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Introdução: Os filtros solares naturais, desenvolvidos a partir de plantas, são capazes de absorver 

a radiação UV, causador de danos na pele, por possuírem principalmente compostos aromáticos, 

como os fenóis e flavonoides.1 Lippia alnifolia Schauer, Verbenaceae, conhecida popularmente 

como “alecrim-do-mato”, “pedrécio”, e “alecrim-de-vaqueiro”,2 é uma planta considerada rara e 

endêmica do interior do estado da Bahia, onde há grande incidência solar.3 Objetivos: 

Quantificar o teor de fenóis e flavonoides totais, e avaliar o efeito fotoprotetor in vitro da fração 

clorofórmica das folhas, caule e inflorescência de L. alnifolia. Materiais e métodos: As folhas, 

caule e inflorescência de L. alnifolia foram secos, pulverizados e submetidos à extração com 

metanol separadamente, obtendo-se os extratos metanólicos brutos, que foram particionados em 

ampola de separação com clorofórmio, resultando nas frações clorofórmicas de cada parte. O 

teor de fenóis totais foi medido utilizando o reagente de Folin-Ciocalteu e o padrão ácido 

gálico.4 O teor de flavonoides totais foi determinado através da reação com o cloreto de alumínio 

tendo como padrão quercetina. Na avaliação da atividade fotoprotetora as fases clorofórmicas 

foram secas em estufa a 40 ºC e, em seguida, diluídos em etanol absoluto, obtendo-se 

concentrações de 5, 25, 50 e 100 mg/l, sendo realizada a varredura em espectrofotômetro entre 

os comprimentos de 260 a 400 nm e calculado o Fator de Proteção Solar (FPS).5 Os 

experimentos foram realizados em triplicata. Resultados e discussão: O maior teor de fenóis 

totais foi apresentado pela inflorescência com 88,15±1,31 mg EAG/g, seguido do caule 

(68,76±1,89) e das folhas (6,94±0,19). O maior teor de flavonoides totais foi encontrado nas 

folhas com 322,39±7,62 mg EQ/g, seguido da inflorescência (29,53±1,00) e do caule 

(8,21±0,16). As fases clorofórmicas da inflorescência e das folhas apresentaram perfil de 

absorção espectrofotométrica dentro da faixa das três regiões UV, UVC (260-290 nm) UVB 

(290-320 nm) e UVA (320-400 nm), sendo este efeito dependente da dose. No entanto, a fase 

clorofórmica do caule absorveu apenas na região do UVC. Os melhores valores de FPS foram 

apresentados pelas folhas (8,10±0,95) e inflorescência (7,62±0,22) na concentração de 100 mg/l, 

e o caule apresentou o menor valor de FPS, com 1,53±0,05. Conclusões: De acordo com os 

resultados obtidos, L. alnifolia possui atividade fotoprotetora, proporcional ao teor de fenóis e 

flavonoides totais quantificados nas amostras, sugerindo possível aplicação para fins terapêuticos 

em preparações dermatológicas.  
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