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O jatobá do cerrado (Hymenaea stigonocarpa Mart., Fabaceae) é encontrado em várias regiões 

do Brasil e apresenta características importantes que lhe confere ações terapêuticas. A casca é 

utilizada popularmente no tratamento de gripe, bronquite e diarreia, as folhas são ricas em 

terpenoides e possuem ação antifúngica e repelente, enquanto os frutos são utilizados na 

alimentação.1 Sabe-se que tanto fatores genéticos quanto ambientais exercem influência sobre a 

produção de compostos químicos ativos em plantas medicinais. Neste contexto, o trabalho teve 

como objetivo realizar prospecão fitoquímica preliminar de extrato aquoso e etanólico de folhas 

de jatobá provenientes de cerrado sul goiano utilizando-se métodos rápidos e de baixo custo. As 

folhas de jatobá foram coletadas no mês de maio de 2017, em área urbana do município de 

Itumbiara-GO e transportadas ao Laboratório de Química da Universidade Estadual de Goiás, 

onde foram selecionadas, higienizadas e secas naturalmente à sombra. Os extratos aquoso e 

etanólico foram preparados utizando-se 50 g de folhas secas trituradas e 300 ml de solvente, 

água e álcool etílico 99%, respectivamente. O extrato aquoso foi obtido por maceração a frio 

com auxílio de gral e pistilo, já o extrato etanólico foi obtido sob refluxo por duas horas e meia. 

Os extratos obtidos foram filtrados e acondicionados em frascos âmbar. Posteriormente, os 

extratos foram submetidos a triagem fitoquímica qualitativa para verificar a presença de 

metabólitos secundários, sendo eles alcaloides, cumarinas, saponinas, antraquinonas, glicosídeos 

cardiotônicos e taninos,2 em duplicata e utilizando-se uma amostra controle para comparação. Os 

testes foram considerados positivos a partir da precipitação de proteínas, formação de espumas e 

mudanças de coloração. Verificou-se a presença de saponinas e alcaloides em ambos os extratos, 

aquoso e etanólico, enquanto que as cumarinas foram evidenciadas apenas no extrato aquoso. Os 

demais grupos químicos não foram verificados nas análises realizadas. Este resultado está de 

acordo com o apresentado na literatura em estudos químicos dos extratos foliares de jatobá 

provenientes do Tocantins, onde também foram observados resultados positivos para saponinas e 

alcaloides, com os reagentes Bouchardat e Dragendorff, porém não foi relatada a presença de 

cumarinas nessa amostra,3 Os testes permitiram constatar que os constituintes químicos vegetais 

podem apresentar variações em decorrência de diferenças ambientais do local de coleta e as 

informações químicas referentes as folhas do jatobá podem direcionar estudos para o 

conhecimento mais aprofundado da flora medicinal do cerrado.  
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