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A carqueja (Baccharis crispa Spreng), pertencente à família Asteraceae, vem
 sofrendo redução de suas populações em virtude das atividades antrópicas mal
 planejadas, porém desde o início do século XXI muitos pesquisadores estão se
 articulando e esforçando para estabelecer práticas sustentáveis de manejo desta
 espécie para sua conservação e produção comercial. Desta forma, o objetivo
 deste estudo foi avaliar o teor de flavonóides de diferentes amostras provenientes
 de diferentes agroecossistemas da Zona da Mata Mineira. O material botânico foi
 coletado durante o outono de 2010, onde o estado fenológico com maior
 representatividade era o vegetativo. As plantas foram identificadas e incorporadas
 no herbário VIC (33093 e 33271), após esta etapa foram retiradas amostras para
 secagem a 37°C, seguida da trituração. As amostras trituradas foram então
 avaliadas quanto à presença de flavonóides por cromatografia em camada
 delgada e quanto ao teor dos mesmos por espectrofotometria no
 Ultravioleta/Visível a 425 nm de acordo com a Farmacopéia Brasileira 4ª edição.
 O perfil cromatográfico das amostras foi de acordo com o preconizado pela
 Farmacopéia Brasileira, sendo evidenciado o composto 3-O-metilquercetina de
 fator de retenção igual a 0,30. Com relação ao teor de flavonóides foram obtidos
 diferentes percentuais nas diferentes populações, destacando os maiores teores
 para aquelas oriundas do brejo e da floresta regenerada que estavam em
 fenofase vegetativa. Portanto, tendo em vista a busca por plantas medicinais com
 potencial farmacológico, o presente trabalho sugere que além dos fatores
 ambientais deve-se considerar o diocismo, a sazonalidade e o estado fenológico,
 uma vez que estas variáveis podem influenciar nos teores de flavonóides, sendo
 assim necessário o desenvolvimento de estudos complementares.
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