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RESUMO 

O manduvi (Sterculia apetala) é uma árvore americana de grande porte, com madeira de densidade 

moderada suscetível à formação de cavidades, que geralmente são iniciadas pela quebra de galhos, 

infestação por fungos, cupins, bactérias ou pica-paus, facilitando a formação de ocos utilizados como 

sítios de nidificação de aves e alguns mamíferos. A espécie é muito estudada devido seu uso no manejo 

da arara-azul, entretanto, não existem relatos sobre a composição química das folhas, frutos e caules de 

S. apelata. O objetivo do trabalho foi determinar a classe de metabólitos secundários presentes no 

extrato aquoso das folhas de S. apetala em árvores com ninho e sem ninho da arara azul. As amostras 

de folhas foram coletadas na fazenda Caiman – Miranda, MS. Para as análises dos componentes 

químicos foram pesados 20 g das folhas da planta seca, a determinação dos fenóis foi utilizada o método 

de Folin-Ciocalteu’s utilizando 100 mg da amostra. Os ensaios revelaram a presença de compostos 

fenólicos, taninos (condensados e hidrolosáveis), triterpenos, esteroides, saponinas e heterosidos 

cardiotônicos presentes nos extratos aquoso, demonstrando a variação da quantidade dos constituintes. 
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INTRODUÇÃO 

O manduvi (Sterculia apelata) é uma árvore americana (CRISTÓBAL, 1893) de 

grande porte, com madeira de densidade moderada (POTT; POTT, 1994; LORENZI, 

2011), suscetível à formação de cavidades, que geralmente são iniciadas pela quebra 

de galhos, infestação por fungos, cupins, bactérias ou pica-paus, facilitando a formação 

de ocos utilizados como sítios de nidificação de aves e alguns mamíferos (GUEDES; 

CANDISANI, 2011).  

Apesar de estudos realizados com esta espécie no manejo da arara-azul, até o 

momento foi relatado apenas a composição química dos caules de S. apelata 

comparando exemplares utilizados como e sem ninho da Arara-azul (Anodorhyncus 

hyacinthinus) no Pantanal de Miranda-MS. Neste estudo a investigação fitoquímica dos 

extratos etanólicos das cascas de S. apetala revelaram uma diversidade e quantidade 

diferente dos compostos fenólicos, taninos (condensados e hidrolosáveis), flavonoides, 

cumarinas, alcaloides e heterosideos cardiotônicos, e ainda que a sazonalidade 
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interferiu nos constituintes encontrados. Embora todos os extratos tenham 

apresentados potencial antifúngico frente à Trichoderma sp (FOUNTOURA et al., 

2015). 

Outros estudos demonstraram a presença de um polissacarídeo presentes na 

goma extraída dos troncos das árvores na cidade de Maracaibo, Venezuela 

(MARVELYS et al., 2006). Também, outras espécies do gênero Sterculia mostraram 

um perfil químico diversificado, com isolamento de compostos fenólicos, flavonoides, 

alcaloides e ácidos graxos (RANGANATHAN; NAGARAJAN, 1980; ANJANEYULU; 

RAJU, 1987; HAYMAN et al., 1988), esteroides e triterpenos (COSTA et al., 2010).   

Como o foco do uso da planta está baseado nos frutos e caules e com a sua 

relação com o manejo e a conservação tanto do manduvi como da arara-azul, no 

Pantanal, de forma que se possa manter a biodiversidade da região, optou-se em 

investigar a folhas da planta. Logo, objetivou-se determinar a classe de metabólitos 

secundários presentes no extrato aquoso das folhas de S. apetala de exemplares com 

e sem ninho de Arara-azul (Anodorhyncus hyacinthinus) no Pantanal de Miranda-MS. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras de folhas de Sterculia apetala foram coletadas na fazenda Caiman – 

Miranda, MS, em função do regime hídrico da região. Para a retirada do material 

vegetal foram escolhidas ao acaso dez árvores-ninho cadastradas pelo Projeto Arara 

Azul e dez arvores não-ninhos. O material coletado foi acondicionado em sacos de 

polietileno transparente (atóxico) e transportado, em forma de câmara úmida, e então, 

herborizado e as exsicatas enviadas ao herbário do Laboratório de Morfologia Vegetal 

da Universidade Anhanguera Uniderp, onde foram identificadas, descritas, catalogadas, 

registradas e incorporadas ao acervo. 

