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RESUMO 

O metabolismo secundário de espécies vegetais pode ser definido como elementos 

de diferenciação e especialização entre as espécies e que não são essenciais para 

a sua sobrevivência, porém garantem vantagens para sua sobrevivência e 

perpetuação, como por exemplo a proteção contra a radiação UV. A regulação 

gênica sobre o metabolismo secundário sofre influência direta de outros fatores 

como estágio de desenvolvimento vegetal e fatores ambientais tais como a 

disponibilidade de nutrientes no solo, temperatura, umidade e ataque por predadores 

herbívoros. Dentre as classes de metabólitos secundários presentes em vegetais 

destacam-se na presente proposta os taninos, moléculas que apresentam estruturas 

polifenólicas as quais já foram atribuídas estas funções defensivas em vegetais, tais 

como a variação na intensidade da radiação UV. Estudos fitoquímicos realizados 

pelo nosso grupo de pesquisa com extratos obtidos de folhas de T. catappa, 

detectaram a presença de taninos hidrolisáveis, apresentando atividades biológicas 

tais como atividade antioxidante, antifúngica (in vitro) e antiulcerogênica. Mediante 

tais fatos, o presente estudo consiste em analisar a influência da sazonalidade sobre 

o metabolismo de compostos fenólicos de Terminalia catappa Linn (Combreataceae) 

e, desta forma, observar as condições climáticas ideais em que esta espécie vegetal 

produzir a quantidade máxima de taninos de interesse farmacológico.  

 

INTRODUÇÃO 

O metabolismo secundário de espécies vegetais pode ser definido como 

elementos de diferenciação e especialização entre as espécies e que não essenciais 

para a sua sobrevivência, porém garantem vantagens para sua sobrevivência e 

perpetuação, como por exemplo a proteção contra a radiação UV. Dentre as classes 

de metabólitos secundários presentes em vegetais que apresentam importância 

econômica, na forma de moléculas farmacologicamente ativas, podemos citar os 

alcalóides, flavonóides e taninos – metabólitos presentes em diferentes 

medicamentos fitoterápicos, fitofármacos ou ainda as suas moléculas serviram de 

inspiração para a síntese de medicamentos para tratar uma diversa variedade de 

doenças (SIMÕES et al., 2010)..  



A produção de metabólitos vegetais secundários é resultante de complexas 

interações de biossíntese, transporte, estocagem e degradação celular, sendo 

fortemente regulada por genes (hereditariedade). A regulação gênica sobre o 

metabolismo secundário sofre influência direta de outros fatores como estágio de 

desenvolvimento vegetal e fatores ambientais tais como a disponibilidade de 

nutrientes no solo, temperatura, umidade e ataque por predadores herbívoros 

(SIMÕES et al., 2010).  

Dentre as classes de metabólitos secundários presentes em vegetais 

destacam-se na presente proposta os taninos, moléculas que apresentam estruturas 

polifenólicas as quais já foram atribuídas estas funções defensivas em vegetais, tais 

como a variação na intensidade da radiação UV.  

Estudos fitoquímicos realizados pelo nosso grupo de pesquisa com extratos 

etanólicos e hidroalcóolicos obtidos a partir das folhas de T. catappa, detectaram a 

presença de taninos hidrolisáveis como principais metabólitos secundários 

encontrados nesses extratos, sendo estes a punicalagina, punicalina, ácido elágico e 

ácido galágico (SILVA et al., 2015, COCCARO, 2014, MININEL et al., 2014). Os 

extratos obtidos a partir das folhas de T. catappa apresentaram atividades biológicas 

tais como atividade antioxidante, antifúngica (in vitro) e antiulcerogênica (SILVA et 

al., 2015, COCCARO, 2014). A Terminalia catappa Linn (Combretaceae) é uma 

espécie vegetal de ocorrência comum em regiões tropicais e subtropicais, originária 

das Índias Orientais e Oceania, e comumente utilizada para arborização ao longo do 

litoral brasileiro.  

