
Acta Farm. Bonaerense 19 (3): 203-10 (2000) 
Recibido el 22 de mano de 2000 
Aceptado el 17 de junio de 2000 

Trabajos originales 

Caracteriza~go do Produto Seco por Aspersiio 
de Cecropia glazioui Sneth. (Cecropiaceae) 

Graziela HEBERLÉ, Letícia WEHRMANN & Pedro Ros PETROVICK * 
Programa de Pds- Graduacáo em Ciencias Farmaci?uticas, Faculdade de Farmácia, 

Utliversidade Federal do Rio Grande do Sul, Av. Ipiranga 2752, 
90610-000 Porto Alegre RS, Brasil 

RESUMO. O produto seco por aspersáo de Cecropia glazioui Sneth. (PCG) foi caracterizado qualitativa- 
mente através do perfil cromatogriifico por cromatografia em camada delgada (CCD) e cromatografia lí- 
quida de alta eficiencia (CLAE). Para a análise quantitativa por CLAE, foi empregada a metodologia de 
gradiente em fase reversa, considerando como marcador a isovitexina, flavonóide relatado para a espécie. 
Nas CCD e CLAE foi constatada a similaridade dos perfis cromatogr¿íficos da soluq5o extrativa e do PCG, 
indicando a estabilidade no ciclo de transformaHo. Na avaliaqáo do comportamento do PCG frente ao ar- 
mazenamento em ambientes com umidades relativas controladas, o produto mostrou-se sensível a ambien- 
tes com umidade relativa superior a 70%. O PCG foi caracterizado tecnologicamente através da análise 
granulométrica e do seu comportamento quanto as propriedades de movimentaqáo, acomodaqáo e densifi- 
caqáo, demonstrando ser um p6 fimissimo, pouco denso e com baixa capacidade de fluxo. 
SUMMARY. "Characterization of Cecropia glazioui Sneth. (Cecropiaceae) Spray-dried Extract". A Cecropia 
glazioui Sneth. Spray-dried extract (PCG) was characterized by thin layer (TLC) and high performance liquid 
chromatography (HPLC). Por quantitative purpose a gradient reversed phase HPLC method was developed, us- 
ing isovitexin, previously described for this plant, as chemical marker. Comparative TL€ and HPLC analysis be- 
tween plant raw material, aqueous extractive solution and PCG showed the maintenance of the same chromato- 
grapliic profile. indicating the suitability of the selected technological steps. The storage behavior of PCG 
showed that the product is unstable at humidity higher thaii 70%. PCG was also characterized by particle size 
analysis and its flow, accommodation and densification properties, demonstrating to be a very fine powder, with 
low density and poor flowability. 

INTRoDu~~o 
A Cecropia glazioui Sneth. é utilizada pela 

populaciio como hipotensora, cardiotanica, diu- 
rética, antidiabética, na asma e na bronquite l .  

Su& atividade hipotensora foi comprovada e m  
humanos, assim como os  resultados e m  testes 
d e  toxicidade aguda e cronica foram promisso- 
res 2. 

As ac6es  cardiovasculares das  folha dessa 
planta vem sendo amplamerite pesquisadas nos 
últimos dez  anos 3, urna vez que  a hipertensao é 
o maior fator d e  risco para o desenvolvime~ito 
d e  complicacoes serias que  afetam o coraciio, o 
cerebro, os rins e o sistema vascular, resultando 
e m  altos índices d e  morte e incapacidade. No 
Brasil, cerca d e  14 milh6es d e  habitantes siio hi- 
pertensos 4. Uma das alternativas d e  tratamento 

é o medicamentoso para o qual podem ser em- 
pregados os produtos fitoterápicos. 

Entre os produtos derivados d e  plantas me- 
dicinais estiio os extratos totais ou  parciais, 1í- 
quidos ou  secos. O s  produtos secos podem ser 
elaborados através d e  diversas metodologias, 
dentre as quais se destaca a secagem por  asper- 
siio, pois apresenta importantes vantagens tec- 
nológicas, se comparada a outros métodos d e  
secagem. 

