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RESUMO. Apesar da extensa utilização dos fitoterápicos, a qualidade destes medicamentos muitas vezes é
deficiente e questionável. A tintura de Calendula officinalis L. tem um vasto emprego na obtenção de for-
mulações fitoterápicas semi-sólidas, por seus efeitos antiinflamatórios, antisépticos e cicatrizantes. Sendo
assim, o presente estudo objetivou a aplicação de metodologias estabelecidas pela legislação brasileira para
a caracterização e controle de qualidade do pó e tintura de C. officinalis, visando à padronização da tintu-
ra. Por meio de análises físicas e físico-químicas foram obtidos especificações farmacognósticas condizen-
tes com as da literatura, além de constatar a identidade do material vegetal através da detecção do marca-
dor químico rutina e ácido clorogênico por cromatografia em camada delgada (CCD). Através da valida-
ção do método de quantificação por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) foi possível estabele-
cer a concentração de rutina na tintura (463 μg/mL) e assegurar a sua qualidade. Estes resultados propor-
cionaram a padronização da tintura de C. officinalis.
SUMMARY. “Standardization of Calendula officinalis L. Tincture for its Use in Semi-solid Phytotherapic For-
mulations”. Despite the extensive use of phytotherapics, the quality of these drugs is often poor and questionable.
The tincture of Calendula officinalis L. has a wide employment in the production of semi-solid phytotherapic
formulations for their anti-inflammatory, antiseptic and healing effects. Thus, this study aimed at the implemen-
tation of methodologies established by Brazilian legislation for the characterization and quality control of dust
and tincture of calendula, aiming at standardization of the tincture. Fharmacognostic specifications, consistent
with the literature, were obtained by physical and physico-chemical analyses. In addition, the detection of rutin
and chlorogenic acid by Thin-Layer Chromatography (TLC) as chemical markers, were used to establish the
identity of the plant material. The validation of the quantification method by High Performance Liquid Chro-
matography (HPLC) made possible to establish the rutin concentration in tincture (463 μg/mL) and to ensure
their quality. These results provided the standardization of C. officinalis tincture.

INTRODUÇÃO
Em 1978, por meio da declaração de Alma-

Ata 1, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
definiu a sua posição a respeito da necessidade
de valorizar a utilização de plantas medicinais e
seus derivados fitoterápicos no âmbito sanitário,
tendo em vista que 80% da população mundial
utilizam essas plantas ou preparações destas no
que se refere à atenção primária a saúde 1. O
mercado mundial de fitoterápicos gira em torno
de 22 bilhões de dólares 2, no Brasil, de acordo

com a Abifisa, este setor movimenta anualmente
cerca de 2,3 bilhões de dólares em toda sua ca-
deia produtiva e emprega mais de 100 mil pes-
soas 3. Contudo, em meio à ascensão da utiliza-
ção dos fitoterápicos como alternativa terapêuti-
ca na medicina oficial, a qualidade dos produtos
farmacêuticos derivados de plantas medicinais
muitas vezes é deficiente e questionável, o que
pode estar relacionada a vários fatores, que vão
desde diferentes formas de cultivo, colheita, se-
cagem e condições de armazenamento do mate-
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rial vegetal até técnicas de desenvolvimento far-
macêutico para a obtenção do produto acabado
4,5. Segundo Farias et al. 6, colocar no mercado
produtos de segurança e eficácia estabelecidas é
um princípio ético que deve nortear a produção
de medicamentos. 

Em 2008 o Ministério da Saúde do Brasil ins-
tituiu o Programa Nacional de Plantas Medici-
nais e Fitoterápicos dentro do Sistema Único de
Saúde. Esta medida beneficiará diversos setores
da cadeia produtiva desde o cultivo das plantas
até a produção do fitoterápico, com intuito de
gerar emprego e renda, de desenvolvimento lo-
cal e estruturação dos setores envolvidos na
produção. Além de incentivar à pesquisa, de-
senvolvimento de tecnologia e inovações nas di-
versas etapas da cadeia produtiva de fitoterápi-
cos 7. O que resultará na ampliação do arsenal
terapêutico oferecidos pelo SUS aos usuários,
com garantia da sua qualidade, segurança e efi-
cácia, na perspectiva da integralidade da aten-
ção básica à saúde pública.

