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Neoglaziovia variegata é conhecida popularmente na região Nordeste como caroá e, 
embora não seja utilizada na medicina popular, estudos preliminares demonstraram 
atividades antiinflamatória e gastroprotetora da espécie, o que nos motivou a 
continuar com estudos químicos e farmacológicos. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar a atividade antioxidante in vitro, assim como caracterizar qualitativamente por 
HPLC-DAD os principais compostos fenólicos presentes no Extrato Etanólico Bruto 
(EEB).   O teor de fenóis totais no EEB e demais fases obtidas (hexano, CHCl3 e 
AcOEt) foi determinado com o reativo de Folin-Ciocalteu. O teor de flavonoides foi 
quantificado utilizando-se como padrão a catequina. A atividade antioxidante do EBB 
e fases foi avaliada pelos métodos do sequestro do radical DPPH e da inibição da 
auto-oxidação do β-caroteno, e comparada com os padrões ácido ascórbico, BHA e 
BHT. O perfil do EEB por HPLC-DAD em 320 nm revelou a presença de compostos 
fenólicos com tempos de retenção e absorção no UV-Vis característicos. O teor de 
fenóis totais (mg de equivalentes de ácido gálico/g de amostra) foi mais significativo 
para a fase AcOEt (543,50 ± 9,38). Na determinação do teor de flavonoides totais 
(mg de equivalentes de catequina/g de amostra), a fase AcOEt apresentou 262,30 ± 
1,33 mg/g. O EEB e as fases demonstraram atividade antioxidante em ambos os 
métodos aplicados. No método do sequestro do DPPH, a fase AcOEt demonstrou 
melhor atividade que o BHT, com IC50 de 5,08 ± 0,20 µg/mL, sendo o BHA o 
antioxidante mais efetivo. Assim, os resultados sugerem que, por possuir maior teor 
de fenóis totais e de flavonoides, a fase AcOEt mostrou-se mais efetiva do que o 
EEB e demais fases. Em contrapartida, no método da inibição da auto-oxidação do 
β-caroteno, a fase hexânica apresentou melhor atividade do que o ácido ascórbico, 
EEB e demais fases, sendo que o BHT foi o mais efetivo. Estudos posteriores serão 
realizados no intuito de isolar os constituintes químicos da planta responsáveis pelas 
atividades biológicas que a espécie tem demonstrado.  
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