Os  produtos secos por aspersiio podem ser 
considerados como forma farmaceutica final ou  
como produto intermediário n o  ciclo d e  obten- 
ciio d e  outras formas farmaceuticas. Em ambos 
os casos, o estabelecimento de metodologias e 
parámetros d e  qualidade viio infiuir n o  sucesso 
d e  sua adequaciio como u m  medicamento. 
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Tratando-se de  produtos fitoterápicos, a 
complexidade de composi~iio da matéria-prima 
vegetal obriga o emprego de metodologias ade- 
quadas, corn a finalidade de  avaliar suas carac- 
terísticas químicas, f'isico-químicas, físicas, orga- 
nolépticas, microbiológicas, biológicas e tecno- 
lógicas. Sendo assim, o objetivo desse trabalho 
foi caracterizar o produto seco por aspersiio de 
Cecmpia glazioui (PCG) de forma que essas ca- 
racterísticas sirvam de parametro para o controle 
da qualidade desse produto. 

MATERIAL E MÉTODOS 
O produto seco por aspersiio de Cecropia 

glazioui caracterizado neste trabalho, foi produ- 
zido conforme a metodologia anteriormente es- 
tabelecida 5. 

Caractertzagao visual do PCG 
As características macroscópicas foram ava- 

liadas através da observacao visual da cor e as- 
pecto do pó. A forma das partículas foi observa- 
da por microscopia eletronica de varredura (mi- 
croscópio Philips série XL 20 tipo PW 6620/00). 

Determinug¿Zo do teor áe umiüuáe 
A umidade residual dos produtos secos por 

aspersiio foi determinada por gravimetria, utili- 
zando-se balanca corn sistema de secagem por 
infravermelho (Mettler LP 16). Os resultados, ex- 
pressos em percentual ponderal, representam a 
média de tres determinacoes. 

Análdse granulométrica do PCG 6.7  

A análise granulométrica do  extrato seco foi 
realizada através da medida d o  diametro de Fe- 
ret de 540 partículas, em microscópio óptico 
(Leitz), corn ocular de aumento de dez vezes, 
provida de nonio graduado, utilizando-se objeti- 
va corn aumento de quarenta vezes, sendo que, 
cada divisiio do  nonio corresponde a 3,4 pm. O 
produto seco por aspersiio foi analisado a seco. 
A distribuiciio granulométrica foi representada 
através de  histograma e o diametro médio das 
partículas foi determinado matematicamente pe- 
la média aritmética 8 e graficamente, a partir dos 
dados obtidos através das curvas RRSB (dm) e 
de distribuiciio granulométrica do PCG em fun- 
ciio da freqüencia acumulada percentual (dy3). 
O desvio padriio geométrico (amplitude de dis- 
tribuiciio ou padriio de distribuiciio) foi calcula- 
do  através da linearizaciio da curva de distribui- 
ciio geométrica, utilizando-se a equaeiio (1). 

Onde: 6 = desvio padriio geométrico; d, = dia- 
metro das partículas para freqüencia acumulada 
de 84% (pm); dm = dametro das partículas para 
freqüencia acumulada de 50% (pm). 

Outro método utilizado para a determinaciio 
d o  diametro médio de  partícula empregou o 
equipamento para análise de tamanho de partí- 
culas por difrac20 a laser (Coulter Multisizer 
IIe), utilizando-se uma dispersiio de  PCG em 
isopropanol. 

Deternainagao dindmka dbjiuxo 
O fluxo dos produtos secos por aspersiio foi 

avaliado pelo escoamento dinamico, através de 
um funil de polietileno, corn diimetro de carga 
de 10,3 cm, diametro de descarga de  1,7 cm e 
8,5 cm de altura. As cinco determinag6es foram 
realizadas em equipamento dotado de módulo 
de descarga automático e interface para micro- 
computador para gerenciamento de dados (Flu- 
xometro MQBAL. 1 Microquímica). Os parametros 
avaliados foram a velocidade de fluxo e a curva 
que descreve o escoamento. 

