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RESUMO 

 

 As Plantas são uma fonte importante de produtos naturais biologicamente 

ativos, muitos dos quais se constituem em modelos para a síntese de um grande 

número de fármacos. Apesar do aumento de estudos nessa área, os dados 

disponíveis revelam que apenas 15 a 17% das plantas foram estudadas quanto ao 

seu potencial medicinal (SIMÕES et al., 2010). Este trabalho tem como objetivo 

realizar o perfil fitoquímico do extrato bruto etanólico da espécie Crataeva tapiá. O 

extrato etanólico das folhas, secas e moídas foi obtido através de extração em 

Soxhlet. A identificação de metabolitos secundários foi realizada porreações 

químicas que resultam no desenvolvimento de coloração e/ou precipitado, 

característico para cada classe de substâncias (BARBOSA, 2004; SIMÕES et al., 

2010).O perfil fitoquímico indicou a presença de alcalóides, açucares redutores, 

depsídeos e depsidonas, glucosídeos cardiotônico, triterpenos ou esteróides, 

quinonas.  

 

Palavras chaves: Perfil Fitoquímico, Metabolitos secundários,Crataeva tapiá. 
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1. Introdução5 

 

 As Plantas são uma fonte importante de produtos naturais biologicamente 

ativos, muitos dos quais se constituem em modelos para a síntese de um grande 

número de fármacos. Apesar do aumento de estudos nessa área, os dados 

disponíveis revelam que apenas 15 a 17% das plantas foram estudadas quanto ao 

seu potencial medicinal (SIMÕES et al., 2010). 

 Os metabolitos secundários produzidos pelos vegetais são formados por 

vários caminhos biossintéticos que produzem moléculas dotadas de grande 

diversidade de esqueletos e grupamentos funcionais, como, entre outros ácidos 

graxos (gorduras) e seus ésteres, hidrocarbonetos, alcoóis, aldeídos e cetonas, 

compostos acetilênicos, alcalóides, compostos fenólicos e cumarinas. O 

conhecimento etnofarmacológico acumulado ao longo de nossa evolução culminou 

com o desenvolvimento de fármacos de grande importância na terapêutica atual, tais 

como o ácido salicílico, a atropina, a pilocarpina, o quinino, a artemisinina, o taxol, a 

digoxina e a morfina (ALVES, 2001). 

  A pesquisa fitoquímica tem por objetivo conhecer os constituintes químicos 

de espécies vegetais ou avaliar a sua presença. Quando não se dispõe de estudos 

químicos sobre as espécies de interesse, a análise fitoquímico preliminar pode 

indicar os grupos de metabólitos secundários relevantes na mesma. Caso o 

interesse esteja restrito a uma classe especifica de constituintes ou às substâncias 

responsáveis por certa atividade biológica, a investigação deverá ser direcionada 

para o isolamento e a elucidação estrutural das mesmas (FALKENBERG, 2003). 

 

1.1. Objetivo Geral 

Investigar o perfil fitoquímico do extrato bruto etonólico da espécie Crataeva 

Crataeva tapiá.. 

 

1.1.2 Objetivos específicos. 

Identificar metabolitos secundários tais como alcaloides, terpenos, Cumarinas, 

flavonóides etc. Presente na espécie Crataeva Crataeva tapiá..  

 



2. Revisão bibliográfica6 

 

 O uso de plantas que apresentam atividades medicinais é conhecido e 

propagado através da cultura e da tradição popular. No Nordeste do Brasil, grande 

parte dos habitantes da região usa o conhecimento de geração para tratar de 

enfermidades e procurar manterem-se sadios (SILVA, 2000). 

 Calcula-se que 80% da população dos países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento são quase completamente dependentes da medicina caseira, 

utilizando plantas para suas necessidades primárias de saúde (BRAZ-FILHO, 1994). 

Entretanto, o uso indevido dessa planta, em tratamentos prolongados, pode causar 

hepatite tóxica (VEIGA JUNIOR & PINTO, 2005). 

 Das 119 substâncias químicas extraídas de plantas para o uso medicinal no 

Brasil, 74% foram obtidas com base no conhecimento popular fitoterápico. Somente 

na Amazônia, calcula-se que existam cerca de 80 mil espécies vegetais, das quais 

nem 4% foram estudadas cientificamente (FRANCO, 1996 apud FERREIRA, 2006). 

A flora brasileira é riquíssima em espécies de plantas com propriedades 

terapêuticas, existindo muitos princípios ativos já identificados em ervas nativas, 

prontos para serem testados à baixo custo, necessitando porém, de recursos 

humanos especializados, verbas e equipamentos adequados para o 

desenvolvimento de pesquisas nessa área (FERREIRA, 2006). 

