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Resumo 

Podocarpus macrophyllus Thunb pertence à família Podocarpaceae, 

popularmente é conhecida como Pinheiro-Budista ou apenas Podocarpus. 

Atividades mutagênica, antimicrobiana e antioxidante já foram evidenciadas com os 

extratos de espécies do gênero. Este trabalho visou avaliar o potencial fitotóxico e 

realizar triagem fitoquímica em extratos etanólicos produzidos a partir de fragmentos 

do caule e de folhas jovens e antigas de P. macrophyllus. Entre os resultados 

preliminares, observou-se forte ação fitotóxica dos três extratos (1%) inibindo 

totalmente a germinação de aquênios de alface. Os extratos mostraram presença de 

fenóis totais e flavonoides, mas não foi evidenciada a presença de alcalóides e 

quinonas nos extratos. 

 

Introdução 

Podocarpus macrophyllus Thunb pertence à família Podocarpaceae, e é 

popularmente conhecida como Pinheiro-Budista ou apenas Podocarpus (GOMES, 

2005). Atividade mutagênica (ABDILLAHI et al., 2012), antimicrobiana (SATO et al., 

2008) e antioxidante (SAMARTH & KRISHNA, 2007) já foram evidenciadas com 

extratos de várias espécies de Podocarpus.  

 

Objetivo 

O presente trabalho visa avaliar o potencial fitotóxico e realizar a triagem 

fitoquímica em extratos etanólicos produzidos à partir de folhas jovens e adultas e 

segmentos de caule P. macrophyllus. 

 

Metodologia 

Foram coletadas amostras (50g P.F.) de folhas jovens e antigas e 

segmentos de caule de um exemplar de P. macrophyllus presente no Campus I da 

Universidade de Santo Amaro, localizado a Rua Enéas de Siqueira Neto, São 

Paulo.  A produção dos extratos foi realizada utilizando-se etanol P.A., por 20 dias, 

trocando-se o solvente a cada quatro dias. Os extratos foram concentrados em 

rotaevaporador, e a concentração acertada a 1%. 

Os testes de atividade fitotóxica estão sendo realizados de acordo com 

MURAKAMI et al. (2009), em triplicata, utilizando-se aquênios de alface (Lactuca 

sativa L.) como espécie-alvo. 



A triagem fitoquímica dos extratos avaliou a presença de fenóis totais 

segundo SALGADO (2004), alcaloides, flavonoides e quinonas, segundo MATOS 

(1997). 

 

Desenvolvimento 

A análise da triagem fitoquímica dos extratos já foram concluídas. 

A análise do potencial fitotóxico está em andamento. Testes com 

concentrações 0,5% e 0,1% estão em fase de execução. 

 

Resultados Preliminares 

Os extratos (1%) de caule, folhas antigas e folhas jovens geraram forte 

atividade fitotóxica inibindo totalmente a germinação das sementes de alface. A 

triagem fitoquímica evidenciou maiores teores relativos de fenois totais nos extratos 

de caule e folhas antigas, e maiores teores de flavonóides nos extratos de folhas 

antigas e jovens. A forte atividade fitotóxica pode estar associada a estes dois 

grupos de compostos, os quais tem potencial alelopático descrito em literatura, ou 

ainda a outro grupo de metabolitos ainda não mensurado neste trabalho. Não foi 

evidenciada a presença de alcalóides e quinonas nos extratos. 
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