

(p = 0,032). 
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 A alteração do fluxo da fase móvel de 1,0 para 0,8 ou 1,2 mL/min alterou de 

forma significativa o tempo de retenção e a área do pico do PMD com valores de 

DPR maior que 18%. Ao analisar os resultados da concentração o PMD, foi obtido 

um valor de DPR de 2,14%. Para análise da concentração, a área do PMD do 

extrato foi comparada à área da solução referência de PMD analisada nas mesmas 

condições. Portanto, por terem as duas amostras sofrido as mesmas alterações 

experimentais como consequência da alteração do fluxo da fase móvel, a 

concentração do PMD nos extratos foi semelhante.  

 
Tabela 4 – Parâmetros cromatográficos do estudo de robustez do método analítico para análise 
do plumierídeo por CLAE. 

Parâmetros  Plumierídeo 

  tR Área mg/g1 

pH da fase 

aquosa 

 

DPR (%) 

Fcalc /Fcrit 

3,4 

3,5 

3,6 

9,51 (0,01) 

9,48 (0,12) 

9,51 (0,08) 

0,16 

1,99 

2666829 (0,07) 

2409087 (0,57) 

2585241 (0,16) 

5,16 

146,58 

188,76 (0,07) 

158,24 (0,57) テ59,08 (0,16) 

10,30 

596,27 

Temperatura 

do forno 

 

DPR (%) 

Fcalc /Fcrit 

28 °C 

30 °C 

32 °C 

9,55 (0,05) 

9,48 (0,12) 

9,45 (0,04) 

0,55 

27,68 

2472057 (0,49) 

2409087 (0,57) 

2506234 (0,28) 

2,00 

11,18 

160,45 (0,49) 

158,24 (0,57) 

163,04 (0,28) 

1,50 

6,23 

Fluxo 0,8 mL/min 11,55 (0,01) 2916973 (0,26) 152,43 (0,26) 

 

 

DPR (%) 

Fcalc /Fcrit 

1,0 mL/min 

1,2 mL/min 

 

9,48 (0,12) 

8,08 (0,06)  

18,02 

32522,00 

2409087 (0,57) 

2001155 (0,26) 

18,79 

1358,47 

158,24 (0,57) 

158,22 (0,26) 

2,14 

17,36 

       tR – tempo de retenção; 1concentração de plumierídeo no extrato de A. cathartica. As 
análises foram realizadas em triplicata.  

 

 Os resultados da análise de robustez permitem inferir que o método é robusto 

para pequenas alterações de temperatura, pouco robusto para alteração de pH e 

não é robusto para alterações de fluxo da fase móvel. 
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5.2.1 Análise quantitativa do extrato 

 

 A partir da metodologia analítica desenvolvida e validada, foi realizada a 

análise do extrato mole nas concentrações de 250, 500 e 1000 µg/mL, nesta 

metodologia foi quantificado também os flavonoides. 

Para análise dos flavonoides presentes no extrato, foi empregada a rutina 

como padrão externo. Inicialmente, foram quantificadas as soluções de rutina nas 

concentrações de 10 e 20 µg/mL. Conforme apresentado na Tabela 5, a 

quantificação se mostrou reprodutível com um DPR menor que 2%. 

 

Tabela 5 - Resultados da quantificação da rutina por CLAE. 
Rutina 
µg/mL Área Rutina 

µg/mL Área 

10 351890 20 739536 
10 351751 20 740245 
10 352960 20 743154 
10 353170 20 741683 
10 365563 20 735146 

Média 352960  740245 
s 5901,12  3025,13 
DPR % 1,67  0,41 

 

A metodologia analítica por CLAE permitiu analisar a composição do extrato 

mole de A. cathartica, conforme apresentado na Tabela 6.  O extrato possui cerca 

de 21% de PMD e 1,28% de flavonoides totais expressos em rutina. Dos quatro 

picos com perfil de flavonoides, o pico em 11,52 min é da rutina. Este flavonoide 

está na concentração de aprox. 0,6% no extrato. O DPR da análise quantitativa do 

extrato em diferentes concentrações foi menor do que 5%, demonstrando a 

lineridade do método. 
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Tabela 6 - Resultados da análise quantitativa do extrato mole de A. cathartica por CLAE. 
Extrato 
mole 

µg/mL 

PMD -
área  

PMD 
µg/mL 

PMD 
% 

RUT 
área  

RUT 
µg/mL 

RUT  
% 

FT  
Área  

FT 
µg/mL FT% 

250 1366579 54,06 21,62 49696,5 1,40799241 0,56 104632,5 2,96 1,16 

500 2730124 105,77 21,15 105473,5 2,98825646 0,59 226697,5 6,42 1,28 

1000 5329157 204,34 20,43 211278,5 5,98590492 0,59 458291,5 12,98 1,30 

  Média   21,15   0,59   1,28 
  s   0,60   0,02   0,06 
  DPR   2,82   3,37   4,78 

Nota: PMD – plumierídeo; RUT – rutina; FT – flavonoides totais expressos em rutina. 

 

5.3 Desenvolvimento e caracterização dos sistemas nanoemulsionados 

 

A escolha dos excipientes para os sistemas nanoemulsionados como 

Polymol® (triglicérides de ácido cáprico e caprílico) para fase oleosa e de um sistema 

tensoativo, composto pela mistura do tensoativo  polietoxilado Ultramona® R400 

(EHL 13,0) com Span® 80 (EHL 4,9) em proporção correspondente a EHL 12 e água 

em quantidade suficiente,se deram de acordo com estudos de pré-formulação dos 

sistemas emulsionados realizados pela aluna de iniciação científica do Curso de 

Farmácia Diana C. S. Silva. O estudo de pré-formulação teve por objetivo selecionar 

a fase oleosa da emulsão (através da escolha do melhor óleo para emulsificação e 

dissolução do extrato) e determinação da faixa de EHL para a fase oleosa, utilizando 

a técnica convencional de emulsificação por inversão de fases. 

Para tanto, foram preparadas emulsões contendo 10% de óleo e 5% da 

mistura de tensoativos Tween® 80 e Span® 80 para obtenção de misturas com EHL 

entre 5 e 15 e água como veículo. Os óleos de semente de uva, de girassol, o 

triglicérides de ácido cáprico e caprílico (Polymol®), o oleato de isodecila (Cetiol® V) 

e o estearato de octila (Cetiol® 868) foram analisados como fase oleosa (SILVA, 

2013). 

Para a obtenção das nanoemulsões foi empregado o método de inversão de 

fases em baixa energia. A partir dos resultados de estudo de pré-formulação foram 

selecionados 3 óleos: óleo de semente de uva, Polymol® e oleato de isodecila. 

Foram preparadas emulsões contendo 5% de óleo e 5% da mistura de tensoativos 
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Tween® 80 e Span® 80 para obtenção de misturas com EHL entre 7 e 12 e água 

como veículo (SILVA, 2013). 

Na sequência do estudo, a escolha do Polymol® (5%) como fase oleosa se 

deu por apresentar maior estabilidade nas formulações nos estudos anteriores, além 

de os outros óleos já apresentarem a função antioxidante, o que não era desejado 

para o presente trabalho pois o objetivo foi avaliar a atividade antioxidante do extrato 

de A. cathartica incorporado nas nanoemulsões (SILVA, 2013). 

Silva (2013) desenvolveu sistemas nanoemulsionados a partir do diagrama 

pseudoternário. Como apresentado na Figura 19, foram obtidas 37 formulações, que 

em áreas específicas do diagrama apresentaram formulações com aspectos 

estruturais diferenciados: nanoemulsões, microemulsões e com presença de cristal 

líquido. A formação de sistemas emulsionados foi dependente da proporção entre o 

três componentes da emulsão: fase oleosa, fase aquosa e tensoativos.  

 

Figura 18 - Apresentação dos diferentes sistemas nanoemulsionados obtidos na otimização 
usando o diagrama pseudoternário para a obtenção de nanoemulsões. 

 

                          Fonte: Silva, 2013. 

 

A concentração de tensoativos superior a 50% não permitiu a formação de 

sistemas emulsionados. Quando da redução da concentração de tensoativos e o 
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aumento da fase oleosa e aquosa, resultou em sistemas nanoemulsionados (líquido, 

translúcido ou leitoso) ou microemulsionados (semissólido, transparente).  