Deternainag¿Zo do dngulo de repouso 
O 3ngulo de repouso foi determinado pelo 

aparelho descrito anteriormente 9 e posterior- 
mente modificado 10. O mesmo consiste em um 
cilindro de vidro móvel ajustado a uma base fi- 
xa, acoplado a um motor que, quando aciona- 
do, separa o cilindro da base pela ascensiio do  
mesmo. Uma superficie vertical, dotada de pla- 
nilha, foi utilizada para registro da sombra pro- 
jetada pela incidencia de fonte luminosa sobre o 
cone formado pelo pó, após a elevaciio d o  cilin- 
dro contendo a amostra. Foram realizadas 10 
determinacks utilizando-se 10 m1 de PCG me- 
didos em proveta. As medidas foram realizadas 
através do registro dos angulos dos ápices dos 
triingulos formados pelas sombras projetadas, 
segundo a equaciio (2): 

Onde: a = angulo de repouso e); b = angulo 
do ápice do triingulo projetado ("1. 

Determinagt30 áas áensirtades bruta 
e de compactag¿Zo 11.12 

Cerca de 10 g do  PCG foram exatamente pe- 
sados e transferidos para uma proveta de 50 m1 
corn o objetivo de determinar a sua densidade 
bruta, a qual consiste na ratiio entre o peso do 
PCG e o volume livremente ocupado por este. 
A densidade de compactaciio foi determinada 
corn auxílio de volúmetro de compactaciio U. 
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Engelsmann). O pó contido na proveta foi sub- 
metido a 10, 500 e 1250 quedas. O ensaio foi 
continuado corn séries de 1250 quedas até que 
a diferenca entre duas leituras subseqüentes fos- 
se igual ou inferior a 1 ml. A densidade de com- 
pactaciio corresponde 3 raziio entre o peso do 
PCG e o volume final ocupado por este. Os va- 
lores da densidade bruta e de compactaciio re- 
presentam a média de tres determinacoes. 

Determinag¿Zo do fator de Hausner 7 

O fator de Hausner (FH) foi determinado 
através do quociente entre as densidades de 
compactaciio e bruta do produto seco nebuliza- 
do. O mesmo expressa a média entre os tres re- 
sultados obtidos a partir dos valores individuais. 

Determinugao áo índice de 
compressibUidade 13 

O índice de compressibilidade (IC) foi calcu- 
lado segundo a equaciio (3). Corresponde 3 mé- 
dia dos índices de compressibilidade calculados 
a partir dos valores individuais de densidades 
de cotnpacta@o e bruta obtidos através de tres 
determinac6es. 

Onde: ZC = índice de compressibilidade (%o); dc 
= densidade de compactaciio (gíml); db = den- 
sidade bruta (gíml). 

Determina~ao da compactabUiáade 12 

Em cada ensaio, utilizaram-se aproximada- 
mente 10 g do produto seco para a determina- 
ciio dos volumes compactados parciais após 10 
(Vi& e 500 (Vsd quedas em volúmetro de com- 
pactaciio. A compactabilidade (C) foi determina- 
da pela diferenca entre esses volumes. O resul- 
tado corresponde 3 média de tres valores de C 
calculados a partir dos valores individuais de 
tres detetminac6es. 

Comportamento em ambientes corn 
umidades relativas controladas 

Foi avaliado o comportamento do extrato se- 
co por aspersao em ambientes de 26%, 70% e 
99% de umidade relativa. Para tanto, foram pre- 
parados 500 m1 de soluc6es saturadas corn de- 
pósito de sólido de acetato de potássio para 
umidade relativa de 26%, de nitrito de sódio pa- 
ra 70% de umidade relativa e de fosfato dibásico 
de sódio para 99?? de umidade relativa 14.15. Es- 
sas solucks foram transferidas para dessecado- 

