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Introdução 

Na região do Vale do São Francisco observa-se o largo uso de plantas medicinais e seus 
derivados no combate e prevenção de algumas doenças. O conhecimento popular local auxilia de 
forma imensurável as pesquisas com plantas medicinais e o legado etnobotânico desta população 
regional deve ser preservado e respeitado. Aliado ao misticismo que envolve o emprego de 
plantas medicinais observa-se às vezes o uso inadequado ou excessivo das mesmas. 
 As plantas produzem uma grande variedade de substâncias antioxidantes contra os danos 
moleculares causados por espécies reativas de oxigênio. Os compostos fenólicos compreendem o 
principal grupo de compostos antioxidantes de origem vegetal. Entre os fenóis, os flavonóides 
constituem o grupo mais importante. 
 Assim, a investigação sistemática da capacidade antioxidante de plantas medicinais 
auxiliará em muito para desvendar determinadas patologias e também auxiliar na descoberta de 
novas ferramentas de cura.  

Assim avaliamos neste trabalho a capacidade antioxidante de extratos da espécie 
Piptadenia stipulacea.  
 
Materiais e Métodos 

O material botânico foi coletado na sede da Embrapa Semi-árido, município de Lagoa 
Grande-PE e foi submetido para identificação botânica por um especialista. Uma exsicata da 
espécie foi depositada no Herbário da Universidade Federal do Vale do São Francisco. As partes 
aéreas da P. stipulacea foram secas em estufa e em seguida pulverizada em moinho mecânico e 
submetidas à maceração exaustiva com etanol a 95% fornecendo após a evaporação do solvente 
o EEB. Este último foi submetido à extração líquido/líquido com solventes de polaridade 
crescente, fornecendo as fases hexânica, clorofórmica e acetato de etila. 
 Foram preparadas uma solução de DPPH (45 µg/mL) em metanol e soluções com as fases 
e padrões nas concentrações de 3, 9, 27, 81, 243 e 364,5 µg/mL utilizando também como 
solvente metanol. As amostras testes foram preparadas adicionando-se 1 mL desta solução de 
DPPH a 2,5 mL de soluções de cada fase. Como branco foi utilizado 1 mL de DPPH e 2,5 mL de 
metanol. As atividades antioxidantes das fases testadas foram comparadas com soluções padrões 
de ácido L-(+)-ascórbico, ácido pirogálico e quercetina. O DPPH foi adicionado às amostras e 
após quinze minutos, foi realizada a leitura (triplicata) em um espectrofotômetro de Ultravioleta 
UV-Vis em 517 nm onde foi calculada a concentração necessária para se obter 50 % do efeito 

antioxidante máximo (CE ��) (Mensor et al., 2001).  
  
Resultados e Discussão 
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O potencial das diferentes fases de P. stipulecea em seqüestrar radicais livres foi expresso 
como concentração da fase necessária para inibir a oxidação do radical DPPH em 50 %. A Figura 

1 revela a CE�� do padrão ácido ascórbico, agente antioxidante já conhecido, proporcionando, 
assim, uma melhor análise da atividade antioxidante das fases. Revela também que as fases 
acetato de etila e clorofórmica, mostraram serem as mais ativas, provavelmente por apresentarem 
compostos fenólicos com alto potencial antioxidante. As atividades seqüestradoras de radical livre 
das fases e dos padrões são mostradas nas Figuras 2, 3 e 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Concentração necessária para se 
obter 50% do efeito antioxidante máximo 

(CE��). 

Figura 2: Atividade seqüestradora de radical 
livre das fases e do padrão Quercetina. 

                                  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Atividade seqüestradora de radical 
livre das fases e do padrão Ácido Pirogálico.
      

 Figura 3: Atividade seqüestradora de 
radical livre das fases e do padrão Ácido 

Ascórbico. 
 
Conclusões 

As fases das partes aéreas da P. stipulacea apresentam atividade antioxidante, podendo 
atuar como seqüestrante de radicais livres, o que pode contribuir para a prevenção ou redução do 
desenvolvimento de patologias associadas ao estresse oxidativo. Para que os dados do presente 
trabalho sejam confirmados é importante que seja realizado estudos in vivo com as fases e 
posterior fracionamento para determinação das substâncias ativas. 
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