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RESUMO

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA CERA EPICUTICULAR DE Calotropis procera
 (Aiton) W.T. Aiton (Apocynaceae) E SUA INFLUÊNCIA NA PREFERÊNCIA
 ALIMENTAR DE Oncopeltus unifasciatus Hahn (Hemiptera: Lygaeidae) (1)
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Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton é uma planta originária da África,
 considerada invasora em nosso território. Estudos prévios demonstraram que
 Oncopeltus unifasciatus Hahn alimenta-se preferencialmente das sementes em
 detrimento de outros órgãos. Nesse estudo verificou-se a composição química e
 influência da cera epicuticular de folhas, flores e sementes de Calotropis procera
 na preferência alimentar de Oncopeltus unifasciatus. Folhas, flores e sementes
 frescas e intactas foram coletadas no município de Recife e submetidas a três
 extrações de 30 segundos com diclorometano. Os extratos brutos foram
 fracionados por cromatografia em camada delgada e analisados por
 cromatografia gasosa. A cera de folhas, flores e sementes compartilham as
 mesmas classes químicas: ácidos graxos, alcoóis primários, alcoóis secundários,
 n-alcanos e outras minoritárias. A cromatografia gasosa demonstrou que a cera
 de folhas, flores e sementes apresentam um predomínio n-alcanos de cadeia
 longa, sendo majoritário untriacontano (C31) nas folhas e nonacosano (C29) nas
 flores. Na semente não há um constituinte majoritário. Quanto ao perfil de ácidos
 graxos epicuticulares, nas folhas verificou-se que predominam os de cadeia curta
 tendo como majoritários os ácidos cáprico e láurico, além dos de cadeia média
 esteárico, oléico e linoléico. Nas flores foi possível identificar os ácidos cáprico,
 palmítico, esteárico, oléico e linoléico. Além de um pico majoritário não
 identificado. A semente apresenta um predomínio de ácidos graxos de cadeia
 curta, além dos ácidos de cadeia média, semelhante às folhas. As ceras de folhas
 e flores também compartilham álcoois alifáticos secundários, sendo esta classe
 menos evidenciada nas sementes. A ocorrência majoritária de n-alcanos e ácidos
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 graxos na cera das sementes de Calotropis procera podem indicar que tais
 componentes podem atuar como principais sinalizadores na preferência alimentar
 de Oncopeltus unifasciatus por esses órgãos.

 

Palavras-chave: Calotropis procera (Aiton) W.T. Aiton, ácidos graxos, n-alcanos

 

 

 

(1) Financiamento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
 Tecnológico - CNPq.

(2) Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, Laboratório de Ecologia
 Aplicada e Fitoquímica - LEAF, Recife, Pernambuco, Brasil.
 raqbarsilva@gmail.com

(3) Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Botânica, PE, Brasil.

 

 

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil

mailto:raqbarsilva@gmail.com



