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Resumo 

Os manguezais são ecossistemas localizados na zona de transição entre ambiente 

marinho e terrestre, onde há espécies extremamente características. No sistema 

estuarino da baixada santista são encontradas três espécies vegetais típicas: 

Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana e  Laguncularia racemosa. Componentes 

oriundos do metabolismo vegetal, como os metabólitos secundários, podem atuar 

como agentes de defesa contra o ataque de predadores herbívoros assim como inibir 

a ação tóxica de agentes químicos. O estudo teve como objetivo quantificar 

compostos fenólicos presentes nos extratos etanólicos de folhas e cascas de R. 

mangle e L. racemosa provenientes de áreas impactadas (AI) e áreas não impactadas 

(ANI).  O material foi extraído a partir de maceração exaustiva, por sete dias em etanol 

absoluto (1:4), em seguida foi seco em rotaevaporador e re-suspenso em metanol.As 

análises de compostos fenólicos foram realizadas através do emprego do  reagente 

de Folin-Ciocalteau A partir dos resultados obitidoss pode-se perceber que as 

amostras de AI apresentam quantidades maiores de fenólicos, sendo a mais 

discrepante observada nas folhas de R. mangle que produzem cerca de 2,45 vezes 

mais compostos que as de ANI. Já as cascas de L. racemosa apresentam resultados 

inversos, sendo a quantidade de compostos fenólicos nas amostras de ANI maiores 

que as de AI. Os resultados adquiridos poderão abrir novas perspectivas para 

utilização de compostos fenólicos vegetais como biomarcadores de áreas impactadas, 

especialmente os compostos fenólicos provenientes das folhas de R. mangle. 

1. Introdução  

 Os manguezais são zonas de transição entre os ambientes marinho e terrestre, 

frequentemente encontrados em regiões tropicais e subtropicais e amplamente 

conhecidos por sua importância ecológica, por abrigar diversas espécies sendo, por 

muitos considerado o “berçário marinho”. Esses ambientes possuem flora típica, com 

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

enxofre. Funcionam como filtros da água marinha e estuarina e também como 

barreiras para contaminantes (CUNHA-LIGNON, 2009). Sua importância econômica, 

no ciclo de nutrientes e na produção de matéria orgânica dissolvida foi aceita 

recentemente (Maie, 2008). A importância econômica desse ecossistema é atribuída 



às altas concentrações de taninos encontradas nas folhas de sua vegetação típica. 

(De Gogoy, 1997) 

Atuam na proteção costeira contra erosões e no ciclo de nutrientes como 

carbono e nitrogênio (Madi, 2015 e Maie, 2008). Devido à falta de atenção, há tempos 

vem ocorrendo grande destruição desse bioma, o que é altamente prejudicial à 

qualidade do ambiente costeiro (de-Faria, 2012).  No Brasil podem ser encontradas 

desde o litoral da região Norte até o litoral do Estado de Santa Catarina. Os 

manguezais do Estado de São Paulo estão contidos no classificado Litoral Sudeste 

do país, e concentra-se na Serra do Mar que é caracterizado por predominar no 

interior das baías e ser mais heterogêneo que o da região Norte, não apresentando 

dominância entre as espécies vegetais que, por sua vez, dificilmente ultrapassam 10m 

de altura. Os bosques do manguezal da Serra do Mar têm três espécies identificadas 

de árvores lenhosas, sendo elas: Rhizophora mangle, 

Avicenniaschaueriana e Laguncularia racemosa (Schmiegelow, 2014). 

 Diferentemente dos produtos do metabolismo primário, os metabólitos 

secundários compõem um grupo de moléculas que não são intrínsecas à manutenção 

de vida dos indivíduos, mas sim, garantem vantagens aos seres que o produzem e 

estão estreitamente relacionados a um determinado grupo de organismos, podendo 

ser considerados como elementos de diferenciação dos mesmos.  Esses elementos 

estão relacionados, principalmente à defesa e à atração de dispersores, no que se diz 

respeito aos vegetais. E hoje, são motivo de interesse de diversas áreas das ciências, 

isso se dá em razão da ampla gama e da quantidade em que esses metabólitos são 

produzidos (SIMÕES et al, 2010). As proporções e quantidade dos metabólitos 

secundários podem se alterar com variações na sazonalidade, ritmo circadiano, de 

uma planta para a outra, entre as espécies, de acordo com a temperatura, etc., além 

de ser possível que haja alterações nesses compostos e em suas respectivas 

quantidades em decorrência de situações fisiológicas, bioquímicas, ecológicas e até 

mesmo evolutivas. Condições ambientais também são fatores que podem causar esse 

tipo de alterações, além de ser importante frisar que o estágio de desenvolvimento do 

organismo também é bastante atuante no balanço de metabólitos secundários do 

vegetal, como por exemplo, em situações de quebra de dominância apical, ou durante 

o desenvolvimento das gemas laterais. A altitude onde se encontram os vegetais 

também pode ser um fator influente, se combinada com a radiação ultravioleta 



recebida pelo mesmo, que, por exemplo, aumenta consideravelmente a concentração 

de flavonóides e ácidos fenólicos, presentes nas células. Em suma, o metabolismo 

secundário dos vegetais, por tratar-se da síntese de moléculas que favorecem a 

interação do vegetal com o meio, é extremamente sensível aos acontecimentos 

externos, como mudanças no meio em que o organismo se encontra, quer sejam 

mudanças de curto ou longo prazo. (Gobbo-Neto, 2007) 