Calendula officinalis L. é uma herbácea
anual de origem européia, adaptada ao Brasil e
pertencente à família Asteraceae, utilizada ex-
tensivamente na fitoterapia por suas atividades
antiinflamatórias, cicatrizantes e antibacterianas
8,9. Dentre as classes de metabólitos secundários
mais pesquisados nesta espécie estão os flavo-
nóides, responsáveis por grande parte de suas
atividades biológicas, destacando-se o heterosí-
deo flavonoídico rutina, como um dos marcado-
res químicos de interesse na padronização dos
derivados vegetais oriundos da Calendula offici-
nalis L. 8,10,11.

Alguns trabalhos têm relatado a importância
do controle de qualidade desta espécie para a
padronização dos seus derivados fitoterápicos.
Em estudo realizado por Lalla et al. 12, foi avalia-
da a qualidade de duas amostras de tintura mãe
de C. officinalis oriundas da Índia e da Alema-
nha por meio de obtenção de perfis cromato-
gráficos em camada delgada de alta eficiência
(CCDAE) utilizando-se os biomarcadores rutina
e quercetina. Os resultados indicaram ausência
total da rutina na tintura mãe procedente da Ín-
dia, entretanto, tanto a rutina quanto a querceti-
na estavam presentes na tintura mãe procedente
da Alemanha, demonstrando claramente a dife-
rença na detecção dos marcadores indicados pa-
ra as tinturas mães de C. Officinalis L. produzi-
das nos dois países. Além disso, Bilia et al. 13

avaliaram a estabilidade química dos constituin-
tes flavonoídicos da tintura de C. officinalis ob-
tidas em diferentes graduações alcoólicas (40 e

60% v/v) através de testes de estabilidade térmi-
ca acelerado e de longo prazo utilizando CLAE.
Os resultados demonstraram que a tintura de C.
officinalis 60% v/v apresentou maior vida útil
em prateleiras. Comprovando a importância da
escolha da graduação alcoólica na manutenção
dos constituintes flavonoídicos da tintura.

Em decorrência do relevante emprego desta
espécie na obtenção de formulações fitoterápi-
cas semi-sólidas em escala mundial, o presente
estudo teve como objetivo a aplicação de meto-
dologias estabelecidas para a caracterização e
controle de qualidade da matéria-prima vegetal
e do derivado da droga vegetal, exigidos pela
legislação brasileira, a RDC n° 48 de 2004, que
dispõe sobre a normatização do registro de me-
dicamentos fitoterápicos 14, e por monografia da
espécie em estudo 15, visando à padronização
da tintura hidroalcoólica de C. Officinalis. 

MATERIAL E MÉTODOS
Material vegetal

As flores secas e pulverizadas da Calendula
officinalis L. (Lote: CALE 06/02, conforme laudo
emitido) utilizadas no estudo, foram adquiridas
no mercado brasileiro por uma empresa espe-
cializada na comercialização de matérias-primas
vegetais em todo país, situada na cidade de Ri-
beirão Preto no estado de São Paulo. 

Reagentes e soluções de referência
O padrão de rutina foi adquirido da Sigma-

Aldrich® (pureza 95%), os solventes de grau
HPLC utilizados na preparação da fase móvel e
preparação das soluções padrões de rutina fo-
ram o acetonitrila e etanol absoluto respectiva-
mente, obtidos da J.T.Baker® (Mallinckrodt Ba-
ker Inc. Philipsburg, NJ). O acetato de etila, áci-
do fórmico e ácido acético glacial da Vetec®
(Vetec Química Fina Ltda, Rio de Janeiro). 

Caracterização física e físico-química do
pó das flores de Calendula officinalis L.
Propriedades organolépticas

Foram observados a coloração, o odor e o
sabor das flores pulverizadas da C. officinalis
segundo especificações da Farmacopéia Brasilei-
ra 15. 

Determinação da distribuição granulométrica
Aproximadamente 10 g do pó foram subme-

tidos a uma série de tamizes de diferentes aber-
turas de malha agitados por 30 min em agitador
eletromagnético para peneiras (Modelo Bertel).
A análise foi realizada em triplicata 16. 



