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Introdução 
Vernonia scorpioides, popularmente conhecida 
como assa-peixe, piracá, erva-de-são-simão, erva-
de-preá, é considerada uma erva daninha, sendo 
encontrada principalmente no extreme oeste 
catarinense. Tradicionalmente é utilizada no 
tratamento de úlceras crônicas, alergias, irritações, 
prurido, edemas provocados por traumatismos ou 
infecção, nevralgia, processos inflamatórios e 
lesões cutâneas em geral, sendo a atividade 
cicatrizante a mais utilizada na medicina popular1.  
A composição química da V. scorpioides ainda não 
está bem descrita, porém já foram isolados alguns 
compostos característicos do gênero Vernonia, 
como as lactonas sesquiterpênicas e alguns 
flavonóides A avaliação da atividade antioxidante 
das plantas é de extrema importância, visto que 
muitas doenças para as quais utilizam-se plantas 
medicinais estão associadas à geração de radicais 
livres e ao estresse oxidativo. Os organismos vivos 
estão continuamente expostos a agentes oxidantes 
de origem exógena e endógena que, quando em 
excesso no organismo danificam as biomoléculas 
como lipídeos, carboidratos e o DNA. Neste 
contexto, o trabalho tem como objetivo investigar a 
ação antioxidante de extratos das partes aéreas de 
Vernonia scorpioides. O extrato etanólico bruto 
(EtOH), obtido por maceração em etanol e 
concentração do solvente, foi submetido a uma 
filtração a vácuo em coluna de sílicagel 60, 
obtendo-se as frações hexânica (HEX), clorofórmica 
(CHCl3), acetato de etila (AcOEt) e metanólica 
(MeOH). Os extratos foram analisados por testes 
qualitativos e RMN 1H O efeito antioxidante através 
do sequestro do radical DPPH e do branqueamento 
de betacaroteno foi verificado para a  extrato EtOH 
e as frações HEX, CHCl3, AcOEt e MeOH  segundo 
metodologias descritas em Marston (2011)2, com 
pequenas modificações. Para os ensaios, as 
amostras foram aplicadas em duas cromatofolhas 
de sílica gel F254 Merck e fase móvel 
metanol:clorofórmio (8:2), como controle positivo foi 
utilizado solução de quercetina (1,65 mM). Após o 
desenvolvimento da CCD, as placas foram 
visualizadas em luz UV à 254 e 360 nm. Uma placa 
foi então pulverizada com solução de DPPH (0,2 
mM) Sigma-Aldrich e a segunda com solução de 
betacaroteno (0,05%) Sigma-Aldrich. O efeito 
antioxidante foi evidenciado  

 
visualizando-se manchas brancas sobre um fundo 
roxo e manchas amarelas sobre um fundo branco, 
respectivamente, e comparando-se com a solução 
de quercetina controle. 

Resultados e Discussão 
A fração MeOH mostrou promover a captura do 
radical DPPH, apresentando atividade antioxidante 
evidenciada pela mancha branca em um 
background roxo e quando comparado com a 
solução de quercetina controle. A mesma atividade 
antioxidante foi evidenciada pelo branqueamento 
de betacaroteno. Os testes qualitativos e os 
deslocamentos químicos dos hidrogênios nos 
espectros de RMN 1H revelaram a presença 
predominante de flavonóides nesta fração. 

Conclusões 
A ação antioxidante da fração MeOH, obtida a partir 
do fracionamento do extrato etanólico (EtOH) das 
das partes aéreas de Vernonia scorpioides mostra-
se promissora na busca por novas substâncias 
antioxidantes em plantas. A presença de 
flavonóides nesta fração vai de encontro com a 
propriedade antioxidante observada. Portanto, 
estudos serão continuados com o objetivo de se 
caracterizar quimicamente da fração metanólica e 
a(s) substância (s) ativa (s) presente (s). 
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