Para preparação do extrato aquoso a 20%, foram pesados 20 gramas de planta 

seca por amostra em 100 mL de solvente (água destilada). Em seguida, as amostras 

foram preparadas a partir da extração em aparelho de ultra-som (UNIDQUE®, 1450) 

por 60 minutos, seguido por 24 horas de extração por maceração, depois filtrados em 

balão volumétrico (100 mL). Os ensaios de detecção dos diversos constituintes 

químicos realizados de acordo com a metodologia descrita por Matos (2009) e Simões 

et al. (2017).  

Análise dos resultados foi realizada a partir da observação da intensidade e cor 

e/ou precipitação que é um indicativo da elevada concentração de uma das classes de 

metabólitos secundários no extrato etanólico. Como padrão, para amostras com 
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intensa cor e/ou precipitação, foi denominada fortemente positiva (+++), seguido de 

moderadamente positiva (++), fracamente positivo (+), parcialmente positivo (± = com 

apenas turvação e/ou alteração parcial de cor) a ausência de cor e/ou precipitação 

como negativo (-) (FONTOURA et al., 2015). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises fitoquímicas do extrato aquoso das folhas de Sterculia apetala em 

exemplares com ninho e sem ninho foram detectados a presença das mesmas classes 

de constituintes, os compostos fenólicos, taninos, flavonoides, triterpenos, esteroides, 

variando de intensidade, exceto para os heterosídeos cardiotônicos que foram 

ausentes em duas amostras sem ninho da arara-azul e saponinas e açúcares redutores 

nas amostras com ninho apresentaram os mesmos resultados. 

Os resultados de rendimentos na amostra com ninho foi de 24 a 51 %, resultados 

inferiores as amostras com ninho, com rendimento de 38 a 54%, com base nestes 

resultados é possível inferir que as plantas sem ninho por uma defesa ambiental 

produzem maior teores de constituintes de defesa. 

 

Tabela 1. Resultados da análise fitoquímica e rendimento do extrato aquoso das folhas 
de Sterculia apetala  
Classe Metab. 
Secund 

Arvores com ninho (CN1 à CN10) 

CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 CN6 CN7 CN8 CN9 CN10 

C. F. + + +++ + ++ ++ ++ ++ +++ ++ 

Tan. ± ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Flav. + ++ +++ ++ ++ ++ + + + + 

Trit. + + + + + + + + + + 

Ester. + + + + + + + + + + 

Het. Card.. ++ + + + + + + + ± ± 

Sapon. +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Açúc.Red. +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Rend. Ext. ETOH (%) 40 45 44 46 38 51 35 40 24 51 

Classe Metab. 
Secund 

Arvores sem ninho (SN1 à SN10)  

SN1 SN2 SN3 SN4 SN5 SN6 SN7 SN8 SN9 SN10 

C. F. + +++ + + + + + ++ ++ ++ 

Tan. + ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Flav. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Trit. + + + + + + + + + + 

Ester. + + + + + + + + + + 

Het. Card.. + + ++ + + + + + - - 

Sapon. ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Açúc.Red. +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 

Rend. Ext. ETOH (%) 50 45 50 42 35 45 50 50 38 54 

 

Esses resultados confirmam estudos realizados com outras espécies do mesmo 

gênero quanto a presença de compostos fenólicos (HAYMAN et al., 1988). Os 

compostos fenólicos e taninos têm mostrado possuir grande potencial farmacológico, 
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além de se destacarem na prevenção na formação de radicais livres causadores de 

danos celulares e doenças degenerativas (GALINA et al., 2005). 

A variabilidade dos metabólitos secundários está relacionada com estresse 

hídrico geralmente leva a um aumento na produção de alguns tipos de metabólitos 

secundários. Segundo Gobbo-Neto e Lopes (2006), os fatores bióticos e abióticos 

interferem na diversidade e quantidade dos constituintes, que ocorrem em diferentes 

níveis entre eles a pode ser citado a genética da planta resultante da interação de 

processos bioquímicos, fisiológicos, ecológicos e evolutivos, a variação temporal e 

espacial.            

Com a investigação química do extrato aquoso das folhas de S. apetala pode-se 

concluir que independente do uso das folhas da planta em arvores com e sem ninho da 

Arara-Azul a classe de constituintes apontadas com efeito bioativos como os 

compostos fenólicos, taninos (condensados e hidrolosáveis), triterpenos e esteroides 

estavam presentes. 
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