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APRESENTAÇÃO
Es t e  l i v ro  f o i  i d e a l i z a d o  p a ra  re u n i r  c o n t e ú d o  c i e n t í f i c o  d e  v a n g u a rd a ,  n a  á re a  d e  C i ê n c i a s  A g rá r i a s  e  t o d a 
a  sua  in te r face .  As  in fo rmações ,  cont idas  nesse  vo lume ,  abrangem a  in tegração  de  d i versas  á reas  do  saber : 
C i ê n c i a s  B i o l ó g i c a s ,  E n ge n h a r i a s  A g ro n ô m i c a ,  d e  A l i m e n t o s  e  F l o re s t a l ,  Fa r m á c i a ,  N u t r i ç ã o  e  Q u í m i c a .  A 
p a r t i r  d a  ex p a n s ã o  d o  a g r o n e gó c i o  n o  B r a s i l ,  c o n c o m i t a n t e m e n t e  a o s  a v a n ç o s  d a s  p e s q u i s a s  c i e n t í f i c a s , 
h o u v e  m e l h o r i a  d a  p r o d u t i v i d a d e ,  d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s e n s o r i a i s  e  n u t r i c i o n a i s ,  a l é m  d a  i n t r o d u ç ã o  d e 
n o v a s  m at r i z e s  a l i m e n t a re s  d a  n o s s a  f l o ra .  To d o s  e s s e s  f a t o re s  c o n t r i b u í ra m  p a ra  a  re d u ç ã o  d o s  i m p a c t o s 
a m b i e n t a i s  n a  a t i v i d a d e  a g r í c o l a ,  o  m a i o r  a p r o v e i t a m e n t o  d e  r e s í d u o s  d a  a g r o i n d ú s t r i a ,  a  p r e s e r v a ç ã o 
a m b i e n t a l  e  a  m a n u t e n ç ã o  d o  e x t r a t i v i s m o  s u s t e n t á v e l .  P o s t o  i s s o ,  e s s e  v o l u m e  a b o r d a r á  c o n t e ú d o s 
r e l a c i o n a d o s  a o s  a v a n ç o s  n a s  t e c n o l o g i a s  a g r í c o l a s ,  à  i n t e r a ç ã o  a r t r ó p o d e  /  p l a n t a ;  a  c o m p o s i ç ã o 
n u t r i c i o n a l ,  a  i d e n t i f i c a ç ã o  e  c a r a c t e r i z a ç ã o  d e  p l a n t a s  c o m  p o t e n c i a l  a g r o n ô m i c o ,  n a  t e c n o l o g i a  d e 
a l i m e n t o s ,  n a  f a r m a c o g n o s i a  e  n a  a n á l i s e  f i t o q u í m i c a ,  e n v o l v e n d o  t o d o  o  p o t e n c i a l  d a s  n o v a s  p e s q u i s a s 
p a r a  a  i n o v a ç ã o  d a  A g r o i n d ú s t r i a ,  B o t â n i c a ,  C i ê n c i a  d e  A l i m e n t o s ,  C i ê n c i a  d o  S o l o ,  E x t e n s ã o  R u r a l , 
Fa r m a c o g n o s i a ,  F i t o s s a n i d a d e ,  F i t o t e c n i a ,  F r u t i c u l t u r a ,  N u t r i ç ã o ,  Te c n o l o g i a  d e  A l i m e n t o s  e  Q u í m i c a .

Julio Onésio Ferreira Melo
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RESUMO

Objetivo: Informar sobre as potencialidades das árvores frutíferas do a fim de uma maior 
preservação e valorização do bioma, podendo ser utilizado como uma fonte alternativa 
de alimentação interferindo significativamente na melhora da alimentação e contribuição 
nutricional. Métodos: Foram desenvolvidos materiais educativos direcionados a diferentes 
públicos e faixas etárias considerando-se três passos e etapas. No passo 1, Diagnóstico 
inicial, aplicou-se questionário e também realizou-se jogo para compreensão do nível de 
conhecimento e das lacunas a serem preenchidas pela educação ambiental. No passo 
2, Elaboração das aulas e do material para a educação ambiental seguiram-se cinco 
etapas. Na etapa 1, fez-se a consolidação das lacunas do diagnóstico, na etapa 2 a 
revisão da literatura; na etapa 3 a definição da quantidade e formato do material a ser 
produzido, na etapa 4 elaborou-se a prévia do material educacional para análise dos 
especialistas e finalmente, na etapa 5 a aprovação do material educacional. No último 
passo, Produção e disponibilização do material para a população os materiais foram 
produzidos nas quantidades e formatos adequados à educação ambiental. Resultados: 
Foram produzidos 6 diferentes tipos de materiais educativos. Os grupos de materiais 
foram: 1) 2 Manuais Culinários contendo 36 receitas; 2) Folhetim informativos para ôni-
bus. 3) Cartaz informativo para ônibus: para a população em geral. 4) Cartilha para 
ensino fundamental: cobrindo os seguintes temas: características do cerrado, frutos do 
cerrado, Frutos de destaque (caaiteira e pequizeiro), importância social e econômica 5) 
Cartilha para ensino médio: cobrindo os seguintes temas: Araticum, Jatobá, Macaúba e 
Mangaba com foco nas vitaminas, antioxidantes, carotenoides e micronutrientes desses 
frutos. Conclusão: A universidade pública, especificamente o grupo GEPEQF por meio 
da extensão contribuiu para a popularização a ciência, resgate do patrimônio imaterial 
brasileiro, culinária a partir dos frutos do cerrado. Assim, acredita-se que houve ganho 
significativo no conhecimento dos alunos e da população em geral sobre o bioma e os 
frutos característicos da região, formando pessoas capazes de se multiplicar e perpetuar 
as vantagens de incluir as frutas da região, melhorando assim a qualidade de vida, além 
de conscientizar a população sobre a importância da preservação. Os materiais didáticos 
diversificados e direcionados a faixas etárias diversas, de forma interdisciplinar e lúdica, 
estão gratuitamente disponíveis para a consulta e reprodução em outros lugares em que o 
cerrado ocorre, desde que citadas a fonte e o sejam feitos sem a cobrança para o seu uso.
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INTRODUÇÃO

O Cerrado, que cobre 22% do território brasileiro, é o segundo maior bioma da América 
Latina, atrás apenas da Floresta Amazônica, e é fonte de muitas espécies de plantas que 
desempenham um papel importante na medicina popular e na alimentação. Nesse bioma, 
existem diferentes tipos de frutas, com características sensoriais únicas, o que lhes confere 
importância econômica, pela comercialização dos produtos derivados, e importância nutri-
cional, pelo seu consumo, bem como relevância social pela sua participação nas tradições 
alimentares da sociedade (RODRIGUES et al., 2016; OLIVEIRA, et al.2016; BUENO et al., 
2017; COSTA et al., 2017a; COSTA et al., 2017b; GARCIA et al.; 2017; GUEDES et al., 
2017; OLIVEIRA et al., 2017a; OLIVEIRA et al., 2017b; SILVA et al.,2018; FAGUNDES, 
2019, et al.2019; SANTOS, et al.2019; SILVA et al., 2019a; SILVA et al., 2019b; SILVA et al., 
2019c; LOPES et al., 2020; MINIGHIN, et al.2020; OLIVEIRA, et al.2020; OLIVEIRA JÚNIOR, 
et al.2020a; OLIVEIRA JÚNIOR, et al.2020b; RAMOS et al., 2020; SANTOS, et al.2020; 
SILVA et al., 2020; XAVIER et al., 2020; RAMOS et al., 2021; RODRIGUES et al.,2021). O pe-
quizeiro é considerado a árvore símbolo do Cerrado. Contudo, a diversidade deste bioma, 
característico de clima tropical, traz lindas paisagens, diversidade de vegetação como a 
lobeira (Solanum lycocarpum), a cagaiteira (Eugenia dysenterica) e o araticunzeiro (Annona 
crassiflora) e abrigo para insertos como os térmitas RODRIGUES et al., 2016; BUENO et al., 
2017; COSTA et al., 2017a; COSTA et al., 2017b; GARCIA et al.; 2017; GUEDES et al., 
2017; OLIVEIRA et al., 2017; SILVA et al.,2018; SILVA et al., 2019; LOPES et al., 2020; 
SILVA et al., 2020; XAVIER et al., 2020; RODRIGUES et al.,2021) (Figuras 1 a 10).

