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Encholirium é um gênero de bromélia terrestre restrito aos trópicos do Brasil 
oriental. Foram registradas 23 espécies pertencentes a este gênero, todas 
restritas ao território brasileiro. Encholirium spectabile é uma espécie conhecida 
no Nordeste do Brasil como macambira de flecha, e não há relatos de uso 
popular da mesma. O objetivo desse trabalho foi caracterizar qualitativamente 
por HPLC-DAD os principais compostos fenólicos presentes no extrato 
etanólico bem como avaliar a atividade antioxidante in vitro desta planta. O 
conteúdo de fenóis totais nos extratos foi determinado com o reativo de Folin-
Ciocalteu, enquanto o teor de flavonóides foi medido utilizando-se como padrão 
a catequina. A atividade antioxidante dos extratos foi avaliada pelos métodos 
do sequestro do radical DPPH e da inibição da autooxidação do β-caroteno, e 
comparada com os padrões ácido ascórbico, BHA e BHT. O perfil do EEB por 
HPLC-DAD em 320 nm revelou presença de compostos fenólicos no extrato, 
com tempos de retenção e absorção no UV-Vis característicos. O conteúdo de 
compostos fenólicos totais (mg de equivalentes de ácido gálico/ g de amostra) 
foi de 64,38 ± 6,57 para o EEB e 206,40 ± 29,14 para a fração AcOEt; 
enquanto o conteúdo de flavonóides totais (mg de equivalentes de catequina/ g 
de amostra) foi de 279,30 ± 18,88 para a fase AcOEt e 8,95 ± 8,16 para o EEB. 
Tanto o extrato como as fases exibiram propriedades antioxidantes quando 
avaliados no método do DPPH e β-caroteno/ácido linoléico, entretanto, a ação 
foi diferenciada entre eles. A fração AcOEt mostrou um valor de IC50 de 18,51 ± 
2,90 µg/mL. BHA foi o antioxidante mais efetivo. Os resultados mostram que os 
compostos fenólicos contribuem para a atividade antioxidante apresentada 
pelos extratos. Estudos químicos serão realizados para o isolamento dos 
constituintes químicos da planta. Os flavonóides podem ser os responsáveis 
pela atividade antioxidante apresentada pelos extratos. 
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