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1. INTRODUÇÃO 

As plantas medicinais são conhecidas e utilizadas há muito tempo. O primeiro relato 

sobre elas está no papiro de Ebers, encontrado em tumbas de faraós no Egito, que data de 

1.500 anos a.C. e relata 800 remédios produzidos a partir de 150 plantas, dentre outros 

ingredientes. Na época de Buda, há 600 anos a.C., o documento indiano Susruta-samhita 

descreve 700 plantas medicinais. Com a “Teoria dos Humores”, um legado da escola de 

Galeno e Hipócrates, os médicos mais renomados da Grécia antiga, a importância do 

equilíbrio do corpo começa a ser compreendida. Já no século I, Aristóteles e Teofrasto 

escrevem “A História das Plantas” e “A Origem das Plantas” criando, inclusive, o primeiro 

jardim botânico da história e a terminologia de classificação de plantas. Na mesma época, o 

médico grego Dioscórides e a sua obra “De Matéria Médica” marcam a trajetória das práticas 

de medicina. No século XV, Paracelsus cria a “Teoria das Assinaturas”, que prega a utilidade 

de cada planta conforme sua semelhança com partes do corpo humano, cujos resquícios 

permanecem até os dias de hoje (Mann, 1992; Marques, 1999).    

No último século a medicina foi muito influenciada pela tecnologia e com ela 

surgiram os medicamentos industrializados, como os comprimidos, antibióticos e tantas 

formas farmacêuticas que pouco espaço deixaram para os remédios da medicina popular. Mas 

no início da segunda metade deste mesmo século, com o surgimento do movimento hippie e o 

seu modo de vida alternativo, a volta aos recursos naturais virou moda. Isso sem contar que a 

população carente, que é a maioria nos países em desenvolvimento, jamais interrompeu o uso 

das plantas medicinais, em função do alto preço do medicamento industrializado. O fenômeno 

que ocorreu então, foi a procura incessante, principalmente nas últimas décadas, pelo natural, 

que se diz equivocadamente que “não faz mal”. Como o número de comunidades tradicionais, 

que detém o verdadeiro conhecimento sobre os segredos do uso das plantas medicinais veio 

diminuindo muito em todo o mundo com o intenso crescimento das cidades, a utilização das 

plantas medicinais tornou-se um tanto quanto irracional.  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS), percebendo este quadro mundial, elaborou 

um conjunto de normas, monografias e guias tentando incentivar os países em 

desenvolvimento a optarem pela fitoterapia no tratamento de sua população, porém 

racionalizando o seu uso. Em primeiro lugar, por reconhecer que a fitoterapia é uma forma de 

medicina muito eficiente e principalmente barata, em comparação com a medicina alopática. 

Assim várias normas foram avaliadas e cada país elaborou as suas próprias, de acordo com as 

necessidades locais. A partir disso, o Brasil tem se esforçado em atender às necessidades 
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básicas de saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) com programas para uso da fitoterapia 

(Simões, 1999). 

 Porém, essa nova realidade não permite que os produtos utilizados sejam uma 

panacéia e nem que se coloque em risco a saúde da população. Para atender a essas exigências 

várias normas devem ser cumpridas e isso serve também para a indústria dos produtos 

fitoterápicos. A escolha adequada do vegetal, o controle de qualidade da matéria-prima, do 

produto intermediário e final, a eficácia e a segurança são assegurados por lei (Simões, 1999). 

Daí o crescente interesse pelo desenvolvimento de métodos para controle de qualidade e 

produção de fitoterápicos, fato que ocorre em muitos países do mundo, incluindo aqueles mais 

desenvolvidos.   

 É importante diferenciar os termos “plantas medicinais”, “fitoterápicos” e “droga 

vegetal”. A planta medicinal é definida por: “planta com história de uso tradicional como 

agente terapêutico”. Já a droga vegetal é a “planta ou suas partes, após processos de coleta, 

estabilização e secagem, podendo ser íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada”. E o 

fitoterápico é um “medicamento farmacêutico obtido por processos tecnologicamente 

adequados, empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais, com finalidade 

profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. É caracterizado pelo conhecimento 

da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua 

qualidade. Não se considera medicamento fitoterápico aquele que, na sua composição, inclua 

substâncias ativas isoladas, de qualquer origem, nem as associações destas com extratos 

vegetais” (Ministério da Saúde, 2001). 

 A legislação brasileira quanto à produção e venda destes produtos está bem 

estabelecida, segue normas rígidas e determina a possibilidade de registro de três categorias 

de fitoterápicos, por meio da Resolução - RDC Nº 17 de 24 de fevereiro de 2000, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Deve ser lembrado que as plantas medicinais são 

de domínio público e não existem normas que regulamentem o seu uso. As categorias de 

fitoterápicos são: 

- medicamento fitoterápico novo: aquele cuja eficácia, segurança e qualidade, sejam 

comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro, 

podendo servir de referência para o registro de similares;  

- medicamento fitoterápico similar: aquele que contém as mesmas matérias-primas vegetais, 

na mesma concentração de princípio ativo ou marcadores, utilizando a mesma via de 

administração, forma farmacêutica, posologia e indicação terapêutica de um medicamento 

fitoterápico considerado como referência; 



                                                                                                               E. Controle de qualidade 135

- medicamento fitoterápico tradicional: aquele elaborado a partir de planta medicinal de uso 

alicerçado na tradição popular, sem evidências, conhecidas ou informadas, de risco à saúde do 

usuário, cuja eficácia é validada por meio de levantamentos etnofarmacológicos, de 

documentações técnico-científicas ou de publicações indexadas.  

No momento do registro devem ser apresentados relatórios que comprovem as 

exigências acima citadas. No que concerne ao controle de qualidade, a RDC 17 determina que 

sejam apresentados laudos de pureza, análise qualitativa e quantitativa da planta fresca, droga 

vegetal ou outra matéria-prima vegetal, além das análises sensoriais, macro e microscópicas. 

Há ainda considerações sobre a concentração da matéria-prima e do princípio ativo, fórmula, 

lote, controle de qualidade, estabilidade, transporte, armazenamento, segurança (toxicologia 

pré-clínica e clínica) e eficácia (farmacologia pré-clínica, clínica, curva de dose/resposta, 

indicações, contra-indicações, restrições, efeitos colaterais, etc). 