Figura 1. O cerrado e sua vegetação típica.

Fonte: Autores (2021)

Figura 2. Flor de lobeira (Solanum lycocarpum), 
arbusto importante no cerrado mineiro. 

Fonte: Autores (2021)
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Figura 3. Árvore do cerrado com cupinzeiro. 

Fonte: Autores (2021)

Figura 4. Cerrado com flores com colorações 
vibrantes. 

Fonte: Autores (2021)

Figura 5: O cerrado com suas gramíneas e árvores 
de troncos retorcidos. 

Fonte: Autores (2021)

Figura 6. Árvore com troncos retorcidos e com 
cupinzeiro (ninho de térmitas ou ninho de cupim). 

Fonte: Autores (2021)
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Figura 7. Cagaiteira (Eugenia dysenterica) com suas 
cagaitas, árvore típica do cerrado. 

Fonte: Autores (2021)

Figura 8. Araticunzeiro (Annona crassiflora) com 
araticum, árvore típica do cerrado. 

Fonte: Autores (2021)

Figura 9. Árvore do cerrado fornecendo sementes 
para as maritacas (Psittacara leucophthalmus. 

Fonte: Autores (2021)

Figura 10. Pequizeiro (Caryocar brasiliense), árvore 
símbolo do cerrado.

 Fonte: Autores (2021)

Pequi é o fruto do pequizeiro (Caryocar brasiliense) e é utilizado no preparo de pra-
tos como arroz com pequi e frango com pequi. A polpa é destinada à extração e produção 
artesanal ou industrial de óleos comestíveis, doces, licores, xaropes e rações (LORENZI, 
1992; OLIVEIRA, 2009). Apesar da relevância das árvores frutíferas, quanto ao seu poten-
cial socioeconômico, o conhecimento da grande maioria das espécies é bastante incipiente. 
Pouco se sabe sobre a caracterização de genótipos, seja na área de melhoramento genético, 
visando material de perfil para culturas comerciais ou de interesse industrial, principalmente 
de alimentos (BESS et al., 2020). A polpa do pequi é rica em vitaminas A e E, e possui o 
dobro da vitamina C da laranja, o que faz com que as frutas previnam doenças associadas 
à visão e ao combate ao envelhecimento precoce (RIBEIRO, 2000).

Eugenia dysenterica DC, uma fruta exótica da família Myrtaceae, popularmente conhe-
cida como cagaita. Essas espécies frutíferas apresentam características peculiares, como 
aromas, sabores e cores, e alto teor de compostos fenólicos, flavonoides e taninos, além da 
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presença de saponinas e terpenos. O aroma característico das frutas é determinado pelo tipo 
de substâncias voláteis que produzem. Essas substâncias são tipicamente ácidos carboxí-
licos, álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres, fenilpropanóides e terpenos (RODRIGUES et al., 
2016; BUENO et al., 2017; COSTA et al., 2017a; COSTA et al., 2017b); GUEDES et al., 2017; 
OLIVEIRA et al., 2017; SILVA et al.,2018; SILVA et al., 2019; LOPES et al., 2020; SILVA 
et al., 2020; XAVIER et al., 2020; RODRIGUES et al.,2021). Segundo Bueno et al. (2017), 
a comercialização de frutos de cagaiteira é resultante da ação extrativista. De acordo com 
a sucessiva destruição da vegetação nativa, o número de plantas existentes vem reduzindo 
com o transcorrer do tempo.

A Eugenia klotzschiana Berg é uma fruta nativa do cerrado, pertencente à família 
Myrtaceae, conhecida como pera do cerrado e muito pouco explorada (XAVIER et al., 
2020). É uma fruta consumida pela população regional na forma de compotas, doces, ge-
leias e sucos naturais. No passado, seu consumo era mais frequente, porém, atualmente, há 
escassez de suas árvores, em decorrência do desmatamento ocorrido nas regiões do cerrado 
para pecuária de corte ou plantio de madeira, reduzindo o acesso e o consumo (CARNEIRO, 
ALVES, ALVES, ESPERANDIM, & MIRANDA, 2017). Foi detectado por Xavier et al.(2020) 
na análise da pera do cerrado compostos fenólicos, flavonoides, ácidos orgânicos, ácidos 
graxos, açúcares e lignanas. Os compostos voláteis identificados são divididos em ésteres, 
monoterpenos e sesquiterpenos, os monoterpenos contribuem mais significativamente para 
o conteúdo aromático da polpa de pera do cerrado.

Os frutos nativos do Cerrado são considerados a base de sustentação da fauna e a 
fonte de alimento das populações indígenas e rurais, e pela atual importância cultural, são 
muito nutritivos, ricos em vitaminas e minerais (HARBORNE & WILLIAMS, 2000). As frutas 
são tradicionalmente consumidas frescas ou processadas em sucos, licores, sorvetes, ge-
leias e doces (SILVA et al., 2008).

Mesmo bastante degradadas ou substituídas por pastagens e plantações, devido às 
diversas transformações causadas pelo homem, duas árvores frutíferas nativas do Cerrado 
que se destacam em Sete Lagoas são a cagaiteira e o pequizeiro (RODRIGUES et al., 2016). 
São espécies frutíferas que não são devidamente exploradas e muito desvalorizadas pela 
população local.

Para minimizar a degradação do Cerrado, uma opção é incluir a recuperação das es-
pécies nativas estimulando a pesquisa de seu potencial, melhor conhecimento dos recursos 
genéticos da região, estudar a rentabilidade e sustentabilidade de seu uso. A universidade 
tem como papel social, além do desenvolvimento de pesquisas, a aplicação e popularização 
dos conhecimentos em benefício direto da comunidade a qual está inserida. Isto se faz por 
meio da extensão universitária (ANDRADE, 2019). A educação ambiental é desafiadora e 
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contribui fortemente para o desenvolvimento sustentável porque, quando bem estruturada, 
enfatiza a relação do homem com o meio ambiente, formas de conservá-lo, preservá-lo e 
administrar adequadamente seus recursos (UNESCO, 2005). E é essa ferramenta indispen-
sável que permite ao indivíduo e à comunidade refletir sobre a construção de novos valores 
sociais e éticos e o desenvolvimento de atitudes em relação à conservação, utilização e 
manejo adequado dos recursos naturais, sem comprometer as gerações futuras (SILVA 
et al., 2014; RODRIGUES et al., 2016; BUENO et al., 2017; COSTA et al., 2017a; COSTA 
et al., 2017b); GARCIA et al.; 2017; GUEDES et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2017; SILVA 
et al.,2018; SILVA et al., 2019; LOPES et al., 2020; SILVA et al., 2020; XAVIER et al., 2020; 
RODRIGUES et al.,2021).

O grupo de pesquisa GEPEQF da UFSJ Campus Sete Lagoas, no intuito de cumprir 
o seu papel social e buscando obter uma maior valorização e preservação do cerrado, de-
senvolveu programa de extensão com o objetivo de disseminar conhecimento para a comu-
nidade e as escolas públicas de Sete Lagoas-MG sobre a importância do bioma, formas de 
preservar e comercializar as frutas nativas do Cerrado, educação alimentar par ao resgate 
cultural do consumo diário.

METODOLOGIA

A extensão universitária ocorreu por meio de três passos, a saber: 1) diagnóstico 
inicial, 2) elaboração das aulas e do material para a educação ambiental e 3) produção e 
disponibilização, Figura 11.