 A família Capparaceae ou Capparidaceae (Dicotyledonae), descrita por 

Antoine Laurent de Jussieu, tem aproximadamente 46 gêneros e 650 espécies, 

espalhadas nas regiões tropicais e subtropicais de todo mundo (JOLY, 2002). 

 No Brasil ocorrem apenas nove gêneros e aproximadamente 45 espécies, 

com seus representantes incluindo ervas, arbustos ou pequenas árvores; raramente 

são descritas lianas (BARROZO, 1978). 

 Dentre estas destaca-se a espécie Crataevatapia, conhecida popularmente 

como trapiá ou catoré é uma árvore da família das Capparidaceae. De porte médio, 

mede de 6 a 10 metros de altura, com caule glabro e pardacento, folhas pecioladas, 

alternas, compostas de 8 folíolos. Possui flores brancas em forma de cachos. Seus 

frutos são redondos, medindo cerca de 4 cm, lisos, ficando amarelados quando  
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maduros. Possui polpa branca que envolve as sementes, de sabor adocicado. Suas 

sementes são oleaginosas, de cor marrom clara, medindo cerca de 1 cm.  É uma 

árvore típica da área de várzea, encontrada em várias regiões do Brasil como, por 

exemplo, na bacia amazônica (GOMES, 2010).  

 Na medicina popular a entrecasca esverdeada de catoré, moída e misturada 

com um pouco de sal e água, em forma de suco ou emplasto é usada para 

reumatismo, frieira, picada de cobra, verruga (BORRÁS, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Métodos utilizados8 

 

3.1 Coletas do Material 

As folhas foram coletadas em outubro de 2012, no Igarapé do Been, afluente 

do Rio Madeira, no município de Humaitá-AM, as folhas foram transferidas para 

sacos plásticos devidamente identificados e transportados até o laboratório de 

química do IEAA.  

3.2 Preparo Extrato 

As folhas foram selecionadas e colocadas em uma estufa a 35°C, durante 

cinco dias até completa secura (peso constante). O material seco foi triturado até a 

obtenção de um pó homogêneo, resultando em 144,33 g do material seco. O extrato 

etonólico das folhas (EBF), secas e moídas foi obtido através de extração em 

Soxhlet.Resultando em 9,73 g e o rendimento foi de 6,74 % EBF. 

 3.3 Identificações de Metabólitos Secundários Presentes no Extrato 

3.3.1 Reagentes 

 

Reagente de Wagner:  

 Dissolveram-se 1,27g de iodo e 2g de iodeto de potássio em 5mL de água e 

completou se o volume para 100mL.com água. 

Reagente de Dragendorff: 

 Solução A: dissolveu-se 1,7g de nitrato de bismuto (III) e 20g de acido 

tartárico em 80 mL de água. 

 Solução B: dissolveu-se 16g de iodeto de potássio em 40 mL de água. 

 Reagente: misturaram-se partes iguais de A e B. 

Reagente de Baljet: 

 Solução A: 1g de ácido pícrico /100 mL de etanol. 



 Solução B: 10g de NaOH / 100 mL de água.9 

 Reagente: misturaram-se partes iguais de A e B. 

 

Reagente de Fehling: 

Solução (A): Dissolveu-se 34,65g de sulfato de cobre em água e leva-se a 

500 mL. Solução(B): Dissolve-se 173 de sal de rochelle (tartarato de potássio e 

sódio). E 125g de KOH em água destilada e dilui-se a 500mL.  

Reagente de Kedde: 

Solução A: Ácido 3,5- dinitrobenzóico a 3% em metanol. Solução B: KOH a 

5,7% em água. Reagente: misturaram-se partes iguais de A e B. 

Reagente de Raymond-Marthoud: 

Dissolveu-se 1g de m-dinitrobenzeno em etanol, completando-se o volume de 

100 mL. 

Reagente de Liebermann-Burchard: 

Misturou-se 10 mL de anidrido acético e duas gotas de ácido sulfúrico 

concentrado. 

Reagente de Salkowski:  

 Ácido sulfúrico concentrado. 

Reagente citrobórico:  

Dissolveu-se 5g de ácido bórico e 5g de ácido cítrico em etanol e completou-

se o volume da solução em 100mL. 

Solução de cloreto férrico: 

 Preparou-se uma solução 10% de cloreto férrico em água destilada. 

Reagente de Borntrager: 

 Preparou-se uma solução de NaOH a 5% em água. 



3.3.2 Ensaios de Identificação10 

 

A identificação de metabolitos secundários foi realizada por reações químicas 

que resultam no desenvolvimento de coloração e/ou precipitado, característico para 

cada classe de substâncias (BARBOSA, 2004; SIMÕES et al., 2010). 

