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Introdução: O uso empírico de plantas medicinais no cotidiano com o intuito prevenir ou de auxiliar em 
diversos tratamentos ou até curar patologias comuns tais como infecções, inflamações, dentre outras, é 
transcende aos dias atuais. (GUERRA et al., 2001). Cumarinas são lactonas do ácido O-hidroxicinâmico 
obtidos de fontes naturais, através de plantas como a espécie Dipteryx odorata, popularmente conhecida 
como Cumaru. As cumarinas, em meio alcalino, adquirem características fluorescentes, tornando-as 
apropriadas à análises ópticas (SBfgnosia). O uso popular da cumarina se aplica à varizes, úlceras 
cultaneas, tromboflebites dentre outras patologias. Além disso, é importante focar na importância do 
incentivo do uso de tratamentos naturais, visto o menor índice de prejuízos à saúde. Objetivo: Relatar a 
metodologia de caracterização de cumarinas em extratos de D. odorata obtidos a partir de diferentes 
solventes. Material e métodos: Foram preparadas três amostras de casca do cumaru, contendo cerca 
de 1g cada, que foram acondicionadas em béqueres individuais de 100 mL, e logo após foram 
submersas em 50 mL dos respectivos solventes: água deionizada, etanol e hexano. Posteriormente as 
amostras foram colocadas sob decocção em uma chapa quente por 10 min, e depois filtradas. De cada 
amostra foram retiradas alíquotas de 2ml, nas quais foram adicionadas gotas de NaOH 1M sob agitação. 
Ao fim das reações as amostras foram analisadas em uma câmara de UV com λ 254 a 366 nm, para 
identificar a presença do ác. trans-hidroxicinâmico, produto da alcalinização das cumarinas. Resultados 
e discussão: Foi observado fluorescência em todas as 3 amostras analisadas, o que nos permite afirmar 
que as cumarinas, presentes na D. odorata, apresentam dissolução e compatibilidade com os solventes 
utilizados, porém deve-se atentar as propriedades especificas de cada solvente, o que pode levar a 
concentrações diferentes deste metabolito no extrato. A escolha do solvente adequado é influenciado, 
principalmente, pelo método de utilização das plantas medicinais, seja na forma de chás, maceração 
Hidroalcóolica ou com solventes orgânicos.Com base nos dados apontados no decorrer deste estudo, 
fundamentado em relatos encontrados na literatura das diversas formas de uso com finalidade de 
sinergismos de tratamentos farmacológicos, pode-se concluir que a utilização D. odorata para obtenção 
de cumarinas é viável tanto com uso de solventes polares quanto apolares, porém apresentando 
concentrações diferentes, tendo em vista as características  físico-químicas particulares de cada 
solvente. 
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