
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extratos secos padronizados de Bidens pilosa L.: Desenvolvimento 

tecnológico e avaliação da atividade biológica 

 

 

 

 

 

 

Diego Francisco Cortés Rojas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2011 

 



 
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extratos secos padronizados de Bidens pilosa L.: Desenvolvimento 

tecnológico e avaliação da atividade biológica 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao programa 

de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas para 

obtenção do título de Mestre em Ciências. 

Área de concentração: Medicamentos e Cosméticos 

Orientado: Diego Francisco Cortés Rojas  

Orientador: Prof. Dr. Wanderley P. Oliveira 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2011 

 



 
Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a 
fonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
         Cortés-Rojas, Diego Francisco 

      Extratos secos padronizados de Bidens pilosa L.: 
Desenvolvimento tecnológico e avaliação da atividade 
biológica. Ribeirão           Preto, 2011. 

               165 p. : il. ; 30 cm 
 

      Dissertação de Mestrado, apresentada à Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto/USP. Área de 
concentração: Medicamentos e Cosméticos 

               Orientador: Oliveira, Wanderley Pereira. 
 

       1. Plantas medicinais. 2. Atividade antioxidante. 3. 
Secagem. 4. Extratos secos. 5. spray drying. 6. leito de jorro 

 
 
 



FOLHA DE APROVAÇÃO 
 
 
Diego Francisco Cortés Rojas  
 
Extratos secos padronizados de Bidens pilosa L.: Desenvolvimento tecnológico e 

avaliação da atividade biológica.  

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Ciências 
Farmacêuticas para obtenção do Título de Mestre 
em Ciências 
 
Área de Concentração: Medicamentos e 
Cosméticos  
Orientador: Prof. Dr. Wanderley Pereira de 
Oliveira  
 
 

 
Aprovado em: ____/____/______ 
 
 
 

Banca Examinadora 
 
Prof. (a) Dr.(a)_______________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 

 

Prof. (a) Dr.(a)_______________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 

 

Prof. (a) Dr.(a)_______________________________________________________ 

Instituição: _____________________________ Assinatura:____________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho realizado no Departamento de 

Ciências Farmacêuticas da Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo, 

Laboratório de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Processos 

Farmacêuticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio Financeiro 

FAPESP 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, Gloria e Teófilo 

e aos meus irmãos Maria Elena e José David que 

me apóiam e dão força apesar da distância. 

 

Aos meus avos Andrés e Luisa (in memoriam)  

 

Ao meu país Colômbia, desejando paz e progresso 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço principalmente a Deus por me mostrar o caminho e me permitir 

chegar até aqui. 

Ao Prof. Dr. Wanderley Pereira Oliveira por ter me aceitado no seu grupo de 

pesquisa, por sua paciência e disponibilidade para a orientação deste trabalho e as 

valiosas discussões científicas. 

À Juliana por seu carinho, compreensão, colaboração e pelos dias felizes.  

Amo você. 

Às minhas famílias paternas e maternas por seu apoio na distância.  

Ao grupo do Laboratório LAPROFAR, Claudia, Marcelo, Maurette, Lucimara, 

Danielle, Camila e Maira pelo companheirismo e amizade durante o mestrado.  

Aos Professores Dra. Maria José V. Fonseca, Dr. Pedro A. da Rocha Filho e 

Dr. Leonardo Gobbo Neto pelas contribuições e correções no exame de qualificação. 

Ao grupo do Laboratório de Farmacognosia, por sua colaboração na parte 

fitoquímica, especialmente a Daniela Aparecida Chagas e Mauro Nogueira. 

Aos colegas da casa 13 da pós-graduação pela amizade, colaboração e os 

momentos de alegria, especialmente a Nicole, Mauricio e Santiago. 

À Profa. Dra. Ana Marisa Fusco Almeida e Fernanda Sangalli Leite da UNESP 

Araraquara, pela colaboração na realização dos ensaios de atividade antifúngica. 