Observou-se no estudo que houve uma maior tendência à obtenção de 

nanoemulsões com concentração de tensoativos maior que 10 e inferior a 50%, 

estando de acordo com referências citadas. Desta forma, para realização da 

presente pesquisa, foram selecionadas formulações contidas na região do diagrama 

(triângulo destacado na Figura 19), pois resultaram em nanoemulsões, 

microemulsões e cristal líquido. Sendo assim, remarcou-se 16 pontos os quais foram 

novamente testados e analisados, conforme Quadro 7 e Figura 20. 

As formulações contendo menor proporção de tensoativos (10% e 20%) e 

concentrações de fase oleosa entre 10 a 50% resultaram em sistemas 

nanoemulsionados. O aumento da concentração de tensoativos para 20% na 

presença de 40% de óleo ou 30% de tensoativos resultou em formulações do tipo 

microemulsão e em algumas destas foi observado a presença de ressonância nos 

SNE com cristais líquidos. 

Figura 19 - Apresentação dos diferentes sistemas nanoemulsionados obtidos usando o diagrama 
pseudoternário para a obtenção dos sistemas nanoemulsionados. 
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Para análise de estabilidade física das formulações quanto à característica de 

separação de fases, após 24 horas, estas foram centrifugadas. As amostras de 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 

10 11 12 

13 14 
15 

16 
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nanoemulsão dos lotes 1.1 a 5.2 apresentaram separação de fases, enquanto as 

nanoemulsões dos lotes 6.1 a 8.2 não apresentaram separação de fases (Tabela 7). 

As formulações 9.1 e 9.2, embora tenham apresentado maior consistência do 

que os lotes anteriores, não foram aprovadas nos testes de centrifugação. Os lotes 

de microemulsões, 10.1 a 16.2, não apresentaram separação de fases. 
 

Tabela 7 - Resultados da análise de centrifugação e características organolépticas de aspecto 
macroscópico, cor e consistência apresentados pelos sistemas nanoemulsionados. 

 Centrifugação Características Organolépticas 

Lotes  Separação de fases Aspecto macroscópico1 Consistência2 

1.1 não conforme + ■ 

1.2 não conforme + ■ 

2.1 não conforme + ■ 

2.2 não conforme + ■ 

3.1 não conforme + ■ 

3.2 não conforme + ■ 

4.1 não conforme + ■ 

4.2 não conforme + ■ 

5.1 não conforme + ■ 

5.2 não conforme + ■ 

6.1 Conforme ++ ■ 

6.2 Conforme ++ ■ 

7.1 Conforme + ■ 

7.2 Conforme + ■ 

8.1 Conforme + ■ 

8.2 Conforme + ■ 

9.1 não conforme* + ■ 

9.2 não conforme* + ■ 

10.1 Conforme ++ ■■ 

10.2 Conforme ++ ■■ 

11.1 Conforme ++ ■■ 

11.2 Conforme ++ ■■ 

12.1 Conforme +++ ■■ 

12.2 Conforme +++ ■■ 

13.1 Conforme ++++ ■■ 

13.2 Conforme ++++ ■■ 

14.1 Conforme ++ ■■ 

14.2 Conforme ++ ■■ 

15.1 Conforme ++++ ■■ 

15.2 Conforme ++++ ■■ 

16.1 Conforme ++++ ■■ 

16.2 Conforme ++++ ■■ 
        1+ leitoso, ++ translúcido, +++ opaco e ++++ transparente. 2■ fluido e ■■ gel. 
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As formulações de nanoemulsões (lotes 1 a 8) apresentaram aspecto fluido e 

leitoso, exceto a formulação 6, que apresentou aspecto translúcido (Tabela 7). As 

formulações de microemulsões apresentaram aspecto de gel, semissólido de 

transparente a levemente opaco. Estes resultados estão de acordo com o relatado 

na literatura para micro e nanoemulsão (ATTWOOD, 2005; FORMARIZ et al., 2005 ). 

Os sistemas emulsionados contendo extrato apresentaram características 

físicas semelhantes aos lotes sem extrato com alteração da cor para marrom 

esverdeado variando de tons claros a escuros conforme a base. Esta diferença de 

tonalidades pode estar relacionada ao aspecto macroscópico e de consistência e a 

coloração do extrato de A. cathartica.  

As amostras contendo extrato mole de A. cathartica apresentaram pH mais 

ácidos quando comparadas as amostras dos respectivos brancos, conforme Tabela 

6. Este caráter ácido pode estar vinculado ao pH do extrato mole de A. cathartica 

que possui de aproximadamente 4,0 (Tabela 8). 

A análise do tamanho e da polidispersidade da fase interna dos sistemas 

emulsionados é importante para confirmar as propriedades físicas destes sistemas. 

O método de espalhamento de luz laser dinâmico ou também chamado 

espectroscopia de correlação de fótons, é um dos métodos utilizados comumente 

para esta análise. Neste método, a radiação incidente é desviada de sua trajetória 

pela amostra.  

O tamanho de fase interna dos sistemas está descrito na Tabela 8 e Figura 

21. Para as formulações mais fluidas e com característica de nanoemulsão foram 

observados valores de 50 a 300 nm. De forma geral as preparações apresentaram 

tamanho homogêneo de fase interna. Foi observada alteração de tamanho entre os 

lotes com e sem extrato, que pode ter sido influenciado pela presença do extrato no 

processo de emulsificação. 

As preparações características de microemulsões apresentaram tamanho de 

fase interna inferior a 50 nm, o que fisicamente se observa no aspecto de 

transparência e maior consistência. 

As propriedades interfaciais dos sistemas nanoemulsionados podem 

influenciar a estabilidade físico-química das formulações e também o 

comportamento da formulação na pele. Uma das principais propriedades interfaciais 

para os sistemas dispersos é o potencial zeta ou potencial elétrico na dupla camada 

interfacial entre o meio de dispersão e a fase dispersa. O potencial zeta pode ser 
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determinado pela técnica de espalhamento de luz eletroforético. Valores de potencial 

zeta maior que 30 mV (negativo ou positivo) é indicativo de dispersões com maior 

estabilidade (POLETTO et al., 2011).  

 

Tabela 8 - Resultados da análise de pH, potencial zeta, polidisperção e tamanho (nm) 
apresentados pelos sistemas nanoemulsionados com e sem extrato de A. cathartica. 

Lote pH  Potencial 
Zeta (mV) 

Tamanho  
(nm) 

Polidispersão 

1.1 4,57 ± 0,02 (0,44) -12,7 141,6 0,123 
1.2 5,51 ± 0,01 (0,18) -12,5 74,8 (74,4%) 0,15 
2.1 3,46 ± 0,02 (0,58) -8,93 343,3 0,216 
2.2 6,43 ± 0,03 (0,59) -11,1 146,6 (78,4%) 0,295 
3.1 4,31 ± 0,006 (0,13) -6,99 67,79 (85,8%) 0,428 
3.2 4,31 ± 0,005 (0,13) -11,8 189,6 0,261 
4.1 4,74 ± 0,005 (0,12) -11,9 56,28 (89,2%),  0,468 
4.2 7,14 ± 0,07 (0,95) -12,6 157,7 (94,4%),  0,45 
5.1 4,57 ± 0,04 (0,95) -12,5 145,4 (98,9%),  0,585 
5.2 5,45 ± 0,05 (1,01) -7,66 192,7 0,785 
6.1 3,76 ± 0,02 (0,46) -3,88 51,8 0,128 
6.2 6,45 ± 0,03 (0,47) -7,58 51,67 (99,6%),  0,216 
7.1 5,67 ± 0,05 (0,83) -9,48 176,1 0,176 
7.2 6,24 ± 0,05 (0,81) -11,3 212,8 0,126 
8.1 6,47 ± 0,02 (0,31) -7,34 80,3 (60,3%) 0,159 
8.2 4,36 ± 0,02 (0,46) -10,2 225 0,165 
9.1 4,84 ± 0,006 (0,12) -2,31 307,2 0,195 
9.2 7,16 ± 0,06 (0,93) -10,3 297,6 0,184 
10.1 5,39 ± 0,03 (0,56) -20,9 30,14 (98,9%),  0,168 
10.2 6,51 ± 0,03 (0,54) -15,5 15,84 0,221 
11.1 4,77 ± 0,01 (0,32) -6 150,8 (97,9%),  0,196 
11.2 6,86 ± 0,03 (0,42) -13,9 161,1 0,189 
12.1 4,75 ± 0,02 (0,48) -6,9 201,2 0,189 
12.2 6,36 ± 0,04 (0,63) - - - 
13.1 6,26 ± 0,03 (0,48) -7,34 23,12 0,164 
13.2 7,01 ± 0,06 (0,81) -18,3 15,69 (69,6%), 