Foram realizados os seguintes ensaios: 

 

Alcalóides: 

A 2,0mL da solução etanólico adicionou-se 2,0 mL de HCl (10%) e esquentou-

se essa mistura por 10 minutos. Esfriou-se, filtrou-se, dividiu-se o filtrado em três 

tubos de ensaios e colocaram-se algumas gotas dos reativos de reconhecimento: 

Dragendorff, Wagner. Uma leve turbidez ou precipitado (respectivamente roxo a 

laranja, branco a creme e marrom) evidencia a possível presença dos mesmos. 

 

Açucares Redutores:  

Na pesquisa de açucares redutores no extrato hidroalcoólico de folha 

Crataevatapiá, dissolveu-se alguns miligramas do extrato seco em 5mL de água 

destilada, filtrando se a solução e em seguida adicionando a o filtrado 2 mL do 

reativo de Fehling A e 2 mL do reativo B, sendo a solução aquecida em banho  

Maria por 5 minutos. 

A reação é positiva se houver a formação de um precipitado de cor vermelha 

tijolo, o que indica a presença de açucares redutor. 

 

Depsídeos e Depsidonas: 

Na detecção dessas classes de metabolitos secundários, dissolveu-se alguns 

miligramas do extrato seco em 5mL de éter etílico, que foi evaporado em banho e 

Maria e em seguida adicionado 3 mL de metanol, juntamente com 3 gotas de FeCl3. 

A formação de coloração azul, verde, ou cinza caracteriza reação positiva. 

 

Glucosídeos Cardiotônicos: 

A 2,0 mL de solução do extrato adicionou-se 3,0 mL de solução de acetato de 

chumbo a 10% e 2,0 mL de água destilada. Esquentou-se a mistura a banho-maria  
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durante 10 minutos. Filtrou-se. Agitou-se o filtrado com 10,0 mL de clorofórmio, 

separou-se a fase clorofórmica em 3 tubos de ensaio, e secou-os. Adicionou-se: 

Ao primeiro tubo, 1,0 mL de Reativo de Baljet. Coloração roxa, laranja-

roxeada ou violeta são Glucosídeos cardiotônicos. 

Ao segundo tubo, realizou-se a reação de Keller-Kiliani (ácido acético glacial, 

numa gota de cloreto férrico a 5% em metanol e ácido sulfúrico concentrado). 

Colorações intensas é resultado positivo. 

Ao terceiro tubo, realizou-se a reação de Salkowski para a determinação de 

núcleo esteroidal. Coloração indo do amarelo para o roxo é um resultado positivo. 

 

Cumarinas voláteis:                                                                                            

Em um tubo de ensaio colocou-se 2,0 mL da solução etanólico, tampou-se 

com papel de filtro impregnado em solução 10% de NaOH e levou-se a banho de 

água a 100 °C por alguns minutos. Removeu-se o papel de filtro e examinou-se sob 

luz UV. A fluorescência amarela indica a presença de cumarinas. 

 

Derivados antracênicos livres – quinonas: 

 Colocou-se em um tubo de ensaio 2,0 mL da solução etanólico e adicionou-

se 5,0 mL de clorofórmio e agitou-se. Deixou-se em repouso por 15 minutos. 

Recolheu-se a fase clorofórmica e dividiu-a em dois tubos de ensaio. No primeiro 

tubo, colocou-se 1,00 mL de solução aquosa de NaOH a 5%. Coloração roxa em 

fase aquosa indica a presença de antraquinonas (Reação de Borntraeger). 

No segundo tubo, adicionou-se 1,0 mL de solução de acetato de magnésio a 

5 % em metanol. Coloração roxa indica a presença de antraquinonas. 

 

Flavonóides: 

Para analise da presença de flavonóides, dissolveu-se alguns miligramas de 

extrato seco em 10 mL de metanol, sendo esta solução filtrada e adicionada 15 

gotas de HCl concentrado e em seguida alguns miligramas de oxido de magnésio. 

Sendo o ensaio positivo quando ocorre o surgimento de coloração rósea na solução. 

 

 

 



Taninos:12 

A 2,0 mL da solução metanólica adicionou-se 5,0 mL de água destilada. 

Filtrou-se e adicionou-se 1 ou 2 gotas de solução de cloreto férrico a 10%. 

Coloração azul indica possível presença de taninos hidrolisáveis, e coloração verde 

de taninos condensados. 

 

Saponinas:                                                                                                            

A 2,0 mL da solução metanólica adicionou-se 5,0mL de água fervendo. 

Esfriou-se, agitou vigorosamente e deixou em repouso por 20 minutos. Classificou-

se a presença de saponinas pela formação de espumas. 

