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Introdução: A ora-pro-nóbis (OPN) é uma planta alimentícia não convencional com alto teor proteico e 
apresenta propriedades terapêuticas para o tratamento de feridas e inflamação (PINTO et al., 2015). 
Além disso, as folhas apresentam mucilagem constituída por biopolímeros, como o arabinogalactano tipo 
I com estrutura química semelhante à goma arábica (GA). A GA é utilizada como material de parede no 
encapsulamento de bioativos, porém é importada. A mucilagem da OPN (MOPN) pode ser uma 
alternativa para sua substituição total ou parcial. Objetivo: avaliar o efeito do pH em complexos 
formados de ora-pro-nóbis e gelatina em diferentes concentrações. Material e métodos: Folhas frescas 
de ora-pro-nóbis foram coletadas no Horto de Plantas Medicinais da UFGD. A mucilagem das folhas foi 
obtida por trituração com água (80ºC) na proporção 1:2,5 de folhas/água, sob aquecimento (55ºC) e 
agitação (99 rpm) durante 7h. O material obtido foi filtrado. O precipitado foi lavado com álcool etílico 
(96º GL) na proporção 3:1 de álcool/filtrado, sendo centrifugado (20 min, 7500rpm) e seco a 30ºC 
(Oliveira et al., 2019). A MOPN foi triturada e peneirada (28 mesh). Foram preparadas soluções de 
MOPN (1%), gelatina (1%); gelatina:MOPN (1:1); gelatina:MOPN (1:2); gelatina:MOPN (1:3). As 
soluções foram mantidas sob constante agitação e o pH medido, com pHmetro previamente calibrado. 
Alíquotas de solução de HCl (5 mol/L) e de NaOH foram inseridas no sistema para obter soluções na 
faixa de pH de 1,8 a 9,6 obtendo-se os valores de absorbância para cada condição de pH a 540nm, em 
espectrofotômetro. A estabilidade foi obtida quando não houve mudança na absorbância do sistema em 
função do aumento do pH. Resultados e discussão: As soluções de 1% de ora-pro-nóbis e de gelatina 
apresentaram estabilidade no intervalo de pH de 2,5 a 7,8 (Figura 1) e, para os complexos 
gelatina:MOPN a maior estabilidade foi observada nas soluções gelatina:MOPN 1:1 e 1:3 (pH 4,5 a 9,3). 
A concentração da MOPN influenciou no aumento da absorbância, provavelmente devido à cor da 
mucilagem ou as suas forças eletrostáticas. Esse comportamento pode ser interessante para a formação 
de capsulas estáveis em uma ampla faixa de pH, o que permite a sua aplicação em uma diversidade de 
alimentos, fitoterápicos e cosméticos. 
 

 
Figura 1. Absorbância dos complexos de ora-pro-nóbis, gelatina e suas interações, em 
função do pH 
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