85,59 (30,4%) 0,367 

14.1 5,93 ± 0,10 (1,77) -9 550,3 (80,5%),  0,823 
14.2 6,52 ± 0,04 (0,55) -8,13 25,83 0,303 
15.1 5,81 ± 0,01 (0,19) -10,3 17,9 0,226 
15.2 7,01 ± 0,03 (0,43) -18,3 8,218 0,274 
16.1 6,79 ± 0,01 (0,22) -8,59 19,85 0,078 
16.2 6,73 ± 0,02 (0,37) -9,14 16,81 (97,8%),  0,163 
Ext. Mole 4,06 ± 0,02 (0,62) -  - 
Sol. Ext. 4,24 ± 0,005 (2) -  - 

*Escala de cinzas: cinza claro NE, cinza médio microemulsão e cinza escuro presença 
de cristais líquidos. 
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Na análise de potencial zeta das formulações, foi verificada a presença de 

carga de superfície aniônica inferior a 20 mV (Tabela 8). O valor de potencial zeta foi 

inferior ao recomendado para garantir maior estabilidade a dispersão. Tais 

resultados pode estar relacionado ao tensoativo não-iônico, pois estes reduzem o 

potencial zeta (POLETTO et al., 2011). 

 
Figura 20 – Resultados de análise de tamanho de fase interna dos sistemas nanoemulsionados. 

 

Não foi observada uma relação direta relacionando os resultados de aspecto 

físico e tamanho de fase interna, para alguns lotes, ou seja, o aumento do diâmetro 

de fase interna altera o aspecto físico de transparente a translúcido e opaco. No lote 

6 de nanoemulsão a obtenção de um sistema com fase interna de 200 nm resultou 

em uma formulação fluida e translúcida.  

Os dados observados estão de acordo com os dados de Silva (2013), pois, no 

estudo de pré-formulação as nanoemulsões apresentaram coloração branca, com 

alta fluidez e estável após centrifugação. As microemulsões apresentaram aspecto 

incolor e comportamento semissólido com pouca fluidez. A presença de cristal 

líquido nas formulações foi observada pelo aspecto mais uniforme quanto observado 

por microscopia e também a capacidade de ressonância quanto em frasco fechado, 

mostrando a reprodutibilidade do método de produção. 
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5.3.1 Perfil cromatográfico e teor de marcadores em CLAE 

 
Para análise das formulações quanto ao teor de marcadores, plumierideo, 

rutina e flavonoides totais expressos em rutina, inicialmente foram testados 

diferentes condições de extração quanto ao tipo de solvente (etanol e metanol) com 

diferentes tempos de agitação em ultrassom. 

O metanol se mostrou um melhor solvente por dissolver a formulação e não 

resultar em soluções emulsionadas após diluição. Dos diferentes períodos de 

tempos testados (15, 30 e 60 min) não foi observado diferença significativa quanto 

ao teor dos marcadores, conforme apresentado na Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Resultados da otimização da etapa de extração dos marcadores do extrato 
de A. cathartica incorporado em sistema nanoemulsionado para análise do 
teor das formulações por CLAE. 

Solvente Tempo PMD % s Rut % s FT % s 

MeOH 15 20,937 0,278 0,509 0,003 1,129 0,015 
MeOH 30 20,454 0,345 0,466 0,005 1,056 0,011 
MeOH 60 20,634 0,367 0,483 0,005 1,090 0,009 

 

 Os sistemas nanoemulsionados contendo 1% de extrato mole de A. cathartica 

apresentaram perfil cromatográfico semelhante ao do extrato nos dois comprimentos 

de onda empregados (230 e 355 nm), conforme Figura 22. O cromatograma das 

formulações sem e com extrato apresentam dois picos intensos em 

aproximadamente 16 min em 230 nm, picos estes não observados para o extrato 

puro, que, portanto, devem estar relacionados com os excipientes. Porém o método 

pode ser tido como seletivo já que estes picos não interferem na integração dos 

picos usados na quantificação dos marcadores para o extrato.  

 

 

 

 



99 

Figura 21 - Perfil cromatográfico da nanoemulsão com e sem extrato de A. cathartica (lotes 10.1 e 
10.2), em CLAE.  
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O teor de marcadores químicos para acompanhamento da qualidade das 

formulações contendo extrato está apresentado na Tabela 10 e Figura 23.  

 

Tabela 10 - Teor de plumierídeo (PMD), rutina (RUT) e flavonoides totais (FT) nos 
sistemas nanoemulsiondaos contendo extrato mole de A. cathartica 1%. 

Lotes PMD 
% s RUT 

% s FT 
% s 

1.1 19,574 0,053 0,445 0,001 0,882 0,004 

2.1 18,315 0,578 0,428 0,016 0,854 0,033 

3.1 18,545 0,192 0,441 0,004 0,856 0,010 

4.1 17,558 0,748 0,415 0,023 0,805 0,041 

5.1 21,862 1,573 0,029 0,000 0,390 0,017 

6.1 19,255 1,388 0,468 0,035 0,906 0,064 

7.1 19,036 0,254 0,424 0,003 0,832 0,013 

8.1 15,663 0,498 0,351 0,014 0,715 0,031 

9.1 12,232 0,093 0,060 0,002 0,313 0,001 

10.1 15,093 0,383 0,380 0,011 0,749 0,020 

11.1 19,196 0,273 0,407 0,007 1,033 0,002 

12.1 19,284 0,968 0,476 0,022 1,093 0,050 

13.1 15,073 1,273 0,378 0,039 0,874 0,088 

14.1 16,406 0,881 0,442 0,021 0,983 0,053 

15.1 17,700 0,154 0,491 0,001 1,091 0,008 
 

A concentração de PMD no extrato mole padronizado de A. cathartica é de 

aproximadamente 21%. Os 15 lotes de formulações analisados, 6 lotes 

apresentaram teor de PMD acima de 90% do valor teórico, o lote 9 ficou abaixo de 

60% do valor teórico, enquanto os demais lotes ficaram com teor entre 70 e 90% em 
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relação ao teórico. Os teores de rutina e flavonoides totais encontrados foram 

inferiores a 90% do valor teórico. 

 

Figura 22 - Resultados do teor de plumierídeo, rutina e flavonoides totais em nanoemulsões 
contendo extrato de A. cathartica. 

 

A precisão do método de extração da amostra do sistema foi verificada em 

dois dias consecutivos em sextuplicata na concentração alvo. O método foi 

reprodutível inter e intracorrida. O DPR para soluções analisadas no dia 1 foi de 

2,95% e no dia 2 foi de 3,96, mostrando que o método possui repetibilidade e, em 

dias diferentes, o DPR foi de 4,90, ou seja, o método apresenta adequada precisão 

intermediária. 

 

5.3.2 Análise da atividade antioxidante 

 

 Para análise da atividade antioxidante (AO) das nanoemulsões foram 

utilizados os métodos de ABTS e DPPH. Os resultados do método de ABTS foram 

expressos em Trolox a partir da curva analítica (Figura 13) e os resultados do 

método de DPPH em % de consumo de radical DPPH. Os valores obtidos estão 

descritos na tabela 11.  

 Na análise dos resultados do método de ABTS, se pode verificar a diferença 

entre a atividade da formulação com e sem extrato mole de A. cathartica. As 
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formulações de 1 a 8 apresentaram valores semelhantes de AA. O aumento da 

proporção de tensoativos nas formulações, a partir do lote 09, levou ao aumento da 

atividade AO das formulações com extrato, embora não tenha sido observado um 

aumento da AO das respectivas formulações sem extrato. Provavelmente a 

obtenção dos sistemas do tipo microemulsões e a presença de mesofases líquido-

cristalinas tenha resultado no aumento da atividade AO. 

 A análise da atividade antioxidante das formulações pelo método de DPPH 

apresentou valores muito baixos de consumo de radical DPPH. Tais resultados não 

possuem relação com os resultados da análise do extrato não incorporado nas 

nanoemulsões cujo consumo de DPPH foi de aproximadamente 50% para uma 

solução de extrato com concentração de 10 mg/mL. Estas diferenças encontradas 

podem estar relacionadas à concentração da amostra das nanoemulsões para 

análise pelo método de DPPH que foi de 5 mg/mL de extrato. O uso desta 

concentração foi devido a dificuldade de obtenção de uma solução de 1 g/mL das 

nanoemulsões.  
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Tabela 11 - Resultados da análise de atividade antioxidante pelo método de 
ABTS e DPPH apresentados pelos sistemas nanoemulsionados 
com e sem. 