 

Triterpenos e/ou esteróides: 

A 2,0mL da solução metanólica, adicionou-se 5,0mL de clorofórmio, filtrou-se, 

dividiu-se o filtrado em duas porções. Em cada um dos tubos realizaram-se as 

reações de Liebermann-Burchard e Salkowski. Os triterpenos desenvolvem 

coloração estável e os esteróides desenvolvem coloração mutável com o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultados e discussões                                                                                   13 

Os testes fitoquímicos foram realizados em triplicata, dez classes de 

metabolitos secundários foram investigados no extrato bruto etanólico das folhas de 

Crataevatapiá dando resultados positivos para alcalóides, açucares redutores, 

depsídeos e depsidonas, glucosídeos cardiotônico, triterpenos ou esteróides, 

quinonas e negativos para cumarinas voláteis, flavonoide, tanino, saponinas. 

Descrito na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Classes de substâncias químicas detectadas no extrato etanólico de 

Crataevatapiá. 

 

Metabolito secundário  

Ensaio 

1°  

Ensaio 

2° 

Ensaio 

3° 

Alcalóides + + + 

Açucares Redutores + + + 

Cumarinas voláteis _ _ _ 

Depsídeos e Depsidonas + + + 

Flavonoide _ _ _ 

Glucosídeos cardiotônico + + + 

Tanino _ _ _ 

Triterpenos ou Esteróides + + + 

Quinonas + + + 

Saponinas _ _ _ 

 

Os testes para açucares redutores deram resultados positivos, isto pode 

explicar a utilização da planta na alimentação de animais, tais como peixes da região 

amazônica (GOMES,2010). 

Para a classe de alcaloides, os resultados foram positivos, estes compostos 

apresentam ampla atividade biológica que está relacionada com sua variedade 

estrutural, sendo algumas atividades biológicas investigadas pode-se citar: 

amebicida, emético, anticolinérgico, anti-hipertensivo, antimalárico, antitumorais, 

depressor cardíaco etc. Diversos alcaloides são usados em terapêutica, puros ou em 
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associação, na forma de derivados e matéria-prima para a síntese de fármacos 

(SIMÕES et al., 2010). 

Muitos depsídeos/depsidonas, isoladas de liquens e plantas superiores, 

também apresentam grande potencial farmacológico, possuindo atividades 

importantes, entre as quais inibições de atividade enzimática, atividades 

antimicobacteriana, anti-inflamatória, analgésica, antitumoral, citotóxica e antiviral 

(XU. et al, 2000; NEAMATI et al., 1997;PERMANA et al., 2001; ITO et al., 2001 Apud 

MICHELETTE et al., 2009). 

Glicosídeos cardioativos são recomendados para o tratamento de 

insuficiência cardíaca congestiva, geralmente em associação a diuréticos, em 

particular quando existe uma fibrilação auricular; na profilaxia e tratamento de 

algumas arritmias como fibrilação atrial, flutter atrial, taquicardia atrial paroxística e 

acompanhada de edema pulmonar (SIMÕES et al., 2010). 

Deram testes positivos para quinonas, compostos que nos últimos anos, 

apresentam diversas atividades biológicas importantes, dos quais foram isolados, 

naftolquínonatrimérica que apresentou atividade inibitória da replicação do vírus HIV 

e naftoquinona, que demonstraram potente atividade quimioprotetora contra 

carcinogênese (DECOSTERD et al. 1993; ITOIGAWA et al., 2001 Apud SIMÕES et 

al., 2010). 

Na medicina popular, assim como na terapêutica, plantas contendo derivados 

terpênicos têm sido usadas como sedativas tranquilizantes e anticonvulsivantes, 

apresentam ação principalmente sobre os sistemas neurotransmissores (PASSOS et 

al, 2009). Segundo Simões, 2010, os triterpenos são atribuídos atividades 

farmacológicas citotóxicas, antinflamatória e antioxidante. 

 Os resultados positivos para essas classes de metabolitos secundários 

corroboram com o uso na medicina popular e toxidade da espécie Crataevatapiá. 

 

 

 



5. Conclusões15 

 

A análise fitoquímico preliminar de a espécie Crataevatapiá indica a 

necessidade de se ampliar os estudos químicos, considerando a possibilidade de 

isolamento das substâncias que foram detectadas nos testes fitoquímicos. E a 

realização de testes biológicos, que comprovem os efeitos farmacológicos. Assim, 

estas substâncias podem vir a tornar-se, novas alternativas na terapia e prevenção 

de diversas enfermidades, bem como no controle de fitopatógenos.  
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x 
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 Compra de materiais e 
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x x 
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do material vegetal.    

x x 
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 Preparação do material 

vegetal.     

x X 

      

6 
 Preparação do extrato 

Bruto Etanólico.       

X 

     

7 
 Elaboração do relatório 

Parcial.      

x 

      

8 Testes fotoquímicos 

       

x x 

   

9 
Elaboração do Resumo 

e Relatório final.           

X 

 

10 

Preparação da 

Apresentação Final para 

o Congresso.            

X 

 