res, nos quais a umidade relativa foi monitoriza- 
da através de termo-higrametro digital (TFA), 
corn precisiio de t 5% na mediciio da umidade 
relativa e I 2 *C na temperatura. Os dessecado- 
res foram armazenados ao abrigo da luz solar e 
mantidos íi temperatura constante de 22 QC. NOS 
dessecadores foram colocados cinco pesa-filtros, 
previamente tarados e destituídos de tampa, 
contendo cerca de 300 mg do PCG exatamente 
pesados. Como controle foram utilizados tres 
pesa-filtros vazios. A avaliaciio da sorciio de 
água foi realizada por gravimetria, através de 
balanca corn sistema de secagem por IV, deter- 
minando-se a diferenca de peso, inicialmente, 
após 24 horas e, posteriormente, a cada 48 ho- 
ras, totalizando 17 dias de exposiciio. Os resul- 
tados, que representam a média de cinco deter- 
minacoes, foram expressos em percentual pon- 
deral do aumento ou dirninuiciio de massa. 

Na determinaciio do comportamento dos ne- 
bulizados frente 3 umidade, também foram ob- 
servadas as alteracoes das características'ma- 
croscópicas dos mesmos. 

Cromatografsa em camada delgada 
Foi realizada cromatografia comparativa en- 

tre a soluciio extrativa aquosa e o extrato seco 
por aspersiio, o qual foi diluído qualitativamente 
em metanol, utilizando-se como padriio a isovi- 
texina e o seguinte sistema: placa de gel de síli- 
ca para cromatografia em camada delgada sobre 
folha de alumínio (GFZ5,, Al SilG/W, Whatrnan, 
4420222), rtbutanol: água: ácido acético (30:10:10 
V/V). A detecciio das manchas foi realizada pela 
aplicaciio do reagente natural A 0,5% e soluciio 
metanólica de polietilenoglicol 2000 a 30% 
(rnm e observaciio sob luz UV, em 366 nm. 

Cromatografsa ~ u i d a  de alta efIcienah 
Para a cromatografia líquida de alta eficien- 

cia foi empregado o sistema de gradiente em fa- 
se reversa utilizando-se cromatógrafo líquido de 
alta eficiencia Shimadzu composto por injetor 
automático SIL-lOA, controlador de gradiente de 
baixa pressiio FCV-lOAL, misturador de solven- 
tes SUS, bomba para cromatógrafo líquido LC- 
lOAD, módulo de comunicaciio CBM-lOA, de- 
tector UV/VIS SPD-lOA, unidade de desgaseifi- 
cacao DGU-2A e programa de gerenciamento e 
avaliaciio de dados CLASS LC 10. As condicoes 
cromatográficas consistiram em: coluna de di- 
metiloctadecilsilano 4 pm (3,%150 mm) Nova- 
Pak c18@ Waters, injecao automática da amostra 
corn volume de 20 p1, gradiente de acetonitrila e 
água acidificada corn ácido acético glacial (5; 
95%) e detec@o no ultraviolea (340 nm). O re- 
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gime de eluicao foi programado em funcio do 
tempo durante 11 minutos sob o fluxo de 1,2 
ml/min. A amostra foi preparada a partir da dis- 
solu@o de cerca de 0,3 g de PCG, exatamente 
pesados, em água, em baliio volumétrico de 50 
ml. Alíquota de 1,O m1 desta solug5o foi diluída 
com metanol, em baliio volumétrico de 10 ml. 

DISCUSSAO DOS RESULTADOS 
Através das eletromicrografias por microsco- 

pia de varredura percebe-se que as pardculas 
do extrato se apresentam na forma esférica, 
ocas com a superficie rugosa, e de diametros 
variados (Figura 1). 

A análise granulométrica por microscopia 
ótica do PCG (Figura 2A) demonstrou que a 
maior parte das partículas do PCG (80%) encon- 
tram-se entre 1,7 e 8,5 pm, sendo que 565% es- 
tiio na faixa de 5,l a 8,5 pm. Esse pó pode ser 
caracterizado como finíssimo 16. Foi utilizada 
também a difraciio a laser (Figura 2B) cujos re- 
sultados demonstraram que a maior parte das 
partículas do PCG (75%) encontra-se entre 6,571 
e 17,20 pm diferenciando-se daqueles obtidos 
por microscopia ótica. 