 No caso de desconhecimento dos princípios ativos, a RDC 17 estabelece o uso de 

marcadores, como definidos a seguir: “componentes presentes na matéria-prima vegetal, 

preferencialmente o próprio princípio ativo, utilizados como referência no controle de 

qualidade da matéria-prima vegetal e dos medicamentos fitoterápicos”.  

No caso de não se conhecer os princípios ativos do material vegetal analisado, é 

importante que se procure a “impressão digital” do vegetal. Esta é dada pelo perfil químico 

obtido por meio de métodos cromatográficos, sendo que esse perfil deve ser constante e deve 

servir como modelo para comparação com outras amostras submetidas à mesma forma de 

preparo. O perfil químico é dado pelas substâncias marcadoras e, para cada vegetal ou grupos 

taxonômicos, elas são específicas (Bauer e Tittel, 1996).   

Técnicas cromatográficas como a CLAE, CCDC, CG ou eletroforese capilar, por 

vezes acopladas a outras técnicas geralmente espectroscópicas, têm sido largamente usadas 

para identificação de material ou extratos vegetais (Lazarowych e Pekos, 1998; Merfort, 

2002).  

A CLAE é usada rotineiramente em fitoquímica tanto para isolamento de produtos 

naturais como para controle de pureza dos compostos isolados. Cromatogramas que são 

usados como impressão digital são comparados com os de amostras autênticas para permitir-

se a identificação de drogas ou efetuar-se pesquisa de adulterações. A CLAE/DAD tem sido 

muito usada para a análise de extratos vegetais, fornecendo informações importantes quanto 

ao tipo de constituintes presentes (Wolfender et al., 1998; Wolfender et al., 2001). Na 

literatura são encontrados vários exemplos da utilização desta técnica, tanto para obtenção de 

um perfil químico como para quantificar seus componentes. Esse é o caso de Tithonia 



                                                                                                               E. Controle de qualidade 136

diversifolia (Goffin et al., 2003), Annona glabra (Oliveira et al., 2002), Eupatorium littorale 

(Oliveira et al., 2001), Hypericum perforatum (Li e Fitzloff, 2001), Tanacetum parthenium 

(Abourashed e Khan, 2000; Zhou et al., 1999), Achillea millefolium (Glasl et al., 1999), 

Neurolaena lobata (Passreiter, 1998; Zhou et al., 1999), Thapsia gymnesica (Christiansen et 

al., 1997), Papaver somniferum, Rauvolfia serpentina, Atropa belladonna, Digitalis lanata, 

Valeriana officinalis, Humulus lupulus (Bauer e Tittel, 1996), Panax quinquefolium (Court et 

al., 1996), Podophyllum peltatum (Bastos et al., 1995; Bastos et al., 1996) e Ginkgo biloba 

(Sticher, 1993). Destas, a grande maioria é de plantas medicinais ou matéria-prima para 

fitoterápicos, algumas também têm o perfil de metabólitos apolares detectado e até 

quantificado por CG. É interessante citar o trabalho que proporcionou a identificação de 

muitas substâncias voláteis em várias frutas tipicamente brasileiras por meio de CG/EM, 

sendo elas umbu-cajá (Spondias citherea), camu-camu (Myrciaria dubia), araça-boi (Eugenia 

stipitata) e cupuaçu (Theobroma grandiflorum) (Franco e Shibamoto, 2000).    

A utilização da CLAE como uma técnica para realizar o controle de qualidade de 

plantas exige, principalmente no que concerne à quantificação, alguns procedimentos que 

comprovem sua confiabilidade (Engelhardt e Siffrin, 1997). Esses procedimentos vão desde o 

controle do funcionamento adequado do aparelho até as técnicas de preparação das amostras. 

Para o controle do cromatógrafo em si é recomendável que o método seja desenvolvido por 

apenas um operador. É importante que haja constância no desempenho de bombas, o que pode 

ser feito pela medida do fluxo. A calibração do detetor também é essencial e pode ser feita 

segundo instruções do fabricante e comparando dados da literatura com o do detetor em uso. 

Para validar o método analítico em CLAE é necessário que se obtenha determinados 

parâmetros que comprovem sua eficiência e reprodutibilidade, tais como curva de calibração, 

linearidade, recuperação, precisão e sensibilidade. 

Inicialmente obtém-se a curva de calibração para no mínimo uma das substâncias 

presentes em maior quantidade na amostra e observação da linearidade da curva de 

concentração com relação a diversos pontos de concentração daquela substância. A precisão 

de um método é a medida de erro randômico e é definida como a combinação entre medida de 

replicatas de uma mesma amostra. A precisão é expressa em porcentagem de coeficiente de 

variação ou desvio padrão da média. A sensibilidade de um método analítico é determinada 

pela inclinação da linha de base. Um método é considerado sensível quando pequena 

alteração na concentração causa grande alteração na resposta. Os limites de quantificação são 

definidos em concentrações máximas e mínimas que possam ser determinadas com precisão. 

A exatidão e a repetibilidade demonstram a confiabilidade do método (Causon, 1997). 
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Com vistas ao quadro supracitado, propõe-se aqui a validação das análises 

cromatográficas para controle de qualidade químico da planta em estudo. Reconhecemos a 

dura realidade do país e as dificuldades da indústria brasileira, mas é importante dispor de 

material bibliográfico e de métodos que os auxiliem nesse processo.   

O modelo escolhido foi o yacón, que vem conquistando rapidamente o mercado 

brasileiro por sua atividade antidiabética, e que inclusive já vem sendo comercializado in 

natura em feiras livres e mercados municipais das regiões sudeste e sul do país. O principal 

perigo, no entanto, reside no fato de que pacientes diabéticos tendem a querer substituir o uso 

do medicamento convencional pelo yacón, mesmo sem conhecimento do médico. Uma das 

receitas utilizadas pela população para o preparo do chá de folhas ou raízes de yacón consiste 

em adicionar um litro de água fervente a duas colheres de sopa de folhas ou raízes secas e 

moídas, aguardar por três a quatro minutos e então consumir este infuso ao longo de todo o 

dia.  

