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Introdução 

O Brasil é um país detentor de uma elevada 
biodiversidade, dentre os diferentes biomas aí 
existentes destaca-se a Mata Atlântica que possui 
uma vasta diversidade e tipos florestais

1
. Nos 

últimos anos há uma grande necessidade de 
encontrar substâncias farmacologicamente ativas, 
com diversas finalidades terapêuticas. Um dos 
gêneros nativos da Mata atlântica é Dalbergia que 
compreende arbustos a árvores de pequeno a grade 
porte. Em algumas de suas espécies a madeira é 
extremamente valorizada devido a sua resistência, 

sendo utilizada principalmente para decoração
2. 

Entre as diferentes espécies escolheu-se estudar o 
espécime Dalbergia decipularis que foi coletado na 
Reserva Natural Vale em Linhares-ES. 

Resultados e Discussão 

As folhas de D. decipularis foram secas e moídas 
para a preparação do  extratos  brutos  em  hexano, 
clorofórmio,  acetato  de  etila   e   etanol.  Estudos 
preliminares com o espécime mostraram que todos 
os extratos brutos apresentaram atividade 
antioxidante, o que nos levou a avaliar os extratos 
brutos quanto ao teor de fenólicos

3
; taninos

4
 e 

flavonoides totais
5. 

 

Tabela 1.  Resultados da Prospecção fitoquímica 

Extratos 1 2 3 4 5 6 7 8 

DDFE - + + - + - - - 

DDFA + - - - - - - - 

DDFC + - + - - - - - 

DDFH + - + - - - - - 

Legenda: 1 - Fenóis; 2 -Taninos; 3 - Flavanoides;  4-Triterpenos 
e Esteroides; 5 -Saponinas; 6 - Alcaloides; 7- Antocianinas; 8- 
Antocianidinas.   (+) respostas positivas; (-) respostas negativas.  

 
Através da triagem fitoquímica (Tabela 2) dos 
extratos brutos foi possível detectar a presença de 
flavonoides, triterpenos, esteroides e fenólicos nos 
extratos testados. Através da avaliação do conteúdo 
de fenólicos, flavonoides e taninos foi possível 

quantificar  estas substâncias presentes em um 
grama de cada um dos extratos brutos testados. 

 
Tabela 2. Conteúdo de fenólicos, taninos e 
flavonoides totais em mg/g de extrato bruto. 

Extratos Fenólicos Taninos Flavonoides 

DDFE 197,73 6,84.10
-5

 45,32 

DDFA 753,66  1,03.10
-4 

 37,68 

DDFC 1.044,40 1,46.10
-4 

 42,43 

Legenda: DDF- Dalbergia decipularis folhas, E- etanol; 
A - Acetato de etila; C- clorofórmio, H- hexano 

 

Na avaliação do teor de fenólicos, destacam-se os 

extratos DDFC e DDFA. Na avaliação do teor de 

taninos foi possível observar que DDFC foi o que 

apresentou maior conteúdo desta classe de 

metabólitos especiais. Os extratos com maior 

conteúdo de flavonoides foram os extratos em 

DDFE e DDFC. 

Conclusões 

Nos extratos em etanol e clorofórmio foi possível 

dosar flavonoides em maior quantidade sendo estes 

considerados os mais promissores para um futuro 

isolamento destas substâncias. Quanto ao conteúdo 

de fenólicos e taninos totais os extratos mais 

promissores para o isolamento destas substâncias 

foram os extratos em clorofórmio e acetato de etila. 
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