Existem várias metodologias para a avaliaciio 
dos dados obtidos por microscopia ótica, como 
as curvas de distribuiciio granulométrica e a re- 
de de distribuicao. Os resultados da aplicaciio 
dessas na caracterizagao do PCG podem ser vi- 
sualizados na Tabela l .  No entanto a compara- 
ciio desses dados toma-se difícil pelas divergen- 
cias entre os valores obtidos pelos diversos mé- 
todos o que demonstra a inviabilidade & com- 
paracoes entre os mesmos 8. Esses resultados, 
no entanto, poder20 ser utilizados como compa- 

vativos em outros trabalhos que utilizarem al- 
gum dos métodos abordados. Os parametros 
que melhor expressam a distribuiciio granulo- 
métrica de materiais particulados siio o diametro 
médio e a faixa de dispersiio dos dados que é 
representada pelo desvio padriio. 

É possivel calcular o desvio padriio geomé- 
trico através da linearizaciio da curva de distri- 
buicao geométnca por escala de probabilidade, 
no eixo das abcissas, e a escala logarítmica, no 
eixo das ordenadas 7. Nesse caso, a linearizaciio 
nao ocorreu, sendo viabilizada com a utiliza@o 
da escala de probabilidade, no eixo das abcis- 
sas, e de escala linear no eixo das ordwa&s. 
Os resultados, entretanto, foram identicos nas 
duas curvas, podendo-se utilizar as duasformas 
de escalas na curva de distribuiciio granulomé- 
trica para a caracterizaciio do produto. 

Wells (1988) descreve como pós com ampla 
faixa granulométrica aqueles que apresentam 

Figura 1. Eletrornicrografia do produto seco por as- 
persa0 de Cecropiu glazioui A: evidenciando a forma 
esférica das partículas em diametros variados 
(3500X), B: evidenciando aspecto de partícula com 
ruptura e interior oco (8500 X), C: evidenciando a es- 
trutura de superficie porosa (12000 X). 

Método &u (lud * S (w) 

Micmcopia ótica 
Aritmético 6,83 4,02 
CDG 483 1,93 
CDG linearizada 4,81 1,91 
RRSB 6,80 1,65 

DifagZo a iaser 
CDG 8,31 2,24 

Tabela 1. Resultados da avalia~iio dos dados da aná- 
lise granulométrica realizada pelos diversos métodos. 
dm: diametro médio das partículas; S: amplitude de 
distribuigo granulométrica, CDG Curva de distribui- 
@o granulométrica. 
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Faixa granulométrica média (pm) Faixa granulométrica média (p) 

Figura 2. Histogramas da distribui@o granulométrica do produto seco por aspersáo de GcropM glazioui 
Sneth. A: microscopia ótica; B: difra@o por raio laser. 

db dc mi IC C a u 
Wml) wm ( O h )  (mi) (9 Ws) 

Média 0,239 0,426 1,782 43,875 11,333 40 23,36 

S 0,001 0,010 0,039 1,225 0,289 4,18 0,27 

CV % 0,602 2,271 2,201 2,791 2,547 10,46 1,18 

Tabela 2. Dados referentes as anáiises do comportamento do produto seco por aspersáo quanto'as suas 
propriedades de movimentacáo, acomodaciio e densificagáo. db: densidade bruta; dc: densidade de 
compactacáo; FH: fato de Hausner; IC: índice de compressibilidade; C. compactabilidade; a: angulo de 
repouso; VJ velocidade de fluxo. 

desvio padriio geométrico 2 2 e, com tipicamen- 
te estreita, aqueles com valores próximos 2 1,5. 
Conforme e s a  especificaciio, a faixa granulomé- 
trica do PCG é considerada estreita pelos méto- 
dos RRSB e CDG e ampla pelo método aritméti- 
co na microscopia ótica e CDG na difra@o a la- 
ser. 