Inclusive produtos manipulados para emagrecimento, cuja composição envolve, entre 

vários outros produtos, o yacón, já começaram a ser comercializados. Isso mostra a real 

necessidade de mais estudos.      

O intuito desta parte do trabalho foi validar as análises cromatográficas para obtenção 

da impressão digital do material vegetal e quantificação do principal marcador químico, que é 

também um dos princípios ativos (Hwang et al., 1996; Kawashima et al., 2001). Esse 

processo é realizado com o emprego da técnica de microamostragem de tricomas glandulares 

associada à CLAE. Assim concretiza-se o desenvolvimento de um método de controle de 

qualidade químico.  

A caracterização morfo-anatômica das folhas, determinada por cortes histológicos e 

testes histoquímicos, e o emprego de métodos farmacopéicos para avaliar a qualidade da 

droga, como pesquisa de material estranho, tenuidade do pó, perda por dessecação, teores de 

extrativos em água e em etanol, cinzas totais, cinzas insolúveis em ácido, índices de espumas 

e de intumescência, foram realizados por nosso grupo de pesquisas (Brito, 2004). Estas 

importantes análises farmacognósticas e morfo-anatômicas podem, em conjunto com o 

método aqui desenvolvido, servir de base para a elaboração de uma monografia sobre 

Smallanthus sonchifolius para a Farmacopéia Brasileira. 
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2. EXPERIMENTAL 

2.1. Material vegetal 

2.1.1. Origem  
Folhas de S. sonchifolius foram coletadas por K. Schorr. A estabilização e secagem 

foram realizadas em estufa de ar circulante a 50 °C por 10 dias. Suas exsicatas foram 

depositadas no herbário da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo sob códigos SPFR conforme segue: 

- código de coleta #95 (SPFR 05465): 06/1999, em área de cultivo de plantas da 

Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP), bairro Jardim Recreio, em Ribeirão Preto, 

SP; 

- código de coleta #97 (SPFR 05464): 11/1999, em área de cultivo de plantas da UNAERP, 

bairro Jardim Recreio, em Ribeirão Preto, SP; 

- código de coleta #101 (SPFR 07646): 12/1999, em área de cultivo do Departamento de 

Horticultura do CERAT da UNESP, campus Lajeado, em Botucatu, SP; 

- código de coleta #130 (SPFR 07645): 01/2002, em área de cultivo do Departamento de 

Horticultura do CERAT da UNESP, campus Lajeado, em Botucatu, SP; 

- código de coleta 09/2002, em área de cultivo do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 

Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA), Campinas, SP. 

 
2.1.2. Extrato de lavagem foliar de S. sonchifolius #101 
 Este extrato foi obtido por meio de lavagem de folhas íntegras de S. sonchifolius #101 

conforme dissertação de mestrado (Schorr, 2001). Em resumo: 200 g de folhas secas foram 

lavadas por 20 segundos em CH2Cl2, resultando em 3,2 g de extrato diclorometânico, que foi 

solubilizado em MeOH/H2O. A fase hidrometanólica foi utilizada para o processo de 

validação das análises cromatográficas.  
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2.2. Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

As análises em CLAE foram realizadas em cromatógrafo Shimadzu, modelo SCL 10 

AVP, equipado com três bombas Shimadzu, modelo LC-10AD, detetor de arranjo de diodos 

UV-Vis-DAD Shimadzu, modelo SPD-M10A, injetores manual e automático e sistema de 

integração computadorizado com software CLASS-VP versão 5.02. Foram utilizados 

solventes de grau apropriado da marca Mallinckrodt. As colunas utilizadas foram: 

- coluna analítica C18 (4,6 x 250 mm; 5 µm, 100 Å), Shimadzu;  

- coluna analítica CN (4,6 x 250 mm; 5 µm, 100 Å), Shimadzu.  

 

2.2.1. Validação das análises cromatográficas em CLAE 
O processo de validação foi baseado na análise do principal metabólito secundário do 

extrato glandular de S. sonchifolius, a LST enidrina (1). 

 

2.2.1.1. Seleção das condições adequadas para as análises 

A fase hidrometanólica do extrato de lavagem foliar foi submetida às análises 

cromatográficas conforme descrito no item D2.2.6. Analisando-se os cromatogramas até então 

obtidos, tanto do perfil dos tricomas glandulares, quanto do extrato de lavagem foliar de S. 

sonchifolius #101, observou-se que o pico referente à enidrina não apresentava simetria 

desejada para um processo de quantificação. A partir disto, decidiu-se procurar um sistema 

que proporcionasse melhoria na simetria do pico. As colunas e fases móveis pesquisadas são 

apresentadas na parte de resultados. O software CLASS-VP também comporta um “banco” de 

espectros na região do UV referentes a substâncias previamente identificadas. Esse banco 

inclui o espectro da enidrina e assim foi possível determinar o grau de similaridade do mesmo 

com o espectro referente a esta mesma substância nos extratos. Além disso, a pureza do pico 

da enidrina foi calculada por meio do software CLASS-VP. 

 

2.2.1.2. Curva de calibração 

 Inicialmente construiu-se uma curva de calibração com o DMP, a mesma substância 

utilizada como padrão externo nas análises de microamostragem de tricomas glandulares. A 

curva mostrou que o cromatógrafo estava em boas condições, o coeficiente angular da curva 

foi próximo a 1,0 e o coeficiente de variação do fator de resposta de 6,7 %. Uma vez 

selecionadas a coluna (CN) e a fase móvel (MeOH/H2O 43:57, 1 mL/min), como descrito no 

item anterior, foi possível montar uma curva de calibração com enidrina.  
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 Assim, com base na intensidade de absorbância observada para a enidrina a partir de 

0,02 mg de extrato de lavagem foliar de S. sonchifolius #101 injetados, selecionou-se os 

pontos de concentração para construção da curva. Foram preparadas seis soluções de padrão 

enidrina, correspondendo, assim, a seis pontos da curva de calibração. As soluções foram 

injetadas em triplicata, da menor para a maior concentração, através de injetor automático. As 

soluções-padrão utilizadas e a curva de calibração são apresentadas na parte dos resultados. 

 

2.2.1.3. Linearidade 

 Para avaliar até que ponto a curva de calibração é ainda linear foram adicionados 

quatro pontos de concentração acima do mais concentrado da curva de calibração e treze 

pontos abaixo da menor concentração, mas ainda assim a curva manteve-se linear. As 

soluções utilizadas e a curva de linearidade são apresentadas no item dos resultados. 

