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No  Pantanal  é  comum  a  presença  de  algumas  espécies  ocorrendo  como  formações
monodominantes,  como  exemplo  o  “Paratudal”  formado  pela  espécie  Tabebuia  aurea,
muito  utilizada na medicina popular  para  combater  males  do  estômago,  fígado,  anemias,
vermes,  entre  outros.  Pouco  se  sabe  como  surgem  essas  formações  e  quais  fatores
influenciam na sua manutenção e são escassos os estudos fitoquímicos nesse sentido. Visto
que  os  metabólitos  secundários  podem variar  tanto  quali  como  quantitativamente  devido
aos  fatores  ambientais,  objetivou-se  analisar  a  variação  destes  metabólitos  conforme  a
distribuição  dos  espécimes  em um paratudal.  Para  isso  coletou-se  a  casca  do  caule  de  4
indivíduos de T. aurea por área em 5 áreas diferentes no paratudal da Sub-região Miranda,
na época da cheia, 3 na zona de transição com o campo e 2 no centro da formação. Para
análise foi desenvolvido e validado um método analítico em cromatógrafo líquido de alta
eficiência acoplada a detector por arranjos de diodo, com coluna monolítica de fase reversa
C-18. A casca seca e pulverizada foi extraída em micro escala com ultrassom (50 mg do
material vegetal em 40 ml Acetona/água (3:7), por 10 minutos). O perfil cromatográfico do
extrato  acetônico  mostrou  a  presença  de  um  metabólito  majoritário,  que  foi  isolado  e
identificado  por  técnicas  fitoquímicas  clássicas,  mostrando  se  tratar  do  iridoide
especiosídeo. O método mostrou limite de quantificação de 0,12 μg/mL, detecção de 0,015
 μg/mL e linearidade na faixa de 3,9-250 μg/mL, além de exibir repetibilidade satisfatória.
A observação da topografia da formação no período de inundação do pantanal revelou um
relevo  irregular,  com  regiões  mais  altas  no  centro.  A  quantificação  do  metabólito
majoritário demonstrou um aumento médio de 70% nos indivíduos localizados no centro
em  relação  aos  das  áreas  de  transição.  Estas  análises  permitem  inferir  que  os  fatores
ambientais  influenciam  na  composição  do  metabolismo  secundário  em  T.  aurea.  Estão
sendo feitas análises dos mesmos órgãos coletados no período de seca, visando comparar o
perfil metabólico na presença e na ausência de cheias.

Palavras-chave:  Metabólitos  secundários,  Tabebuia  aurea,  Formação  monodominante,
Pantanal.

1Financiamento Fundect
2Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, MS, Brasil. diomar_ver@yahoo.com.br

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil


