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A natureza química do vegetal é determinada pela presença ou não de
determinadas substâncias tais como ácidos orgânicos, açucares redutores,
polissacarideos, proteínas, taninos, catequinas, glicosídeos canliacos, lactouas,
cnrotcnóides, alcalóides e outros. O estudo químico das substâncias ativas das
plantas, a sua estrutura, a sua distribuição, além de suas modificações que sofrem
devido a fatores fisiológicos e de manipulação, são de suma importância na
Iitoquímica. O trabalho teve corno objetivo determinar o screening filoquímico
de 00 espécies medicinais provenientes de coleções e bancos de germoplasma da
Embrapn Amazônia Oriental. As espécies encontram-se no horto da Embrapa
Amazônia Oriental e estão sendo cultivadas em canteiros de 1m2 sob snmbrite a
;;0%, em covas a céu aberto e em vasos na casa vegetação de acordo com o porte
e a necessidade de somhrcamento das espécies. As amostras colctadas estâo sendo
rcgistradas e as exsicatas arquivadas no Herb.irin L\N do laboratório de botânica
da EmbmpaAmazõnia Oriental. Os materiais usados nas análises foram colclados
entre 8 e 0 horas do dia, desprezando-se as partes que se cncnnt ravam
comprometidas, foram escolhidas para análise Iitoquímica a casca, folhas e raizes
de acordo com as espécies. Os extratos hidroalcoólícos prontos foram concentrados
em evaporudor rotatório seguido pela análise fitoquímica (screening Iitoquirnico)
e realizados 10 testes para determinação através da coloração da presença ou
ausência de cornposlns químicos. Foram identificados nos exlrulos avaliados da
maioria das espécies ,í. presença de açucares redutores, proteínas, saponina
espumídica, taninos, ácidos orgânicos, anl rnquinnnas, lluvonõides, glicosídeos
eurdíncos, polissucarídcos, I~a ausência de azulcnos, derivados de bcnzoquinas,
laclonas (; purina foram observados em todas as espécies,