 

2.2.1.4. Sensibilidade 

  A sensibilidade é a habilidade de um método distinguir duas concentrações próximas, 

sendo determinada através dos limites de quantificação e de detecção (Cass e Degani, 2001). 

- limite de quantificação: é a menor concentração do padrão que pode ser medida 

com uma precisão especificada, de acordo com cada método; essa concentração 

limite é determinada por parâmetros inerentes ao detector DAD e ela equivale a 

uma resposta de aproximadamente dez vezes a altura do ruído; 

- limite de detecção: é a menor concentração de padrão que produz uma resposta 

maior do que três vezes o ruído. Esse parâmetro foi obtido injetando-se 

quantidades reduzidas de uma solução de concentração igual à metade da 

concentração da solução do último ponto da curva de linearidade. 

 

2.2.1.5. Precisão 

 A precisão é a habilidade do método de reproduzir o mesmo resultado, embora não 

necessariamente o correto, sempre que o procedimento for realizado. A precisão de um 

método é avaliada por meio de obtenção da porcentagem de desvio padrão ou coeficiente de 

variação das medidas.  
 
 

%CV: porcentagem do coeficiente de variação. 
 
 

 
 

                 desvio padrão x 100%
%CV =  
               média dos valores obtidos
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Essa medida é determinada através de medidas da repetibilidade, precisão 

intermediária e reprodutibilidade (Cass e Degani, 2001). Esta última não foi realizada e 

constitui executar os experimentos em outro laboratório, medida que nem sempre é viável e 

nem muito corriqueira, porém recomendável. 

 

2.2.1.5.1. Precisão intra-ensaio  

 Também chamada de repetibilidade, é a medida do grau de variação de uma série de 

replicatas de injeção em curto espaço de tempo, quer dizer, dentro de uma seqüência (Cass e 

Degani, 2001). Apesar de não ser uma medida necessária quando se usa injetor automático, 

foi obtida a partir de dados da curva de calibração acima descrita. 

 

2.2.1.5.2. Precisão interensaio  

 Também chamada de precisão intermediária, é a medida do efeito das variações 

devido às análises em diferentes dias com múltiplas amostras (Cass e Degani, 2001). Esse 

parâmetro foi obtido injetando-se em quintuplicata soluções de três diferentes concentrações 

de enidrina, uma baixa, outra média e outra alta, dentro da curva de calibração. 

 

2.2.1.6. Exatidão 

  É a relação entre o valor encontrado pelo método e o valor aceito como verdadeiro ou 

de referência vezes 100 % (Cass e Degani, 2001). Como não há um produto que especifique 

exatamente a quantidade de enidrina na amostra, calculamos a exatidão com referência à 

concentração de solução de concentração conhecida preparada no laboratório. Assim, 

utilizou-se para o cálculo da exatidão a média das análises em quintuplicata feitas no item 

acima. A exatidão é expressa por meio da porcentagem de erro relativo.  

 
%E: porcentagem de erro relativo 

 
 

2.2.1.7. Eficiência no preparo das amostras e quantificação de enidrina 

 Esta avaliação teve como intuito indicar o melhor método de extração para cada tipo 

de amostra, como extratos de lavagem e de tricomas glandulares. As formas de preparo das 

amostras estão descritas na tabela E1. As amostras foram então injetadas em duplicata via 

injetor automático, logo após a construção da curva de calibração. A concentração da enidrina 

foi calculada para cada amostra, permitindo a extrapolação para o cálculo da concentração da 

enidrina no vegetal íntegro, nos tricomas glandulares e nos extratos brutos.  

                                         (valor obtido - valor teórico) x 100%
                              %E =  
                                                           valor teórico
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Tabela E1. Preparação das amostras de S. sonchifolius para quantificação de enidrina. 
 amostra 1º solvente  2º solvente ultras. centr. concentração µL/inj quant/inj 

A: Fase hidrometanólica do extrato de lavagem foliar de S. sonchifolius #101 
A1 1 mg extrato seco 1 mL MeOH/H2O 1:1 - 4’ 2’ 1 mg/mL 10 x 2 10 µg extrato 
A2 1 mg extrato seco 800 µL MeOH 200 µL H2O 4’ 2’ 1 mg/mL 10 x 2 10 µg extrato 
A3 1 mg extrato seco 500 µL CH3CN 500 µL H2O 4’ 2’ 1 mg/mL 10 x 2 10 µg extrato 
A4 1 mg extrato seco 800 µL CH3CN/MeOH 1:1 200 µL H2O 4’ 2’ 1 mg/mL 10 x 2 10 µg extrato 
A5 1 mg extrato seco 500 µL CH3CN/MeOH 1:1 500 µL H2O 4’ 2’ 1 mg/mL 10 x 2 10 µg extrato 

B: Lavagem de pedaço de folha de S. sonchifolius #130 
B1 7x25 mm folha 

1,3 mL CH2Cl2 
ultrassom 
secar solvente 

800 µL CH3CN/MeOH 1:1 200 µL H2O 4’ 2’ 1 mg/mL 10 x 2 10 µg extrato 

C: 30 tricomas glandulares de folhas de S. sonchifolius 
C1 #130 45 µL MeOH 40 µL H2O 40’’ 1’ 500 tricomas/mL 54 27 tricomas 
C2 #101 45 µL MeOH 40 µL H2O 40’’ 1’ 400 tricomas/mL 69 27,6 tricomas 
C3 #97 45 µL MeOH 40 µL H2O 40’’ 1’ 400 tricomas/mL 69 27,6 tricomas 
C4 #95 45 µL MeOH 40 µL H2O 40’’ 1’ 405 tricomas/mL 68 27,5 tricomas 
C5 CPQBA  45 µL MeOH 40 µL H2O 40’’ 1’  tricomas/mL  tricomas 

ultras.: ultrassom; centr.: centrifugação; inj: injeção; quant: quantidade. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Validação das análises cromatográficas em CLAE 

O processo de validação das análises cromatográficas consiste na verificação da 

seletividade da fase móvel e da coluna para uma determinada amostra, na construção de curva 

de calibração e verificação da linearidade, da sensibilidade da análise cromatográfica, da 

precisão e da exatidão. Para tal, o processo de validação foi baseado na análise do principal 

metabólito secundário do extrato glandular de S. sonchifolius, a LST enidrina (1). 