346

NUNES K.M., BARBOSA W.L.R., OZELA E.F. & SILVA JÚNIOR J.O.C.

Determinação de perda por dessecação
O teor de umidade foi determinado em tri-

plicata por aquecimento em estufa termoestati-
zada (Quimis) a 105 °C, utilizando-se cerca de
2,0 g do pó em pesa-filtros 16.

Determinação do teor de cinzas totais
O teor de cinzas totais foi determinado em

triplicata por incineração das cinzas em forno
mufla a 450 °C, utilizando-se cerca de 2,0 g de
pó em cadinhos 16.

Preparação da tintura
Para obtenção da tintura hidroalcoólica das

flores de Calendula officinalis L., utilizou-se o
método de extração por maceração do pó das
flores em etanol 70° GL 17.

Caracterização química e físico-química
da tintura de flores de Calendula officinalis
L.
Determinação da densidade aparente

Foi realizada em triplicata utilizando-se o
método da picnômetria 15.

Determinação do pH
Foi realizado em potenciômetro (Meter®)

previamente calibrado com soluções tampão pH
4,0 e 7,0 e os resultados correspondem à média
de três determinações independentes 15.

Determinação do resíduo seco 
Amostras em triplicata (2,0 g da tintura) fo-

ram transferidas para cápsulas de porcelana,
evaporadas à secura em banho de água e leva-
das a resíduo seco em estufa a 105 °C 18. 

Prospecção Química 
Na análise fitoquímica da tintura, investigou-

se qualitativamente a presença dos seguintes
metabólitos secundários em triplicata: ácidos or-
gânicos, açúcares redutores, alcalóides, aminoá-
cidos, antraquinonas, catequinas, depsídeos,
depsidonas, derivados da cumarina, esteróides,
fenóis, flavonóides, glicosídeos cardíacos, polis-
sacarídeos, proteínas, purinas, saponinas, ses-
quiterpenolactonas e outras lactonas, taninos e
triterpenóides, segundo metodologia proposta
por Barbosa 19.

Cromatografia em Camada Delgada (CCD)
A determinação do perfil cromatográfico da

tintura por CCD foi realizada através da técnica
de cromatografia e co-cromatografia por adsor-
ção em placa. Alíquotas de 60 µL da tintura e 20

µL da solução etanólica do padrão de rutina (1
mg/m), utilizada como referência, foram aplica-
dos sobre cromatoplacas de gel de sílica normal
(Merck®), eluídas com acetato de etila/ác.fórmi-
co/ác.acético glacial/água (100:11:11:26), revela-
das com reagente NP/PEG e visualizadas sob
luz ultravioleta de 365 nm 20. Logo após, as pla-
cas foram fotografadas e o valor do fator de re-
tenção (Rf) de cada zona cromatográfica foi cal-
culado.

Espectrometria na Região do
Infravermelho 

A espectroscopia de absorção na região do
infravermelho da tintura previamente liofilizada
(liofilizador Edwards - Edwards do Brasil) e pa-
drão de rutina foram realizadas em um espec-
trofotômetro com transformador de Fourier
(FTIR, Nicolet modelo Projete 460) utilizando
discos de KBr na região espectral de 4000 a 500
cm–1 .

Análise quantitativa por Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (CLAE)
Condições cromatográficas

A análise do marcador químico rutina na tin-
tura foi realizada em um cromatógrafo a líquido
de alta eficiência Merck Hitachi LaChrom® D-
7000 com detector no ultravioleta (UV) com ar-
ranjo de diodos. Empregou-se uma coluna Agi-
lent LiChrospher 100®, RP18 (5 ?m e 250 x 3,0
mm) mantida a temperatura de 26 °C. A fase
móvel foi constituída de uma mistura de aceto-
nitrila e água ultra-pura, a pH 3,0 ajustado com
H3PO4 a 50%, em gradiente linear, com fluxo de
1,3 mL/min durante 42 min. O volume da amos-
tra carregada foi de 50 µL sendo 20 µL injetados
pelo sistema de injeção Rheodyne . A análise foi
monitorada a 250, 280, 330 e 350 nm 21.