Lotes 
Método ABTS Método DPPH 

Trolox (µg/mL) Consumo % 

1.1 25,380 ± 0,527(2,076) 6,5395 ± 0,283 

1.2 10,817± 0,217 (2,004) 0 

2.1 28,768± 0,498 (1,733) 7,6819 ± 0,311 

2.2 7,729 ± 0,331(4,285) 0,1347 ± 0,280 

3.1 21,801 ± 0,591 (2,711) 10,3773 ± 0,404 

3.2 7,292 ± 0,426 (5,840) 2,1563 ± 0,206 

4.1 23,522 ± 0,082 (0,348) 10,4972 ± 0,319 

4.2 6,828 ± 0,170 (2,498) 2,6243 ± 0,365 

5.1 29,943 ± 1,116 (3,726) 10,6469 ± 0,289 

5.2 6,746 ± 0,421 (6,235) 2,2911 ± 0,466 

6.1 24,997 ± 0,164 (0,656) 7,9515 ± 0,206 

6.2 9,779 ± 0,451 (4,616) 0,5391 ± 0,078 

7.1 24,259 ± 0,082 (0,338) 3,2345 ± 0,280 

7.2 7,511 ± 0,125 (1,667) 0,2016 ± 0,095 

8.1 24,205 ± 0,250 (1,034) 2,9301 ± 3,954 

8.2 11,063 ± 0,328 (2,963) 3,3289 ± 0,154 

9.1 30,107 ± 0,047 (0,157) 1,2465 ± 0,138 

9.2 6,091 ± 0,825 (13,547) 0 

10.1 38,522 ± 0,142 (0,368) 5,1007 ± 0 

10.2 4,642 ± 0,171(3,675) 1,2081 ± 0,205 

11.1 40,981 ± 0,217(0,529) 8,3558 ± 0,078 

11.2 8,303 ± 0,421 (5,065) 0,6738 ± 0,078 

12.1 30,106 ± 0,412 (1,370) 3,0013 ± 0,078 

12.2 6,227 ± 0,164 (2,633) 0 

13.1 32,211 ± 0,295 (0,917) 6,8456 ± 0,894 

13.2 11,145 ± 0,217 (1,946) 1,8792 ± 0,786 

14.1 35,052 ± 0,331 (0,945) 3,2832 ± 0,285 

14.2 6,828 ± 0,331 (4,851) 0,2736 ± 0,137 

15.1 51,336 ± 0,369 (0,719) 3,7139 ± 0,599 

15.2 9,533 ± 0,170 (1,789) -0,2751 ± 0,346 

16.1 54,615 ± 0,341 (0,625) 3,2922 ± 0,554 

16.2 10,899 ± 0,375 (3,446) 0,4115 ± 0,274 

*ABTS : Média ± s (DPR), DPPH: Média ± s 
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5.3.3 Comportamento térmico dos sistemas nanoemulsionados 

  

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) mede a diferença de energia 

fornecida à substância e a um material de referência, enquanto ambos são 

submetidos a uma variação controlada de temperatura, verificando o comportamento 

da amostra em questão (PEREIRA; SCHNITZLER; CARVALHO FILHO, 2005).  

Os sistemas nanoemulsionados foram submetidos a um analisador 

termogravimétrico com razões de aquecimento de a 5 °C/min entre 20 e 50 °C e de 

2 °C/min entre 50 a 150°C, em atmosfera inerte (nitrogênio). Esta condição de 

aquecimento foi selecionada a fim de melhor avaliar as alterações térmicas 

presentes em temperaturas próximo de 100 ºC, por se tratarem de formulações 

semissólidas e com diferentes graus de organização das diferentes fases que 

compõem os sistemas emulsionado. 

Os perfis térmicos por DSC dos sistemas contendo extrato são apresentados 

nas Figuras 24 a 29. Os sistemas obtidos apresentaram diferentes comportamentos 

de organização e tamanho de fase interna, que foram classificados como 

nanoemulsão (lotes 1 a 8), microemulsões (lotes 9-11 e 15-16) e cristais líquidos 

(lotes 12-14), principalmente por seu aspecto físico.  

As formulações 1-5 foram preparadas com 10% de tensoativos e fase oleosa 

crescente de 10 a 50%. Estas apresentaram eventos endotérmicos entre 80 e 120 

°C (Figuras 24-26), não sendo possível encontrar uma correlação direta entre 

composição ou tamanho de fase interna diretamente com a temperatura do pico 

máximo destes eventos (Tabela 12). Por serem preparações fluidas, mesmo 

trabalhando com baixa taxa de aquecimento, é mais difícil detectar as alterações 

térmicas. Observando os resultados, é provável que o comportamento térmico 

encontrado esteja relacionado com o grau de organização do sistema.  
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Figura 23 - Comportamento térmico por DSC das formulações 1.1, 1.2 e 2.1, contendo extrato 
mole de A. cathartica. 

 
 
 
 
Figura 24 -  Comportamento térmico por DSC das formulações 3.1. e 4.1, contendo extrato mole de 

A. cathartica. 
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Figura 25 - Comportamento térmico por DSC das formulações 5.1, 6.1, 7.1 e 8.1, contendo extrato 
mole de A. cathartica. 

  

 

As nanoemulsões lotes 6-8 foram preparadas com 20% de tensoativos e 

estas apresentaram maior estabilidade física como observado nos resultados de 

análise de separação de fases (Tabela 7). Estas apresentaram eventos 

endotérmicos entre 90 e 120 °C. As formulações 6 e 8 não apresentaram uma banda 

e sem a presença de vários picos endotérmicos que podem estar relacionados com 

transformações de estado cristalino ocorridas entre 100 e 120°C. 

Conforme apresentado na Figura 27, a formulação 9 não apresentou bandas 

ou picos definidos. As formulações 10-12 foram preparadas com 30% de 

tensoativos. O aumento desta concentração levou a obtenção de sistemas 

microemulsionados. Estes apresentam eventos endotérmicos entre 110 e 130 °C, 

temperaturas estas maiores do que as observadas para os sistemas com menor 

concentração de tensoativos e organizados na forma de nanoemulsão. Tal 

comportamento deve-se ao grau de organização destes sistemas, que são 

considerados termodinamicamente estáveis. Estes não apresentam um único evento 

endotérmico e, sim vários eventos de baixa intensidade em uma faixa de 

temperatura onde se observa a absorção de calor pelo material.  
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Figura 26 - Comportamento térmico por DSC das formulações 9.1, 10.1, 11.1 e 12.1, contendo 
extrato mole de A. cathartica.  

 

 

 A Figura 28 apresenta o perfil por DSC da formulação 12 com e sem extrato. 

Foi observado que a formulação sem extrato apresentou uma maior absorção de 

calor do que a formulação com extrato. Este resultado pode indicar que a 

incorporação do extrato reduz a estabilidade térmica da formulação. A formulação 13 

apresentou uma banda em temperatura inferior ao observado para as formulações 

10-12, enquanto as formulações 14 e15 apresentaram eventos entre 110 e 120 °C 

(Figura 29).  

 

Figura 27 - Comportamento térmico por DSC das formulações 12.1, 12.2, 13.1 e 13.2, contendo 
extrato mole de A. cathartica.  
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Um comportamento diferenciado foi observado para as formulações contendo 

50% de tensoativos (16.1 e 16.2), conforme Figura 29. O aumento de 40 para 50% 

de tensoativos não aumentou a estabilidade térmica destes sistemas. 

 

Figura 28 - Comportamento térmico por DSC das formulações 14.1, 15.1, 16.1 e 16.2, contendo 
extrato mole de A. cathartica.  

 

 

Tabela 12 - Resultados da análise dos sistemas nanoemulsionados por calorimetria diferencial 
exploratória (DSC). 

