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Este estudo avalia a atividade antioxidante do extrato da espécie Monnina resedoides A.St.-Hil. 

& Moq., Polygalaceae,1 pertencente ao subgênero Pterocarya (DC.) Chodat. Esta espécie tem 

ocorrência restrita ao extremo sul do Brasil (SC e RS) e Uruguai e é a primeira do subgênero a 

ter sua atividade antioxidante avaliada. Outras espécies andinas de Monnina Ruiz & Pav., como 

M. obtusifolia Kunth e M. sylvatica Schltdl. & Cham. (do subgênero Monnina), apresentaram 

flavonóoides, xantonas2 e flavonoides glicosilados3 como componentes majoritários em outros 

estudos químicos na família. A presença de compostos fenólicos em espécies do gênero Monnina 

e também de outros gêneros da família Polygalaceae, nos levou a investigar a atividade 

antioxidante do extrato hidroalcoólico bruto e de frações solúveis em hexano, acetato de etila e 

fração aquosa em diferentes modelos. O material vegetal foi coletado nas proximidades do 

município de Campos Novos (SC) nas coordenadas geográfica 27°21'30"S e 51°19'27"W e 

identificado pelo especialista na família Dr. J. F. B. Pastore. O material testemunho Pastore & 

Soldi 5049 [CTBS 453] foi incorporado ao acervo do herbário CTBS da UFSC (Campus de 

Curitibanos) com duplicatas enviadas a outras intituições. As partes aéreas (192,18 g) foram 

secas, moídas e submetidas à maceração exaustiva em álcool etílico 96% obtendo-se 30,07 g de 

extrato hidroalcoólico bruto (EHB). Fracionamento líquido-líquido utilizando 11,17 g de EHB 

resultou na obtenção de 1,31 g de fração solúvel em hexano (FH), 1,78 g de fração solúvel em 

acetato de etila (FAE) e 7,98 g de fração aquosa (FAq). O EHB e as frações foram avaliados 

quanto ao seu potencial redutor, ação sequestradora do radical livre DPPH, conteúdo de 

compostos fenólicos totais e teor de flavonoides.4 Entre as frações avaliadas, a fração solúvel em 

acetato de etila apresentou os melhores resultados para potencial redutor (521,31 mg de eq. ácido 

ascórbico/ g de amostra), conteúdo de compostos fenólicos totais (217,5 mg de eq. ácido gálico/ 

g de amostra), teor de flavonoides (74,78 mg de eq. quercetina/g de amostra) e ação 

sequestradora do radical livre DPPH (CE50: 9,57 g/ml). Os resultados obtidos são 

significativos, pois apresentam a espécie M. resedoides como uma importante fonte de 

substâncias naturais com ação antioxidante.  
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