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A literatura registra nas cascas da espécie Endopleura uchi (Huber) Cuatrec., Humiriaceae, 

nativa da região amazônica, substâncias com atividades anti-inflamatórias e antimicrobianas,1 

porém, poucos são os estudos relacionados à sua transformação tecnológica visando elaboração 

de produtos com garantida qualidade. O objetivo deste estudo foi obter e caracterizar produtos 

intermediários, secos, oriundos de solução extrativa das cascas de E. uchi, sem e com adição de 

adjuvante de secagem. A droga vegetal, casca do caule, foi adquirida comercialmente e 

identificada através de exsicata depositada no Herbário do INPA (Manaus, AM). Após o 

processamento (secagem e moagem), a droga foi caracterizada seguindo ensaios descritos na 

Farmacopeia Brasileira 5a ed. A solução extrativa (SE) foi preparada através de maceração com 

uma relação droga:solvente de 16,5% (m/v) utilizando etanol 70 ºGL como líquido extrator e 

tempo de extração de 18 h.2 Em seguida, foi submetida à concentração sob pressão reduzida, 

dando origem a SE concentrada (SEc). Com a SEc foi realizada secagem em spray dryer, sem 

uso de adjuvante para obter o extrato seco por aspersão (ESA) e com uso de adjuvante 

(Aerosil®), para obter o produto seco por aspersão (PSA). Todos os produtos foram 

caracterizados sendo observado o rendimento operacional de secagem em spray dryer. Os 

resultados demonstram que a operação de concentração da SE não alterou o seu pH, o qual se 

manteve estável e levemente ácido (4,60 ±0,013). O ESA foi classificado como um pó fino com 

tendência a aglomeração, de cor marrom e umidade residual de 6,97 ± 0,66 %, enquanto que o 

PSA também classificado como pó fino, porém sem tendência a aglomerações apresentando 

menor umidade residual (4,9 ± 0,11 %). O rendimento operacional da secagem de ambos os 

produtos secos foi semelhante com perdas de cerca de 40%. Foi observado que as operações de 

concentração e secagem, em spray dryer, da SE influenciaram no teor de polifenois totais dos 

produtos, os quais variaram entre 82,5 a 110,5 μg EqAG/ml. Quanto à reologia dos pós, foi 

observado que ambos, apresentam Fator de Hausner ≥ 1,2 e Índice de Carr > 20 indicando pobre 

fluidez e instabilidade de empacotamento. Portanto, este estudo demonstrou que as operações 

farmacêuticas utilizadas não alteraram as características químicas das substâncias presentes na E. 

uchi, as quais foram apropriadas para o processamento tecnológico deste vegetal visando o 

desenvolvimento de uma forma farmacêutica final, no entanto, estudos posteriores serão 

necessários para otimização das condições operacionais visando melhorar o rendimento e 

reologia dos pós.  
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