A definiciio dos próximos passos do proces- 
samento tecnológico de materiais particulados 
está condicionada ao seu comportamento de 
fluidez, que é infiuenciado pelas características 
de composiciio e de estrutura desses materiais. 
Assim, as informacoes fornecidas pela análise 
granulométrica, associadas iquelas que avaliam 
as propriedades de movimenta@o e densifica- 
ciio (Tabela. 2), permitem esta avalia@o. 

O PCG, é um pó leve, quer em estado solto 
ou após o alcance da estabilidade do seu siste- 
ma de empacotamento. Tal característica pode 
ser explicada pelo fato das partículas serem 
ocas, bem como pela influencia da presenca do 
adjuvante de secagem. O dióxido de silício co- 
loidal, quando contido em produtos secos por 
aspersiio, confere-lhes uma menor densidade. 
Parece nao haver uma relaciio direta entre a 
concentraciio adicionada desse adjuvante e o 
parametro medido 17. 

A diferenca entre db e dc pode dar uma in- 

dicacáo sobre o comportamento do sistema de 
empacotamento e o fluxo de um material sólido 
particulado. Quanto maior essa diferenp, teori- 
camente, melhor será o fluxo e menos estável 
seu sistema de empacotamento 18. 

O índice de compressibilidade (IC), assim 
como o fator de Hausner (FH), silo dados que 
permitem a avaliaciio da estabilidade de empa- 
cotamento de um material particulado. Valores 
baixos & ZC e FH configuram pós com maior 
estabilidade de empacotamento, o que contribui 
para maiores angulos de repouso. O I c é ,  tam- 
bém, considerado um método indireto para ava- 
liaciio do fluxo. O valor de IC encontrado para 
o PCG foi superior a 40, o que caracteriza pós 
com fluxo extremamente pequeno 19. 

Outra informaciio pertinente 2 avaliaciio do 
fluxo, além do tipo de sistema de empacota- 
mento, é dada pelo FH. Esse fator, além de de- 
pender da metodologia empregada para a deter- 
mina@~ das densidades, é influenciado pelo 
coeficiente de fricciio interparticular, pelo ta- 
manho e pela forma das partículas. O fluxo será 
maior quanto menor for o seu valor. 

O angulo de repouso (a) depende, essen- 
cialmente, da forca & fricgiio entre as partículas 
do pó, influenciando as características de fluxo 
e a estabilidade de empacotamento. O valor do 
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2ngulo de repouso embora possa ser influencia- 
do pelo método de medida utilizado, permite de 
forma geral, empregar como orientaciio os se- 
guintes valores como pariimetros: valores meno- 
res que 25" caracterizam um fluxo excelente; 
entre 25" e 30°, fluxo bom; entre 30" e 40°, flu- 
xo aceitável e acima de 40°, fluxo muito pobre 7. 

Em geral, extratos secos por aspersáo apresen- 
tam valores altos & a, indicando que possuem 
elevado atrito interparticular e fluxo pobre. Tais 
características podem estar relacionadas ao pe- 
queno tamanho de partícula, 2 grande superficie 
específica e ao tipo de superficie das partículas 
do pó. O valor de a determinado para o PCG 
(Tabela 2) o caracteriza, igualmente, como pos- 
suidor de fluxo & aceitável a pobre. 

A compactabilidade (C) permite quantificar a 
característica de densificacáo de um pó e predi- 
zer seu comportamento em passos tecnológicos 
subseqüentes. Valores de C superiores a 20 m1 
implicam dificuldades potenciais tanto em nível 
de enchimento, decisivo para cápsulas e com- 
primidos, quanto em capacidade de compressiio 
12. O valor de C encontrado para o PCG foi bas- 
tante inferior a 20 rnl, sugerindo que este pro- 
duto niio possui dificuldades potenciais relacio- 
nadas 3s necessidades de enchimento ou de 
compressáo. 