Validação
Na validação do método analítico emprega-

do para a quantificação do marcador químico
rutina na tintura de C. officinailis foram adota-
dos os seguintes parâmetros: seletividade, linea-
ridade, curva de calibração e repetibilidade
(precisão intra-corrida), segundo o Guia para
Validação de Métodos Analíticos e Bioanalíticos
da ANVISA 22. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização física e físico-química do
pó das flores de Calendula officinalis L.
Propriedades organolépticas

Uma das importantes etapas preliminares de
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identificação da matéria-prima é a avaliação dos
caracteres organolépticos 23. Desta forma, o pó
das flores de Calendula officinalis L. apresentou
cor castanaho-amarelado, odor fraco e sabor le-
vemente amargo, conforme especificações far-
macopeicas 15. 

Determinação da distribuição granulométrica
A determinação da distribuição granulométri-

ca de drogas vegetais avalia a superfície de con-
tato disponível para interação com o solvente
utilizado na obtenção do derivado vegetal, sen-
do assim, um parâmetro preliminar de suma im-
portante para a escolha do processo de extração
adequado 24. Após a tamização do pó das flo-
res de Calendula officinalis L., constatou-se que
as partículas passaram em sua totalidade pelo
tamis de malha 710 µm e menos de 40% passa-
ram pelo tamis de malha 250 µm, caracterizan-
do-o como pó moderadamente grosso de acor-
do com especificações farmacopeicas 16, ilustra-
do na Fig. 1. Contudo, este resultado foi diver-
gente ao emitido pelo laudo técnico da matéria-
prima vegetal em estudo, o que reforça a neces-
sidade da confirmação dos resultados de laudos
técnicos emitidos por empresas fornecedoras de
insumos farmacêuticos e matérias-primas vege-
tais, bem como a qualificação desses fornecedo-
res, pois segundo Carvalho et al. 5 a qualidade
da matéria-prima vegetal é a determinante ini-
cial da qualidade do fitoterápico. 

dos limites estabelecidos em sua monografia far-
macopeica, que relata valor máximo de 12% 15.
Sob o ponto de vista tecnológico e de produ-
ção, este resultado é de grande relevância para
assegurar a estabilidade microbiológica e quími-
ca da formulação fitoterápica, uma vez que, teo-
res de umidade acima do especificado propi-
ciam a proliferação de fungos e bactérias, assim
como, possíveis degradações de substâncias
químicas por processos de hidrólise mesmo em
um curto prazo. Além disso, servem também co-
mo parâmetro de controle da qualidade do pó
das flores de Calendula officinalis L. 24,25. 

Na determinação do teor de cinzas totais do
pó, o resultado obtido foi de 12,77%, que se en-
contra acima do limite especificado por sua mo-
nografia, máximo de 10%. A realização deste
ensaio permite verificar prováveis impurezas
inorgânicas não-voláteis, e quando o teor de
cinzas é superior ao permitido, provavelmente,
seja indício de procedimentos de colheita e pós-
colheita inadequados 26.

Caracterização química e físico-química
da tintura de flores de Calendula officinalis
L.

Após o processo de obtenção, as tinturas de-
vem passar por vários ensaios de qualidade
dentre eles: identificação, características organo-
lépticas, densidade, resíduo seco, pH e quantifi-
cação de compostos marcadores 27. Todos estes
ensaios são importantes para assegurar a quali-
dade da tintura.

Determinação da densidade aparente, pH e resí-
duo seco 

O valor da densidade aparente encontrado
foi de 0,89 g/cm3, o qual se manteve dentro do
limite preconizado para tinturas 0,87 e 0,98
g/cm3 28. O valor de pH encontrado para a tin-
tura de calêndula foi de 4,79, o que a caracteri-
zou como ácida. Este resultado representa um
dado determinante na escolha dos adjuvantes
empregados na formulação fitoterápica, além de
ser um fator de influência na estabilidade de
formulações 25. O percentual de resíduo seco da
tintura foi obtido a 105 °C expresso em 9,6%
(m/m). A determinação do resíduo seco é um
parâmetro fundamental e preliminar quando se
objetiva alcançar a eficácia de uma formulação
fitoterápica, pois este ensaio implica na quantifi-
cação das substâncias extraídas da planta atra-
vés da eliminação do solvente extrator, sendo
assim, esse percentual é um indicativo da con-
centração da tintura 29.