 

3.1.1. Condições das análises cromatográficas 
Como a enidrina foi isolada em quantidade suficiente, foi escolhida para o processo de 

validação das análises cromatográficas. Para que o processo de quantificação da enidrina nas 

amostras seja eficiente, é preciso que o seu pico esteja bem resolvido. Assim, optou-se pela 

procura de outro sistema de fase móvel que também possa ser utilizado para aplicação da 

técnica de microamostragem de tricomas glandulares para S. sonchifolius como controle de 

qualidade. Na verdade, o princípio da técnica de microamostragem de tricomas glandulares 

não é ferido ao utilizar-se um outro sistema de fase móvel ou mesmo uma outra coluna, pois 

os tricomas glandulares poderão ser analisados da mesma forma e os mesmos parâmetros 

obtidos. Além disso, seria interessante proceder também a análise das LSTs de referência 

(banco de padrões), principalmente daqueles da mesma classe presente nesta espécie, para que 

seja possível uma suposta identificação indireta de substâncias ou até para a criação de mais 

um banco de dados. Vale ressaltar que o objetivo maior deste trabalho foi a obtenção de um 

método de controle de qualidade químico eficiente para uma planta medicinal com grande 

potencial de mercado, utilizando como marcador uma substância armazenada nos tricomas 

glandulares. 

No cromatograma do extrato glandular de S. sonchifolius pode-se observar que o pico 

da enidrina não está bem resolvido (Fig. E1). 
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Figura E1. Cromatograma da fase hidrometanólica do extrato glandular de lavagem de folhas de S. 
sonchifolius #101 (C18, MeOH/H2O, 55:45, 1,0 mL/min, 225 nm). 1: enidrina. 

 

 A seguir é apresentada a figura E2 com um corte transversal do pico de absorção da 

enidrina na região do UV. Em torno de 210 nm há absorção máxima (linha que cruza o centro 

da mancha vermelho intenso) e é possível visualizar que há uma forte assimetria no lado 

direito do pico. A assimetria é provocada pela presença de uma outra substância. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E2. Corte transversal do pico da enidrina a 210 nm. 
 

Para melhorar a seletividade do método, foram analisadas várias condições em CLAE, 

utilizando injeções de 5 µL de uma solução de 1 mg/mL de extrato de lavagem foliar de S. 

sonchifolius #101 em MeOH/H2O 1:1. Para tanto, várias fases móveis e três colunas foram 

testadas: duas colunas Shimadzu C18 que possuem as mesmas especificações, porém uma 

nova e outra há muito em uso, e também uma coluna CN. Na tabela E2 são apresentadas as 

condições testadas. 
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Tabela E2. Fases móveis e colunas testadas em CLAE para escolha das melhores condições para validação 
das análises cromatográficas do método para controle de qualidade de S. sonchifolius. 

 Solventes Proporção Eluição Fluxo (mL/min) 
Coluna C-18 – Shimadzu 

1 CH3CN/H2O 35:65 isocrática 0,8 
2 CH3CN/H2O 35:65 isocrática 1,3 
3 CH3CN/H2O 38:62 até 1’  

38:62 a 35:65 de 1 a 2’   
35:65 de 2 a 70’  

gradiente 1,0 

4 CH3CN/H2O 40:60 isocrática 0,5 
5 CH3CN/H2O 40:60 até 1’  

40:60 a 35:65 de 1 a 1,5’  
35:65 de 1,5 a 70’ 

gradiente 0,95 

6 CH3CN/H2O 40:60 até 1’  
40:60 a 35:65 de 1 a 2’  
35:65 de 2 a 70’  

gradiente 1,0 

7 CH3CN/H2O 40:60 até 1’  
40:60 a 35:65 de 1 a 1,5’ 
35:65 de 1,5 a 70’  

gradiente 1,0 

8 CH3CN/H2O 50:50 isocrática 1,3 
9 MeOH/H2O 20:80 a 80:20 de 0 a 100’ gradiente 1,0 
10 MeOH/H2O 40:60 a 80:20 de 0 a 100’ gradiente 0,65 
11 MeOH/H2O 40:60 a 80:20 de 0 a 100’ gradiente 0,5 
12 MeOH/H2O 40:60 a 80:20 de 0 a 100’ gradiente 0,8 
13 MeOH/H2O 50:50 a 70:30 de 0 a 80’  gradiente 0,5 
14 MeOH/H2O 50:50 isocrática 1,0 
15 MeOH/H2O 55:45 isocrática 0,7 
16 MeOH/H2O 55:45 isocrática 0,85 
17 MeOH/H2O 55:45 isocrática 0,86 
18 MeOH/H2O 55:45 isocrática 0,9 
19 MeOH/H2O 55:45 isocrática 0,95 
20 MeOH/H2O 55:45 isocrática 1,0 
21 MeOH/H2O 70:30 isocrática 0,5 
22 MeOH/H2O/CH3CN 35:55:10 a 80:10:10 de 0 a 80’  gradiente 0,5 
23 MeOH/H2O/CH3CN 50:30:20 a 80:0:20 de 0 a 100’  gradiente 0,8 
24 MeOH/H2O/HAc 55:44,8:0,2  pH 3,55 isocrática 1,0 
25 CH3CN/H2O/HAc 35:64,8:0,2  pH 3,44 isocrática 1,0 
26 MeOH/tampão 40:60 isocrática 1,0 
27 MeOH/tampão 45:55 isocrática 1,0 
28 MeOH/tampão 50:50 isocrática 0,9 
29 MeOH/tampão 50:50 isocrática 1,0 
30 MeOH/tampão 55:45 isocrática 0,7 
31 MeOH/tampão 55:45 isocrática 0,9 
32 MeOH/tampão 55:45 isocrática 1,0 
33 MeOH/tampão/CH3CN 55:35:10 até  2’  

