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RESUMO 

 Magnolia champaca pertencente a família Magnoliaceae, é utilizada como  

ornamental e na medicina popular. Estudos demonstraram atividade antimicrobiana, 

citotóxica, antitumoral, entre outros, utilizando principalmente extratos de folhas, 

flores e sementes. Este trabalho visou avaliar os potenciais antioxidante e fitotóxico, 

e realizar triagem fitoquímica em extratos etanólicos de folhas e caule de M. 

champaca. Os extratos de folhas mostraram maior potencial antioxidante. Foi 

evidenciada a presença de fenóis totais, flavonoides e alcaloides nos dois extratos. 

Resultados preliminares mostraram forte ação fitotóxica dos extratos (1%), inibindo 

totalmente a germinação de aquênios de alface. 

 

INTRODUÇÃO 

 Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre, pertencente à família Magnoliaceae, 

é cultivada como ornamental devido a beleza de suas flores (SOUZA & LORENZI, 

2012) e utilizada na medicina popular. Estudos com extratos produzidos a partir das 

flores e sementes da planta apresentaram atividade antimicrobiana, antioxidante, 

antitumoral (LEE et al., 2011) e anti-inflamatória (VIMALA et al., 1997), e extratos de 

folhas apresentaram atividade antioxidante, analgésica, citotóxica (HOSSAIN et al., 

2009). 

 

OBJETIVO 

 O presente trabalho visou avaliar os potenciais fitotóxico e antioxidante, e 

realizar triagem fitoquímica em extratos etanólicos produzidos a partir de folhas e 

segmentos de caule de Magnolia champaca. 

 

METODOLOGIA 

 Foram coletadas amostras (100 g P.F.) de folhas e segmentos de caule de 

um exemplar de M. champaca presente no Campus I da Universidade de Santo 

Amaro, localizado a Rua Prof. Enéas de Siqueira Neto, na cidade de São Paulo. 

A produção dos extratos foi realizada utilizando-se etanol P.A., por 30 dias, 

trocando-se o solvente a cada sete dias, e a concentração acertada a 1%. 

 Os testes de atividade fitotóxica estão sendo realizados de acordo com 

MURAKAMI et al. (2009), em triplicata, utilizando-se aquênios de alface (Lactuca 

sativa L.) como espécie-alvo. 



 A atividade antioxidante foi avaliada utilizando-se 2,0 mL de solução etanólica 

de DPPH (2,2-difenil-1-picrilidrazila) a 0,004% e 20 µL de cada extrato nas 

concentrações 1%, 0,5% e 0,1%. As leituras foram feitas em espectrofotômetro a 

517 nm. Os valores de absorbância foram interpretados em percentuais de atividade 

antioxidante (AA%) conforme MENSOR et al. (2001). 

 A triagem fitoquímica dos extratos avaliou a presença de fenóis totais 

segundo SALGADO (2004), alcalóides saponinas, flavonoides e quinonas, segundo 

MATOS (1997). 

 

DESENVOLVIMENTO 

 A análise do potencial antioxidante e a triagem fitoquimica dos extratos já 

foram concluídas.   

A análise do potencial fitotóxico está em andamento.  Até o presente 

momento, observou-se que os extratos a 1% inibiram totalmente a germinação dos 

aquênios de alface. Testes com concentrações menores (0,5 e 0,1%) estão em fase 

de execução.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 O potencial antioxidante, mensurado a partir da porcentagem de atividade 

antioxidante dos extratos, foi semelhante nos extratos 1% (em torno de 95%), porém 

nas concentrações 0,5% o extrato de folha mostrou maior atividade antioxidante 

(82%) enquanto o extrato de caule aprersentou atividade moderada (57%). Os 

extratos na concentração 0,1% apresentaram baixa atividade (inferior a 20%). Esses 

resultados são suportados pela triagem fitoquímica, a qual evidenciou maiores 

teores de fenóis totais e flavonoides, compostos com reconhecida atividade 

antioxidante, no extrato de folhas. A presença de alcaloides foi também detectada 

nos dois extratos, e a presença destes três grupos de compostos pode justificar a 

atividade  fitotóxica observada com os dois extratos.  
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