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RESUMO  

O Jatobá, Jutaí ou até mesmo jataí, como é comumente conhecido, apresenta 
espécies em diversas regiões e países, 
Dentre essas espécies 
distribuída em 6 variedades: 
e subsessilis. Essa espécie é encontrada, no Brasil, em biomas como o 
cerrado e amazônico. No presente trabalho obtiveram
jatobá para a produção 
caracterização físico-quí
sensorial do sabonete. O pH levemente ácido, do sabonete produzido, pode 
mais indicado para o uso, principalmente por pessoas portadoras 
que modificam a proteção cutânea. Além disso, 
apresentaram resultados que indic
potencial antioxidante nos extratos e na matriz do sabonete. O 
mostrou uma boa aceitação do público,
hedônica de 1 a 9. Diante da ausência 
estudo, os resultados da pesquisa revelam importantes usos biotecnológicos 
para a espécie que visam 
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O Jatobá, Jutaí ou até mesmo jataí, como é comumente conhecido, apresenta 
espécies em diversas regiões e países, vindo da América central à do 
Dentre essas espécies se encontra a Hymenaea courbaril L., a qual sendo 
distribuída em 6 variedades: courbaril, villosa; altíssima; longifolia, stillbocarpa 

Essa espécie é encontrada, no Brasil, em biomas como o 
cerrado e amazônico. No presente trabalho obtiveram-se extratos das folhas do 
jatobá para a produção de um sabonete líquido e em seguida realizou

química do sabonete e do extrato, por fim, fez
sensorial do sabonete. O pH levemente ácido, do sabonete produzido, pode 
mais indicado para o uso, principalmente por pessoas portadoras 

dificam a proteção cutânea. Além disso, os testes do teor antioxidante 
esentaram resultados que indicam a presença de compostos com alto 

potencial antioxidante nos extratos e na matriz do sabonete. O 
mostrou uma boa aceitação do público, indicado pela variação 

. Diante da ausência de manejo sustentável da espécie em 
estudo, os resultados da pesquisa revelam importantes usos biotecnológicos 

visam reforçar a preservação de áreas de sua 
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O Jatobá, Jutaí ou até mesmo jataí, como é comumente conhecido, apresenta 
da América central à do sul.  

, a qual sendo 
ril, villosa; altíssima; longifolia, stillbocarpa 

Essa espécie é encontrada, no Brasil, em biomas como o de 
se extratos das folhas do 

ida realizou-se a 
mica do sabonete e do extrato, por fim, fez-se o teste 

sensorial do sabonete. O pH levemente ácido, do sabonete produzido, pode ser 
mais indicado para o uso, principalmente por pessoas portadoras de doenças 

testes do teor antioxidante 
am a presença de compostos com alto 

potencial antioxidante nos extratos e na matriz do sabonete. O teste sensorial 
indicado pela variação na escala 
manejo sustentável da espécie em 

estudo, os resultados da pesquisa revelam importantes usos biotecnológicos 
sua ocorrência. 