35:55:10 a 80:10:10 de 2 a 80’ 
gradiente 1,0 

34 THF/H2O 30:80 isocrática 0,8 
35 THF/H2O 50:50 isocrática 0,8 

Coluna C18 nova – Shimadzu 
36 CH3CN/H2O 30:70 isocrática 1,3 
37 CH3CN/H2O 40:60 isocrática 0,8 
38 CH3CN/H2O 40:60 até 1’  

40:60 a 35:65 de 1 a 1,5’  
35:65 de 1,5 a 40’  

gradiente 0,95 

39 CH3CN/H2O 40:60 até 4’ 
40:60 a 35:65 de 4 a 5’ 
35:65 de 5 a 40’ 

gradiente 0,95 

40 MeOH/H2O 45:55 isocrática 1,1 
41 CH3CN/H2O 45:55 até 1’  

45:55 a 35:65 de 1 a 1,5’  
35:65 de 1,5 a 40’  

gradiente 1,3 

42 MeOH/H2O 50:50 isocrática 0,9 
43 MeOH/H2O 50:50 isocrática 1,1 
44 MeOH/H2O 55:45 isocrática 0,7 
45 MeOH/H2O 55:45 isocrática 1,0 
46 MeOH/H2O 60:40 isocrática 1,0 
47 MeOH/H2O 70:30 isocrática 1,0 

Coluna CN (modo reverso) - Shimadzu 
48 MeOH/H2O 30:70 isocrática 1,0 
49 MeOH/H2O 40:60 isocrática 1,0 
50 MeOH/H2O 43:57 isocrática 1,0 
51 MeOH/H2O 45:55 isocrática 1,0 
52 MeOH/H2O 50:50 isocrática 0,5 
53 MeOH/H2O 50:50 isocrática 1,0 
54 MeOH/H2O 70:30 isocrática 0,5 

Tampão (fosfato 0,069M): 2g K2HPO4, 8g KH2PO4, 1L H2O, pH = 6,15; sublinhado: condições escolhidas. 
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Na figura E3a/b/c são apresentados alguns dos cromatogramas referentes às condições 

especificadas na tabela E2. 
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Figura E3a. Cromatogramas para seleção de condições para o método em CLAE. Os números correspondem às 

condições apresentadas na tabela E2. 
 



                                                                                                               E. Controle de qualidade 147

 

Minutes 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

m
AU

 

0 
25 
50 
75 

100 
125 
150 175 

28 

Minutes 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

m
A
U

0

25

50

75

100

125

150
175

29

 

Minutes 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

m
A
U 

0 
100 
200 
300 
400 

500 

30 

Minutes 0 5 10 15 20 25 30 35 40

m
A
U

0

100

200

300

400

500

31

 

Minutes 0 5 10 15 20 25 30 35

m
A
U 

0 
50 

100 
150 
200 

250 

32 

Minutes 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

m
A
U

0

5

10

15

20

36

 

M i n u t e s  0  5  1 0  1 5  2 0  2 5 3

m A
U  

- 1 0 0  

- 5 0  

0  

5 0  

1 0 0  

3 7

M i n u t e s  0  5  1 0  1 5  2 0  2 5  3 0

m A
U

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0  

3 9

 
 

Minutes 0 5 10 15 20 25 30

m
A
U 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
120 

140 

40 

 
 

M i n u t e s  0 5  1 0 1 5  2 0  2 5 3 0

m A
U

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0  
4 1

 
 

Figura E3b. Cromatogramas para seleção de condições para o método em CLAE. Os números correspondem às 
condições apresentadas na tabela E2. 
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Figura E3c. Cromatogramas para seleção de condições para o método em CLAE. 

Os números correspondem às condições apresentadas na tabela E2. O cromatograma com número em 
negrito (50) indica o modelo escolhido para realização das etapas posteriores da validação. 

 

As condições selecionadas permitem boa resolução, especialmente do pico da 

enidrina, e tempo relativamente curto de análise, cerca de 20 minutos. 
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3.1.2. Curva de calibração 
 A curva de calibração ou curva analítica foi construída usando-se seis pontos de 

concentração dentro da faixa esperada para a concentração de enidrina nas amostras, como 

mostra a tabela E3. A figura E4 mostra o cromatograma da enidrina pura. 

 
Tabela E3. Soluções padrão de enidrina para curva de calibração. 

Solução Solução estoque  
2 mg/mL (µL) 

MeOH/H2O  
1:1 

Concentração 
(µg/mL) 

Volume injetado 
(µL) 

Massa injetada
(µg) 

6 500 500 1000 10 10 
5 400 600 800 10 8 
4 250 750 500 10 5 
3 125 875 250 10 2,5 
2 62,5 937,5 125 10 1,25 
1 31,25 968,75 62,5 10 0,625 

 
 

 

 

Figura E4. Cromatograma da solução padrão de enidrina (coluna CN, MeOH/H2O, 43:57, 1,0 
mL/min, 225 nm). 
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As seis soluções-padrão de enidrina (0,0625 - 1 mg/mL) foram injetadas em triplicata 

por meio de injetor automático e a curva resultante é linear, conforme a figura E5 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E5. Curva de calibração com enidrina no intervalo de 62,5 a 1000 µg/mL (n = 3). 

 

 

A linearidade da curva pode ser avaliada pelo valor do fator de resposta. A 

concentração de analito é igual à razão entre a área sob o ponto de interceptação do eixo y e o 

coeficiente angular da reta. A linearidade é dada pelo coeficiente de correlação (r) e valores 

de r > 0,99 são aceitáveis. Nesta curva existe um r com valor próximo a 1,0 (r = 0,999406), o 

que indica que há uma boa linearidade. A precisão da análise é calculada por intermédio do 

desvio padrão ou do coeficiente de variação. Assim, este experimento apresentou uma boa 

precisão, pois a média de porcentagem de variação é de 0,15 %, sendo que o aceitável é de no 

máximo 10 ou 15 %.     

Ao avaliar a mesma curva de calibração solicitando que a reta não seja forçada a 

passar pelo zero, o valor de r obtido foi praticamente idêntico ao obtido quando a reta passa 

pelo zero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 7.35454e-005x + 0

r = 0.999406 
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3.1.3. Curva de linearidade 
 Além dos seis pontos iniciais de concentração, a curva foi expandida sendo utilizados 

vários pontos de concentração maiores e menores, no intuito também de se observar os limites 

de detecção para obtenção da curva de linearidade (Fig. E6). As soluções dos analitos estão 

especificadas na tabela abaixo e foram analisadas em duplicata (n = 2). 