Figura 1. Determinação da distribuição granulométri-
ca do pó de Calendula officinalis L.

Determinação de perda por dessecação e
do teor de cinzas totais

A perda por dessecação expressa o percen-
tual de umidade residual da droga vegetal. O
valor obtido nessa análise para o pó de C. offi-
cinalis foi de 11,42%, o qual se encontra dentro
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Prospecção Química 
As análises fitoquímicas visam estabelecer

quais classes de metabólitos secundários estão
presentes no material vegetal intermediário por
meio de reações de identificação específicas pa-
ra cada classe. Na Tabela 1 estão descritos os
resultados obtidos nesta análise para a tintura
de C. officinalis. A detecção de vários tipos de
flavonóides foi um importante indício para con-
firmar a identidade da matéria-prima em estudo.

Cromatografia em Camada Delgada (CCD)
O perfil cromatográfico por CCD obtido para

tintura de Calendula officinalis L. ilustrado na
Figura 2, apresentou uma zona cromatográfica
fluorescente amarela com valor de Rf (0,4) idên-
tico ao padrão de rutina na co-cromatografia,
além de três zonas cromatográficas fluorescentes
azuis que podem ser atribuídas aos ácidos clo-
rogênico, caféico e isoclorogênico com os res-
pectivos valores de Rfs (0,5 - 0,75 - 0,85) idênti-
cos aos valores de Rfs descritos na literatura 20.
A monografia farmacopeica desta espécie reco-
menda que para a sua caracterização e controle
de qualidade, é necessário a determinação da
presença, por meio de CCD, do flavonóide ruti-
na e do ácido clorogênico 15. Portanto, através
da análise qualitativa por CCD, foi caracterizado
na tintura a presença dos marcadores químicos
rutina por co-cromatografia e de ácido clorogê-
nico por comparação com a literatura, compro-
vando assim a identidade da tintura.

Classe Positivo Negativo Indicativo

Saponinas x
Açúcares redutores x
Polissacarídeos x
Proteínas e Aminoácidos x
Fenóis e Taninos Indicativo p/ fenóis
Flavonóides x
Flavonas / Flavonóis e Xantonas x
Leucoantocianidinas / Catequinas e Flavanonas x
Flavonóis / Flavanonas / Flavanonóis e Xantonas x
Alcalóides x
Purinas x
Glicosídeos cardíacos x
Catequinas x
Derivados Benzaquinonas / Naftoquinonas e Fenantraquinonas x
Sequiterpenolactonas e outras lactonas x
Esteróides e Triperpenóides x
Azulenos x
Carotenóides x
Depsídios e Depsidonas x
Derivados de Cumarina x
Antraquinona x

Tabela 1. Prospecção química da tintura de flores de Calendula officinalis L.

Espectrometria na Região do Infravermelho 
O padrão de referência rutina apresentou

bandas de absorção características dos grupos
funcionais de sua estrutura molecular 30,31. A in-
terpretação do espectro de infravermelho do ex-
trato liofilizado foi realizada com base nos gru-
pos funcionais característicos apresentados pelo
padrão de rutina, uma vez que, foi o marcador
químico escolhido para a padronização da tintu-
ra de Calendula officinalis L. Bandas de absor-
ção semelhantes às apresentadas pelo espectro
de absorção da rutina foram identificadas no es-
pectro do extrato liofilizado, tais como em 3408
cm–1 atribuída a hidroxila fenólica, em 2922
cm–1 referente à ligação C–H de aromáticos, em
1628 cm–1 correspondente ao estiramento do
grupo carbonila (C=O), em 1460 cm–1 e 1406
cm–1 referentes aos estiramentos de anéis aro-

Figura 2. Análise por
CCD da Tintura de Ca-
lendula officinalis L.
Eluente I: Acetato de
Etila-Ácido fórmico-Áci-
do Acético Glacial-Água
(100:11:11:26); revelador
NP/PEG. Observação
sob luz UV 365 nm; P-
Padrão de rutina; T- Tin-
tura de Calendula offici-
nalis L.
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máticos (C=C), e a banda de absorção em 1048
cm–1 atribuída a ligação C–H do anel. Dessa for-
ma, através da comparação do espectro da ruti-
na (padrão) com o espectro do extrato liofiliza-
do de Calendula officinalis L. foi possível con-
firmar a presença dos grupos funcionais caracte-
rísticos da rutina no extrato, concretizando-se
em mais um parâmetro de caracterização e con-
trole de qualidade da tintura.

