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Introdução

Os compostos secundários de plantas são usualmente 
classificados de acordo com a sua rota biossintética. 
[1]. As três famílias de moléculas principais são 
geralmente consideradas: os compostos fenólicos, 
terpênicos e compostos que contém nitrogênio.

A função dos compostos fenólicos está envolvida 
com a síntese das ligninas que são comuns a todas as 
plantas superiores, atrativos aos seres humanos devido 
ao odor, sabor e coloração agradável. [2]. 

Os taninos, como classe individual, têm sido os 
compostos fenólicos mais estudados em ecologia 
química, depois de fenóis totais, os quais têm merecido 
maior atenção. Tais compostos são responsáveis pela 
adstringência de muitos frutos e produtos vegetais, 
devido à precipitação de glucoproteínas salivares, o 
que ocasiona a perda do poder lubrificante. [3].

Nas plantas, a alocação de carbono para a síntese de 
metabólitos secundários é determinada tanto pela 
disponibilidade de recursos edafoclimáticos, como por 
estresses específicos. [4].

Fatores fisiológicos críticos podem ser alterados por 
estresse hídrico e, conseqüentemente, levar a alterações 
no metabolismo secundário. [5,6]. O estresse hídrico 
também interfere na produção de metabólitos da via do 
chiquimato, sendo um fator adicional que explica o 
perfil de variação dos fenóis totais e taninos.

Este trabalho teve como objetivo quantificar fenóis 
totais e taninos de folhas de acerola (Malpighia 
emarginata DC) submetidas à estresse hídrico pelo 
método Folin-Denis, além de verificar a possibilidade 
do incremento na concentração desses metabólitos 
como conseqüência desse estresse.

Material e métodos

A. Material vegetal

Após o período de aclimatação das plantas de 
acerola (Malpighia emarginata DC) foram utilizados 
dois níveis hídricos: 100% da capacidade de pote (CP)
e 25% da CP, segundo a metodologia de Sousa [7]. Os 
vasos foram acondicionados em casa de vegetação em 
delineamento inteiramente casualizado. As plantas 
foram submetidas a regas diárias, sendo mantidos os 
diferentes níveis de água mediante pesagem dos vasos 
e a reposição da água perdida pela transpiração das 

plantas, uma vez que a superfície do vaso foi coberta para 
evitar a evaporação do solo.

B. Análise dos fenóis totais e taninos

As análises foram conduzidas no laboratório de 
Bioquímica Vegetal do Departamento de Química da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). 
Foram analisados os teores de fenóis totais e taninos em 
folhas de acerola (Malpighia emarginata DC) submetidas 
ou não a estresse hídrico.

As análises foram feitas pelo método de Folin-Denis [8].

C. Análise estatística

Os resultados obtidos foram submetidos à análise 
estatística através da estatística descritiva.

Resultados e discussão

Para determinação do teor de fenóis totais e taninos, 
utilizou-se a equação de calibração y = 0,001x + 0,014, 
obtida a partir das diferentes concentrações de ácido tânico 
padrão (Fig.1). O padrão de ácido tânico foi utilizado por 
ser um tanino hidrolisável, e, também, por caracterizar 
taninos totais pelo método espectrofotométrico. 

Não obteve-se incremento na concentração de fenóis 
totais e taninos nas folhas de acerola submetidas ao estresse 
hídrico (Fig. 2 e 3).

Quanto a concentrações de fenóis encontradas nas folhas 
de acerola obteve-se média de 10,792 mg/g de fenóis totais 
na amostra, dados análogos foram encontrados por Santos 
[9], ao trabalhar com produção de flavonóides totais e 
fenóis totais em folhas de Pyrostegia venusta.

Abreu [10], trabalhando com o isolamento e produção de 
substâncias de interesse farmacológico de Hypericum 
brasiliense Choisy verificou a produção de metabólitos 
secundários em resposta às condições de estresse. Em 
condição de déficit hídrico houve as maiores produções de 
compostos fenólicos totais.