Lote PICO 1 (°C) 
mW/mg 
 (Pc 1) PICO 2 (°C) 

mW/mg  
(Pc 2) 

1.1 89 -1,476 101,7 -1,272 

1.2 87,1 -2,105   

2.1 83,4 -0,9677 95,4 -1,348 

3.1 80,1 -1,212 90,4 -0,9167 

4.1 111,6 -1,207 116 -1,538 

5.1 75,3 -1,244 105,1 -0,1883 

6.1 97,2 -1,293 106,7 -1,28 

7.1 88,3 -1,399 104,6 -0,9765 

8.1 105,7 -1,284   

9.1 63,5 -0,8153 87,1 -0,7343 

10.1 108,4 -1,638 118,9 -2,036 

11.1 111,8 -1,225 113 -1,261 

12.1 107,8 -0,9773 111,7 -1,312 

12.2 108,1 -1,183 111,7 -2,082 

13.1 103,5 -1,236   

13.2 84,7 -1,063   

14.1 106,4 -0,7133 107,1 0,8864 

15.1 108,4 -1,437 110,3 -1,992 

16.1 74,7 -0,8945 82,9 -0,8706 

16.2 89,3 -0,9872   
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A técnica de termogravimetria (TG) é o método na qual a variação de massa 

de uma substância (∆m) é medida quando esta é submetida a uma programação 

controlada de temperatura e a termogravimetria derivada (DTG) é um recurso 

matemático, que fornece a primeira derivada da curva TG (PEREIRA; SCHNITZLER; 

CARVALHO FILHO, 2005). A tabela 13 apresenta os dados de TG e DTG 

apresentados pelos sistemas nanoemulsionados. 

O extrato mole apresenta uma perda de massa correspondente a 109,8%, por 

sua vez a tabela 13, apresenta valores abaixo desta variável, uma vez que fatores 

de composição dos lotes podem estar relacionados com a estabilidade térmica das 

formulações contendo diferentes proporções entre as fases. 

 

Tabela 13 - Análise TG, expresso em %, apresentando perda de massa, e DTG, expressos pelos 
principais picos apresentados pelos sistemas nanoemulsionados. 

Lotes TG 
DTG 

PICO 1 
(°C) 

% min 
(Pc 1) 

PICO 2 
(°C) 

% min 
(Pc 2) 

PICO 3 
(°C) 

% min 
(Pc 3) 

1.1 -71% 89,6 -3,22 100,5 -2,01 120,5 1,57 

1.2 -72% 86,4 -4,16         

2.1 -62,40% 82,7 -2,05 108,7 -6,1     

3.1 -49,53% 79,6 -2,32 95,7 -1,91     

4.1 -42,87% 48,3 -0,67 110,5 -3,12 111,5 -3,2 

5.1 -30,83% 74,0 -2,11         

6.1 -61,54% 96,4 -2,57 106,4 -3,01 109,6 -3,39 

7.1 -51,55% 87,5 -2,8 104,6 -2,3 110,2 -1,69 

8.1 -44,51% 63,6 -1,06 70 -2,01 103,5 -3,71 

9.1 -33,80% 33,8 -0,37 63,3 -1,25 87,4 -1,54 

10.1 -51,02% 107,5 -3,57 118,7 -9,16 121,2 -4,49 

11.1 -29,37% 106,7 -3,16 112,9 -4,19     

12.1 -24,49% 88,9 -1,52 107,8 -3,82 108,9 -3,9 

12.2 -33,28% 109,2 -6,04         

13.1 -36,91% 43,9 -0,62 103 -2,47     

13.2 -38,80% 68,0 -1,17 83,9 -2,11 110,5 -1,5 

14.1 -26,36% 35,9 -0,13 103,9 -2,25 106,7 -2,23 

15.1 -38,15% 106,7 -6,12 109,5 -7,92 111,9 -10,1 

16.1 -28,99% 73,7 -2,11         

16.2 -34,06% 88,7 -2,14         

 

 Comparando os perfis de TG dos lotes dos sistemas nanoemulsionados 

obtidos (Figuras 30 a 37) verifica-se um aumento da estabilidade, ou seja, um 

aumento da temperatura de perda significativa de massa, com o aumento da 
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concentração de tensoativo. Este comportamento é dependente também do tipo de 

sistema emulsivo obtido (nanoemulsão ou microemulsão) e o grau de organização 

dos tensoativos nestes, analisada pela presença ou não de mesofases líquido-

cristalinas. 

 As formulações com 10% de tensoativo (1 a 5) iniciam a perda de massa em 

aprox. 60 ºC. O aumento de tensoativo para 20% (formulações 6 a 9) retardam este 

início de perda de massa para 70-80 ºC. Uma alteração relevante é observada entre 

as formulações 9 e 10 (Figura 34). O aumento da concentração de tensoativo para 

30% na formulação 10 aumentou o início da perda de massa para 100 ºC.  

 

Figura 29- Comportamento térmico por TG e DTG das formulações 1.1, 1.2 e 2.1, contendo extrato 
mole de A. cathartica. 

 

Figura 30 -  Comportamento térmico por TG e DTG das formulações 3.1 e 4.1, contendo extrato mole 
de A. cathartica. 
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Figura 31 -  Comportamento térmico por TG e DTG das formulações 5.1 e 6.1, contendo extrato mole 
de A. cathartica. 

 

 

Figura 32 -  Comportamento térmico por TG e DTG das formulações 7.1 e 8.1, contendo extrato mole 
de A. cathartica. 

 

 

Figura 33 - Comportamento térmico por TG e DTG das formulações 9.1 e 10.1, contendo extrato 
mole de A. cathartica. 
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 Na figura 35, estão apresentados TG e DTG dos lotes 11.1, 12.1 e 12.2 e é 

perceptível a semelhança de comportamento entre as amostras, pois suas curvas e 

picos se sobrepõem da tal forma a formarem praticamente um só perfil. A 

composição entre elas tem a variação na quantidade de óleo e água, sendo 20 e 

50% respectivamente para os lotes 11 e 30 e 40% para lote 12, respectivamente. 

Ambos lotes apresentam características de microemulsão, porém o lote 12 

apresenta cristal líquido. 

As formulações 11, 12 e 14 apresentaram perfil termogravimétrico semelhante 

(Figuras 35 e 36). A perda gradativa de massa observada pela presença dos picos 

no perfil por DTG pode estar relacionada a perda de água presente nas estruturas 

líquido cristalinas dos tensoativos em água-óleo. 

A formulação 16, embora não tenha apresentado mesofases líquido-

cristalinas nas demais análises, esta formulação apresentou maior estabilidade em 

relação a perda de água, com início significativo de água a partir de 110 °C (Figura 

37). Isto pode estar relacionado a pequena proporção de água livre, ou seja, a água 

presente no sistema está incorporada nos sistemas micelares nanoestruturados. 

 

Figura 34 - Comportamento térmico por TG e DTG das formulações 11.1, 12.1 e 12.2, contendo 
extrato mole de A. cathartica. 
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Figura 35 - Comportamento térmico por TG e DTG das formulações 13.1 e 14.1, contendo extrato 
mole de A. cathartica. 

 

 

Figura 36 - Comportamento térmico por TG e DTG das formulações 15.1, 16.1 6 16.2, contendo 
extrato mole de A. cathartica. 

 

 

A partir dos resultados obtidos com a análise das formulações 1-16 foram 

selecionadas três formulações para realização dos ensaios complementares de 

caracterização. Uma vez que o aspecto visual de separação de fases não foi 

observado para as amostras 6.1, 6.2, 10.1, 10.2, 13.1 e 13.2, além do fato de 

apresentarem aspecto diferenciado podendo gerar comparações entre as análises, 

como 6.1 e 6.2 apresentam aspecto translúcido, fluído (tabela 7), partículas menores 

que 200 nm (51,8 nm para 6.1 e 51,67 nm para 6.2); amostras 10.1 e 10.2 aspecto 

translúcido também, porém consistência de gel e partículas de tamanho 30,14 nm 

(98,9%) para 10.1 e 15,84 para 10.2, e por fim a amostra 13.1 e 13.2, com aspecto 

transparente, mas com consistência também de gel e tamanho de partículas de 

23,12 nm para 13.1 e 15,69 nm (69,6%) e 85,59 nm (30,4%) para 13.2 (Tabela 8). 

Estas formulações foram selecionadas para os estudos complementares. 



113 

 

5.3.4 Análise das mesofases líquido-cristalinas 

 

 Na análise física das formulações 12, 13 e 14 foi observada a presença de 

propriedade de ressonância, quando acondicionado em embalagem plástica 

fechada. Por esta propriedade e a possibilidade da presença da organização dos 

tensoativos na forma líquido cristalina, estas formulações foram submetidas à 

análise de morfologia em microscópio de luz polarizada. 

 As estruturas líquido cristalinas incluem uma ampla faixa de estruturas 

lamelares, hexagonais e cúbicas. Tais estruturas apresentam birefrigência sob luz 

polarizada e geralmente apresentam-se com alta viscosidade. A organização líquido 

cristalina na interface de um sistema emulsivo, resulta em uma estrutura organizada 

e com baixa tensão interfacial. Os cristais líquidos liotrópicos, ou seja, que se 

formam na presença de um solvente como a água, podem ser incorporados em 

formulações dermatológicas e possui aumento das propriedade de hidratação das 

formulações (NESSEEM, 2001). 