À Profa. Dra. Regina Célia Candido e a Joseane Cristina Ferreira pela 

colaboração nos ensaios antifúngicos. 

Ao Brasil por abrir suas portas aos estudantes estrangeiros. 

À Universidade Nacional da Colômbia e especialmente aos docentes da 

Faculdade de Farmácia pela formação ministrada durante a graduação. 

A todos os que participaram de forma direta e indireta no desenvolvimento 

deste trabalho. 

À FAPESP e CNPQ pelo apoio financeiro.  

  

 

Meus sinceros agradecimentos! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Oh gloria inmarcesible!  

¡Oh júbilo inmortal! 

¡En surcos de dolores  

El bien germina ya!. 

 

(CORO HIMNO NACIONAL REPUBLICA DE COLÔMBIA) 

 

 



i 

 

RESUMO 

Cortés-Rojas, D.F. Extratos secos padronizados de Bidens pilosa L.: 
Desenvolvimento tecnológico e avaliação da atividade biológica. 2011. 165 f. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma metodologia experimental 
visando à produção de extratos secos padronizado de Bidens pilosa L. Esta planta, 
conhecida popularmente como picão-preto, é utilizada na medicina tradicional devido 
à suas propriedades antimalárica, antioxidante, antimicrobiana, hepatoprotetora e 
para o tratamento da icterícia. A primeira etapa deste trabalho foi a caracterização 
do material vegetal quanto ao perfil farmacognóstico, tamanho de partícula, perda 
por dessecação, teores de flavonoides e polifenóis totais. Foram coletadas 
populações de diferentes locais dividindo as plantas em raízes, caules e folhas-flores 
analisando-se comparativamente os extratos quanto ao teor de polifenóis, 
flavonoides totais e atividade antioxidante. A partir dos resultados obtidos 
selecionou-se o local de coleta onde a planta apresentou os maiores teores dos 
compostos estudados, os quais estão associados à atividade antioxidante e 
observou-se que as folhas-flores são as partes da planta que apresentam os 
maiores teores destes compostos. Uma vez selecionado o material vegetal foram 
estudadas a influência da temperatura e concentração de etanol no processo 
extrativo de compostos antioxidantes por meio de um planejamento experimental 
associado à análise de superfície de resposta. Complementando esta etapa, foi 
analisada a atividade antifúngica das soluções extrativas encontrando-se uma 
relação inversa com a atividade antioxidante. As condições ótimas de extração foram 
selecionadas baseando-se nos resultados do planejamento experimental e nas 
análises comparativas com outros métodos de extração. O extrato, assim otimizado 
foi utilizado no estudo do processo da secagem. Inicialmente foram realizados 
ensaios preliminares de secagem pelos métodos de spray drying e leito de jorro 
avaliando diferentes composições de secagem, empregando-se o extrato liofilizado 
como referência. Os extratos secos foram caracterizados em relação ao teor de 
flavonoides, distribuição granulométrica, solubilidade, umidade e propriedades de 
fluidez. Compostos previamente isolados desta planta reportados na literatura foram 
utilizados como marcadores e monitorados utilizando cromatografia líquida de alta 
eficiência (CLAE). O desempenho do processo de secagem foi avaliado mediante a 
determinação da recuperação, acúmulo e elutriação do produto. Estes ensaios 
permitiram selecionar como adjuvantes de secagem a composição de Aerosil® e 
Celulose microcristalina a qual foi avaliada em diferentes condições operacionais, 
utilizando a técnica de planejamento experimental. Os extratos secos foram 
analisados física e quimicamente para definir as condições ótimas de secagem. Os 
resultados mostraram uma menor degradação dos compostos secos pelo método de 
spray drying assim como uma melhor eficiência de secagem. As análises 
antimicrobianas dos extratos secos mostraram que a atividade antifúngica do extrato 
liofilizado da infusão aquosa da planta foi superior à dos extratos secos por spray 
drying e leito de jorro obtidos a partir das condições de extração otimizadas para a 
atividade antioxidante.  

