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A atividade antioxidante representa a capacidade de eliminar os radicais livres e proteger o 

organismo dos danos ocasionados pelos mesmos. Neste contexto as plantas são uma fonte de 

antioxidantes de origem natural. Annona cacans Warm., Annonaceae, possui potente atividade 

antioxidante pelos modelos DPPH, ABTS e β-caroteno.1 Dando continuidade aos nossos estudos, 

o objetivo deste trabalho foi determinar o teor de fenóis e flavonoides totais e avaliar a atividade 

antioxidante pelo modelo do malondialdeído do extrato metanólico de A. cacans. Folhas de A. 

cacans foram secas, moídas e submetidas à maceração em metanol. Posteriormente, o extrato foi 

filtrado e concentrado em evaporador rotativo sob pressão reduzida para obtenção do extrato 

metanólico de A. cacans (EMAC). O teor de fenóis totais foi determinado pelo método de Folin-

Ciocalteau usando o ácido gálico como referência e a absorvância das amostras foi lida em 

espectrofotômetro a 765 nm. A determinação dos flavonoides totais foi realizada por 

complexação com cloreto de alumínio a 2% em metanol, leitura a 415 nm, utilizando quercetina 

como padrão. A atividade antioxidante foi avaliada in vitro empregando o biomarcador 

malondialdeído (MDA), utilizando diferentes concentrações de EMAC 10-60 mg/ml e a 

determinação foi realizada em espectrofotômetro a 595 nm.2 Foi calculado o IC50 (concentração 

que inibe 50% da oxidação), utilizando gráfico de % de Inibição versus concentração de EMAC 

(mg/ml). O EMAC apresentou teor de flavonoides de 93,26 mg de equivalentes de quercetina/g 

de extrato e teor de fenóis de 154 mg de equivalentes de ácido gálico/g de extrato. O EMAC 

apresentou elevada atividade antioxidante pelo método do MDA com IC50 de 40,61 mg/ml 

quando comparado ao controle positivo BHT com IC50 de 39,29 mg/ml.  
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