Análise quantitativa por Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência (CLAE)
Validação

É imprescindível que se faça a validação da
metodologia analítica empregada na quantifica-
ção de marcadores químicos em derivados das
drogas vegetais, com o objetivo de demonstrar
que o método é apropriado para a finalidade
pretendida, a fim de se obter a confiabilidade
dos resultados 22,32.

Após o estabelecimento das condições cro-
matográficas ideais para a validação, foi realiza-
da a seletividade do método, já que este parâ-
metro possui a capacidade de medir exatamente
um composto em presença de outros compo-
nentes 22. Os resultados dos testes de seletivida-
de apresentados na Figura 3 confirmam a pre-
sença de rutina na tintura de calêndula, uma vez
que houve um aumento significativo da área do

Figura 3. Análise qualitativa por CLAE/UV?DAD da
tintura de Calendula officinalis L.: Cromatogramas A-
padrão de rutina (11,33 min), B- tintura de calêndula
in natura (12,16 min), C- tintura de calêndula com
padrão rutina (12,16 min). 

pico de tempo de retenção de 12,16 min do cro-
matograma da tintura in natura (B) devido ao
aumento da quantidade de rutina detectada pelo
equipamento. Na Tabela 2 podem ser observa-
dos a média (X) e desvio padrão (dp) dos tem-
pos de retenção da rutina padrão e rutina in na-
tura na tintura. A comparação dessas médias
configura-se em mais um parâmetro utilizado
para a confirmação da seletividade do método,
uma vez que tiveram valores semelhantes. 

A linearidade apresentou baixa dispersão
dos pontos experimentais no intervalo de con-
centrações 0,1 a 1,2 mg/ml, com relação de
áreas diretamente proporcionais às concentra-
ções dos analitos , que foi caracterizado pelo
coeficiente de correlação (r) superior a 0,99 cri-
tério mínimo aceitável pela legislação em vigor
22. A repetibilidade do método (precisão intra-
corrida) avaliada a partir do coeficiente de varia-
ção das áreas da tintura de calêndula, apresen-
tou valor adequado de 9,05%, segundo as reco-
mendações vigentes, isto é, inferior a 15% 22.

Para quantificação da rutina na tintura, foi
construída uma curva de calibração com padrão
de referência rutina ilustrada na Figura 4. A re-
gressão linear foi realizada para obtenção da
equação da reta (y= a + bx) e o coeficiente de
Pearson (r) para avaliar a correlação entre a
concentração e a relação das áreas 22. Desta for-
ma, com base na equação da reta obtida para a
curva de calibração, a concentração de rutina
encontrada na tintura de calêndula foi de 463
µg/mL. 

Rutina n
Tempo de Retenção

(x ± dp)

Padrão 6 10,71± 0,22
In natura 6 11,00± 0,56

Tabela 2. Média dos tempos de retenção da rutina
padrão e in natura na tintura.

Figura 4. representação gráfica da curva de calibra-
ção da rutina.

–
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CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos neste trabalho,

foi possível comprovar a identidade e obter pa-
râmetros de qualidade da matéria-prima vegetal
em estudo, além de certificar a qualidade do de-
rivado vegetal obtido, o que proporcionou a pa-
dronização da tintura de Calendula officinalis L.
viabilizando seu emprego em formulações fito-
terápicas semi-sólidas. Neste contexto, configu-
rou-se de forma evidente, a importância de se
adequar todas as etapas envolvidas na produção
de medicamentos fitoterápicos às normas de re-
gulamentação da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA). Só assim, é possível garantir
a população brasileira o acesso a produtos fito-
terápicos com qualidade, segurança e eficácia. 
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