Palavras chave: plantas medicinais, atividade antioxidante, secagem, extratos secos, 

spray drying, leito de jorro. 
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ABSTRACT 

 

Cortés Rojas, D.F. Standarized dried extracts of Bidens pilosa L.: Technological 

development and evaluation of biological activity. 2011. 165 f. Dissertation 

(Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

This work presents the development of an experimental methodology in order to 

produce a standardized dried extract of Bidens pilosa L. This plant is commonly 

known as picão-preto and is used in traditional medicine due to its biological activities 

as antimalaric, antioxidant, antimicrobial, hepatoprotector and for jaundice treatment. 

The first stage of this work was the characterization of the plant material, regarding to 

pharmacognostic profile, particle size, drying loss, total flavonoids and polyphenol 

content. Different populations of B. pilosa were collected from different places and 

the plants were divided in roots, steams and leaves-flowers. Extracts were analyzed 

comparatively with respect to flavonoid and polyphenol content and antioxidant 

activity. Based on the results was selected the plant material that presented the 

higher content of compounds analyzed which were associated to the antioxidant 

activity. It was also determined that the leaves-flowers were the plant part that 

presented the higher antioxidant activity, flavonoid and polyphenols content. Once 

selected the plant material, an experimental design associated to response surface 

was employed in order to analyze the temperature and ethanol concentration 

influence on the extraction process of antioxidants. Antifungal activity of the extracts 

was determined presenting and inverse relationship with antioxidant activity. 

Optimum conditions were selected based on the results of the experimental design 

and a comparative study with others extractions methods. The selected solution was 

employed in the drying process stage. Initially, preliminary studies were performed by 

spray drying and spouted bed drying testing different drying carriers, freeze dried 

extract was set as reference. Dried extracts were characterized in flavonoid content, 

particle size, solubility, water content and the flowing properties. Compounds 

previously isolated from this plant and reported in the literature were set as markers 

and their degradation were monitored by high performance liquid chromatography 

(HPLC). Drying efficiency was also assessed by product recovery, elutriation and 

accumulation. These experiments allowed to select a blend of Aerosil® and 

microcrystalline cellulose as the best drying carrier and were tested in different 

operational conditions using an experimental design. Extracts from those planed 

experiments were characterized by its physics and chemical properties in order to 

define the optimum drying conditions. Results showed lower compounds degradation 

by spray drying and a better drying efficiency. Finally antifungal activity of a freeze 

dried water infusion was higher than the antifungal activity of spray and spouted bed 

dried extracts obtained at the optimized conditions for antioxidant extraction.   

Key words: medicinal plants, antioxidant activity, drying, dried extracts, spray drying, 

spouted bed. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, a necessidade de buscar novas alternativas para o tratamento de 

inúmeras enfermidades tem contribuído significativamente para o crescimento do uso 

de produtos derivados de plantas (fitoterápicos). Plantas medicinais e aromáticas são 

importantes fontes de compostos bioativos de elevado valor terapêutico e nutricional.  

No setor farmacêutico, as drogas vegetais são muito cogitadas por profissionais 

da saúde e por órgãos governamentais como um recurso terapêutico nos serviços de 

saúde (BRASIL, 2001). Porém, para que possam ser utilizados, os compostos vegetais 

devem estar em formas padronizadas, com a caracterização qualitativa e quantitativa 

dos seus princípios ativos, fornecendo os requisitos de qualidade, efetividade e 

segurança exigidos em uma preparação farmacêutica moderna (BRASIL, 2004). 

Valiosas informações científicas podem ser obtidas a partir de estudos 

fitoquímicos e etnofarmacológicos de diferentes espécies vegetais da biodiversidade 

Brasileira. A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece o rápido crescimento da 

utilização da medicina tradicional, incluindo-se a utilização de fitoterápicos, nos 

sistemas de saúde de países em desenvolvimento e o aumento da porcentagem da 

população que utiliza este tipo de medicamentos em países desenvolvidos (OMS, 

2005). A facilidade de acesso aos fitoterápicos é uma das principais razões que 

justificam sua ampla utilização em países em desenvolvimento e nesse sentido a OMS 

tem trabalhado para desenvolver e implantar normas, pautas e metodologias que 

permitam garantir a eficácia, segurança e qualidade.  