 Os flavonóides compreendem um importante grupo de compostos fenólicos 

que, por sua vez, são produtos do metabolismo secundário vegetal. Essas moléculas 

são encontradas em todo o reino vegetal, sendo sua maior distribuição e diversificação 

encontradas em angiospermas. Nos vegetais desempenham funções como proteção 

contra raios ultravioleta e agentes ofensivos, desde predadores a parasitas, são 

atrativos de polinizadores, antioxidantes, controladores hormonais, agem na ação 

enzimática e, assim como os taninos, influenciam no crescimento e desenvolvimento. 

Devido sua abundância no reino vegetal, especificidade, estabilidade e por ser menos 

influenciados pelo meio, os flavonóides podem ser marcadores taxonômicos. Sua 

distribuição difere entre os diferentes órgãos da planta, tanto na composição como 

nas concentrações encontradas. (Simões et. al., 2010) 

Os flavonóides são divididos em dez subgrupos sendo eles: flavonas, flavonóis 

e o-heterosídeos (classe de flavonóides encontrada em quase todo o reino vegetal); 

flavonóides c-heterosídeos; antocianos (atraem animais polinizadores e, tem 

importante função na relação vegetal-animal, além de possuir utilidade industrial e 

atividade antiinflamatória e antiedematogênica); chalconas (encontrados 

principalmente nas flores, têm importante função ecológica, devido a sua atividade na 

atração de polinizadores); auronas (são encontradas junto com as chalconas e 

possuem funções semelhantes); di-hidroflavonóides (atuam como um sistema 

imunológico contra o ataque de microorganismos na planta, e modificam o gosto 

servindo como repelentes de predadores); flavanas, leucoantocianidinas e 

proantocianidinas (são parte das catequinas, importante grupo de taninos); 

isoflavonóides (tem distribuição restrita, encontrados exclusivamente na família das 

leguminosas, atuam na resposta a agentes ofensivos, apresentam atividade 

estrogênica, antifúngica, antibacteriana e inseticida nos vegetais); neoflavonóides e 

os biflavonóides (são flavonóides compostos pela união de flavonas e flavanonas, 

atuam causando alterações no gosto do vegetal, protegendo-o contra radiação 

ultravioleta e como antifúngico, além de possuir propriedades farmacêuticas como 



estimulantes cardíacos e antiinflamatória). Os flavonoides despertam interesse da 

indústria devido às suas aplicações como pigmentos, no processo de tanagem do 

couro, sua atividade na fermentação de chá-da-índia e na manufatura do cacau, além 

de suas atividades antitumoral, antiviral, anti-inflamatória, na permeabilidade vascular, 

entre outras. (Simões et. al., 2010) 

Os taninos representam uma das classes de metabolitos secundários que 

compõem o grupo dos compostos fenólicos que, por sua vez, são potencializadores 

do crescimento e da reprodução dos vegetais, e são produzidos com o propósito de 

conferir proteção ao vegetal, incluindo proteção contra radiação ultravioleta (Sartori, 

2014). Essas moléculas são muito utilizadas industrialmente devido a sua alta 

capacidade reativa. Podendo ser utilizado desde a curtição de pele animal para a 

produção de couro, quanto para tratamento de problemas de saúde como diarréias, 

tratamento de feridas, queimaduras, como agente anti-inflamatório, antifúngico, -

antibacteriano e antiviral. Nos vegetais, funciona como moléculas de defesa, agindo 

contra o ataque de herbívoros, pois altera o paladar dos vegetais, produzindo 

adstringência, e podendo até formar compostos tóxicos no trato digestório a partir de 

sua hidrólise. (Simões et al., 2010).Embora esses metabólitos sejam encontrados por 

todo o vegetal, se encontra mais concentrado nas cascas e na medula dos vegetais, 

de onde costuma ser extraído para a utilização comercial ou da indústria (Sartori, 

2014). 