A formulação 12 com e sem extrato e, 30% de tensoativos, não apresentou 

estruturas anisotrópicas, ou seja, de mesofases líquido cristalinas a temperatura 

ambiente e quando aquecida. 

A formulação 13.2 (sem extrato), que continha 40% de tensoativo e 10% de 

óleo, conforme apresentado na Figura 38, em temperatura ambiente não apresentou 

estrutura cristalina, porém quando aquecida foi observado o início da formação das 

estruturas cristalinas em aprox. 65 ºC, seguido da formação de estruturas lamelares 

maiores entre 70 e 90 ºC com aumento dos domínios cristalinos. A partir de 98 ºC foi 

observada a fusão destas estruturas. Após resfriamento, a amostra voltou a 

apresentar as mesofases líquido-cristalina, caracterizando-a como um CL 

termotrópico pelo fato de sua estabilidade ser dependente da temperatura, conforme 

Formariz et al. (2005). 

As propriedades de formação de mesofases líquido-cristalinas não foi 

observada na formulação 13.1, ou seja, a incorporação do extrato não permitiu a 

organização do sistema em grau suficiente para os tensoativos apresentarem como 

mesofases cristalinas. 
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As formulações 14.2 (sem extrato) e a 14.1 (com extrato mole de A.cathartica) 

são apresentadas nas figuras 39 e 40, respectivamente, desenvolveram 

propriedades de formação de mesofases líquido-cristalinas. Nestas formulações a 

proporção de tensoativo foi de 40% e a proporção de óleo foi aumentada para 20%. 

A formulação sem extrato apresentou estruturas lamelares em temperatura menores 

que 50 ºC e a transformação para estruturas planas com o aumento gradativo da 

temperatura. Tais estruturas foram estáveis até próximo a 100 ºC e após fusão e 

resfriamento da amostra, está organizou-se novamente em estruturas cristalinas. 

A incorporação do extrato na formulação 14 (Figura 40), não apresentou 

estrutura cristalina à temperatura ambiente. A formação das mesofases de CL 

termotrópico foi visualizada a partir de 60 ºC, com fusão a partir de 90 ºC, mostrando 

ter uma menor estabilidade térmica do que a formulação sem extrato. Com o 

resfriamento, houve novamente formação da estrutura cristalina. 
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Figura 37 - Morfologia das estruturas líquido cristalinas presentes nos sistemas nanoemulsionados 
lote 13.2, não contendo extrato mole de A. cathartica, em diferentes temperaturas, por microscopia de 
refletância. 
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85 °C a 90 °C b 

  

98 °C 50 °C após resfriamento 
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Figura 38 - Morfologia das estruturas líquido cristalinas presentes nos sistemas nanoemulsionados 
lote 14.2 (sem extrato) em diferentes temperaturas, por microscopia de refletância. 
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Figura 39 - Morfologia das estruturas líquido cristalinas presentes nos sistemas nanoemulsionados 
lote 14.1, contendo extrato mole de A. cathartica, em diferentes temperaturas, por 
microscopia de refletância. 
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5.4 Estudo reológico dos sistemas nanoemulsionados com e sem extrato de A. 

cathartica 

 

A reologia, na última década, adquiriu posição permanente na caracterização 

de sistemas emulsionados, uma vez que as características reológicas são 

propriedades importantes a serem consideradas na fabricação, estocagem e 

aplicação de produtos de uso tópico, interferindo na forma de utilização do produto, 

na adesão ao tratamento e, também, na aceitação do produto pelo consumidor 

(ISAAC et al., 2008). 

A caracterização reológica completa de um sistema pode, então, ser útil 

desde o desenvolvimento do produto cosmético até a determinação do prazo de 

validade, incluindo influência em testes sensoriais, que auxilia a verificar a aceitação 

do consumidor (ISAAC et al., 2008). 

O aparelho utilizado para estudo reológico dos SNE selecionados é o 

Viscosímetro Haake® UT550, que se baseia no princípio rotacional onde o fluido é 

cortado entre duas superfícies (uma estática e outra em movimento) e as tensões de 

cisalhamento que são gerados são determinados por meio de medições de torque.  

Reômetros com princípios rotacionais são indicados para determinar as 

propriedades de fluxo de cisalhamento transiente e estável de materiais, 

normalmente a viscosidade de cisalhamento, por fluência e estresse, 

comportamentos de relaxamento (JEZEK et al., 2011). 

O comportamento reológico dos sistemas nanoemulsionados esta 

apresentado nas figuras 41 e 42. Para as formulações do tipo nanoemulsão (6.1 e 

6.2) foi observado um aumento linear da tensão de cisalhamento frente a taxa de 

deformação. O comportamento foi não newtoniano com redução da viscosidade com 

o aumento da taxa de deformação e do tipo pseudoplástico com índice de 

comportamento de fluxo inferior a 1 (Tabela 14). 
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Figura 40 - Perfil de viscosidade dos SNE com e sem extrato de A. cathartica. Lotes: 6.1 (A), 6.2 (B), 
10.1 (C), 10.2 (D). 
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Tabela 14 – Análise da viscosidade média, tixotropia, constante de Ostwald de Wale e índice 
de comportamento de fluxo para os SNE com e sem extrato mole de A. cathartica, 
6.1, 6.2, 10.1, 10.2, 13.1 e 13.2.  

Lotes 
 

Viscosidade** 
(mPa.s) 

Tixotropia* K (mPa.sn) n r 

6.1 920,35 ± 104,98  -2,81.105  1,23.103 0,945 0,998 

6.2 237,80 ± 103,84  -2,44.105 3,22.103 0,938 0,993 

10.1 10550 ± 622,68  1,26.108 1,86.103 - 0,037 0,153 

10.2 11625 ± 665,16  1,26.108 2,91.103 - 0,106 0,373 

13.1 2963,5 ± 316, 2,14.108 2,17.103 - 0,223  0,311 

13.2 3955 ± 1590,39  2,76.108 2,92.103 - 0,178  0,260 

*Os valores apresentados são resultado da média de análise em triplicata. ** Para a 
viscosidade levou-se em consideração a média entre os pontos médios da rampa (2-30 a 2-
69). 
 
As formulações 10.1 e 10.2, contendo 30% de tensoativos e com aspecto 

macroscópico de microemulsão apresentaram comportamento não-newtoniano e 

viscosidade média de 10550 e 11625 mPa.s, respectivamente (Figrua 41 C e D). A 

incorporação do extrato na formulação 10.1 reduziu a viscosidade. A tensão de 

cisalhamento não foi linear à taxa de deformação, sendo observada uma tensão 

maior no início da deformação e a tensão foi praticamente mantida ao longo da 

deformação programada. O comportamento foi tipo pseudoplástico com índice de 

comportamento de fluxo inferior a 1 (Tabela 14). 

 As formulações 13.1 e 13.2 contendo 40% de tensoativos apresentaram 

viscosidade inicial maior que as formulações contendo 30% de tensoativos e 

demandaram uma maior tensão de cisalhamento com o aumento da taxa de 

deformação, porém após a deformação inicial houve uma queda acentuada da 

tensão de cisalhamento, mostrando que o a formulação tornou-se facilmente 

deformável após a ruptura da estrutura inicial (Figura 42). Dos três lotes analisados, 

os SNE 13 são os que apresentaram maior tendência à presença de cristais líquidos 

e maior estabilidade quanto analisado por DSC/TG. O comportamento reológico 

observado possivelmente está relacionado a organização dos tensoativos no 

sistema. 

 As formulações 13 também apresentaram comportamento pseudoplástico 

com índice de comportamento de fluxo inferior a 1 (Tabela 14). 
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Figura 41 - Perfil de viscosidade dos SNE com e sem extrato de A. cathartica. Lotes: 13.1 (A) e 13.2 

(B). 
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5.5 Propriedades mecânicas 

 
 A determinação das propriedades mecânicas dos sistemas 

nanoemulsionados para aplicação tópica é importante, pois permite estabelecer as 

propriedades relacionadas ao sensorial na pele. No presente estudo foram 

determinadas as propriedades de dureza, adesividade, elasticidade, 

compressibilidade ou deformação e recuperação da condição inicial após 

deformação. 