A curva de escoamento em funcáo do tempo 
(Figura 3) expressa o fluxo dinamico do PCG. O 
comportamento de fluxo dado pela alteracáo da 
massa do pó em Fungo do seu tempo de escoa- 
mento, pode ser descrito por uma equacáo poli- 
nomial de quinta ordem corn coeficiente de co- 
rrelaciio de 0,9995. 

A forma convexa do gráfico define o tipo de 
fluxo nucleado. Esse comportamento de fluxo 
se caracteriza pela acá0 das forcas coesivas in- 
terparticulares que ocasionam a montagem e 
desmontagem periódica e contínua de pontes 
internas 18. 

A análise cromatográfica em camada delgada 
do PCG foi empregada corn o objetivo de verifi- 
car a estabilidade química frente 2s condicoes 

Figura 3. Escoamento dinamico do produto seco por 
aspersao de Cecropia glazioui. 

da operaczio de secagem por aspersiio. Através 
da comparaciio do perfil cromatográfico, núme- 
ro e intensidade das manchas do PCG corn o do 
extrato aquoso percebe-se que nao ocorreu o 
aparecimento de novas manchas nem alteraciio 
nas demais características das manchas existen- 
tes, indicando a manutencáo da qualidade do 
PCG. Foi constatada a presenca de uma mancha 
de coloracáo laranja de comportamento semel- 
hante ao do padráo de isovitexina, cujo Rf cal- 
culado foi de 0,69. 

A cromatografia líquida de alta eficiencia foi 
realizada como método de comparaciio, caracte- 
rizacáo e doseamento do PCG utilizando-se, co- 
mo referencia, a soluciio padriio de isovitexina. 
Os parametros que definem a eficiencia do sis- 
tema se encontram descritos na Tabela 3. O fa- 
tor de capacidade caracterizou o sistema como 
de ótimo desempenho para o pico de interesse. 
A seletividade para o mesmo foi adequada. 

A resolucáo do pico de interesse (pico 3) 
dos picos imediatamente adjacentes demonstra 
uma separacáo compatível corn o objetivo de 
quantificaciio. O valor de resoluciio próximo a 1 
para o pico imediatamente anterior ao de inte- 
resse garante que a sobreposicáo é inferior a 
2%, sendo que, o valor de resolucáo calculado 
para o pico imediatamente posterior ao de inte- 
resse é superior a 1,25, o que define uma sepa- 
racáo completa (Tabela 3) 7-20. 

Deste modo o sistema cromatográfico desen- 
volvido pode ser empregado tanto para análises 
quantitativas como qualitativas do PCG corn re- 
lacáo ao pico de interesse que apresenta o mes- 
mo comportamento que a isovitexina. 

Comparando-se os cromatogramas da solu- 
ciio extrativa aquosa e o do PCG (Figura 4) no- 
ta-se, no cromatograma do PCG, a reproduciio 
do perfil cromatográfico obtido para a solucáo 
extrativa bem como dos picos majoritários corn 
tempos de retenciio brutos de 1,5, 2,8, 4,6, 6,1 e 
8,4 min, ressaltando a manutenciio da qualidade 
após a operacáo de secagem por asperszio. 

O método por CLAE desenvolvido possibili- 
tou o doseamento do PCG, que resultou na 
concentraczio de 5,036 mg I 0,037 (0,727 %o> de 
isovitexina em 1 g de produto. 

A avaliacáo do comportamento de extratos 
secos frente 2 umidade ambiental teve como 
objetivo verificar a estabilidade do produto, pre- 
vendo, através de seu comportamento, as condi- 
caes ambientais ideais para a producáo, armaze- 
namento e transporte. 

O experimento foi realizado durante 17 dias, 
entretanto, foi interrompido para as amostras 
submetidas a 99?? de urnidade relativa (UR), por 
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Pico TR (mln> A írnVís> k' Rs N a 

Padriio 4,633 410111 3,20 - 686 - 

Amosira (pico 3 )  4,635 358710 3,42 0 , 7 0 a  801 1,26a 
1,84p 1,40p 

Tabela 3. Parametros relacionados ao desempenho do sistema cromatográfico. TR. tempo de reten~áo bruto; A: 
área; k: fator de capacidade; Rs: resolucao; N. número de pratos teóricos; a: seletividade; a: valor relacionado 
ao pico inlediatamente anterior; P: valor relacionado ao pico irnediatamente posterior. 