A relevância dos taninos se dá por suas múltiplas funções e características, e 

por se encontrarem em todas as plantas; atuam tanto na proteção quanto na interação 

do vegetal com outros organismos e com o meio desde o crescimento até após a 

senescência de todos os tecidos. Em organismos vivos, atuam na relação vegetal-

herbívoro, bem como na relação com outro vegetal e pode também ser um 

fotoprotetor, já nos órgãos que sofreram abscisão, pode ser tido como importante 

fonte de carbono ao substrato pois, depois de seco, cerca de um quarto do conteúdo 

é compreendido de taninos e também como bloqueador da mineralização do solo. 

Podem ser classificados em taninos condensados (esses compõem os grupos das 

catequinas) e taninos hidrolisáveis (componentes do grupo dos ácidos gálicos), em 

angiospermas pode-se encontrar ambas as formas dessa molécula; e sua produção 

pode ser controlada tanto por ação genética como por circunstâncias ambientais, 

sendo elas: foto período, disponibilidade de CO2 e O3, herbivoría, pH do solo, 



quantidade de nutrientes e umidade (Top, 2017).A quantidade de compostos fenólicos 

também pode variar de acordo com a composição e disponibilidade de nutrientes no 

substrato onde o exemplar se encontra, uma vez que, em solos mais nutridos, os 

vegetais produzem mais proteínas do que compostos fenólicos, e já com organismos 

de solos com menores quantidades de nutrientes disponíveis, a produção desses 

compostos é maior, e ocorre uma queda na síntese de proteínas e na taxa de 

crescimento (De Godoy, 1997). A mudança na conformação e nas quantidades de 

taninos nos vegetais, devido a adaptações fisiológicas à mudanças em curtos 

períodos pode afetar toda a dinâmica do ecossistema onde esse vegetal se encontra, 

desde a ciclagem de nutrientes até interações entre os herbívoros(Top, 2017).Um 

trabalho publicado por Ramos, em 2007, a respeito da retenção de metais pesados 

no solo e na vegetação de manguezais afirma que, os três gêneros típicos de 

vegetação desse ecossistema (Avicenniaschaueriana, Laguncularia racemosa e 

Rhizophora mangle), possuem capacidade de bioacumulação desse tipo de molécula, 

e podem ser utilizadas como indicadores de presença de metais pesados no solo.  

Os metais pesados encontrados nas águas superficiais são provenientes de 

fontes naturais e antropogênicas, o problema atual situa-se no fato de a entrada 

desses metais de origem antropogênica estar se sobrepondo à entrada natural do 

mesmo, e essa situação começa a atingir escalas de preocupação globais.  O nível 

elevado desses materiais faz com que os mesmos atuem como tóxicos, e prejudiquem 

os ecossistemas e organismos expostos a eles, incluindo a saúde humana. O homem 

interage com esse tipo de metal desde a idade média, e hoje as principais fontes 

antropogênicas de metais pesados encontra-se na atividade metalúrgica, indústria 

petrolífera, aterros de resíduos sólidos e até mesmo efluentes municipais, essas 

fontes atacam principalmente a vida aquática, quer seja dulcícola, marinha ou 

estuarina. As pessoas podem ser expostas a metais pesados através da atmosfera, 

solo, água contaminada ou até mesmo através da ingestão de comida, principalmente 

alimentos vindos da água como frutos do mar, devido à bioacumulação desses 

componentes nos tecidos animais. Além do grande impacto na saúde da sociedade 

(que pode variar desde fadiga até mesmo o desenvolvimento de cânceres severos, 

dependendo da intensidade dessa exposição) e do ambiente; o que agrava a 

presença desses metais nos ecossistemas é sua persistência e vida longa, podendo 

ser mantidos no meio, ou até mesmo no corpo, por várias décadas sem que se 



degradem, ou que se degradem e formem isótopos radioativos, o que os torna ainda 

mais perigosos. Esse tipo de poluição não atinge somente as águas, mas também 

condena essas áreas por muitos anos, devido a acumulação de metais pesados no 

solo. No caso dos ecossistemas marinhos, a concentração desses metais vem 

crescendo conforme se aproxima da costa, sendo encontrada em seus mais altos 

níveis na zona estuarina. Hoje, de acordo com estudos desde a década de 1990, a 

forma mais efetiva de combater essa situação de contaminação, atendendo um 

melhor custo-benefício seria a partir da fitorremediação (Rai, 2009). Essa técnica 

baseia-se na utilização de vegetais e a microbiota específica que os acompanha para 

fazer a filtração desses tipos de compostos para purificar o solo, removendo ou 

estabilizando as moléculas contaminantes no solo e na água, amenizando os 

impactos no ecossistema (Coutinho, 2007). Essa técnica passa a ser mais viável 

nessas situações pois todas as plantas são capazes de reter metais pesados que 

sejam necessários ao seu metabolismo da água, basta que se realizem estudos para 

a compreensão de quais as espécies mais indicadas para cada situação, levando em 

consideração a sua tolerância e adaptação às condições toxicas do substrato em que 

serão inseridas (Rai, 2009) 