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

24

Figura 11. Processo de condução do programa.

Fonte: Autores (2021)

No Diagnóstico Inicial, utilizado para entender as dificuldades e conhecimentos dos 
alunos e da comunidade sobre o bioma que estão inseridos, foram aplicados questionários 
e, em alguns casos como com os estudantes do ensino fundamental, após o questionário 
também se usou-se um jogo, contendo questões sobre o bioma Cerrado, sua fauna e flora, 
Figura 12,13 e 14.

Figura 12. Questionário de conhecimentos prévios, ensino fundamental.

Fonte: Autores (2021)
Disponível:https://drive.google.com/file/d/14YLgTYf5c3fhEUHhyJL5tFO-Wm5BwxIC/view?usp=sharing
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Figura 13. Questionário ensino médio.

Fonte: Autores
Disponível:https://drive.google.com/file/d/1ms5PIuAaz4eh4WOLrfLigDi_VKP0cOIS/view?usp=sharing
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Figura 17. Jogo de tabuleiro “Cerrado em foco”, impresso em tamanho 110x80

Fonte: Autores
Disponível:https://drive.google.com/drive/folders/1Na2jctmvOZhWGTUBj1oa9286KL_mKvd1?usp=sharing

A elaboração das aulas e material para a educação ambiental, ocorreu de acordo com 
a faixa etária e as necessidades do público e ocorreu apoiado pelo diagnóstico inicial. Uma 
revisão da literatura ocorreu, seguida da proposta de materiais pelos extensionistas envol-
vidos. A proposta foi avaliada por docentes e após aprovação, enviadas para a produção.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A etapa de diagnóstico demonstrou que as principais lacunas de conhecimentos sobre 
o bioma do cerrado importância educacional, econômica, social e cultural foram: dificuldade 
em identificar os frutos típicos do cerrado e árvores símbolo do cerrado.

A partir deste diagnóstico, definiram-se os temas e formatos que comporiam a educa-
ção ambiental, a saber:

• Manual culinário: para os estudantes e a população em geral. Um total de 2 ma-
nuais e 36 receitas;

• Folhetim informativos para ônibus (ou coletivos): para a população em geral. 
Um total de 18 diferentes tipos, impressos e cobrindo ônibus, no período de abril de 
2014 a junho de 2015.

• Cartaz informativo para ônibus (ou coletivos): para a população em geral. Um 
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total de 5 diferentes tipos, impressos e cobrindo ônibus, no período de abril de 2014 
a junho de 2015.

• Cartilha: para a população em geral e para os estudantes do ensino fundamental 
cobrindo os seguintes temas características do cerrado, frutos do cerrado, Fru-
tos de destaque (cagaiteira e pequizeiro), importância social e econômica. Cartilha 
para ensino médio: para a população em geral e para os estudantes do ensino mé-
dio cobrindo os seguintes temas: Araticum, Jatobá, Macaúba e Mangaba com foco 
nas vitaminas, antioxidantes, carotenoides e micronutrientes desses frutos.

Os materiais trabalham a educação ambiental integrando as áreas de história, geografia 
e ciências e abordam a importância do Cerrado como bioma brasileiro, características mor-
fológicas e botânicas deste domínio, flora do Cerrado, importância das espécies frutíferas do 
Cerrado, relações ecológicas presentes no desenvolvimento dessas espécies. Ao final ela é 
composta por conteúdos teóricos e práticos e exercícios de fixação destinados aos alunos. 
Além das cartilhas tem-se manuais culinários, cartazes e jogos, todo material foi desenvolvido 
pelo grupo e utilizado de acordo com o público que está participando do programa.

Os manuais culinários focaram a educação ambiental para o resgate do patrimônio 
cultural imaterial que é a culinária (IPHAN,2000) A gastronomia é um conjunto de hábitos 
alimentares, abrangendo a culinária, as bebidas, os materiais usados na alimentação, sendo 
considerada como cultura de uma sociedade e um importante “setor” econômico, devido ao 
fato de gerar empregos, divisas, atrair investimento, dentre outras movimentações econô-
micas que promove (REVISTA MIRANTE,2015).

Nesta extensão universitária, produziram-se os manuais culinários:

1. Manual culinário do Pequi, Figura 18,

Figura 18. Manual culinário do Pequi.
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Fonte: Autores
Disponível:https://drive.google.com/drive/folders/12lRd4PgEQgUPtI4Opsjl-01ld6SoL8sC?usp=sharing

2. Manual culinário da Cagaita, Figura 19.

Figura 19. Manual culinário da Cagaita
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Fonte: Autores
Disponível:https://drive.google.com/drive/folders/16EwO1jlxwG8r_RpCJzVmBA_S0GmnV06I?usp=sharing

3. Folhetim e cartazes informativos Figuras 20,21,22 .

Figura 20. Folhetim informativos para ônibus (ou coletivos).

Fonte: Autores
Disponível: https://drive.google.com/drive/folders/1HhK0uLsRVWw-jW6QoSwF9PVdWQT-TFhu?usp=sharing
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Figura 21. Cartaz informativo para ônibus (ou coletivos). Figura 22. Cartaz informativo para ônibus (ou coletivos)

 
Fonte: Autores (2021)

 
Fonte: Autores (2021)

Disponível: https://drive.google.com/drive/folders/1VQtUZ28Flo6YtZFjGM3sbpCyr72Bwo0I?usp=sharing

4. Cartilha para ensino fundamental, Figura 23.

Figura 23. Cartilha Frutos do cerrado.

Fonte: Autores (2021)
Disponível:https://drive.google.com/drive/folders/1yOwMCKnRxjhKGVEBwkdK4A5dKhyRe81D?usp=sharing
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5. Cartilha para ensino médio, Figura 24.

Figura 24. Cartilha Frutos do cerrado

Fonte: Autores (2021)
Disponível:https://drive.google.com/drive/folders/1Nk_5N7X8nQ3pMqRGJftMZJi9TOp2U

CONCLUSÃO

O diagnóstico inicial do conhecimento dos estudantes sobre o bioma do cerrado de-
monstrou as lacunas sobre questões básicas relacionadas ao bioma em que vivem, como 
por exemplo dificuldade em identificar os frutos típicos do cerrado. A universidade pública, 
especificamente o GEPEQF por meio da extensão universitária pôde elaborar material di-
dático para a educação ambiental contribuindo para a popularização a ciência, resgate do 
patrimônio imaterial brasileiro, culinária a partir dos frutos do cerrado.

Assim, acredita-se que houve ganhos significativos no conhecimento dos alunos e da 
população em geral sobre o bioma e os frutos característicos da região, formando pessoas 
capazes de se multiplicar e perpetuar as vantagens de incluir as frutas da região, melho-
rando assim a qualidade de vida, além de conscientizar a população sobre a importân-
cia da preservação.