Segundo Nogueira [11] os taninos vegetais, assim como 
outros compostos fenólicos são descritos, como 
metabólitos secundários originados diretamente do 
metabolismo do carbono. Sua biossíntese está diretamente 
relacionada aos processos de crescimento e diferenciação 
celular, regulados pela disponibilidade de recursos 
ambientais. Para Koricheva et al. [4], os níveis destes 



metabólitos estão, em parte, sob o controle genético, 
sendo determinados também pelas condições 
ambientais.

As condições do ambiente que restringem em maior 
proporção o crescimento vegetal do que a fotossíntese, 
como luz, temperatura, disponibilidade de água e 
concentração de CO2, combinadas com uma baixa 
disponibilidade de nutrientes, tendem a produzir uma 
alta relação carbono: nutrientes e um excesso de 
carboidratos não estruturais, que se acumulam nas 
folhagens de plantas. Este excesso pode ser alocado 
para a produção de compostos derivados do carbono, 
como taninos e outros tipos de fenólicos vegetais. 
[12,13]. Por outro lado, Gershenzon [14] afirmou não 
haver uma tendência clara no efeito desse estresse 
ambiental sobre a produção de fenólicos. Nos 
resultados obtidos por Gleadow e Woodrow [15], os 
teores de fenóis totais e de taninos de Eucalyptus 
cladocalyx var. nana não foram afetados pelo estresse 
hídrico. Entretanto o aumento de 70% na produção de 
glicosídeos cianogênicos, derivados da rota do 
chiquimato, em plantas sob estresse hídrico moderado 
foi relacionado à competição por um mesmo precursor 
biossintético, a fenilalanina. Logo seria possível 
afirmar que a competição metabólica ocorra em outras 
espécies vegetais e seja um fator determinante para a 
variação sazonal de metabólitos derivados da rota do 
chiquimato.

Com relação a metabólitos fenólicos, os estudos 
realizados apresentam resultados conflitantes e parece 
não ser possível estabelecer uma correlação clara entre 
sua concentração e estresse hídrico [16,17], porém, 
nem sempre há alterações no acúmulo de metabólitos 
decorrentes de variações hídricas, como ocorre por ex. 
com Catharanthus roseus [18]. O efeito da seca na 
concentração de metabólitos é, às vezes, dependente do 
grau de estresse e do período em que ocorre, sendo que 
efeitos a curto prazo parecem levar a uma produção 
aumentada, enquanto a longo prazo é observado um 
efeito oposto [19,20].

Agradecimentos

A todos que direta ou indiretamente contribuíram 
para a execução deste trabalho.

Referências
[1] HARBORNE, J.B. 1999. Classes and functions of secondary 

products, In: Walton NJ, Brown DE (Ed.). Chemicals from 
plants, perspectives on secondary plant products. London: 
Imperial College, p.1-25.

[2] CROTEAU, R.; KUTCHAN, T.M. & LEWIS, N.G. 2000. Natural 
Products (Secondary Metabolites). In: Buchanan B., Gruissem W. 
Jones R. (Eds.) Biochemistry & Molecular Biology of Plants, 
Rockville: American Society of Plant Physiologists, p.1250-1318.

[3] BRUNETON, J. 1991. Elementos de Fitoquímica y de 
Farmacognosia, Ed. Acribia, SA: Espanha.

[4] KORICHEVA, J. et al. 1998. Regulation of woody plant secondary 
metabolism by resource availability:hypothesis testing by means of 
meta-analysis. Oikos, 83:212-26.

[5] SALISBURY, F. B. & ROSS, C. W. 1991. Plant Physiology, 4th 
ed., Wadsworth Publishing Co.: Belmont.

[6] BAZAAZ, F.; CHIARIELLO, N.; COLEY, P. & PITELKA, L. 
1987. Bioscience, p. 37, 58.

[7] SOUZA, L.M. de; NOGUEIRA, R.J.M.C. & AZEVEDO NETO, 
A.D. de. 2000. Efeito do estresse hídrico sobre o crescimento da 
gravioleira (Annona muricata L.) cultivada em casa de vegetação. 
(Compact CD-ROM). In: Congresso Brasileiro de Fruticultura. 
Resumos. Fortaleza: Sociedade Brasileira de Fruticultura/ Embrapa 
Agroindústria Tropical, 2000. p.317.

