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Introdução 

A população desde muitos anos utiliza as plantas 

medicinais de forma indiscriminada sem se 

preocupar com o período de maturação das 

mesmas. Algumas plantas apresentam toxicidade 

no período de floração (LÓPEZ, 2006). A espécie 

Quassia amara conhecida popularmente como 

“Quina”, pertencente à família Simaroubaceae, têm 

suas folhas utilizadas contra a malária e várias 

doenças (GILBERT, 2010). A partir disto este 

trabalho teve como objetivo a determinação dos 

parâmetros físicos e físico-químicos das folhas de 

Q. amara, antes e depois da floração. 

 

Resultados e Discussão 

O pó da espécie Q. amara foi classificado como 

moderadamente grosso de acordo com a 

farmacopeia brasileira (2005), pois, a maior 

homogeneidade das partículas retidas ficou no 

tamis de 250 µm para as duas coletas. Este 

parâmetro pode ter influência direta no processo de 

extração. 

 

 
Tabela 1. Granulometria do pó das folhas de 
Quassia amara nos diferentes períodos de 
maturação. 

Abertura 

nominal 

Antes da floração 

(%)  X* ± DP** 

Durante a floração 

(%)  X* ± DP** 

2,00mm 0,05± 0,08 0,0 

710 µm 2,34 ± 1,31 0,86 ± 0,23 

250 µm 8,68 ±1,21 8,99 ± 1,20 

180 µm 4,11 ± 2,40 5,75 ± 1,48 

125 µm 2,40 ± 0,14 2,59 ± 0,40 

Frasco 7,12 ± 1,04 6,79 ± 0,70 

X* média de três determinações, DP** desvio padrão. 

 

Os resultados da tabela 2 mostram que a maioria 

dos parâmetros não apresentaram uma grande 

variação nos dois períodos. Os teores de umidade, 

cinzas totais e insolúveis estão dentro dos valores 

permitidos pela Farmacopeia brasileira (2005). 
 

 
Tabela 2. Parâmetros físicos e físico-químicos da 
espécie Quassia amara obtidos antes de depois da 
floração. 

X* média de três determinações, DP** desvio padrão. 

Conclusões 

As metodologias empregadas foram seguras na 

obtenção dos diferentes parâmetros. Apenas o teor 

de extrativos apresentou uma variação considerável 

de um período para o outro, os demais parâmetros 

apresentaram valores muito próximos, indicando 

que a coleta da espécie Q. amara pode ser 

realizada antes e depois do período de floração.  
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Parâmetros Antes da floração 
X* ± DP** 

Durante a floração 
X* ± DP** 

Umidade (%) 8,59 ± 0,05 8,11 ± 0,19 

Cinzas Totais 
(%) 

5,23 ± 0,01 5,15 ± 0,01 

Cinzas 
Insolúveis em 

ácido (%) 

 
4,07 ± 0,21 

 
3,14 ± 0,29 

pH 4,58 ± 0,02 4,58 ± 0,06 

Condutividade 
(mS/cm) 

1,80 ± 0,20 1,91 ± 0,08 

Teor de 
extrativos (%) 

29,55 ± 2,52 35,55 ± 1,88 

Densidade 
(g/mL) 

0,38 ± 0,01 0,31 ± 0,01 


