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Resumo: O Paricá (Schizolobium amazonicum) é uma espécie amazônica utilizada na 

medicina popular. Embora exista uma ampla utilização de plantas medicinais pela 

população, estudos científicos abordando o assunto são ainda insuficientes. Estudos de 

análise fitoquímica podem levar à caracterização e ao isolamento de metabólitos 

secundários úteis para a indústria de cosméticos, fármacos, alimentícia, dentre outros. 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar a prospecção fitoquímica nas 

folhas de Paricá (Schizolobium amazonicum). Foram selecionadas quatro árvores sadias 

para as coletas de folhas localizadas em área do projeto “Floresta Piloto” do Instituto 

Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre, ES. As folhas coletadas foram submetidas a 

um ciclo de extração. Foi realizada a análise fitoquímica a partir do extrato hidrofílico 

(metanol) obtido. Foi possível encontrar fenóis e taninos, flavonoides, esteróides e 

triterpenóides, e saponinas. O presente estudo permitiu detectar a presença de 

diferentes classes de metabólitos secundários no extrato hidroalcoolico. Esta pesquisa 

pode subsidiar futuros estudos envolvendo possíveis aplicações dos metabólitos 

secundários presentes nas folhas do Paricá. 
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1. INTRODUÇÃO 

Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke pertence à família Fabaceae e popularmente a espécie é 
conhecida por diversas denominações, as quais variam dependendo da região do país. Dentre seus nomes 
mais comuns destacam-se: paricá, paricá-grande, paricá-da-amazônia e guapuruvu-da-amazônia 
(CARVALHO, 2007). É uma espécie pioneira amazônica de grande potencial econômico (ALMEIDA et al., 
2013). 

O Paricá é utilizado na medicina popular no tratamento de diarreia (AMOROZO, 1997) e no tratamento 
contra disenteria e hemorragia uterina (CARVALHO, 2007). De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a maioria da população dos países em desenvolvimento (80%) utilizam práticas tradicionais 
em seus cuidados básicos de saúde e destes 85% empregam plantas medicinais. O uso de plantas 
medicinais, geralmente, é o único recurso terapêutico de comunidades e grupos étnicos (GONÇALVES et 
al., 2011). 

Embora exista uma ampla utilização de plantas medicinais pela população, estudos científicos abordando 
o assunto são ainda insuficientes (SILVA et al., 2012). Estudos de análise fitoquímica podem levar à 
caracterização e ao isolamento de metabólitos secundários úteis para a indústria de cosméticos, fármacos, 
alimentícia, dentre outros. 

Acreditando no potencial de novos estudos abordando a identificação das classes de metabólitos 
secundários, o presente trabalho teve como objetivo realizar a prospecção fitoquímica nas folhas de Paricá 
(Schizolobium amazonicum). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

As Árvores de paricá usadas nesse estudo estão localizados em área do projeto “Floresta Piloto” na área do 
Instituto Federal do Espírito Santo, Campus de Alegre, ES, (coordenadas 20°45'56.3"S 41°27'32.9"W). O 
clima da região enquadra-se no tipo Aw (estação chuvosa no verão e seca no inverno), seguindo a 
classificação de Köppen-Geiger, com a temperatura média anual de 23ºC e precipitação anual em torno de 
1.200 mm (PEZZOPANE et al., 2004; PEEL et al., 2007; ALVARES et al., 2013). O solo da área de estudo é 
classificado como Latossolo Vermelho Amarelo, de textura argilosa (EMBRAPA, 2006). O relevo da região é 
ondulado com altitude média de 150 m. 

Antes do plantio das mudas, o solo da área era utilizado para cultivo de pastagem com predominância da 
espécie Brachiaria brizantha durante pelo menos 40 anos. A pastagem era destinada a criação gado e não 
recebia adubações e calagens para correção de pH e fertilização do solo. O plantio foi realizado em covas e 
todas as árvores receberam a mesma adubação de plantio, com 220 g de NPK 06-30-06 + 0,2% de 
micronutrientes (0,2% B; 0,2% Cu; 0,2% Zn). A manutenção do plantio da floresta piloto foi realizada até 1 
ano de idade com uso de roçadas, coroamento das mudas e controle de formigas cortadeiras. 

 

2.2 COLETA DO MATERIAL 

Foram selecionadas quatro árvores para a coleta de folhas (Tabela 1).  Para a seleção das mesmas foram 
considerados a sua fitossanidade, copa bem formada, além de estarem localizados sob similar condições 
de radiação solar. 