Os materiais didáticos diversificados e direcionados a faixas etárias diversas, de forma 
interdisciplinar e lúdica, estão gratuitamente disponíveis para a consulta e reprodução em 
outros lugares em que o cerrado ocorre, desde que citadas a fonte e o sejam feitos sem a 
cobrança para o seu uso.
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RESUMO

Objetivo: Disseminar informações para a educação ambiental, tendo com enfoque o tema 
água e a realidade do município de Sete Lagoas – MG, bem como meio de realização a 
aplicação do ensino e da extensão universitárias para avaliar a qualidade das águas das 
lagoas Boa Vista, Brejão, Catarina, Cercadinho, José Felix, Mucuri e Paulino, presentes na 
cidade de Sete Lagos - MG ao longo de doze meses. Métodos: O projeto foi executado 
através de um programa de extensão, que foi dividido em quatro etapas que envolveram 
as análises das águas, preparo de material didático sobre o tema meio ambiente, em 
especial a água e intervenção em salas de aula e nas comunidades atendidas. As ativi-
dades foram executadas em duas escolas publicas da cidade. Realizaram-se análises 
físicas e químicas determinando-se pH, condutividade, turbidez, concentração de cloreto 
(Cl–), de cálcio(Ca2+), de magnésio (Mg2+), de sódio(Na+) e potássio (K+): Os resultados 
das análises físico químicas demonstraram que as lagoas Paulino e Mucuri apresentaram 
maior índice de sódio e condutividade e, como estão localizadas na área central de Sete 
Lagoas, podem ter sido influenciadas por ações antrópicas. Além destas, a lagoa Brejão 
apresentou elevados valores de potássio, que podem estar relacionados com a atividade 
agrícola desenvolvida em seu entorno. No contexto da extensão universitária os resul-
tados das análises foram usados nas intervenções realizadas nas escolas, buscando a 
integração do tema meio ambiente, com os demais conteúdos trabalhados em sala de 
aula, através de cartilha “Água, fonte inesgotável de informações. Uma abordagem para 
o ensino fundamental”. Para a intervenção nas comunidades atendidas foi desenvolvida a 
cartilha “Água: Preservando a Vida: Informativo de aproveitamento das águas da chuva”. 
Adicionalmente, todos os resultados foram apresentados em um evento promovido pela 
câmara municipal de Sete Lagoas como estratégia de promoção da educação ambiental 
no município. Conclusão: Com este trabalho foi possível verificar que as práticas do 
ensino e da extensão universitárias oportunizaram intervenção de educação ambiental 
nas comunidades possibilitando a conscientização e o empoderamento das crianças, 
dos jovens e dos adultos, sobre a importância da água, suas propriedades químicas e 
biológicas, formas corretas de armazenamento e obtenção. O estudo da qualidade das 
águas foi de fundamental importância para que o município possa desenvolver medidas 
especificas de melhoria da qualidade das águas de cada lagoa e avaliar melhor o sa-
neamento básico da cidade.
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INTRODUÇÃO

A água é o líquido mais abundante no planeta, ocupando cerca de 70% de sua su-
perfície, e também o mais essencial para a sobrevivência dos seres vivos, sendo, plantas, 
animais e micro-organismos, uma vez que serve como meio de transporte de nutrientes 
vitais aos organismos, além de ser fundamental para a produção de alimentos, para o de-
senvolvimento econômico, para a geração de energia entre outras funções como ambiente 
para os habitantes dos oceanos, lagos e rios. Ocupa ainda uma posição única na história 
de nosso planeta, pois nenhuma outra substância natural teve tamanha influência sobre o 
curso do processo geológico da Terra. Reconhece-se ainda que o ‘’bem-estar’’ e a saúde 
das populações é totalmente dependente da qualidade e a quantidade da água distribuída 
(ALMEIDA, 2010; FERREIRA et al., 2016; MOREAS et al.; 2016).

O Brasil detém 12% do total de água doce superficial do planeta e, apesar do gran-
de volume de água disponível, a população brasileira não é atendida em sua totalidade 
(AUGUSTO et al., 2012). A fim de garantir a população o acesso a água potável, o Brasil 
criou a Portaria no 2914/11 do Ministério da Saúde (MS), que determina os procedimentos 
necessários para garantir a distribuição de água, com qualidade e com os padrões de po-
tabilidade necessários para o consumo humano (Brasil, 2011).

A necessidade de revisar a relação homem-ambiente, tem ganhado atenção dos gover-
nantes, da iniciativa privada, da comunidade científica, da mídia e da sociedade civil. O uso 
e a ocupação indiscriminados das margens de rios e de lagoas, na zona urbana, vem pro-
vocando mudanças ecológicas, causando sérias alterações na paisagem, na disponibilidade 
dos habitats e na composição trófica do ambiente aquático. Neste sentido, a degradação 
rápida dos recursos hídricos tem impulsionado alterações nas legislações pelos órgãos go-
vernamentais uma vez que a gestão sustentável de recursos hídricos é urgente para atender 
a demanda crescente, de abastecimento das populações urbanas e da zona rural e para a 
ampliação da produção agrícola (BOTELHO, 2008; LEMOS et al., 2010).

A cidade de Sete Lagoas, localizada próximo a região metropolitana de Belo Horizonte, 
é considerada a porta de entrada do cerrado de Minas Gerais, na direção noroeste 
(RODRIGUES et al., 2016; BUENO et al., 2017; COSTA et al.; 2017a; COSTA et al.; 2017b; 
GARCIA et al., 2017; RODRIGUES et al., 2017; LOPES et al., 2020). A cidade tem um di-
versificado parque industrial, desde siderúrgicas, montadoras de veículos, indústria têxtil, 
alimentícia, entre outros (NOGUEIRA, 2005).

O nome sugestivo da cidade remete à relevância do seu potencial para a gestão hí-
drica da sua população e de várias cidades, bem como há particularidades que devem ser 
contempladas no processo de condução da formação de profissionais e da realização de 
extensão universitária como recursos de apoio. Entre estas peculiaridades cita-se que o 
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abastecimento de água no município é realizado por poços profundos há aproximadamente 
60 anos uma vez que, com o seu desenvolvimento econômico houve o aumento da deman-
da por água e a impossibilidade da sua obtenção a partir de fontes superficiais (BOTELHO, 
2008). Além disso, na cidade e nos municípios vizinhos existem expressivas jazidas de cal-
cário, que suprem importantes indústrias de cal e de cimento. Adicionalmente, Sete Lagoas é 
um grande polo de produção de ferro gusa (NOGUEIRA, 2005; BOTELHO, 2008; MORAES 
et al., 2016; BUENO, et al; 2018).

Para Souza et al. (2014) e Botelho (2008), algumas localidades do município, estão 
situadas na depressão do Rio São Francisco, fazendo parte assim do grupo Bambuí. O grupo 
Bambuí tem uma área de recarga de 182.000 km², dessa forma, compõe a Bacia Sedimentar 
do rio São Francisco e possui águas consideradas de qualidade. No entanto, a litoestrati-
grafia da cidade de Sete Lagoas é composta principalmente por calcários e por dolomitos, 
o que eleva as concentrações de carbonato de cálcio e de magnésio. Águas com altas con-
centrações de Ca2+ e Mg2+ são consideradas águas duras, sendo esta característica muito 
importante quando se trata do abastecimento de água, pois segundo a Portaria MS, a dureza 
da água potável não deve ultrapassar 500 mg/L (BRASIL, 2011).

O sistema cárstico fornece a presença de lagoas, que em alguns casos são interligados 
ao regime de aquíferos livres de ambientes de pleito-carbonato. As lagoas Boa Vista, Brejão, 
Catarina, Cercadinho, José Félix e Mucuri, localizadas próximas às áreas urbanizadas, não 
apresentam qualquer associação para os aquíferos (BOTELHO, 2008). Paulino e Mucuri 
são as duas lagoas mais centrais da cidade, e já passaram por um processo de degradação 
de sua estrutura primária.

Com o crescimento demográfico da cidade, houve uma expansão da área urbana, princi-
palmente na região da lagoa do Brejão (onde a Universidade Federal de São João Del-Rei foi 
implantada) desempenharam um papel desagradável e crítico com erosão devido à destruição 
da vegetação nativa, lixiviação de terras agrícolas ao redor e depósitos de resíduos urbanos 
degradáveis e não degradáveis. Esses fatores contribuíram para a alteração da composição 
química da água, como pH e salinidade, conforme observado por Moraes et al., 2016, em 
relação aos altos níveis de potássio encontrado na lagoa atual. A educação ambiental atua 
como um instrumento de auxílio nos processos conservacionistas, fazendo-se necessária a 
compreensão dos paradigmas que ditam os seus princípios norteadores. Educação Ambiental 
não se faz desvinculada das diferenças culturais, sociais e econômicas, as quais devem 
ser respeitadas (Rios, 2010). No entanto, apesar de todas essas diferenças, tem se algo 
de comum necessidade a todos, que é a água. Esse, que de acordo com Almeida (2010), 
é um recurso essencial para a vida, a saúde, os alimentos, o desenvolvimento econômico 
e o meio ambiente sustentável. Ocupa uma posição única na história de nosso planeta. 
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Nenhuma outra substância natural pode comparar-se com ela a respeito da sua influencia 
sobre o curso do processo geológico mais básico. A educação ambiental, nesse sentido, 
atua como uma ferramenta que vem em auxílio diante de toda a problemática com relação 
à escassez, disponibilidade e qualidade da água, vivida na atualidade por todo o mundo.

