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Como outras espécies congêneres, Vernonia beyrichii Less. (VB) (Vernonanthura beyrichii 

(Less.) H. Rob.) Asteraceae,1 é popularmente chamada de ‘assa-peixe’ e utilizada como 

expectorante, ainda que seja objeto de poucos registros etnobotânicos2,3 e nenhum estudo 

químico. A constituição volátil das folhas de VB foi avaliada mediante variação do método de 

secagem e cominuição como parte de uma investigação farmacognóstica de espécies medicinais 

produzidas em Arranjos Produtivos Locais (APL) fomentados pelo Ministério da Saúde. A coleta 

foi realizada em cultivo controlado na Fiocruz-Mata Atlântica em junho/2015 (exsicata CBPM 

670 PAF/Fiocruz). O material foi seccionado para secagem em estufa aerada (40 °C) e por 

exposição ao ar (laboratório, 20 °C) até constância do teor de umidade. As folhas secas, 

trituradas em liquidificador industrial geraram, sob tamisação, amostras com diferentes faixas de 

tamanho de partícula, utilizando tamises em aço inox de mesh 16, 32, 42 e 60. Alíquotas de cada 

material seco (10 g) foram hidrodestiladas (90 min, Clevenger), recolhendo o óleo volátil em 

xilol. Os óleos foram analisados por CG-EM e cálculo dos Índices de Retenção para 

identificação dos componentes, e por CG-DIC para quantificá-los por normalização. Os 

processos de secagem em estufa e cominuição otimizada (mesh > 42) foram aplicados à extração 

de outro lote de VB (maio/2016). O monitoramento das áreas relativas de dezesseis constituintes 

voláteis demonstrou que a secagem das folhas ao ar livre e os menores tamanhos de partícula 

resultaram em maiores quantitativos dos constituintes individuais, em especial aqueles mais 

abundantes. Seis constituintes principais (> 2%) foram identificados nas duas coletas, 

respectivamente: β-cariofileno (6,1; 11,5%), α-humuleno (4,8; 8,9%), germacreno D (0; 6,9%), 

óxido de cariofileno (14,9; 25,8%), epóxido de humuleno II (7,9; 10,2%) e ent-caureno (0; 

14,4%). Os três primeiros são descritos como majoritários também em V. polyanthes, único assa-

peixe listado na RENISUS.4 A constituição volátil de VB será confrontada com descrições de 

outras espécies de Vernonia, como forma de contribuir para o conhecimento farmacognóstico 

das espécies deste gênero.5 
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