Considerando a qualidade como um fator decisivo para a aceitação e 

permanência desses produtos no mercado, as etapas que interferem em suas 

propriedades finais devem ser rigorosamente controladas e padronizadas. Durante a 

produção de extratos a partir de matéria prima vegetal, pode-se considerar a 

padronização como uma condição em que a eficácia do produto é garantida através da 

constância no teor de princípios ativos (SOUZA, 2007). Todavia, muitas substâncias de 

origem natural podem sofrer transformações durante o processamento e armazenagem, 

ocasionando perdas e/ou inativação de compostos ativos (BLATT et al., 2002). 
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  A produção de extratos secos padronizados é uma alternativa promissora, 

representando um campo em crescente expansão, já que a tendência atual das 

indústrias farmacêuticas é a substituição das formas fluídas tradicionais pelo extrato na 

forma de pó. Dentre as razões a favor dessa tendência, pode-se destacar a maior 

concentração, estabilidade e facilidade de padronização dos princípios ativos presentes 

nas plantas, facilidade de transporte, menor espaço necessário para o armazenamento 

do produto e menores riscos de contaminação microbiana, vantagens essas que 

aumentam o valor agregado do produto (OLIVEIRA; PETROVICK, 2010).  

  O objetivo desse trabalho foi investigar a influência de processos de extração e 

de secagem na obtenção de extratos secos padronizados de Bidens pilosa (Picão 

Preto). A Bidens pilosa foi selecionada para o presente trabalho em decorrência de 

seus dados etnofarmacológicos, além de constar da Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesse ao SUS (Renisus). A extração das substâncias bioativas 

presentes no material vegetal foi realizada por maceração dinâmica. O extrato foi 

submetida à concentração e à secagem em spray dryer, leito de jorro e liofilizador, 

investigando-se a influencia da adição de adjuvantes tecnológicos e parâmetros de 

secagem nas características físico-químicas do produto e no desempenho do secador. 

Ensaios de atividade antioxidante e antimicrobiana foram utilizados para se avaliar a 

atividade biológica dos extratos e extratos secos. 
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6. CONCLUSÕES 

O desenvolvimento deste trabalho levou à obtenção de informações 

relevantes sobre as diversas etapas envolvidas na padronização de extratos secos 

de B. pilosa. A seguir apresentam-se as principais conclusões obtidas dentro das 

condições experimentais analisadas.  

6.1  Caracterização da matéria-prima vegetal e avaliação do processo extrativo 

A partir do estudo comparativo de populações obtidas de diferentes locais de 

coleta foi possível selecionar o material vegetal com os maiores teores de 

flavonoides e polifenóis totais para ser utilizado nas etapas posteriores do projeto. 

Este material foi o proveniente da Fazenda experimental APTA, Monte Alegre do 

Sul, SP. 

Com respeito à caracterização do material vegetal observou-se que as folhas-

flores é a parte da planta que apresentou os maiores teores de flavonoides e 

polifenóis totais. 

 Os estudos preliminares de extração indicaram que a concentração de etanol 

apresentou influencia significativa no processo de extração de flavonoides e 

polifenóis totais. 

As condições otimizadas para a extração por maceração dinâmica obtidas 

com o auxílio do planejamento experimental e análise de superfícies de resposta 

foram: etanol 62,7 % (v/v), temperatura de 66,2 °C, proporção planta/solvente 1/10 

(p/v) e tempo de extração de 30 minutos. Os resultados obtidos nestas condições 

apresentaram ótima concordância com os resultados previstos pelo modelo. 

Nas condições avaliadas, a maceração dinâmica apresentou maiores teores 

de flavonoides e polifenóis e maior atividade antioxidante frente à extração estática 

assistida por ultrassom, micro-ondas e a extração sólido-liquido utilizando o 

aparelho de Soxhlet.   

