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Controle de qualidade e caracterização de extrato de 

Bardana (Arctium lappa L.) 

1. RESUMO 

A bardana (Arctium lappa) é uma planta perene, originária da Europa muito utilizada 
como alimento e na medicina popular como anti-inflamatório, antimicrobiano, cicatrizante, 
antioxidante e hipoglicemiante. São utilizadas as raízes, as folhas e os frutos. É também 
conhecida como gobô (japonês), propaga-se espontaneamente por todo o Brasil. Trabalhos 
científicos descrevem suas propriedades farmacológicas e seu valor alimentício. Porém, 
faltam dados sobre a preparação, padronização e controle de qualidade do extrato vegetal. 
Sendo que a segurança e eficácia de um produto fitoterápico dependem da qualidade do 
extrato este trabalho tem como objetivo preparar e padronizar extrato de folhas e de raízes 
tuberosas bardana. Nesta fase inicial foi preparado o extrato fluido a partir das raízes pelo 
método de maceração. Os ensaios de triagem fitoquímica identificaram a presença de 
saponinas, taninos e flavonoides nas raízes. O extrato apresentou um pH de 6,5, densidade 
de 1,08 e resíduo seco de 0,82g. Nas próximas fases será obtido o perfil cromatográfico e 
desenvolvido um método para quantificação de substância marcadora. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A incorporação de extratos vegetais em formulações introduz misturas complexas 

cuja composição, que muitas vezes não é totalmente conhecida, pode variar devido 

a fatores como clima e lugar de cultivo (NEWALL, 1996) (SIMÕES, 1999). A 

fitoterapia e a fitocosmética atual tornam imprescindível o controle de qualidade e 

padronização dos extratos utilizados na preparação dos produtos farmacêuticos ou 

cosméticos, desta forma é possível garantir que apesar da variabilidade natural 

destes produtos existam resultados reprodutíveis, mantendo sua eficácia e 

segurança (NEWALL, 1996). (LIST, 1989) 

A bardana (Arctium lappa) é uma planta perene, originária da Europa, pertencente à 

família Asteraceae. Foi introduzida no Brasil pelos japoneses e é utilizada como 

alimento e na medicina popular. Estudos científicos descrevem atividade 

antimicrobiana, anti-inflamatória, cicatrizante, anti radicais livres, antioxidante e 

hepatoprotetora. (PEREIRA, 2005) ( KNOTT, 2008) (PDR, 2000) (PREDES, 2011) 

(LÓTICI, 1998). Em sua composição encontramos óleos essências, lignanas, 

derivados do ácido caféico, polissacarídeos, mucilagens, triterpenos, fitosteróis e 

taninos (PDR, 2000). Apesar do potencial da bardana para uso em produtos 

fitoterápicos e fitocosméticos devido às propriedades acima descritas poucos dados 

existem na literatura sobre o controle de qualidade e padronização do extrato 

vegetal. Assim durante este trabalho o extrato hidroalcoólico de bardana será 

preparado e padronizado em suas propriedades físico-químicas para posterior uso 

no desenvolvimento de formulações.  
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3. OBJETIVOS 

Obter e padronizar o extrato fluido de raízes tuberosas bardana (Arctium lappa).  

4. METODOLOGIA  E DESENVOLVIMENTO 

Em fase inicial foi realizada a triagem fitoquímica para determinação dos principais 

grupos químicos presentes nas raízes de bardana de acordo com Akisue (2002) e 

Barbosa (2001). A preparação do extrato hidroalcoólico seguiu o método de 

maceração, foi preparado com uma quantidade excedente de líquido extrator e 

depois foi concentrado em rotaevaporador para a obtenção do extrato fluido (1 parte 

de droga para 1 parte de extrato). A seguir foram determinadas as características 

físicas do extrato fluido: pH, densidade aparente e resíduo seco (Farm. Bras. IV). 