Mediante tais fatos, o presente estudo consistiu em analisar a influência da 

sazonalidade sobre o metabolismo de compostos fenólicos de Terminalia catappa 

Linn (Combreataceae). As variações sazonais já foram observadas no conteúdo de 

praticamente todas as classes de metabólitos secundários vegetais, como óleos 

essenciais, lactonas sesquiterpênicas, ácidos fenólicos, flavonóides, cumarinas, 

saponinas, alcalóides, taninos, graxas epicuticulares, iridóides, glucosinolatos e 

glicosídeos cianogênicos (GOBBO-NETO e LOPES, 2007). 

 Os resultados obtidos a partir deste estudo poderão estabelecer as 

condições climáticas ideais em que a T. catappa sintetiza a quantidade máxima de 

taninos de interesse farmacológico.  

 

 



OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivo analisar a influência da sazonalidade 

sobre o metabolismo de compostos fenólicos em folhas de Terminalia catappa Linn 

(Combreataceae), através da análise do teor de compostos fenólicos totais e perfil 

cromatográfico obtido por cromatografia em cama delgada.  

 

METODOLOGIA 

Coleta e identificação 

As folhas de Terminalia catappa foram coletadas na orla da praia de Santos 

(São Paulo, Brasil) em diferentes estações do ano (verão, outono, inverno e 

primavera). As folhas coletadas foram provenientes de no mínimo 5 exemplares de 

T. catappa. As condições climáticas nas datas das coletas (temperatura e umidade) 

estão sendo registradas, assim como foram anotados os diâmetros das folhas 

coletadas.  

O material vegetal foi coletado com autorização obtida do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade/Ministério de Meio Ambiente sob 

número 50908-1. Alguns exemplares foram separados para a realização de exsicata, 

e depositada no Herbário da Universidade Santa Cecília, Santos (SP), registrada 

sob o número HUSC 11.522.  

 

Processo extrativo  

As folhas coletadas de T. catappa foram lavadas com águas destilada e 

submetidas ao processo de secagem em estufa a 50ºC por 6 dias consecutivos. 

Após secagem, as mesmas serão trituradas e moídas. O pó obtido foi extraído com 

etanol absoluto, por meio da maceração exaustiva na proporção de 1:4 (p/v), de 

acordo com protocolo descrito por Coccaro (2015). O material foi então filtrado e 

submetido ao procedimento de secagem em rotaevaporador, obtendo-se ao final do 

processo extrativo o extrato etanólico. O rendimento do processo extrativo será 

avaliado por gravimetria em balança analítica.  

 

 

 

 



Dosagem de compostos fenólicos totais 

Para a determinação do teor de fenólicos totais, extrato etanólico seco foi 

ressupenso em metanol, na proporção de amostra:solvente de 0,1:20 (m/v). Serão 

adicionados às amostras 2 mL de água destilada e 0,25mL do reagente Folin-

Ciocalteau. Após 3 minutos em temperatura ambiente serão adicionados 0,25 mL de 

uma solução saturada de carbonato de sódio. As amostras foram então incubadas a 

37º C durante 30 minutos, em banho-maria (para o desenvolvimento da cor) e a 

absorbância será medida em espectrofotômetro (CELM) a 750 nm. Os resultados do 

teor de compostos fenólicos totais foram expressos como equivalentes de ácido 

gálico (mg AG/g), calculados por meio de uma curva construída com concentrações 

que variam de 5 a 100 μg/mL (GENOVESE, 2003).  

 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

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: hexano/ acetato de etila/ ácido fómico 85%/ metanol (30:30:8:2;v/v/v/v). 

A placa cromatográfica foi revelada sob luz UV 254nm. Como padrão para a CCD foi 

utilizado o Ácido Gálico. (1 mg/mL, Sigma Aldrich). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas as coletas e dosagem de compostos fenólicos das amostras 

da coleta, denominadas de amostras 1-5 (de acordo com a localização geográfica).  

Foram também acrescentadas imagens dos locais das coletas (figura 1). 

 

   

      Figura 1. Registro fotográfico dos locais de coleta das amostras (amostras 1-5) 



  A seguir, informações sobre os pontos de coleta: 

Tabela 1. Coletas referentes às amostras 1-5, localizadas na Av. Saldanha da 

Gama, representadas pelas médias de temperatura e umidade (n=5). 