A análise dos resultados obtidos para o processo extrativo mostrou que existe 

uma relação direta entre os teores de flavonoides e polifenóis com a atividade 

antioxidante dos extratos obtidos. 
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As análises cromatográficas permitiram identificar diferenças nos perfis 

cromatográficos dos extratos obtidos a partir das diferentes partes da planta 

confirmando que nas folhas-flores a quantidade de compostos extraídos é maior.  

Diferenças no perfil cromatográfico foram observadas nos extratos obtidos 

com diferentes concentrações de etanol a partir de material vegetal da mesma parte 

da planta extraído em condições iguais de temperatura, agitação, tempo e 

proporção massa de planta / volume de solvente.   

Nas condições estudadas a atividade antifúngica não esta relacionada com os 

teores de flavonoides e polifenóis totais, visto que os extratos com atividade 

antifúngica mais pronunciada apresentaram baixos teores destes compostos. 

 

6.2 Desenvolvimento do método cromatográfico por CLAE para o 

monitoramento de marcadores químicos 

O perfil cromatográfico da planta e marcadores químicos selecionados foram 

monitorados em diferentes etapas do processo utilizando um método cromatográfico 

desenvolvido por CLAE.  

A presença de rutina, hiperosídeo e ácido 4,5 dicafeoilquínico nos extratos da 

planta foi confirmada pelo tempo de retenção, perfil UV e fortificação das amostras 

com os respectivos padrões mostrando uma apropriada recuperação (Rutina: 99,9 ± 

5,0 %; hiperosídeo: 107,3 ± 7,2 %; ácido 4,5 dicafeoilquínico: 108,7 ± 8,9 %). 

 A CLAE-preparativa da fração acetato de etila do extrato bruto das partes 

aéreas de planta permitiu isolar dois compostos com perfil característico de 

poliacetilenos os quais foram utilizados como marcadores químicos. 

 

6.3 Estudo comparativo dos métodos de secagem e avaliação de adjuvantes 

tecnológicos 

Os estudos preliminares de secagem revelaram que a degradação de 

flavonoides totais foi maior para a secagem por leito de jorro do que para a secagem 

em spray dryer. 
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As análises cromatográficas dos extratos secos revelaram que o processo de 

secagem não causou mudanças significativas nos perfis dos extratos quando 

comparados ao extrato liofilizado. A degradação dos marcadores químicos foi maior 

para a secagem pelo processo de leito de jorro, frente ao processo de spray dryer e 

liofilização, sendo que o poliacetileno 1 foi o composto que apresentou maior 

degradação.  

A  β-ciclodextrina foi o adjuvante que ofereceu a maior proteção contra a 

degradação térmica dos princípios ativos, quando comparado com as outras 

composições avaliadas. A este adjuvante também foi atribuído as melhores 

propriedades de solubilidade. 

Os extratos secos apresentaram uma atividade de água abaixo de 0,5, o que 

dificulta o crescimento microbiológico e a ocorrência de reações que levam a 

deterioração do produto.  

O tamanho de partícula dos extratos secos obtidos dependeu do processo de 

secagem. Tamanhos de partícula maiores foram obtidos para os extratos secos por 

leito de jorro quando foi utilizado a composição de secagem composta de 

Aerosil®:Cellulose microcristalina, sendo esta composição a responsável por 

elevados teores de recuperação de produto.   

A análise morfológica utilizando microscopia eletrônica de varredura, permitiu 

observar diferenças nas características de superfície e na forma das partículas 

geradas, dependendo do adjuvante tecnológico utilizado. 

Através de análises de difração de raios-X foi possível avaliar que as 

composições de Aerosil® e Aerosil®:Maltodextrina resultaram em pós amorfos. A 

composição contendo Aerosil®:Celulose microcristalina apresentou certo grau de 

cristalinidade,  comportamento mais pronunciado na secagem por leito de jorro. 

