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RESUMO 

Os manguezais são ecossistemas costeiros, de transição entre ambiente marinho e 

terrestre, que possuem fauna e flora muito características. São de extrema 

importância para a vida marinha e terrestre, servindo de abrigo para reprodução e 

alimentação, além de servirem como filtradores de metais e compostos do solo. Na 

baixada santista, possui três espécies vegetais típicas: Rhizophora mangle, 

Avicennia schaueriana e  Laguncularia racemosa. Os metabólitos secundários são 

moléculas de defesa produzidas pelos vegetais, para responder contra predadores e 

agentes químicos. Os taninos, em especial, possuem estrutura fenólica e são 

altamente reativos, além de ser reconhecida sua capacidade de oxidação. Aos 

taninos já foram dadas funções na defesa dos vegetais, e na resposta ao estresse 

causado pela poluição no solo. Tendo em vista essas características, o seguinte 

projeto pretende analisar o teor de compostos fenólicos, com ênfase em taninos, em 

indivíduos de L. racemosa e R. mangle em áreas consideradas impactadas e não 

impactadas por ação antropogênica, utilizando a metodologia de  dosagem de 

compostos fenólicos totais e Cromatografia em Camada Delgada (CCD). Palavras-

chave: Rhizophora mangle;  Laguncularia racemosa; metabólitos secundários; 

taninos; biomarcadores. 

1. Introdução  

 Os manguezais são zonas de transição entre os ambientes marinho e 

terrestres são amplamente conhecidos por sua importância ecológica, por abrigar 

diversas espécies, e por muitos considerado o “berçário marinho”. Possui flora típica, 

com adaptações especiais devido ao solo lodoso, com pouco oxigênio e alto teor de 

enxofre. Essas florestas atuam como filtros da água marinha e estuarina e também 

como barreiras para contaminantes (CUNHA-LIGNON, 2009). Somente 40% dos 

manguezais do Estado de São Paulo são tidos como conservados. (FRUEHAUF, 

2005). Os bosques do manguezal da Serra do Mar têm três espécies identificadas 

de árvores lenhosas, sendo elas: Rhizophora mangle, Avicennia 

schaueriana e Laguncularia racemosa (SCHMIEGELOW, 2014). 

 Os vegetais, devido ao seu habito de vida, sua forma séssil possuem uma 

grande quantidade de moléculas que monta uma forma especial de defesa contra o 

meio, quer seja de agentes químicos, patógenos ou mesmo de predadores, esse 



mecanismo se dá através de metabólitos secundários (SIMÕES et al, 2010). A 

produção desses metabólitos secundários, como os taninos, também pode ser 

influenciada por variações do habitat; as concentrações e as proporções dos 

metabólitos acumulados podem ser completamente diferentes dependendo do 

desenvolvimento do vegetal, ou também do desenvolvimento de algum órgão do 

mesmo; a altitude e a radiação ultravioleta recebida pelos vegetais também pode ser 

um fator influente, sobre a produção desses compostos (GOBBO–NETO, 2007). 

 Contudo este trabalho pretende analisar o teor de compostos fenólicos e 

taninos em espécimes de Rhizophora mangle, e Laguncularia racemosa em áreas 

consideradas impactadas (por ação antropogênica) e não impactadas no Estuário de 

Santos – SP- Brasil.  

2. Objetivos  

  O presente projeto tem como objetivo geral analisar o teor de compostos 

fenólicos totais e avaliar a presença de taninos em material coletado de R. mangle e 

L. racemosa, em áreas consideradas impactadas e não impactadas. 

3. Metodologia e desenvolvimento  

  As amostras foram coletadas em dois bosques do estuário de Santos, tendo 

ambos longitude muito similar, e classificados em área impactada (23o53´10,5” S 

46o23´50,0” W) e área não impactada (23o53´02,4” S 46o21´58,6” W). O material foi 

seco em estufa por sete dias a 40ºC, após esse período as amostras foram 

trituradas e moídas. A extração dos compostos foi realizada utilizando etanol 

absoluto (1:4) (p/v), por sete dias. Os componentes presentes em cada extrato foram 

separados por CCD em placas de sílica gel 60 F25410 x 20 cm (Merck) 

desenvolvida na seguinte fase móvel: clorofórmio: metanol: propanol : H2O (5:6:1:4) 

e as bandas foram visualizadas sob luz UV 365 nm. 

4. Resultados parciais  

  Até o momento foram obtidos resultados de rendimento extrativo (tabela 1) e 

o perfil cromatográfico, visualizado sob luz UV 365, nas amostras preparadas (figura 

1). Com a cromatografia de camada delgada foi possível observar a presença de 

componentes com os seguintes valores de Rf : nas folhas de L. racemosa em área 

não impactada (ANI) 0,53 e em área impactada (AI) 0,51; nas cascas de L. 



racemosa em ANI 0,70 e em AI 0,53; na folhas de R. mangle em ANI 0,54 e em AI 

0,55; e nas cascas de R. mangle em ANI 0,55 e em AI 0,55. 

 

 

Figura 1. Placa de CCD das amostras em luv UV 365nm. 1, folhas de L. racemosa ANI; 2, folhas L. 

racemosa AI; 3, cascas L. racemosa ANI; 4, cascas de L. racemosa AI; 5, folhas de R. mangle ANI; 6, 

folhas de R. mangle AI; 7, cascas de R. mangle ANI; 8, cascas de R. mangle AI 
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