Figura 4. Cromatografia líquida de alta eficiencia da 
solucáo extrativa aquosa (-), do produto seco por 
aspersáo de Cecropia glazioui (----) e do padriio iso- 
vitexina (- - -1. 

apresentarem crescimento de fungos ao comple- 
tarem 7 dias de exposiciio, mesmo quando reali- 
zada a repeticáo deste ensaio. 

A textura do PCG bem como sua coloraciio 
mantiveram-se inalteradas na umidade relativa 
de 26%. Entretanto, após cinco dias de exposi- 
ciio 2s umidades relativas de 70 e W ?  houve al- 
teraciio da coloraciio e da textura do extrato. O 
PCG exposto 2 umidade relativa de 70% apre- 
sentou alteraciio gradual de cor, até atingir a co- 
loraciio marrom claro, e sua consistencia tor- 
nou-se levemente pastosa e aderente no quinto 
dia. Ao submeter-se o PCG 2 umidade relativa 
de W ? ,  observou-se que este alterou sua colo- 
raciio para marrom escuro, sendo essa alteraciio 
também gradual, mas niio homogenea, inician- 
do-se pelo aparecimento de pequenos pontos 
escuros, após 24 horas de exposica'o, e aumento 
do tamanho desses pontos até chegar 2 homo- 
geneidade, no quinto dia. A sua consist3ncia 
tornou-se pastosa e mais aderente do que na si- 
tilacio anterior, formando-se uma massa com- 
pacta. 

A sorciio de umidade percentual determina- 
da por gravimetria está representada através das 
isotemas de sorciio de água na Figura 5. Obser- 
va-se que, para o PCG exposto 2 UR de 26%, o 
peso do PCGse mantém constante. Para o PCG 
mantido na UR de 70%, percebe-se absorcao de 

Figura J. Representa@o gráfica da sorcáo de umida- 
de do PCG nas umidades relativas de 26 (0) , 7 0  (A) 
e 99% (O). 

umidade nas primeiras 24 horas, provocando al- 
teraciio do seu peso em 13,46%, mantendo-se 
praticamente constante, com coeficiente de va- 
riaciio 1,85%, no decorrer dos 17 dias de exposi- 
@o. Com o PCG exposto i UR de W ? ,  ocorre 
absorciio aescente de urnidade, entretanto, niio 
se pode prever o momento em que a absorciio 
se toma constante, pois o aumento de massa 
pode estar relacionado ao aescimento de fun- 
gos. Tal fato levou a interrupciio do experimen- 
to. 

O crescimento microbiano ocorrido no PCG, 
quando submetido 2 UR de 99%, foi causado 
pelo fungo Tricbotbecium sp, a j a  presenca nao 
foi detectada no mesmo sob condicoes normais 
de armazenamento. Isso indica a possibilidade 
de contarninaciio ambiental. 

CONCLUS~ES 
O PCG foi qualificado como um material 

particulado finíssimo, de baixa densidade, com 
fluxo pobre do tipo nucleado e sensível a am- 
bientes de umidade relativa superior a 70%. Isso 
indica a necessidade da adiciio de adjuvantes 
adequados ao seu processamento posterior, no 
caso de compressáo ou encapsulamento. 

A CLAE demonstrou a existencia de um pico 
com o mesmo tempo de retenciio do padriio de 
isovitexina e sistema com desempenho satisfató- 
rio, propício ao doseamento do PCG. O perfil 
cromatográfico da soluciio extrativa aquosa, tan- 
to na CCD quanto na C M ,  manteve-se após a 
secagem por aspersgo, nao sendo constatada a 
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presenca de  produtos de degradacio no extrato 
após secagem, indicando sua estabilidade no ci- 
clo tecnológico. 
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