De Godoy, em 1997, estudando três bosques de manguezal no litoral do Estado 

de São Paulo, sendo eles em Cananéia (1) e Bertioga (2 e 3) escreveu que folhas de 

R. mangle e L. racemosa possuem altas quantidades de taninos. Porém as amostras 

de L. racemosa coletadas em 2 e 3 apresentavam maiores quantidades de taninos 

que as coletadas em 1 (importante ressaltar que perto de um dos bosques de Bertioga 

encontrava-se um aterro de resíduo sólido, podendo ser esta área considerada 

impactada), em contrapartida, as amostras de R. mangle apresentavam conteúdo 

oposto. Também expos que, em relação as ligninas produzidas, havia diferença entre 

os próprios bosques de Bertioga, sendo que as amostras obtidas no que se 

encontrava mais distante do aterro possuíam valores mais altos dessa molécula, 

sendo mais clara essa diferença em amostras de L. racemosa.  

Os vegetais típicos de manguezais possuem altos valores de taninos, o que 

contribui grandemente para sua importância no âmbito comercial, porém, o acervo de 

estudos a respeito de teor desses compostos nessas plantas ainda é escasso. E 

quase não se sabe a respeito da variação da composição e das quantidades desses 



metabólitos ao longo da costa brasileira ou mesmo em localidades possivelmente 

impactadas (De Godoy, 1997).  

2. Objetivo  

Este trabalho teve como objetivo 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. 

3. Metodologia 

Para a quantificação de compostos fenólicos foi empregado o reagente de Folin-

Ciocalteau, de acordo com Genovese et al. (2003). 

4. 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. As amostras foram filtradas e submetidas e então secas em rotaevaporador e 

re-suspensas em metanol na proporção 0,1:20 (m/v).  

Para a medição dos compostos fenólicos foram adicionados em 25µL cada amostra 

225 µL de metanol, 2mL de água destilada e 250uL do reagente de Folin-Ciocalteau. 

Após 3 minutos em temperatura ambiente foram adicionados 250uL de solução 

saturada Na2CO3 e os tubos foram encubados a 37º C por 30 minutos em banho-maria 

(para o desenvolvimento da cor). A absorbância foi medida em espectrofotômetro a 

750 nm. Os resultados do teor de compostos fenólicos totais foram expressos como 

equivalentes de ácido gálico (mgAG/g), calculados por meio de uma curva construída 

com concentrações de 0,781 a 25 μg em triplicata. Foram realizadas as provas em 

branco com metanol e os demais reagentes (Genovese et al., 2003).  

5. Resultados  

No geral as amostras de R. mangle apresentaram menores valores de 

compostos fenólicos que as amostras de L. racemosa. A quantidade total de 



compostos fenólicos calculadas em cada amostra (mg de fenólico / g de amostra) está 

expressa na tabela 1, através desses resultados foi possível observar a diferença 

significativa na quantidade desses compostos entre os órgãos analisados de cada 

espécie em área impactada e área não impactada; sendo que os materiais obtidos em 

ANI apresentaram menores massas de compostos fenólicos por grama de amostra, 

do que os materiais provenientes de área impactada (com exceção das amostras de 

folha de L. racemosa, que apresentaram comportamento inverso). 

  

Amostras Fenólicos totais  

(mg de fenólicos/g de amostra)  

Laguculari

a racemosa 

  AI Casca 63,71 

  ANI Casca 104,99 

  AI  Folha 117,39 

 ANI Folha 70,73 

Rhizophora 

mangle 

   AI Casca 55,65 

  ANI Casca 49,82 

   AI Folha 41,45 

 ANI Folha 16,93 

AI, área impactada; ANI, área não impactada 

 

6. Considerações finais 

 A partir das análises quantitativas pode-se perceber que os vegetais 

provenientes de áreas impactadas produzem uma maior quantidade de compostos 

fenólicos, moléculas de defesa. Nota-se essas diferenças principalmente nas 

amostras de folha de R. mangle, onde os exemplares obtidos em áreas impactadas 

produzem cerca de 2,45 vezes a quantidade das mesmas moléculas produzidas por 

essas espécies em áreas não impactadas. Em contrapartida o material obtido a partir 

das cascas de L. racemosa, apresentaram resultados opostos aos esperados, sendo 

que as amostras de área impactada possuem uma proporção de fenólicos cerca de 

39,3% menor do que as amostras obtidas em área não impactada.  

Tabela 1. Resultados das análises de compostos fenólicos 



Os resultados adquiridos poderão abrir novas perspectivas para utilização de 

compostos fenólicos vegetais como biomarcadores de áreas impactadas, 

especialmente os compostos fenólicos provenientes das folhas de R. mangle. 
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