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A Floresta Amazônica Brasileira, até pela sua riqueza e diversidade biológica, pode 
oferecer a oportunidade para descobertas de inovadoras e eficientes moléculas com 
potencial de uso, em larga escala. O interesse em metabólitos secundários tem 
crescido muito nos últimos anos, devido à sua ampla utilização como matéria-prima 
na preparação de substâncias com atividade biológica. Especificamente em relação às 
plantas amazônicas produtoras de óleos essenciais e extratos vegetais, Maytenus 
guianensis é uma árvore nativa de nossa região, sendo conhecido popularmente como 
chichuá. As folhas são utilizadas como anti-inflamatório e infecções, sendo também 
indicada no tratamento de artrite e hemorroidas. Com isso, o presente trabalho teve 
como objetivo identificar as classes de metabólitos secundários do extrato etanólico 
das folhas de M. guianensis. A planta foi coletada e levada para o Laboratório de 
Pesquisa em Química de Produtos Naturais da Universidade Federal de Rondônia 
onde foi realizada a separação do material botânico, pesando e colocando as folhas 
em estufa a 50ºC por 72 horas. Em seguida, as mesmas foram trituradas e novamente 
pesadas e colocadas com um litro de etanol (P.A. 96%) ficando por sete dias. Após 
esse período, o extrato foi filtrado e posteriormente destilado, obtendo-se o extrato 
bruto que foi submetido aos testes fitoquímicos baseados na coloração e precipitação 
utilizando reagentes específicos de alcaloides (Mayer, Wagner e Dragendorff), 
glicosídeos cardiotônicos (Baljet, Kedde, Keller-Killiani, Salkowski, Raymond-
Marthoud e Lierbermann-Buchard), cumarinas, flavonoides, taninos (condensados e 
hidrolisáveis) saponinas e triterpenos (Salkowski e Lierbermann-Buchard). Observou-
se que os metabólitos secundários encontrados nas folhas de M. guianensis foram para 
alcaloides, glicosídeos cardiotônicos utilizando reagentes de Salkowiski, Keller-
Killiani, Baljet e Raymond, cumarinas, flavonoides, taninos condensados, saponinas e 
triterpenos. Porém, resultados negativos foram para glicosídeos cardiotônicos 
utilizando os reagentes de Kedde e Liebermann-Burchard e triterpenos utilizando o 
reagente de Salkowiski. Os metabólitos secundários qualitativos encontrados nesta 
espécie vegetal pode oferecer uma grande atividade biológica sobre microrganismos, 
devendo ser feito o isolamento e identificação desses compostos, validando a eficácia 
de produtos naturais frente a diversas doenças. 
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