O conhecimento sobre a qualidade da água é necessário para uma decisão sobre as 
possibilidades de e sua aplicação para um propósito específico, evitando o uso indevido de 
água com qualidade inferior, e o desperdício de água potável por usos menos exigentes. 
Assim, avaliou-se a qualidade da água e aspectos físico-químicos das lagoas Boa Vista, 
Brejão, Catarina, Cercadinho, José Felix, Mucuri e Paulino (figura 1), localizados na região 
urbanizada de Sete Lagoas.

Figura 1. a) lagoa Boa Vista; b) lagoa do Brejão; c) lagoa Catarina lagoa; d) Cercadinho; e) lagoa José Felix; g) lagoa Mucuri; 
h) lagoa Paulino.
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Fonte: Autores.

O município de Sete Lagoas - MG, tem enfrentado todos estes problemas, o que tem 
gerado uma enorme insatisfação por parte da população em relação ao consumo da água, 
já que a mesma tem sabor desagradável, além de não se misturar muito bem com o sabão 
e causar problemas, como o entupimento de chuveiros, canos, e outros. Neste contexto, 
Educação Ambiental atua como um instrumento de auxílio diante de toda a problemática 
com relação à escassez, disponibilidade e qualidade da água, vivida na atualidade por todo 
o mundo, fazendo-se necessária a compreensão dos paradigmas que ditam os seus princí-
pios norteadores. Esta se faz considerando-se as diferenças culturais, sociais e econômicas 
(RIOS & DONATO, 2010).

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi conduzido na cidade de Sete Lagoas – MG como projeto de ensino e 
de extensão. No ensino houve o envolvimento dos estudantes de graduação dos cursos 
de Engenharia Agronômica, Engenharia de Alimentos e Bacharelado Interdisciplinar na 
reflexão sobre as técnicas e processos analíticos da qualidade da água da cidade por meio 
de seminários semanais de uma hora e apresentação de trabalhos em congressos científi-
cos. Na extensão universitária ressaltam-se três etapas: 1) coleta e análise de amostras de 
água superficial de lagoas da cidade, 2) desenvolvimento e implantação de estratégia de 
educação ambiental direcionada para os estudantes de escolas públicas do município (men-
cionar as características como ensino fundamental e médio) e 3) divulgação dos resultados 
das análises físico-químicas da qualidade da água com a finalidade de apoiar o governo do 
município na tomada de decisão sobre estratégias de aprimoramento da gestão da água.

Na primeira etapa do projeto, coletaram-se as amostras das águas das lagoas, no 
período de maio de 2015 a abril de 2016, em pontos georreferenciadas (figura 1). Após a 
coleta, as amostras foram acondicionadas em garrafas de polietileno conforme técnica de 
coleta de água de superfície para análise físico-química (PARRON, et al, 2011). As análises 
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dos parâmetros físico-químicos como determinação da concentração de cloreto (Cl–), de 
cálcio(Ca2+), de magnésio (Mg2+), de sódio(Na+) e potássio (K+) medidas de condutividade, 
de turbidez e pH ocorreram no laboratório de Química Orgânica e Fitoquímica do campus 
Sete Lagoas da UFSJ.

Figura 2. Referência geográfica dos pontos de coleta da amostra de água. 

Fonte: Google (2021)

O método potenciométrico foi aplicado para determinar a concentração do íon cloreto 
(Cl–). Para as análises de pH, o medidor de pH de bancada de marca Hanna Instruments, 
foi utilizado o método potenciométrico. Para a análise de condutividade, foi utilizado o me-
didor de bancada da marca Hanna Instruments. A concentração dos íons cálcio (Ca2+) e 
magnésio (Mg2+) foram determinados pela técnica de titulação por complexação, utilizando 
o EDTA (SKOOG, 2005). Para as análises dos íons sódio (Na+) e potássio (K+), foi utilizado 
o método baseado na fotometria de emissão chama, tendo como instrumento um Fotômetro 
de Chama (QUIMIS: Q498M2), tal método foi proposto pelo Instituto Adolf Lutz (ZENEBON 
et al., 2008). A condutividade elétrica foi verificada como função da concentração iônica, 
principalmente pelo conteúdo de nutrientes, como cálcio, sódio, potássio, magnésio, carbo-
nato, cloretos; sabendo que este parâmetro esta relacionado com as características geo-
químicas da região, bem como as condições climáticas do local (FERREIRA, 2014). Para 
este parâmetro utilizou-se um medidor multiparâmetro EDGE da marca Hanna Instruments.

Após a primeira etapa da extensão universitária, o delineamento da estratégia de 
educação ambiental, segunda etapa, foi desenvolvido em duas escolas públicas de Sete 
Lagoas - MG, sendo a primeira a com 45 alunos do 4º e 5º ano, e a segunda com 30 alunos 
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do 4º e 5º ano. Para maior eficácia no desenvolvimento do programa, o mesmo foi dividido 
em 4 passos, a saber:

1) Elaboração de uma cartilha relacionada ao tema “água” (norteada pelos diagnós-
ticos da etapa 1);
2) Elaboração e aplicação de um questionário com o objetivo de avaliar o conhecimento 
prévio dos alunos participantes da intervenção;
3) Intervenção em sala de aula;
4) Intervenção na comunidade (atividade de ensino e de extensão).
No passo 1, elaborou-se uma cartilha (figura 3) que foi distribuída aos professores, aos 

alunos e aos funcionários das escolas supracitadas, contendo diversos assuntos referentes 
à água, incluindo fotos ilustrativas e exercícios de fixação, e também, informações sobre 
as fontes alternativas encontradas pelos moradores e sobre as sete lagoas. O objetivo da 
cartilha foi levar informações ilustrativas para que as pessoas pudessem conhecê-las, en-
tende-las, fixá-las e aplicando as c em seu cotidiano.

Figura 3. Cartilha desenvolvida para a intervenção nas escolas públicas sobre o tema “Água”.

Fonte: Autores.

Na no passo 2, realizou-se uma visita às escolas com a exposição do projeto (nome 
do mesmo, objetivos e expectativas) aos gestores, aos professores e aos funcionários, 
de cada uma delas.

No passo 3, foi estabelecido o primeiro contato com os(as) alunos(as), e também foi 
possível fazer um nivelamento sobre o entendimento dos(as) mesmos(as) sobre o tema, 
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através da aplicação de um questionário com 10 questões de múltipla escolha. Essa aplica-
ção ocorreu com na presença da professora responsável pela turma. Primeiramente leu-se 
em voz alta todas as questões do questionário, inclusive a leitura de uma das questões de 
múltipla escolha, foi feita pelos próprios alunos, a pedido da professora, pois segundo ela, 
alguns ainda tem problemas com a leitura e com a interpretação de textos. Assim, a leitura 
feita por eles seria uma forma de estímulo e possibilitaria a eles marcar a resposta de acordo 
com sua opção pessoal.

Na etapa final do projeto, passo 4, atividade de ensino e de extensão, o material 
didático confeccionado (cartilhas, exercícios lúdicos e exercícios de fixação), foi utilizado 
concomitantemente, na intervenção em sala de aula e por último, em uma intervenção no 
bairro. As atividades foram desempenhadas dentro e fora do âmbito escolar, para que o 
aluno vivenciasse a realidade do seu bairro.

