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A busca por plantas com propriedades bioativas e farmacológicas torna-se cada vez mais intensa, 

pois podem fornecer meios de combate a variadas enfermidades. Este estudo visa investigar a 

composição fitoquímica e o potencial antioxidante das folhas de uma espécie recém-descoberta 

(em fase de descrição) de Stachytarpheta sp., Verbenaceae (Figura 1). Para isso, folhas foram 

coletadas, secas a 40 oC por 7 dias, trituradas e submetidas a extração etanólica (1:5, por 7 dias, 

agitadas cada 24 h). Os filtrados etanólicos foram concentrados em estufa de circulação forçada a 

60 oC e o pó obtido foi pesado para verificação do rendimento. A determinação da composição 

fitoquímica1 foi realizada utilizando-se o pó do extrato etanólico e das folhas trituradas. Foram 

analisadas a presença de alcaloides, taninos, flavonoides, antraquinonas e saponinas. A atividade 

antioxidante foi medida através da captura do radical livre DPPH (difenil-picril-hidrazina).2,3 

Soluções crescentes das amostras correspondentes à concentração final no ensaio de 400, 800, 

1200 e 1600 µg/ml foram preparadas. Foi utilizado rutina como controle positivo (20, 50, 100, 

150, 300 µg/ml). O volume total da reação foi de 2 ml. Após a adição do DPPH 60 µM, esperou-

se 30 min para a leitura à 517 nm, em triplicata, utilizando-se metanol como branco. A 

porcentagem de inibição do DPPH foi calculada pela equação: % Inibição DPPH= (AbsDPPH – 

Absamostra)x100/AbsDPPH, onde: AbsDPPH= absorvância da solução de DPPH sem a amostra; 

Absamostra = absorvância da amostra com o DPPH após 30 min de reação. Posteriormente, uma 

curva dos valores da % de inibição do DPPH em função da concentração do extrato foi plotada 

para determinar a IC50 (Concentração inibitória, capacidade de inibir o DPPH em 50%) por 

regressão linear. Foi observado um rendimento de 11,75% do extrato etanólico. Os testes 

fitoquímicos revelaram-se positivos para taninos, antraquinonas, alcaloides e saponinas, mas não 

para flavonoides, possivelmente por interferência da coloração da amostra. Foi observada 

atividade antioxidante no extrato etanolico, com IC50 de 1138,40 μg/ml (Figura 2), e da rutina foi 

igual a 190,19 μg/ml. O alto valor para o IC50 do extrato etanólico deve-se ao fato que o material 

vegetal não ser puro. Foi observada atividade antioxidante em folhas de Stachytarpheta 

cayennensis, corroborando com esta pesquisa.4 Foi possível concluir que as folhas desta planta 

apresentam atividade antioxidante a diversos compostos do metabolismo especial. Estudos 

futuros têm por objetivo testar o potencial antimicrobiano da planta, bem como isolar os 

componentes responsáveis pela atividade antioxidante.  
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Figura 2. Curva da porcentagem de inibição 

para o cálculo do IC50 do extrato etanólico de 

Stachytarpheta sp. 

 

Figura 1. Indivíduo da 

espécie recém descoberta 

de Stachytarpeta. 

 


