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Senna occidentalis (L.) Link, espécie representante de Fabaceae está dispersa pelo 
território brasileiro. O hábito de seu uso para a produção de infusão é conhecido em 
comunidades piauienses. Para a produção da bebida inicialmente as sementes são 
torradas, em seguida são moídas e o pó obtido deste processo é empregado para 
obtenção da infusão com água.  Objetivou-se neste trabalho a avaliação qualitativa da 
presença de grupos de metabólitos secundários interessantes do ponto de vista 
nutracêutico e farmacológico e a avaliação da toxicidade das sementes das espécies 
frente ao processamento térmico, como forma de avaliar os compostos que se mantém 
após o processo de torrefação e o potencial tóxico da bebida. Na triagem fitoquímica 
foram utilizadas amostras das sementes trituradas in natura e torrefadas para a 
determinação da presença de Alcaloides, Cumarinas, Flavonoides, Quinonas, Resina, 
Saponinas, Taninos, Triterpenos e Esteróis. Para a avaliação da toxicidade aguda, foram 
utilizados como bioindicador náuplios do microcrustáceo Artemia Salina Leach. que 
foram expostos ao extrato aquoso (EA) de S. occidentalis, tanto in natura como após 
passar por processo de torrefação, em diversas concentrações para a determinação da 
Concentração Letal Media (CL50). Como resultado da triagem fitoquímica foi 
reconhecida a presença de Quinonas tanto nas sementes in natura como torrefadas e 
presença de Saponinas e Triterpenos nas sementes in natura. Foi verificada a toxicidade 
das sementes in natura, mas após o processamento térmico mesmo em concentrações 
mais elevadas do EA não foi reconhecido seu potencial tóxico. Com base nesses 
resultados é possível inferir que após o processamento térmico os compostos 
responsáveis pela toxicidade se degradam, sendo necessário testes futuros para verificar 
quais são esses compostos, assim como quais são os componentes que apresentam 
importância alimentar.  

 