Características cristalinas mais evidenciadas foram observadas para os extratos 

secos obtidos a partir da composição  contendo  β-ciclodextrina como adjuvante. 

 A análise da cor permitiu detectar pequenas variações na coloração dos 

extratos secos associadas aos adjuvantes utilizados. Os extratos secos por leito de 

jorro apresentaram coloração mais escura do que os extratos secos obtidos por 

spray drying. 
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6.4 Otimização do processo de secagem por spray drying 

As propriedades físicas e químicas do produto dependem da composição e 

das condições operacionais de secagem. Extratos secos com maiores teores de 

flavonoides, polifenóis e maior atividade antioxidante foram obtidos para menores 

temperaturas de saída do gás de secagem.  

Menores temperaturas de saída do gás de secagem acarretam uma elevação 

na umidade do produto ( ≈ 7%). O produto obtido nessas condições apresenta maior 

tendência à aglomeração e, como conseqüência, à formação de partículas maiores, 

o que favorece a fluidez do produto.  

A proporção de Aerosil® adicionada à composição de secagem, a temperatura 

do gás de entrada (Tge) e vazão de alimentação do extrato (Wsusp) influem 

positivamente no desempenho do sistema elevando a recuperação do produto.  

As análises cromatográficas revelaram influência negativa da temperatura de 

saída com respeito à concentração dos marcadores rutina, hiperosídeo, ácido 4,5 

dicafeoilquínico e o poliacetileno 1. Entretanto, a concentração do poliacetileno 2 

aumentou com o aumento da temperatura do gás de saída.  

As condições otimizadas para a secagem por spray drying determinadas 

através do planejamento experimental foram, proporção de Aerosil®:Celulose 

microcristalina de 13:37, temperatura do gás de entrada 155,2 C,  vazão de 

alimentação do extrato de 8,95 g/min. Nestas condições operacionais obteve-se um 

produto seco com 4,9 % de umidade, 0,2 de atividade de água, 17,8 mg/g de 

flavonoides, 51,8 mg/g de polifenois e uma recuperação de 59,4 % com respeito à 

composição de secagem atomizada. 

 

6.5 Secagem em leito de jorro da composição otimizada por spray drying com 

diferentes temperaturas de secagem 

Os produtos secos por leito de jorro apresentaram uma degradação para os 

flavonoides e polifenóis em torno de 10 % e 12 % respectivamente, aumentando 

com a elevação da temperatura de secagem (Tge).  
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A secagem em leito de jorro utilizando diferentes temperaturas do gás de 

entrada revelou que o tamanho de partícula aumentou na medida que a umidade e 

atividade de água do pó foi maior, o que resultou em pós de melhor fluidez avaliada 

pelo Índice de Carr e o fator Hausner. 

Nas condições estudadas, a secagem pelo processo de leito de jorro 

apresentou menores taxas de recuperação do que na secagem por spray drying. A 

maior recuperação de produto foi obtida na composição  com maior porcentagem de 

Aerosil®. 

6.6  Atividade antioxidante dos extratos secos 

A análise estatística mostrou que a temperatura do gás de entrada foi o fator 

que teve maior influência nos teores de flavonoides, polifenóis e a atividade 

antioxidante. O efeito negativo indica que aumentos na temperatura do gás de 

entrada diminuem estas respostas. 

Uma maior perda de atividade antioxidante dos extratos secos em leito de 

jorro e em spray dryer foi detectada pelo método de DPPH• do que pelo método 

ABTS•+ em relação aos resultados obtidos para o extrato concentrado ou liofilizado. 

6.7  Atividade antifúngica dos extratos secos 

A atividade antifúngica do extrato liofilizado da infusão aquosa da planta foi 

superior à atividade antifúngica dos extratos secos por spray drying e leito de jorro 

obtido a partir das condições de extração otimizadas para a atividade antioxidante.    

O poliacetileno isolado das partes aéreas de planta apresentou 

concentrações inibitórias mínimas inferiores às obtidas nos extratos secos em spray 

dryer, leito de jorro e liofilizado.  
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