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O gênero Hymenaea é amplamente distribuído desde a América Central até a 
América do Sul, principalmente na bacia amazônica. Aproximadamente 25 espécies 
são descritas para o continente americano. Hymenaea martiana é uma espécie 
conhecida no Nordeste do Brasil como jatobá, e bastante utilizada na medicina 
popular como analgésica e antiinflamatória. 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 428,50 ± 
5,91 para o EEB e 705,50 ± 7,22 para a fração AcOEt, enquanto o conteúdo de 
flavonóides totais (mg de equivalentes de catequina/ g de amostra) foi de 479,60 ± 
10,38 para a fase AcOEt e 394,90 ± 8,43 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. O EEB 
mostrou melhor atividade antioxidante que o ácido ascórbico e o BHA, usando o 
método do sequestro do DPPH, com um valor de IC50 de 0,84 ± 0,26 µg/mL. BHT foi 
o antioxidante mais efetivo. Os resultados mostram que os compostos fenólicos 
contribuem para a atividade antioxidante apresentada pelos extratos. Estudos 
químicos posteriores serão realizados para o isolamento dos constituintes químicos 
da planta. 
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