 

Tabela 1 – Características das árvores de Paricá (Schizolobium amazonicum) utilizadas no estudo. 
Espécie Sistema de cultivo Idade DAP (cm) 

 
1 2 3 4 

Paricá Plantio homogêneo 7 anos 19,3 24,7 19,4 19,4 
DAP: Diâmetro a 1,3 m de altura. 

 

A coleta do material foliar foi realizada com auxílio de um podão. Foram amostradas todas as folhas de 
galhos localizados no extrato inferior da copa de cada indivíduo. A coleta das folhas no extrato inferior da 
copa foi preferida por serem folhas mais velhas e as primeiras a senescer, e também pela facilidade de 
coletas devido à altura das árvores (> 15 m em média).   



Processos Químicos e Biotecnológicos – Volume 5 

 
 

 
 

14 

As folhas foram armazenadas em sacos de coleta e identificadas, e levadas diretamente para geladeira do 
Herbário VIES no Departamento de Ciências Florestais e da Madeira na Universidade Federal do Espírito 
Santo, a temperatura de 5°C. 

 

2.3 PREPARO DOS EXTRATOS 

As folhas coletadas foram submetidas a um ciclo de extração segundo a metodologia descrita por Abreu et 
al. (2006). Cada extração ocorreu na forma de triplicata. 

 

2.4 ABORDAGEM FITOQUÍMICA 

As análises foram realizadas a partir do extrato hidrofílico (metanol) obtido das folhas de Paricá. A 
metodologia utilizada para a detecção dos grupos dos extrativos (fenóis e taninos; antocianinas, 
antocianidinas e flavonoides; flavonóis, flavanonas e xantonas; esteróides e triterpenoides; resinas, e, 
saponinas) foi proposta por Matos (1997). Esta é baseada na mudança de cor ou formação de precipitados 
após a adição de reagentes específicos. Todas as análises realizadas foram feitas em duplicata. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi possível detectar a presença de alguns componentes químicos no extrato hidroalcoólico obtido das 
folhas do Paricá após a análise de prospecção fitoquímica (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Classes metabólicas presentes nas folhas do Paricá. 
Constituintes 

 
Fenóis e Taninos + 

Antocianinas e Antocianidinas - 
Chalconas e Auronas - 

Flavanonóis e Flavonas + 
Flavonóis, Flavanonas e Xantonas + 

Leucoantocianidinas - 
Catequinas - 

Resinas - 
Esteróides e Triterpenóides + 

Saponinas + 
Legenda: + = presença; - = ausência; 

 

A análise fitoquímica preliminar tem por objetivo caracterizar os componentes químicos presentes nas 
plantas, produtos do metabolismo secundário vegetal (SOARES et al., 2016). O extrato obtido das folhas do 
Paricá indicou a presença de fenóis e taninos. Os taninos são compostos associados ao mecanismo de 
defesa das plantas e pela sua capacidade de precipitar proteínas, os taninos propiciam um efeito 
antimicrobiano e antifúngico (MONTEIRO et al., 2005; MENDES, 2011). Os taninos empregados por via 
oral exercem efeito antidiarréico e antisséptico (GRANATO et al., 2013).   

Também foi possível encontrar flavonoides (flavanonóis, flavanonas, flavonóis, flavanonas, flavanonois e 
xantonas) no extrato. Flavonoides são compostos fenólicos e sua ocorrência em vegetais está relacionada à 
proteção contra a incidência de raios UV e visível; a proteção contra herbivoria; bem como ao controle da 
ação de hormônios e a alelopatia (JOSEPH, 2011; GARRIDO et al., 2013). Os flavonoides possuem atividade 
antioxidante, antifungicida, bactericida e antiviral (MENDES, 2011). 

Esteróides e triterpenóides também foram encontrados no extrato e constituem os óleos essenciais. Os 
esteroides apresentam atividades anti-inflamatória, antiviral, antioxidante, antitumoral e analgésica 
(ARAÚJO et al., 2014). 

Outra classe de metabólitos encontrada foi a saponina. As saponinas são compostos que apresentam 
propriedades detergentes e surfactantes (PEREIRA; CARDOSO, 2012). São componentes importantes para 
a ação de muitas drogas vegetais, principalmente aquelas utilizadas tradicionalmente como expectorantes 
e diuréticas (MÜLLER et al., 2012).  
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Antocianinas e Antocianidinas; Chalconas e Auronas; Leucoantocianidinas; Catequinas e Resinas não 
foram encontrados no extrato obtido das folhas do Paricá. 

 

4. CONCLUSÕES 

A prospecção fitoquímica permitiu a identificação de diferentes metabólitos secundários presentes nas 
folhas do Paricá. 

Esta pesquisa pode subsidiar futuros estudos envolvendo possíveis aplicações dos metabólitos 
secundários presentes nas folhas do Paricá. 
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