Figura 4. Cartilha desenvolvida para a intervenção nas comunidades atendidas pelo programa sobre o tema “Água”.

Fonte: Autores.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na primeira etapa da extensão universitária, análise da qualidade física e química da 
água, as amostras das lagoas foram submetidas à determinação de pH. Na água, esse fator 
é de importância excepcional, principalmente nos processos de tratamento, uma vez que 
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indica a concentração de íons H+ presente na amostra analisada. O valor do pH varia de 0 
a 14. Abaixo de 7, a água é considerada ácida e acima de 7, alcalina, pH 7 é considerado 
neutra (BRASIL 2013). Resolução 357/2005 do CONAMA (CONAMA Nº 357, 2005) recomen-
da que os pHs das águas nas lagoas podem ser mantidos na faixa de 6,0 a 9,5. De acordo 
com a Tabela 1, os resultados de pH indicando valores entre 7,13 e 9,95, mostram que a 
maioria das amostras estavam dentro da faixa estabelecida pelo CONAMA. Os resultados 
também indicaram que a água contida nessas lagoas em estudo é alcalina. A lagoa da Boa 
Vista apresentou a maior média do pH em relação aos demais.

Comparado com os resultados encontrados por Moraes et al. (2016), os valores de 
pH encontrados para a lagoa do Brejão foram mais altas. As variações dos valores de pH 
podem estar relacionadas à concentração do ânion CO3

2– (carbonato), por meio do efeito 
de lixiviação do solo, processo do qual provêm as substâncias alcalinas em contato com a 
água das lagoas durante os meses de alta precipitação, como no caso de janeiro.

Tabela 1. Valores de pH para as lagoas durante o período de estudo.

pH

Meses de coleta Catarina Paulino Mucuri Cercadinho José Félix Boa Vista Brejão

Maio 7,45 7,90 7,85 8,25 8,04 8,08 8,04

Junho 8,79 8,75 8,11 7,50 7,73 8,84 8,20

Julho 9,22 9,08 7,84 8,78 9,00 9,28 8,68

Agosto 8,12 8,80 8,20 8,63 9,15 9,11 8,64

Setembro 8,95 9,46 8,12 9,46 9,61 9,33 8,92

Outubro 9,00 8,34 7,93 9,40 7,55 9,92* 8,53

Novembro 7,86 7,13 7,67 8,17 7,39 7,38 7,42

Dezembro 7,37 7,41 7,49 7,51 7,25 7,61 7,39

Janeiro 9,23 9,15 8,48 9,95* 9,40 9,08 8,81

Fevereiro 8,30 8,76 7,47 8,12 7,57 8,06 8,32

Março 7,80 7,42 7,49 7,70 7,59 8,00 7,52

Abril 8,74 9,08 8,01 8,75 9,00 9,62* 8,53

Média 8,40 8,40 7,90 8,50 8,30 8,70 8,30

Desvio-padrão 0,67 0,79 0,32 0,68 0,88 0,73 0,55

*Valores fora dos limites estabelecidos pelo CONAMA.
Fonte: Autores.

Outro parâmetro analisado foi a condutividade elétrica da água que indica caracte-
rísticas corrosivas da mesma e esta é diretamente proporcional à concentração de sólidos 
dissolvidos na água (FERREIRA, 2014).A Tabela 2, mostra os resultados obtidos os quais 
apresentam apresentam uma condutividade variando de 46,3 a 291,6 μS/cm.

Percebeu-se neste estudo que a condutividade aumenta progressivamente durante 
os meses com índices de chuva mais baixos, atingindo o máximo em outubro. Lemos e 
colaboradores (2010), em seu trabalho, citou como possíveis causas para o aumento con-
dutividade: a alta evaporação da água na região, e as atividades antrópicas desenvolvidas 
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ao longo das margens de algumas dessas lagoas. Em 2014 e 2015 ocorreu a revitalização 
das lagoas Boa Vista e Catarina, respectivamente, o que explica pelo fato de terem valores 
mais baixos de condutividade, uma vez que não têm acumulação de sedimentos. O mesmo 
não aconteceu na Lagoa Mucuri, por estar localizada na região central da cidade, sofrendo 
mais poluição devido às atividades urbanas, mostrando números mais altos.

As águas naturais contêm sódio devido a sua abundância e alta solubilidade de seus 
sais, encontrado na forma iônica (Na+), de forma que diferentes concentrações de sódio em 
corpos d’água pode ser encontradas, dependendo do local, das condições geológicas, e 
de descargas de efluentes (PARRON et al., 2011). O valor máximo recomendado de íons 
sódio em a água potável é de 200 mg/L (BRASIL, 2005). A maioria das águas superficiais, 
incluindo aquelas que recebem efluentes, tem níveis de sódio muito inferior a 50 mg/L.

Tabela 2. Valores de condutividade para lagoas.

Condutividade (μs/cm)

Mês de coleta Catarina Paulino Mucuri Cercadinho José Félix Boa Vista Brejão

Maio 46,30 144,50 182,60 138,40 160,40 125,20 222,00

Junho 51,80 93,80 248,70 171,10 145,30 101,80 132,40

Julho 82,20 156,00 255,50 164,40 149,80 91,70 239,40

Agosto 91,00 171,2 248,70 175,30 161,60 96,00 248,90

Setembro 108,70 172,60 283,40 148,60 173,20 109,20 254,10

Outubro 140,50 217,00 291,60 127,40 188,60 118,70 236,70

Novembro 123,50 161,50 251,80 150,30 149,40 145,90 206,80

Dezembro 122,20 154,10 173,90 126,20 153,00 127,70 234,80

Janeiro 128,0 135,00 221,00 120,20 148,70 98,30 233,70

Fevereiro 130,0 125,30 220,60 166,70 132,40 93,00 217,30

Março 138,40 129,40 223,00 88,00 146,00 91,10 208,00

Abril 111,90 140,60 225,70 178,30 138,50 54,40 226,60

Média 106,20 150,10 235,50 146,20 153,90 104,40 221,70

Desvio-padrão 31,93 30,41 35,33 27,22 15,31 23,37 31,72

Fonte: Autores.

De acordo com a Tabela 3, o mês de setembro apresentou a maior concentração média 
de sódio em todos as lagoas de uma forma geral. Enfatizando que as lagoas, Paulino, Mucuri 
e José Felix se destacam em relação às demais, por apresentarem maiores concentrações 
de Na+. Este aumento também pode ser atribuído às atividades que ocorrem em residên-
cias que fazem fronteira as lagoas, como o lixo doméstico (MARCHESAN et al., 2011), que 
podem ser lixiviados ou carregados para as lagoas.

Os valores encontrados por Moraes e colaboradores, para a Lagoa do Brejão, são mais 
baixas do que as encontradas neste estudo. Comparado com os resultados encontrados por 
Marchesan e autores (2016), para o Vacaraí e Rios Vacaraí-Mirim, os valores encontrados 
nas lagoas eram mais altas. Em relação à água destinada ao consumo humano (BRASIl, 
2005), todas as lagoas ficaram abaixo do limite máximo.
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Tabela 3. Concentração de Na+ para lagoas.

