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Introdução

O Brasil é conhecido por sua rica biodiversidade, 
sendo os principais biomas a Floresta Amazônica, o 
cerrado, a Mata Atlântica, a caatinga e o pantanal. O 
cerrado é o segundo maior bioma, porém não é o 
mais estudado, já que plantas da Amazônia e da 
Mata Atlântica são preferidas pelos pesquisadores.
As espécies Vellozia crassicaulis, Vellozia crinita e 
Aylthonia tomentosa pertencem à família Velloziaceae
1. Seu habitat natural é o cerrado, mais precisamente, 
uma região chamada de campos rupestres, a qual
compreende solos montanhosos, arenosos, rochosos 
e condições de alta irradiação solar, baixa viabilidade 
de água e nutrientes. Apesar de viver nestas 
condições, a família apresenta longevidade 
surpreendente. A alta resistência e longevidade
dessas plantas sugerem a presença de metabólitos 
especiais protetores, que podem apresentar 
atividades biológicas promissoras como atividades 
antioxidante, anti-inflamatória e antitumoral1. De 
acordo com a literatura, foram identificados e isolados 
inúmeros terpenos e flavonoides dessa família, sendo 
essa última classe conhecida por sua atividade 
antioxidante1. Dessa forma, esse trabalho visa 
investigar a atividade antioxidante em três novas 
espécies de Velloziaceae, contribuindo para o estudo 
de plantas do cerrado brasileiro.

Resultados e Discussão

Figura 1. Experimental.

Tabela 1.  Atividade antioxidante (Método do DPPH)

HFVCRA, AFVCRA e MFVCRA – extratos em hexano, acetato de etila e em 
metanol de folhas V. crassicaulis. HATOM, AATOM e MATOM - extratos em 
hexano, acetato de etila e em metanol de A tomentosa. AFVCRI e MFVCRI -
extratos em acetato de etila e em metanol de V. crinita. ABVCRI e MBVCRI –
extratos em acetato de etila e em metanol de bainhas de V. crinita. EGb761®

- extrato padronizado de Ginkgo biloba.

Analisando os resultados da tabela 1, verificou-se que 
os extratos acetato de etila e em metanol de folhas de 
V. crassicaulis, além dos extratos em metanol de 
folhas e bainhas de V. crinita apresentaram excelente 
atividade antioxidante. Observou-se ainda, que os
extratos mais polares mostraram uma atividade 
maior, corroborando com a presença de compostos 
fenólicos, possivelmente flavonoides identificados por 
cromatografia em camada delgada, seguida de 
revelação com FeCl3. Em todos os extratos verificou-
se a presença de terpenos através da revelação com 
vanilina sulfúrica.

Conclusões

A atividade antioxidante foi semelhante ao extrato 
padrão de Ginkgo biloba e pode estar relacionada 
com a presença de flavonoides ativos. Os resultados 
obtidos são bastante promissores, pois evidencia 
além de flavonoides, a presença de terpenos, sendo 
indicativo de outras atividades biológicas. 
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Extratos CE
50

(µg/mL)

HFVCRA 281,3

AFVCRA 68,5

MFVCRA 68,2

              HATOM 1611,1

AATOM 593,7

MATOM 100,1

AFVCRI 85,8

MFVCRI 56,0

ABVCRI 97,0

MBVCRI 41,1
              EGb761® 41,5