O gráfico do comportamento das formulações com aplicação de força ao 

longo do tempo é apresentado na Figura 43. Os sistemas com nanoemulsões de 

número 6, compostos de 20% tensoativos – 10% óleo – 70% água purificada 

(quando de 1% de EM, 69% água purificada) que apresentam maior fluidez 
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conforme determinado na análise reológica, necessitam de pouca força para serem 

deformados, enquanto os sistemas com microemulsões 10, compostos de 30% 

tensoativos - 10% óleo - 60% água purificada (quando de 1% de EM, 59% água 

purificada)  e microemuslões com mesofases líquido cristalinas 13, de composição 

40% tensoativos – 10% óleo – 50% água purificada (quando de 1% de EM, 49% 

água purificada) possuem uma resistência maior à deformação consequentemente 

necessitando de uma maior força durante a análise. A formulação 13 apresentou 

maior resistência à deformação do que a 10. Conforme já relatado, os SNE 13 

possuem estrutura mais estável e organizada do que as formulações 10 e 6, 

resultando em um sistema mais consistente e menos deformável. 

 

Figura 42 – Comportamento de deformação dos SNE com e sem extrato de A. cathartica em análise 
de textura usando modo TPA. Lotes: A –6.1; B - 10.1; C - 13.1. 
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 Conforme apresentado na Tabela 15, as propriedades de dureza 

(consistência), adesividade, elasticidade e recuperação aumentaram com o aumento 

de tensoativo no sistema, possivelmente pela maior estabilidade promovida pelos 

tensoativos ao sistema emulsionado. O parâmetro de compressibilidade ou 

facilidade de deformação foi reduzida pelo aumento de tensoativo. 

 

Tabela 15 – Resultados da análise das propriedades mecânicas dos SNE com e sem extrato mole de 
A. cathartica usando modo TPA em analisador de textura. 

 
Dureza (g) 

Adesividade 
(g.s) 

Elasticidade Compressibilidade Recuperação 

6.1 110,37 ± 1,54 -126,91 ± 87,04 0,24 ± 0,005 0,91 ± 0,14 0,004 ± 0,001 

6.2 120,83 ± 0,94 -136,91 
0,265 ± 
0,0165 

0,856 ± 0,132 0,004 ± 0,001 

10.1 
23020,03 ± 

568,28 
-132033,69 ± 

12453,8 
0,58 ± 0,038 0,874 ± 0,091 0,0144 ± 0,001 

10.2 
26256,61 ± 

1663,30 
-136701,12 ± 

4768,24 
0,57 ± 0,05 0,83 ± 0,11 0,018 ± 0,001 

13.1 
29878,51 ± 

860,10 
-118807,46 ± 

12399,99 
0,657 ± 0,090 0,644 ± 0,037 0,028 ± 0,001 

13.2 
43889,52 ± 

2820,93 
-142980,69 ± 

19694,77 
0,592 ± 0,029 0,592 ± 0,043 0,029 ± 0,001 

 

 

5.6 Permeação cutânea in vitro dos sistemas namoemulsionados  

 
O ensaio de permeação cutânea foi realizado com as formulações 6.1, 6.2, 

10.1, 10.2, 13.1, 13.2. As soluções do extrato de A. cathartica e do PMD em etanol 

10% foram também submetidas ao ensaio para comparação com as formulações.  

C 
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Das espécies animais empregadas nos ensaios de segurança de cosméticos, 

o porco e o macaco são as que apresentam maior semelhança do ponto de vista 

fisiológico à espécie humana. A similaridade de densidade de folículos pilosos da 

pele suína, principalmente quando jovem, ocorrem quando comparados à pele 

humana. Desta forma servem como modelo de membrana para estudos de 

permeação in vitro. Sua permeabilidade tem sido amplamente estudada e tem 

provado ser um bom modelo animal para simular a pele humana (CHORILLI et al., 

2009; LORENZETTI, 2007). 

A análise de permeação cutânea com ou sem extrato nos sistemas 

nanoemulsionados selecionados, foi realizada em aparato de permeação cutânea 

com célula de Franz adaptada, usando a pele de orelha suína como membrana e 

solução de água destilada e etanol absoluto (7:3) como meio aceptor. 

A permeação cutânea dos ativos incorporados nas formulações, assim como, 

da solução do extrato e do plumierideo foi acompanhada pela determinação de 

plumierideo e flavonoides totais expressos em rutina. 

Conforme apresentado na Tabela 16, não houve permeção significativa dos 

marcadores incorporados nos sistemas nanoemulsionados. Das três formulações, 

somente para a nanoemulsão (6.1) foi detectado PMD no líquido aceptor. O extrato 

aplicado na forma de solução alcoólica 10% permeou através da pele sendo 

detectado 2,72 µg/cm2 de PMD. Em relação aos flavonoides, não foi detectado 

presença destes no líquido aceptor, quanto incorporados nos SNE, já para o extrato 

em solução foi encontrado 0,98 µg/cm2 de flavonoides. 

A retenção de marcadores na pele, ou seja, provavelmente atravessaram o 

extrato córneo, porém não alcançaram o líquido aceptor, foi determinada pela 

quantificação de PMD e flavonoides na pele após ensaio de permeação e retirada do 

extrato córneo por tape stripping. Das três formulações analisadas, foi encontrado 

maior quantidade de PMD e FT após a aplicação da formulação 13.1. A maior 

proporção de tensoativo nesta formulação pode ter promovido a maior penetração 

do extrato. 
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Tabela 16 – Resultados do estudo de permeação cutânea dos sistemas nanoemulsionados contendo 
A. cathartica e das soluções referência do extrato e de plumierídeo, em modelo de célula de 
Franz adaptada, usando pele de porco. 

Lotes 

Permeado2 Derme e Epiderme3 Estrato córneo/superfície4 

PMD 

(µg/cm2) 

FT5 

(µg/cm2) 
PMD (µg/cm2) 

FT 

(µg/cm2) 
PMD (µg/cm2) 

FT 

(µg/cm2) 

6.1 1,82 ± 0,86 - - - 13,47 ± 15,17 0,49 ± 0,26 

10.1 - - 10,40 - 122,93 ± 34,46 10,64 ± 4,06 

13.1 - - 85,65 ± 14,02 4,46 ± 0,34 153,28 ± 42,19 10,02 ± 2,96 

Extrato1 2,72 ± 2,24 0,98 ± 0,40 10,61 ± 2,86 1,56 ± 1,02 3,69 ± 0,27 0,82 ± 0,73 

PMD1 - - 41,00 ± 19,67 - -  
1Solução em etanol 10%; 2Quantificação no líquido aceptor; 3Quantificação na pele após teste de 
permeação e tape stripping; 4Quantificação na fita empregada para realização do tape stripping 
(retirada do estrato córneo); 5 Flavonoides totais expressos em rutina. 

 
Na porção da derme e epiderme viável (pele após tape stripping) foi 

encontrado PMD e FT após aplicação do extrato. Nesta porção também foi 

encontrado o PMD após aplicação do mesmo em solução hidroalcoólica. 

Para análise da quantidade de marcadores presentes na superfície da pele ou 

retidos no estrato córneo foi empregada a técnica de tape stripping retirando o 

resíduo de formulação com auxílio de uma fita adesiva. Para todas as formulações e 

para o extrato foram encontrados PMD e FT nas amostras. O PMD em solução não 

foi encontrado nesta etapa da análise, provavelmente pela sua total penetração na 

pele. 

Estes resultados são promissores uma vez que não seria interessante valores 

altos para permeação cutânea, pois busca-se o efeito tópico destas formulações 

visando a aplicação cosmética do extrato incorporado nos nanosistemas. 

Variáveis do ensaio, principalmente a velocidade de agitação, podem ter 

ocasionado à alta variabilidade do estudo, necessitando da realização do estudo em 

condições de maior controle das variáveis do próprio ensaio. 

Por sua vez quando refere-se a permeação de ativos com atividade 

farmacológicas o esperado seria contrário aos resultado, uma vez que a passagem 

de moléculas através da pele não depende só de sua natureza química, mas 

também da composição da formulação onde são incorporadas. A veiculação de 

produtos farmacêuticos em formulações magistrais visa reduzir a ação da barreira 

cutânea, favorecendo justamente a permeação do ativo medicamentoso através da 

pele (SILVA et al., 2011). 
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5.7 Análise de irritação cutânea dos sistemas nanoemulsionados  

 

Vários são os modelos in vitro descritos em literatura para análise de irritação 

da pele: dentre eles cita-se teste em membrana, ensaio de citotoxicidade em células 

SIRC (linhagem celular derivada de córnea de coelho), ensaio de difusão em ágar, 

teste de hemólise e desnaturação proteica Red Blood Cell (RBC), teste de irritação 

elétrica transcutânea (TER) e teste de pele humana reconstruída (EPSKINTM) 

(CHORILLI et al., 2009).  