Sódio (mg/L)

Meses de coleta Catarina Paulino Mucuri Cercadinho José Félix Boa Vista Brejão

Maio 4,60 115,00 149,00 50,60 103,50 29,90 103,70

Junho 64,40 218,50 174,80 82,80 96,60 25,30 78,20

Julho 0,00 50,60 144,90 4,60 75,90 9,20 73,60

Agosto 0,00 20,70 92,00 0,00 27,60 46,00 23,00

Setembro 32,20 230,00 131,10 9,20 253,00 78,20 57,50

Outubro 0,00 82,80 142,60 13,80 356,50 9,20 43,70

Novembro 0,00 43,70 66,70 0,00 34,50 0,00 25,30

Dezembro 0,00 119,60 0,00 0,00 0,00 0,00 39,10

Janeiro 0,00 9,20 27,60 0,00 25,30 0,00 16,10

Fevereiro 0,00 34,50 92,00 4,60 13,80 0,00 142,60

Março 0,00 4,60 48,30 0,00 4,60 0,00 6,90

Abril 25,30 52,90 119,60 48,30 50,60 0,00 41,40

Média 10,50 81,80 99,10 17,80 86,80 16,50 54,30

Desvio-padrão 20,25 76,06 54,20 27,39 109,46 24,63 39,57

Fonte: Autores.

Segundo Ferreira e demais autores (2014), o K+ é um íon encontrado em baixas con-
centrações em águas naturais, como vem das rochas, seu conteúdo é relativamente resis-
tente às ações de intemperismo. Os sais de potássio são amplamente usados em indústria 
e fertilizantes para agricultura, e eles entram nos cursos de água doce através descargas 
industriais e por áreas agrícolas. A Tabela 4 mostra que a concentração média de K+ na 
lagoa do Brejão foi maior do que nas demais lagoas. Este fato pode ser relacionado ao uso 
de fertilizantes nas margens da lagoa. Moraes e colaboradores (2016) encontraram valores 
semelhantes a este estudo. Outro fato a considerar, é que esta lagoa é inserida em uma 
região que com atividades agrícolas.

Tabela 4. Concentração de íons potássio para lagoas.

K+ (mg/L)

Meses de coleta Catarina Paulino Mucuri Cercadinho José Félix Boa Vista Brejão

Maio 5,60 11,20 5,70 11,30 11,30 11,50 28,00

Junho 15,60 15,60 7,80 11,70 7,80 7,80 23,40

Julho 0,00 3,90 3,90 0,00 3,90 3,90 11,70

Agosto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 7,80

Setembro 3,90 7,80 3,90 0,00 11,70 3,90 11,70

Outubro 3,90 7,80 3,90 0,00 3,90 3,90 7,80

Novembro 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90

Dezembro 0,00 7,80 3,90 0,00 0,00 0,00 11,70

Janeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 11,70

Fevereiro 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 23,40

Março 0,00 0,00 3,90 0,00 3,90 0,00 7,80

Abril 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 11,70

Média 3,40 4,50 3,10 2,20 4,80 3,60 13,40

Desvio-padrão 4,40 5,23 2,54 4,47 3,95 3,61 7,46

Fonte: Autores.
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Assim como o potássio é importante para agricultura e na fisiologia das plantas em geral, 
o íon Mg2+ é um nutriente essencial para a vida, não tem efeitos nocivos na saúde e na vida 
aquática, e seu controle é baseado na palatabilidade, uma vez que estando presente em 
grandes escala imprime gosto amargo na água. Sua presença natural nas águas, se dá pelo 
contato de corpos hídricos com minerais de magnesita (MgCO3) e dolomita (CaMg(CO3)2), 
com concentrações próximas a 4 mg/L, e nas águas subterrâneas em concentrações de 
cerca de 5mg/L (PARRON et al., 2011).

Conforme mostrado na Tabela 5, os valores de magnésio variaram de 1,68mg/L a 73,92 
mg/L. Observa-se também que as variações sazonais de essas lagoas estão relacionadas 
com a estação das chuvas, nos meses de janeiro e fevereiro houve um aumento conside-
rável na concentração de magnésio. Assim, observou-se que o valores de magnésio para 
águas naturais, são superiores aos relatados por Parron et al. (2011), quando afirma que a 
superfície das lagoas tem minerais de magnetita e dolomita em sua composição.

Tabela 5. Concentração de íons magnésio para lagoas.

Mg2+ (mg/L)

Meses de coleta Catarina Paulino Mucuri Cercadinho José Félix Boa Vista Brejão

Maio 12,00 6,00 8,00 4,70 1,70 9,10 7,80

Junho 9,24 9,24 29,40 9,40 21,00 7,56 26,04

Julho 6,72 6,72 10,08 3,36 3,36 3,36 8,40

Agosto 6,72 6,72 8,40 5,04 5,04 18,48 31,92

Setembro 11,76 6,72 3,36 3,36 3,36 6,72 3,36

Outubro 11,76 5,04 1,68 3,46 5,04 10,08 8,40

Novembro 8,40 1,68 3,36 31,92 3,36 1,68 18,48

Dezembro 30,24 8,40 16,80 16,80 63,84 6,72 28,56

Janeiro 40,32 25,20 23,52 25,20 50,40 18,48 18,48

Fevereiro 73,92 52,08 38,64 25,20 42,00 23,52 35,28

Março 35,28 21,84 15,12 11,76 18,48 20,16 13,44

Abril 13,44 6,72 8,40 5,04 5,04 16,80 6,72

Média 21,70 13,00 13,90 12,10 18,60 11,90 17,20

Desvio-padrão 20,16 14,10 11,43 10,21 21,63 7,23 10,92

Fonte: Autores.

A tabela 6 mostra o estudo realizado para outro parâmetro muito importante para águas 
doces, que são íons cloreto (Cl–). Em geral, o cloreto está presente em águas brutas, e 
tratadas em concentrações que variam de pequenos traços, até centenas de mg/L. Ocorre 
na forma de cloretos de sódio (NaCl), de potássio (KCl), e de magnésio (MgCl2). As altas 
concentrações deste íon podem restringir o uso de água devido ao sabor que conferem, e 
o efeito laxante que podem causar (BRASIL, 2013).

De acordo com a Tabela 6, pode-se perceber que houve uma variação sazonal entre 
as lagoas, onde todas mantiveram um padrão de aumento da concentração de Cl– entre 
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os meses de agosto e novembro, e em seguida, uma diminuição nos meses de dezembro 
até fevereiro. Este aumento pode estar relacionado ao período de seca, registrado entre 
os meses de setembro a novembro. Similarmente, em outro estudo realizado em 2016, por 
Moraes e colaboradores, foi encontrado uma variação desses íons, mas com resultados 
superiores aos encontrados neste trabalho.

Tabela 6. Concentração de íons cloreto (Cℓ–) para lagoas ao longo de 12 meses

Cℓ– (mg/L)

Meses de coleta Catarina Paulino Mucuri Cercadinho José Félix Boa Vista Brejão

Maio 56,80 100,00 104,00 77,00 141,50 73,70 124,00

Junho 27,95 18,61 16,66 8,57 11,95 4,74 17,29

Julho 3,53 12,86 22,39 7,67 13,95 3,66 18,61

Agosto 109,63 25,96 27,95 11,95 20,80 6,38 24,11

Setembro 17,94 23,23 33,61 10,31 14,37 7,39 87,83

Outubro 52,37 28,97 48,64 141,98 43,53 158,62 65,36

Novembro 45,17 27,95 52,37 17,29 20,80 11,10 31,22

Dezembro 8,57 9,23 17,29 7,96 13,35 7,67 25,96

Janeiro 7,67 19,31 17,29 8,26 12,40 2,94 20,80

Fevereiro 2,35 6,87 10,70 4,74 6,87 2,63 14,37

Março 8,26 9,23 12,40 4,92 6,62 3,53 11,95

Abril 31,22 16,66 22,39 7,67 12,86 6,15 23,23

Média 31,00 25,70 32,10 25,70 26,50 24,00 38,70

Desvio-padrão 31,37 24,81 26,26 41,65 37,46 46,74 35,11

Fonte: Autores.