[8] BEZERRA NETO, E. Determinação de fenóis totais e taninos: 
método Folin Denis. AOAC Official methods of analysis of the 
association of official analytical chemists. Washington: Association 
of Official Analytical Chemists.1975.[Online] 
http://br.geocities.com/egidiobn/BQVGRAD/bqvgrad.html

[9] SANTOS, M.D. & BLATT, C.T.T. 1997. Teor de flavonóides e 
fenóis totais em folhas de Pyrostegia venusta Miers. de mata e de 
cerrado. Monografia, UNISA , Universidade de Santo Amaro.

[10] ABREU, I.N.; MAZZAFERA, P.; BRITO, A.R.M.S.; 
SCHIAVINATO, M.A.; REHDER, V.L.G. & VEJA, J. 2002.
Isolamento e produção de substancias de interesse farmacologico de 
Hypericum brasiliense Choisy. Biblioteca Digital Unicamp.

[11] NOGUEIRA, R.C.; PAIVA, R.; LIMA, E C.; SOARES, G.A.; 
OLIVEIRA, L.M.; SANTOS, B.R.; EMRICH, E.B.; CASTRO, 
A.H.F. 2008.  Curva de crescimento e análises bioquímicas de calos 
de murici-pequeno (Byrsonima intermedia A. Juss.). Revista
Brasileira de Plantas Medicinais, Botucatu, 10:44-48.

[12] HEYWORTH, C.J. et al. 1998. The effect of elevated CO2 
concentration and nutrient supply on carbon-based plant secondary 
metabolites in Pinus sylvestris L. Oecologia, 115:344-350.

[13] GEBAUER, R.L.E.; STRAIN, B.R. & REYNOLDS, J.F. 1998. The 
effect of elevated CO2 and N availability on tissue concentrations 
and whole plant pools of carbon-based secondary compounds in 
loblolly pine (Pinus taeda). Oecologia, 113:29-36.

[14] GERSHENZON, J. 1984. Changes in the levels of plant secondary 
metabolites under water and nutrient stress. In: Phytochemical 
adaptations to stress. B.N. Timmermman; C. Sterrlink & F.A. 
Loewus (Eds.). New York, Plenum Press.

[15] GLEADOW, R.M. & WOODROW, I.E. 2002. Defense chemistry of 
cyanogenic Eucalyptus cladocalyx seedlings is affected by water 
supply. Tree Physiology, 22:939-945.

[16] COOPER-DRIVER, G. A.; FINCH, S.; SWAIN, T. & BERNAYS, 
E. 1977. Biochemical Systematic and Ecology, 5: 211.

[17] TATTINI, M.; GALARDI, C.; PINELLI, P.; MASSAI, R.; 
REMORINI, D. & AGATI, G. 2004. New Phytol. 163, 547.

[18] FRISCHKNECHT, P. M.; BATTIG, M. & BAUMANN, T. W.
1987. Phytochemistry, 26:707.

[19] WATERMAN, P. G. & MOLE, S. 1994. Analysis of phenolic plant 
metabolites, 1st ed.,Blackwell Scientific Publications: Oxford, cap. 
3.

[20] WATERMAN, P. G. & MOLE, S. 1989. In Insect-plant interactions; 
BERNAYS, E. A. (Ed.), 1st ed., CRS Press: Boca Raton, vol. 1, cap. 
4.



Figura 1. Absorbância das soluções padrões de ácido tânico, a 760 nm, em função da concentração em mg L-1.

Figura 2. Teor de fenóis totais  em folhas de acerola (Malpighia emarginata DC) submetidas ou não ao estresse hídrico. 
Cada barra representa a média ± o desvio padrão.

Figura 3. Teor de taninos em folhas de acerola (Malpighia emarginata DC) submetidas ou não ao estresse hídrico. 
Cada barra representa a média ± o desvio padrão.


