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O recorrente uso de plantas medicinais pelas comunidades locais como alternativa para o
tratamento de diversas doenças, leva a necessidade de um estudo e sistematização nas
extrações dos metabólitos dessas plantas de uma maneira mais eficiente. No presente
trabalho, a planta em estudo é a Lafoensia pacari, planta nativa do cerrado, comumente
conhecida como dedaleira ou Pacari. Com objetivo de determinar a forma mais eficiente
de extração, escolher o melhor tipo de solvente e fazendo uso de materiais de baixo custo.
Presente no município de Luziânia e utilizada pela comunidade local como antiinflamatório, bactericida, fungicida, tratamento digestivo entre outros problemas de
saúde, devido a presença de taninos, flavonoides, triterpenos, entre outros na sua
composição. É necessário levar em conta as condições ambientais, como clima, tipo de solo
e melhor época para a coleta, já que tanto as folhas quanto a casca são utilizadas como
medicamento caseiro. A coleta de amostras do Pacari foi realizada entre os meses de
dezembro de 2015 a maio de 2016, sendo que a partir de março de 2016 ocorreu um
declínio na quantidade de amostras disponíveis. A extração dos metabólitos foi realizada
por Maceração e por Percolação em meio aquoso e meio alcoólico para ambos. Sendo que
a maceração apresentou os melhores resultados para ambos os meios em relação a
Percolação. Considerando o meio de extração, a água apresentou os melhores resultados.
Tendo isso em vista, é relevante frisar a conservação da flora do cerrado, que contém
plantas medicinais de grande importância para a população.
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