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Introdução: Hydrocotyle umbellata L., Araliaceae, é popularmente utilizada por comunidades do 

Brasil, Argentina e Cuba no tratamento de inflamações.1 Dentre os fitoconstituintes que 

colaboram com esta atividade anti-inflamatória, é possível destacar a hibalactona, uma lignana 

isolada a partir do extrato etanólico das partes subterrâneas da espécie. Alguns mecanismos 

moleculares de ação dos compostos anti-inflamatórios incluem reações contra processos 

oxidativos.2 Neste caso, espera-se encontrar atividade antioxidante nas lignanas e acredita-se que 

o mecanismo de ação envolva o anel butirolactona, que atuaria como farmacóforo livre3. 

Objetivos: Avaliar a atividade antioxidante de hibalactona, por meio de métodos eletroanalíticos 

e espectrofotométricos, bem como, inferir a via de eletrooxidação da lignana. Materiais e 

Métodos: as medidas eletroquímicas foram realizadas em uma célula de 3 ml, operada em um 

sistema de três eletrodos, consistindo em um elétrodo de referência Ag/AgCl, platina como 

contra-eletrodo e o de carbono vítreo usado como eletrodo de trabalho. Os ensaios 

espectrofotométricos foram feitos com os radicais DPPH e ABTS. Na abordagem de química 

computacional, a otimização de geometria foi realizada com cálculos semi-empíricos (PM3) e os 

cálculos realizados pelo método estendido de Hückel. Resultados e discussões: as análises 

eletroanalíticas revelaram a presença de grupamentos eletroativos com potencial de pico anódico 

próximo de 1,0V e um comportamento linear (r= 0,99) mostrou a possibilidade de quantificar 

amostras com este composto. Nos ensaios espectrofotométricos pelo método de DPPH foram 

obtidos 0,197 g equivalente de ácido gálico e 0,65 g equivalente de ácido ascórbico por 100 g de 

lignana. Já no método ABTS, foram obtidos 0,065 g de ácido gálico equivalente e 0,62  

equivalente de ácido ascórbico por 100 g da lignana. Na avaliação da distribuição da densidade 

de carga total, foi possível observar que a maior prevalência foi nos anéis benzo[1,3]dioxol e nas 

insaturações em proximidade com o anel lactona. Conclusões: A hibalactona apresentou eletro-

oxidação quase reversível. De acordo com a avaliação da distribuição da densidade de carga na 

lignana é razoável inferir que a insaturação ligada ao anel lactona seja um local provável de sua 

oxidação. 
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