 
Tabela E4. Soluções padrão de enidrina para curva de calibração e verificação da linearidade da análise. 

Solução Volume (µL) da solução + q.s.p. (mL)
MeOH/H2O 
 

Concentração 
(µg/mL) 

Volume injetado 
(µL) 

Massa injetada
(µg) 

9a 
 10 mg enidrina 5 mL  

MeOH/H2O - 2000 10 
 

20 
 

9b 10 mg enidrina 5 mL  
MeOH/H2O - 2000 9 18 

8 750 9 1 1500 10 15 
7 625 9 1 1250 10 12,5 
6 500 9 1 1000 10 10 
5 400 9 1 800 10 8 
4 250 9 1 500 10 5 
3 125 9 1 250 10 2,5 
2 62,5 9 1 125 10 1,25 
1 31,25 9 1 62,5 10 0,625 
-1a 40 9 2 40 10 0,4 
-1b 40 9 2 40 8 0,32 
-1c 40 9 2 40 7 0,28 
-1d 40 9 2 40 6 0,24 
-2a 20 9 2 20 10 0,2 
-2b 20 9 2 20 8 0,16 
-2c 20 9 2 20 6 0,12 
-3a 10 9 2 10 10 0,1 
-3b 10 9 2 10 8 0,08 
-3c 10 9 2 10 6 0,06 
-3d 10 9 2 10 4 0,04 
-3e 10 9 2 10 2 0,02 

Exemplo de preparação da solução 6: 500 µL da solução 9 foram adicionados de quantidade suficiente para 1 
mL, ou seja, 500 µL de MeOH/H2O 1:1. q.s.p.: quantidade suficiente para; inj: injetado; em negrito estão os 

pontos principais da curva de calibração da enidrina. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura E6. Curva de linearidade para enidrina no intervalo de 10 a 2000 µg/mL (n = 2). 

     

  

  

y = 7.0598e-007x + 0,0285369 
r = 0.99945 
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 O método não incluiu os dois últimos pontos na curva, indicando aí o limite de 

quantificação. Após o processamento dos dados obtidos, a linearidade é avaliada por 

intermédio do cálculo de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados (equação da 

reta: y = ax + b) e assim verifica-se o quanto a reta descreve os pontos, por intermédio do seu 

coeficiente de correlação (r). Neste caso, quando a reta não foi forçada a passar pelo zero, o 

coeficiente de correlação obtido foi de 0,99945. Logo, pode se afirmar que este é um método 

linear. 

 

3.1.4. Sensibilidade 
3.1.4.1. Limite de quantificação 

 É importante no caso de quantificação de substâncias em concentrações muito baixas, 

na determinação de impurezas e em estudos de farmacocinética. Para este método pode se 

considerar o penúltimo ponto da curva de linearidade, uma vez que até este ponto é possível 

comprovar a linearidade do método. O limite de quantificação deste aparelho é então de 0,06 

µg, ou seja, análise de 6 µL de uma solução de 10 µg/mL, o que equivale também a dez vezes 

à altura do ruído. 

 

3.1.4.2. Limite de detecção 

  O limite de detecção é determinado quando a altura do pico do analito for maior do 

que três vezes a altura do ruído da linha de base. Após observar que os pontos de menor 

concentração da curva de linearidade ainda apresentavam altura bem maior do que três vezes 

a altura do ruído, foram preparados outros pontos de menor concentração (Tab. E5). 

 
Tabela E5. Soluções padrão de enidrina para determinação do limite de detecção. 

Solução Volume 
(µL) 

da solução MeOH/H2O  
(mL) 

Concentração 
(µg/mL) 

Volume injetado 
(µL) 

Massa injetada 
(µg) 

-4a 500 -3 (Tab. E4) 500 5 
3 
2 
1 

0,015 
0,010 
0,005 

 

 
 As soluções foram analisadas em duplicata (n = 2). A partir do cálculo das alturas do 

pico de enidrina e da média das alturas do ruído próximo ao pico, concluiu-se que a 

quantidade mínima que o método é capaz de detectar é de 0,01 µg. Isso equivale a dizer que o 

limite de detecção da enidrina para este método é de 0,01 µg, ou seja, injeção de 2 µL de uma 

solução a 5 µg/mL. 0,005 µg de enidrina não foram detectados. 
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3.1.5. Precisão intra e interensaio 
 Para cada solução de concentração conhecida analisada o método fornece um valor de 

concentração chamada de experimental ou obtida. A precisão intra-ensaio foi calculada (Tab. 

E6) para a curva de calibração por meio da obtenção da porcentagem do coeficiente de 

variação entre as concentrações teóricas e as obtidas. 

 
Tabela E6. Precisão intra-ensaio para a curva de calibração do método de análise da enidrina. 

Enidrina Precisão intra-ensaio  
Concentração teórica 
 (µg/mL) 

Média das concentrações obtidas 
 (µg/mL) %CV 

62,5 62,88 0,13 
125 124,14 0,14 
250 250,89 0,23 
500 506,96 0,13 
800 783,02 0,13 
1000 1009,53 0,12 

CV: coeficiente de variação. 
 

 A precisão das curvas de calibração com três pontos de concentração em quintuplicata, 

obtidas durante um único dia e em cinco dias não consecutivos, foram calculadas (Tab. E7) 

para intra e interensaio por meio da porcentagem do coeficiente de variação. 

 
Tabela E7. Precisão intra e interensaio para o método de análise de enidrina. 

Enidrina Precisão intra-ensaio Precisão interensaio 
Concentração teórica 
(µg/mL) 

Média das concentrações obtidas 
(µg/mL) %CV Média das concentrações obtidas 

(µg/mL) %CV 

62,5 61,32 0,98 57,30 6,22 

500 502,06 0,04 498,17 3,40 

1000 999,03 0,07 1000,96 0,82 

CV: coeficiente de variação. 
 