 

 

RESULTADOS 

Rendimento dos extratos 

Após o procedimento de secagem, o material foi triturado e submetido à 

extração de etanol absoluto (1:4, p/v). 

Na tabela a seguir (tabela 2) está demonstrado os rendimentos dos extratos 

(após procedimento extrativo) para cada amostra coletada. Após a obtenção dos 

extratos secos, as amostras foram ressuspensas em 10 mL de metanol para a 

dosagem de compostos fenólicos e Cromatografia em Camada Delgada. 

 

 Tabela 2. Rendimentos médios dos extratos secos (em gramas) em cada estação 

do ano (n=5). 

 

       Os resultados do teor de compostos fenólicos totais das amostras coletadas 

por estação do ano estão demonstrados na figura 2, calculados como mg de 

fenólicos/g de extrato seco.  

 INVERNO PRIMAVERA VERÃO OUTONO 

DATA 28/07/16 20/10/16 10/02/17 06/05/17 

HORÁRIO 10:30 a 12:25 15:00 a 16:45 14:21 a 15:00 09:10 a 09:46 

TEMPERATURA 19,4°C 24,4°C 30,2°C 24,4°C 

UMIDADE 73% 80% 70% 45% 

 

INVERNO PRIMAVERA VERÃO OUTONO 

Rendimento 

médio 

1,252 g 0,96 g 1,112 g 0,932 g 



 

Figura 2. Resultado das análises de compostos fenólicos totais das amostras coletadas por 

estação do ano. Os valores expressos representam a média para cada estação do ano 

(n=5). 

 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

  

Os resultados revelaram a presença de ácido gálico no extrato de T. catappa 

(figura 3), conforme previamente observado por Silva et al. (2015), Coccaro (2014) e 

Mininel et al. (2014) para esta mesma espécie vegetal. 

 

Figura 3. Análise de compostos fenólicos por Cromatografia em Camada Delgada.  PA, 

padrão de ác. Gálico; As amostras estão separadas por  local de coleta das árvores 

1,2,3,4,5 conforme registrado na figura 1 sendo identificadas por  I, estação de Inverno; P, 

estação da primavera; V, estação do verão; O, estação o outono; 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os resultados demostram variações quantitativas na produção de metabólitos 

secundários das árvores de T. catappa referentes a cada estação do ano. 

 Nas estações de primavera e verão, a produção desses metabólitos foram 

semelhantes (cerca de 49 e 46 mg de fenólicos totais/g de amostra respectivamente) 

sendo períodos de maior quantidade de radiação solar favorecendo o aumento das 

temperaturas e da precipitação, o que é fundamental no desenvolvimento da 

estrutura vegetal. 

 No entanto, os resultados encontrados a partir das coletas de outono 

chegaram ao menor índice de cerca de 12 mg de fenólicos totais/g de amostra 

apenas. O outono é a estação de transição entre o verão e inverno, iniciando o 

período de redução das chuvas, das temperaturas e da umidade relativa do ar e 

sendo assim, a exposição do vegetal à incidência solar também é menor. Por conta 

dessas mudanças climáticas bruscas, é característica de algumas plantas passarem 

pelo fenômeno de caducifólia, que consiste na queda das folhas para poupar 

energia, já que possuem menor tempo para fazer fotossíntese (este fenômeno foi 

observado nesta espécie vegetal) (INSTITUTO DE PESQUISAS 

METEOROLÓGICAS, 2017). 

  O maior índice obtido é referente às coletas de inverno, sendo 

aproximadamente 63mg de fenólicos totais/g de amostra produzida pela T. catappa. 

Nesta estação do ano predominam característica de baixos índices pluviométricos e 

também de temperaturas, sendo necessário maior gasto energético pela planta para 

manter suas funções vegetais.  

          Deste modo, a partir dos resultados obtidos no presente estudo, pode-se 

concluir que o metabolismo secundário sofre influência direta de fatores ambientais 

climáticos e estes dados possuem importância para determinar épocas ideais de 

coleta onde pode-se encontrar quantidade máxima de metabólitos secundários de 

interesse farmacológico. 
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