Dentre estes a análise de sobreposição de agarose, ou também chamado 

ensaio de difusão em ágar (Agarose overlay) é considerado o procedimento padrão 

para investigar a citotoxicidade de biomateriais in vitro (RICKERT et al., 2006). De 

acordo com Anvisa (2003), uma das sugestões de avaliação de segurança para 

produtos acabados envolve também ensaios in vitro como o de citotoxicidade pela 

difusão em gel de agarose, sendo indicado para emulsões e géis com fase contínua 

aquosa.  

Na análise de irritação cutânea utilizando o ensaio de difusão em Agar, foi 

verificado o potencial irritante do extrato (EM) de A.cathartica apresentou um 

potencial irritante leve, visto que a alteração de coloração não foi amarela intensa 

como, por exemplo, apresentado no controle positivo (figura 44). Quanto ao halo 

preto apresentado pelo EM, a figura 44, letra E-1, esta coloração pode estar 

diretamente relacionada a coloração do próprio extrato. Conforme apresentado na 

tabela 17, o extrato possui reatividade 1e classificação para irritação nível leve. 

Quanto ao tensoativo R400 utilizado no desenvolvimento dos SNE, a análise 

de agarose overlay demonstrou potencial irritativo, apresentando valor de 1,1 cm de 

medida de halo, apresentado classificação de reatividade 4 e classificação de 

irritação cutânea severo (tabela 18).  
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Figura 43 - Análise de agarose overlay para (A-1) controle negativo - meio D-MEM, (B-1) controle 
positivo – trizol, (C-1) controle positivo – Triton X-100, (D-1) Polymol® - composição 
sistemas nanoemulsionados, (E-1) R400 – tensoativo dos sistemas nanoemulsionados e 
(F-1) extrato mole de A. cathartica. 

A-1  B-1  C-1  

D-1  E-1  F-1  

  

Por sua vez o óleo Polymol® apresenta pouca alteração de tom de coloração 

(figura 45 – D-). A medida de halo para o óleo foi 0,3 cm, reatividade nível 2 e 

classificação de irritação cutânea nível médio 

 

Tabela 17 – Resultados de potencial irritante apresentados pelo Polymol (fase oleosa), Ultramona 
R400 (tensoativo), extrato mole de A. cathartica, e SNE 6.1, 6.2, 10.1, 10.2, 13.1 e 13.2, 
em modelo de agarose overlay. 

Amostra Halo formado 
(cm) 

Reatividade Classificação de 
irritação cutânea 

Polymol 0,3  2 Médio 
R400 1,1  4 Severo 
Extrato mole de A. 
cathartica 

Pequeno halo 1 Leve 

SNE 6.1 0,6  3 Moderado 
SNE 6.2 0,6  3 Moderado 
SNE 10.1 0,5  3 Moderado 
SNE 10.2 0,6  3 Moderado 
SNE 13.1 0,5  3 Moderado 
SNE 13.2 0,6  3 Moderado 
 

A figura 45 e tabela 17 apresentam os resultados de potencial irritante dos 

SNE. Estes foram classificados como moderadamente irritantes com nível 3 de 

reatividade e halo de 0,5 a 0,6 cm. Embora o tensoativo principal da formulação 

tenha sido classificado como severo em termos de irritação, a incorporação deste 
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tenha sido classificado como severo em termos de irritação, a incorporação deste 

em concentração de 20 a 40% nas formulações nanoemulsionadas resultou em 

formulações com potencial moderado de irritação. 

Figura 44 Análise de agarose overlay para os sistemas nanoemulsionados selecionados 6.1 (A-2), 
6.2 (B-2), 10.1 (C-2), 10.2 (D-2), 13.1 (E-2) e 13.2 (F-2).  

A-2  B-2  C-2  

D-2  E-2  F-2  
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6 CONCLUSÕES 
 

 O extrato mole de Allamanda cathartica apresentou valores de teor de sólidos, 

pH entre outros similares aos já descritos na literatura, confirmando a 

reprodutibilidade do processo padronizado anteriormente. O extrato mole possui 

como componente majoritário o plumierídeo (PMD) na concentração de 211,54 

mg/g, ou seja, 21,15% e, flavonoides em menor proporção, 1,28% de flavonoides 

totais expressos em rutina, sendo 0,59% de rutina. 

O extrato mole apresentou significativa atividade antioxidante quando 

avaliado pelos métodos de consumo de radical DPPH e ABTS, e foi verificado que o 

processo de concentração para obtenção do extrato mole não alterou a atividade 

antioxidante. 

O método analítico otimizado e validado por CLAE alcançou redução do 

tempo de corrida para análise das amostras e usou PMD como marcador,se 

mostrando seletivo, linear na faixa de 10 a 750 µg/mL, reprodutível inter e 

intracorrida (preciso intermediária), exato e com satisfatória recuperação do 

marcador. O método se mostrou robusto para pequenas alterações de temperatura, 

pouco robusto para alteração de pH e não é robusto para alterações de fluxo da fase 

móvel. A aplicação do método na análise do extrato incorporado nos sistemas 

nanoemulsionados (SNE) mostrou-se com adequada seletividade e precisão. 

Os SNE foram produzidos pelo método de inversão de fases, tendo como 

componentes tensoativos o R400 e Span, fase oleosa Polymol®, água purificada e 

extrato mole de A. cathartica a 1%.  

As formulações contendo menor proporção de tensoativos (10% e 20%) e 

concentrações de fase oleosa entre 10 a 50% resultaram em sistemas 

nanoemulsionados. O aumento da concentração de tensoativos para 20% na 

presença de 40% de óleo ou 30% de tensoativos resultou em formulações do tipo 

microemulsão e em algumas destas foi observado a presença de ressonância. 

As formulações mais fluidas e com característica de nanoemulsão 

apresentaram tamanho de fase interna de 50 a 300 nm. A incorporação do extrato 

levou a alterações no tamanho de fase interna, porém permanecendo na escala 

nanométrica. Os SNE com características de microemulsões apresentaram tamanho 



130 

de fase interna inferior a 50 nm, o que fisicamente se observa no aspecto de 

transparência e maior consistência. 

A atividade antioxidante dos SNE contendo extrato foi verificada 

principalmente pelo método de ABTS. Foi observado um aumento da atividade 

antioxidante com o aumento da concentração de tensoativos. Provavelmente a 

obtenção dos sistemas do tipo microemulsões e a presença de mesofases líquido-

cristalinas tenha resultado no aumento da atividade antioxidante. 

A análise de comportamento térmico por DSC e TG permitiu verificar a forte 

influência da concentração do tensoativo e do grau de organização do sistema 

emulsionado sobre a estabilidade termodinâmica dos mesmos. Quanto maior a 

concentração de tensoativos, mais estáveis estes se apresentaram. Tal estabilidade 

pode estar vinculada a formação de mesofases cristalinas que foram comprovadas 

em algumas formulações. 

As formulações apresentaram comportamento reológico não-newtoniano, do 

tipo pseudoplástico e tixotrópico. A tensão de cisalhamento gerada com a alteração 

da taxa de deformação do sistema foi diferente para os sistemas emulsionados 

fluidos (nanoemulsão) e semissólidos (microemulsões). A formulação com maior teor 

de tensoativo gerou formulações com maior consistência, adesividade, pouca 

deformação, porém com menor viscosidade média após ser submetida à condição 

de estresse na análise reológica. 

 O extrato mole em solução permeou através da pele em modelo in vitro sendo 

quantificado no líquido aceptor, enquanto que SNE com 40% de tensoativo 

promoveu a penetração no extrato córneo e epiderme viável, porém não promoveu a 

permeação cutânea.  

 Os SNE apresentaram moderado potencial irritante para a pele, embora o 

tensoativo puro tenha sido considerado severo quanto à irritação. O extrato de A. 

cathartica apresentou leve potencial irritante. 

 O presente trabalho permitiu obter SNE com características físicas e físico-

químicas adequadas para este tipo de sistemas e com forte potencial como veículo 

para aplicação do extrato de A. cathartica como fitocosmético antioxidante. 

Sugere-se a continuidade dos estudos buscando maiores evidências no 

comportamento das formulações quando aplicadas na pele, a comprovação da 

eficácia do produto em modelos in vivo e a análise de estabilidade do produto. 
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