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Introdução 
Dentre as principais plantas medicinais utilizadas no Brasil está a Lippia Alba, popularmente conhecida como erva-

cidreira. A erva-cidreira tem importância farmacológica, sendo utilizada nos programas de fitoterapia do Brasil, devido 

a diversas propriedades terapêuticas. 

 

As determinações físico-químicas em plantas medicinais são muito importantes ao passo que o teor de umidade 

especifica a quantidade de água e outras substâncias voláteis que favorecem a atividade enzimática e a proliferação 

de micro-organismos na planta. Assim como a finalidade da determinação de cinzas totais é verificar a presença de 

impurezas inorgânicas não-voláteis que podem estar contaminando a droga vegetal. 

 

Considerando a importância do estudo em plantas medicinais, o presente trabalho teve por objetivo efetuar análises 

físico-químicas em erva-cidreira consumidas em São Luís–MA. 

Metodologia 
As determinações de umidade e cinzas totais foram realizadas conforme as normas técnicas descritas na Farmacopeia 
Brasileira (BRASIL, 2019) para drogas vegetais. As amostras advêm de: I (horta) e II, III e IV (campo). 
 

Resultados e Discussão 
Tabela 1. Teor de umidade e cinzas em amostras de erva-cidreira. 
 

 

AMOSTRAS VALORES DE REFERÊNCIA 

I II III IV 
CARDOSO, 

2016. 
DE LIMA 

VEECK, 2018. 
DE MACEDO 

GOMES, 2020. 

UMIDADE % 86,7 71,1 78,5 69,4 71,8 ± 1,8 78,1 ± 0,6 79,8±0,1 

CINZAS 
TOTAIS% 

4,4 3,3 4,1 5,6 3,7 ± 0,5 1,2 ± 0,1 2,0 ± 0,1 

 
Pode-se observar que os teores de umidade obtidos estão em conformidade com a literatura, sendo estes valores 
expressivos. No que se refere ao teor de cinzas totais, observou-se um alto índice do mesmo, estando acima dos 
valores indicados pela literatura. Isso pode ocorre em razão da presença de minerais não voláteis indicando impurezas 
inorgânicas que podem constituir contaminantes e influenciar no teor de cinzas. 

 

Considerações Finais 
Os teores de umidade determinados estão de acordo com literatura encontrada, com valores variando de 69,4% a 
86,7%. Na determinação do teor de cinzas, observou-se valores acima dos indicados pela literatura dos quais Cardoso, 
(2016) obteve o maior valor igual a 3,7% em comparação aos valores obtidos que variaram de 3,3% a 5,6%.  
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