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Introdução: Pyrostegia venusta (Ker Cawl.) Miers, Bignoniaceae, é uma trepadeira semilenhosa 

nativa, conhecida popularmente como cipó-de-são-joão ou flor-de-são-joão. É cultivada por 

conta de suas características ornamentais e de suas propriedades terapêuticas,1 entre elas a ação 

antioxidante,2 diretamente relacionada com o conteúdo de compostos fenólicos.3 Objetivos: 

Comparar o teor de fenólicos totais de folhas de P. venusta obtidas em duas regiões distintas. 

Materiais e métodos: As amostras foram coletadas no Vale do Taquari (amostra 1), a 29º 30’ sul 

e 51º 57’ oeste, a 39 m de altitude e na região do Planalto Médio gaúcho (amostra 2), a 28º 15 sul 

e 52º 24 oeste, a 687 m de altitude. As folhas foram coletadas em estágio vegetativo, secas e 

trituradas. Cerca de 500 mg de matéria seca foram submetidos a banho de ultrassom por 20 min 

com água destilada, e o filtrado ajustado, também com água destilada, para uma concentração de 

10mg/ml. A quantificação de compostos fenólicos totais foi realizada pelo método Folin-

Ciocalteu,4 retirando uma alíquota de 1 ml do filtrado para balão volumétrico de 10 ml, 

acrescentados 500 µl de Foulin-Ciocalteu, 2 ml de solução aquosa de carbonato de sódio 14% e 

completado até a marca com água destilada. Após duas horas realizou-se a leitura em 

espectrofotômetro a 760 nm. A concentração dos fenólicos foi calculada a partir de uma curva de 

calibração de ácido gálico nas concentrações de 1 a 15 µg/ml, cuja equação da reta foi: y = 

0,1052 x + 0,024, com R=1. As análises foram realizadas em triplicata. Resultados e discussão: 

Expressos em mg equivalentes de ácido gálico por g de extrato seco ± desvio padrão (mg/g ± 

DP), os resultados foram os seguintes: amostra (1) 9,16 ± 0,12 e amostra (2) 11,35 ± 0,03. Para 

um nível de significância de 5%, estes resultados não apresentaram diferença significativa, 

segundo o teste t de Student (α = 0,07). Santos e Blatt5 realizaram a comparação do teor de 

fenólicos em folhas de P. venusta da mata e do cerrado, e também não obtiveram diferença 

significativa entre os resultados (1,72% ± 0,14, correspondente a 17,2 mg/g e 1,87% ± 0,11, 

correspondente a 18,7 mg/g, para exemplares da mata e do cerrado, respectivamente). 

Conclusão: Resultados preliminares não mostraram diferenças significativas no teor de fenólicos 

nas folhas de P. venusta, sendo que estudos com maior número de amostras estão sendo 

realizados.  
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