Na próxima fase será obtido o perfil por cromatografia em camada delgada e a 

quantificação de substância marcadora por espectrofotometria. 

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

A triagem fitoquímica mostrou a presença de saponinas, taninos do tipo gálico, 

saponinas e flavonoides do tipo flavonóis e flavonas (tabela 2). Os flavonoides totais 

serão utilizados em ensaios posteriores como substância marcadora no controle de 

qualidade. 

As características físicas do extrato fluído de bardana estão apresentadas na tabela 

1 e mostram um pH compatível com formulações para uso tópico. O resíduo seco e 

a densidade são parâmetros de caracterização do extrato.  

Tabela 1. Características físicas do extrato fluido de Arctium Lappa L. (Todos os ensaios 

foram realizados em triplicata.) 

Ensaio Arctium Lappa L. 

Coloração Coloração castanho a marrom claro. 

Aroma Característico 

pH 6,05 

Densidade (g/mL) 1,09 +/- 0,02 

Resíduo seco (mg) 0,182 ± 0,03 
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Tabela 2. Triagem fitoquímica das raízes tuberosas de Arctium Lappa L.. 
Grupo químico Ensaios realizados Resultado Observações 

Saponinas Formação de espuma + 
 

Formação de espuma estável por 
mais de 2 min. 

Reação de Liebermann 
bouchardat 

- Não houve mudança de coloração 
para vermelho ou violeta. 

Taninos Cloreto férrico 
 

+ Coloração esverdeada 

Acetato de chumbo 
 

+ Precipitação e mudança de coloração 

Acetato de cobre 
 

+ Precipitado castanho avermelhado 

Solução de alcalóide + Precipitado esbranquiçado 

Flavonóides Reação de Shinoda +/- 
 

Coloração rósea pouco perceptível 

Cloreto de alumínio + 
 

Fluorescência 
 

Cloreto férrico + 
 

Coloração verde escuro 
 

Hidróxido de sódio + Coloração amarela 

Catequinas Vanilina a 1% - Sem alteração 

Esteróides e 
triterpenoides 

Reação de Liebermann - Sem alteração 

Ensaios para quantificação de substância marcadora estão sendo realizados, assim 

como a obtenção do perfil cromatográfico. Em fase posterior o extrato hidroglicólico 

será preparado e caracterizado. 

6. FONTES CONSULTADAS 

AKISUE, G., Farmacognosia. Curso de identificação de drogas vegetais. São Paulo: 
Pharmakon. 2002. 
ALZUGARAY, D.; ALZUGARAY, C. Plantas que curam. São Paulo: Três Ltda., v.1,1996. 
260p. 
LIST, P.H., SCHMIDT, P.C., Phytopharmaceutical technology. CRC Press, INC., Florida – 

USA, 1989. 

LÓTICI, G., MO-RESCO, N., DIETERICH, S.M. Atividade antiulcerogêncica de Chás de 
Plantago Australis L.E. Arctium lappa L., em ratos. XV Simpósio de Plantas Medicinais do 
Brasil, Águas de Lindóia, SP., out. 1998 
NEWALL, L.A., ANDERSON, L.A., PHILIPSON, J.D., (ed.) Herbal medicines a guide for 
health care – professionals. London: The pharmaceutical press, 1996. 
PDR for herbal drugs – Physicyan desk reference for herbal drugs. New Jersey: Medical 
economics company, 2000. 
PREDES, F.S., RUITZ, A.L.T.G., CARVALHO, J.E., FOGLIO, MA.A, DOLDER, A.H. 
Antioxidative and in vitro antiproliferative activity of Arctium lappa root extracts. 
Complementary and alternative medicine, vol. 11 p.25 2011. 
SIMÕES, C.M.O., SCHENKEL, E.P., GOSMANN, G., MELLOS, J.C.P. MENTZ, L.A., 
PETROVICK, P.R., Farmacognosia: da planta ao medicamento. Porto Alegre: Editora UFSC, 
3 ed. 833p. 2001. 