 

Esses resultados, valores de porcentagem de coeficiente de variação abaixo de 10 %, 

mostram que o método é bastante preciso e que as variações no volume de injeção do injetor 

automático são pequenas, ou seja, o volume de injeção é preciso e a forma de preparo das 

soluções também é adequada. 
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3.1.6. Exatidão intra e interensaio 
 Um dos critérios de aceitação de um método é que a porcentagem do erro relativo seja 

menor que 15%. Observa-se na tabela E8 que a curva de calibração do método apresenta 

baixo percentual de erro relativo, sendo inferior a 2,1 % para todos os pontos da curva. 

 
Tabela E8. Exatidão intra-ensaio para a curva de calibração com enidrina. 

Enidrina Exatidão intra-ensaio  
Concentração teórica 
(µg/mL) 

Média das concentrações obtidas 
(µg/mL) %E 

62,5 62,88  0,6 
125 124,14 -0,7 
250 250,89  0,4 
500 506,96  1,4 
800 783,02 -2,1 
1000 1009,53  0,9 

E: erro relativo. 
 

 

 Nos experimentos de repetibilidade e interensaio, observa-se que o método é bastante 

exato, sendo que na análise intra-ensaio o erro relativo é também menor que 2 %, e na análise 

em diferentes dias esse erro cresce, mas mantém-se ainda menor que 10 % (Tab. E9). Como 

as injeções foram feitas por injetor automático, conclui-se que as variações ocorrem em 

função da forma de preparo das amostras, apesar da variação ser considerada pequena. 

 
Tabela E9. Exatidão intra e interensaio para o método de análise de enidrina. 

Enidrina Exatidão intra-ensaio Exatidão interensaio 
Concentração teórica  
(µg/mL) 

Média das concentrações obtidas 
(µg/mL) %E Média das concentrações obtidas

(µg/mL) %E 

62,5 61,32 -1,9 57,30 -8,3 

500 502,06  0,4 498,17 -0,4 

1000 999,03 -0,1 1000,96  0,1 

Conc.: concentração; E: erro relativo. 
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3.2. Eficiência no preparo das amostras e quantificação de 

enidrina em extratos de S. sonchifolius 
No intuito de verificar a concentração de enidrina nas diversas amostras de S. 

sonchifolius, foram escolhidas diferentes formas de extração e preparação das mesmas. O uso 

do perfil químico é uma forma de controle de qualidade do material vegetal íntegro. Os 

cromatogramas são relativos às amostras da tabela E1 (item E2.2.1.7) e são apresentados na 

figura E7. A figura E8 mostra os resultados descritos na tabela E10. 
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Figura E7. Cromatogramas das amostras utilizadas para quantificação da enidrina conforme especificado 

acima.Coluna CN; MeOH/H2O 43:57; 1,0 mL/min; 210 nm, 25 min eluição. 
 

 

Vale ressaltar que o perfil químico permanece qualitativamente constante nas 

amostras. Porém, quantitativamente observam-se diferenças principalmente nas amostras de 

extratos glandulares, uma vez que a quantidade total de amostra é relativamente pequena. Isso 

corrobora mais uma vez com a afirmação de que o conteúdo glandular permanece inalterado 

no decorrer a vida do vegetal (Spring, 1991). 

 

 
Tabela E10. Formas de preparo das amostras de S. sonchifolius e cálculo da concentração de enidrina. 

 Amostras Concentração 
da amostra 

Média das 
áreas do pico 

Concentração detectada 
(µg/mL) 

Concentração detectada 
(mg/mL) 

A1 1 mg/mL 6525389 479,91 0,48 
A2 1 mg/mL 7728864 568,42 0,57 
A3 1 mg/mL 8945474 657,90 0,66 
A4 1 mg/mL 9149788 672,92 0,67 
A5 

extratos de lavagem foliar da 
população #101 

1 mg/mL 8883787 653,36 0,65 

B1 lavagem de folha (7 x 25 
mm) da população #130 

1 mg/mL 1272944 93,62 0,09 

C1 500 tricomas/mL 752373 55,33 0,05 
C2 400 tricomas/mL 509811 37,49 0,05 
C3 400 tricomas/mL 355709 26,16 0,03 
C4 405 tricomas/mL 923858 67,94 0,07 
C5 

extratos glandulares de cinco 
diferentes populações 

(Tab. E1) 
400 tricomas/mL 880914 64,79 0,06 
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Figura E8. Comparação do conteúdo de enidrina em amostras de S. sonchifolius. A1-A5: extratos de 
lavagem foliar da população #101; B1: lavagem rápida de um pedaço de folha da população #130; C1-C5: 

extratos glandulares de cinco diferentes populações. 
 

Com base na concentração de enidrina detectada para cada uma das amostras, foi 

possível calcular a sua concentração de enidrina no vegetal íntegro, como mostra tabela E11. 

 
Tabela E11. Cálculo da concentração de enidrina no vegetal íntegro. 

 média mg/mL massa inicial de extrato  enidrina/extrato enidrina/kg planta seca 
A 0,6065 3,2 g (a partir de 200 g planta seca) 1,94 g 9,7 g 
B 0,0936 5 mg 93 µg - 
C 0,0503 1,2 µg 50 µg  - 

 

Com base nestes resultados, conclui-se que a melhor forma de extração de enidrina é 

por meio do método A4 (500 µL CH3CN/MeOH + 500 µL H2O 1:1), que apresentou maior 

concentração de enidrina (0,67 mg/mL). A menor concentração foi encontrada em amostra 

obtida mediante o método A1 (0,48 mg/mL), mistura mais polar de solventes. Para 1,0 kg de 

folhas secas de S. Sonchifolius, foram calculados em média 9,7 g de enidrina (0,97 % de peso 

seco).  

A população com a maior concentração de enidrina (70 µg/mL) em tricomas 

glandulares é a #95 (amostra C4, Tab. E1 e E10). Apesar de a técnica de microamostragem de 

tricomas glandulares ser considerada mais rápida e eficiente, observou-se que o método B1 é 

ainda mais prático, uma vez que não implica o uso de estereomicroscópio para a coleta das 

glândulas e a concentração de enidrina é similar à dos extratos glandulares.  A concentração 

de enidrina não apresentou variações significativas entre as populações coletadas em 

diferentes meses. Em Helianthus, um tricoma glandular pode estocar cerca de 0,05 µg de 

substâncias (Spring, 1991). Porém, em S. sonchifolius constatou-se que um tricoma glandular 

pode armazenar cerca de 1,8 µg de enidrina.  
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