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O gênero Maytenus é o maior da família Celastraceae com cerca de 225 espécies. 
Maytenus guyanensis é uma árvore endêmica de terra firme na Amazônia, e 
conhecida como chichuá, xixuá, chuchahuasi, chucchu huashu, chuchuasi e 
chuchasha. Suas raízes e caule são utilizados como analgésico, anti-inflamatório, 
afrodisíaco, relaxante muscular, antirreumático, antidiarreico e antiparasitário sendo 
também indicada no tratamento de artrite, impotência, resfriado, bronquite, 
hemorroidas e câncer. Com isso, o presente trabalho teve como objetivo identificar as 
classes de metabólitos secundários do extrato etanólico dos talos 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 os talos em estufa a 50ºC por 72 horas. Em 
seguida, os mesmos foram triturados e novamente pesados e colocados 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 
nos talos de M. guianensis foram alcaloides, glicosídeos cardiotônicos utilizando os 
reagentes de Salkowiski e Baljet, cumarinas, flavonoides, taninos condensados e 
triterpenos. Porém resultados negativos foram para glicosídeos cardiotônicos 
utilizando os reagentes de Kedde, Keller-Killiani, Liebermann-Burchard e Raymond e 
saponinas. Portanto, foi possível identificar a presença de classes de metabólitos 
secundários que de acordo com a literatura científica apresentam uma grande 
importância para a área farmacêutica e medicinal, podendo ser isolados e 
identificados para serem quantificados em níveis moleculares. 
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