Outro parâmetro a ser considerado pela legislação brasileira é o íon cálcio (Ca2+), co-
mumente encontrado em águas naturais e origina-se de rochas calcárias e rochas contendo 
minerais de ferro-magnésio, e é o principal responsável pela dureza das águas. É essencial 
para a vida animal, e em altas concentrações são relativamente inofensivas para o orga-
nismo (FERREIRA et al., 2014). Portaria nº 518/2004 de o Ministério da Saúde estabelece 
para dureza o conteúdo de 500 mg/L em termos de CaCO3 como o valor máximo permitido 
para água potável.

De acordo com a Tabela 7, observou-se que carbonato de cálcio tem um típico com-
portamento sazonal, começando no outono com baixa valores, aumentando no inverno e 
reduzindo valores na primavera, e uma pequena mudança ocorrendo no verão. Este fato pode 
estar relacionado ao processo de lixiviação do solo em períodos de chuva, onde o cálcio que 
está concentrado nos solos, e as rochas que são carregadas pela ação da chuva para as la-
goas. Mesmo com algumas alterações, todos as concentrações medidas nas lagoas estavam 
dentro do valor estabelecido pela Ministério da Saúde para água potável (BRASIL, 2014).

A turbidez da água ocorre devido a presença de materiais sólidos em suspensão, que 
reduzem a sua transparência. Também pode ser causado pela presença de algas, plâncton, 
matéria orgânica e muitas outras substâncias como, zinco, ferro, manganês e areia, resultante 
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do processo natural de erosão ou resíduos domésticos e industriais. Além disso, a turbidez 
serve como um indicador sanitário e padrão de aceitação de água para humanos consumo 
(BRASIL,2013). Despacho nº 518/2004 do Ministério da Saúde (BRASIl, 2004), afirma que 
o máximo o valor permitido é 1,0 NTU para água subterrânea desinfetada e água filtrada 
após tratamento completo, ou filtração direta. Para água resultante da filtração lenta, o valor 
máximo permitido é 2,0 NTU, e em qualquer ponto na rede de distribuição, 5,0 NTU como 
o padrão de aceitação para humanos consumo.

Tabela 7. Concentração de íons cálcio (Ca+) para lagoas ao longo de 12 meses.

Ca2+ (mg/L)

Meses de coleta Catarina Paulino Mucuri Cercadinho José Félix Boa Vista Brejão

Maio 46,00 54,00 92,20 87,60 66,00 53,20 88,80

Junho 53,00 53,00 60,00 55,00 19,00 36,00 75,00

Julho 44,00 58,00 98,00 76,00 60,00 46,00 102,00

Agosto 46,00 122,00 110,00 86,00 68,00 42,00 108,00

Setembro 60,00 54,00 96,00 60,00 54,00 36,00 94,00

Outubro 42,00 56,00 98,00 58,00 58,00 36,00 84,00

Novembro 50,00 36,00 64,00 48,00 44,00 40,00 62,00

Dezembro 30,00 52,00 56,00 32,00 40,00 50,00 66,00

Janeiro 60,00 42,00 60,00 38,00 32,00 34,00 74,00

Fevereiro 64,00 48,00 86,00 72,00 56,00 48,00 80,00

Março 66,00 50,00 84,00 74,00 62,00 42,00 82,00

Abril 46,00 48,00 78,00 76,00 54,00 16,00 84,00

Média 50,60 56,10 81,90 63,60 51,10 39,90 83,30

Desvio-padrão 10,47 21,64 18,09 18,04 14,66 9,73 13,57

Fonte: Autores.

Na segunda etapa do projeto e com base nas informações obtidas na primeira, foram 
elaborados questionários, cartilhas sobre todo conteúdo abordado nas escolas (figuras 5-7). 
Para o desenvolvimento das atividades, o contato com os alunos foi desenvolvido de maneira 
direta dentro de sala de aula, na presença da professora, o que facilitou a conversa com os 
alunos e o controle para respostas de perguntas realizadas por eles. Dentre algumas ques-
tões abordadas no questionário, pode-se observar a partir dos resultados, que a maioria das 
crianças já ouviu falar em Educação Ambiental, pois quando questionados 24% dos alunos 
responderam não ter ouvido falar desse tema e 76% responderam que já ouviram. Por outro 
lado, quando questionados a respeito de já terem desenvolvido atividades fora da sala de 
aula sobre esse tema apenas 4% responderam que não.
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Figura 5. Intervenção realizada na biblioteca de uma escola pública de Sete Lagoas.

Fonte: Autores.

Figura 6. Palestra realizada na feira de ciências 
promovida no CAIC (Centro de Atenção a Criança e 

Adolescente).

Fonte: Autores.

Figura 7. Palestra realizada na feira de ciências 
promovida no CAIC (Centro de Atenção a Criança e 

Adolescente).

Fonte: Autores.

Ao serem questionados sobre o fato de já terem ouvido falar em “Desenvolvimento 
Sustentável”, os alunos apresentaram-se confusos, em relação ao conceito dessa expressão 
apesar da mesma ser algo tão importante e que garante que as necessidades de uma gera-
ção atual sejam suprimidas, sem comprometer as necessidades das próximas gerações, ou 
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seja, é um desenvolvimento que não acaba com os recursos para o futuro. Das respostas, 
39% disseram já ter ouvido falar sobre o tema.

Após a aplicação do questionário, iniciaram-se as visitas às escolas. Para o desen-
volvimento dessa etapa foram necessárias quatro semanas, sendo um dia por semana 
onde eram reservados trinta minutos para cada turma. Nessas visitas foram trabalhados os 
temas presentes na cartilha, dentre eles, biomas, tipos de água, origem das águas, dentre 
outros. O envolvimento tanto dos alunos quanto das professoras foi bastante significativo, 
pois os alunos envolveram também seus familiares, ao levarem a cartilha para casa, para 
resolverem os exercícios com a ajuda dos pais, e os mesmos conheceram e se envolveram 
também com os assuntos apresentados pela cartilha.

As professoras também tiveram participação ativa, uma vez que estavam sempre pre-
sentes e ajudavam no controle do número de perguntas, na resolução de dúvidas, de forma 
que os alunos se atentassem às explicações.

Considerando o estudo em questão, foi muito relevante, pois com ele foi possível avaliar 
diretamente ou indiretamente os principais parâmetros exigidos pela Legislação Brasileira 
em relação às águas frescas. Além disso, toda a metodologia utilizada veio contra os da-
dos da literatura.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do programa foi feito de maneira muito satisfatória, sem grandes 
dificuldades para execução das etapas do mesmo. Em cada etapa do programa a aproxi-
mação com o público era maior, o que é muito importante, pois assim todos se conhecem 
e cria-se uma melhor desenvoltura e relação entre os alunos e bolsistas.

Em relação às análises físico químicas realizadas as lagoas Boa Vista, Brejão, Catarina, 
Cercadinho, José Felix, Mucuri e Paulino, que possuem maior concentração de Ca2+, K+ e 
Mg2+ são Brejão, Catarina, Mucuri e José Félix, respectivamente. No entanto, as águas das 
lagoas são basicamente utilizadas para finalidade paisagística, não sendo adequadas para 
consumo, com exceção da lagoa Brejão, que é utilizada também para irrigação.

Quando se deu inicio ás visitas nas escolas, tanto os alunos como professores e fun-
cionários se mostraram todo tempo muito interessados e dispostos a participar e ajudar no 
desenvolvimento das atividades. Foi possível notar uma dificuldade dos alunos em lembrar 
algumas coisas que já tinham feito, como por exemplo, atividades fora da sala de aula que 
envolvesse o tema Meio Ambiente. Porém, com a ajuda da professora, os mesmos afirma-
vam já ter o feito. Foi possível também esclarecer o que significavam algumas palavras e 
dar exemplos do cotidiano para que o aluno pudesse fazer uma associação.
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Os alunos tiveram através das atividades do programa, incentivo à leitura e escrita, 
descoberta de novas palavras e assuntos e puderam utilizar o material para estudo dentro 
e fora da sala de aula. Além desses fatores os mesmos puderem conhecer melhor sobre o 
meio ambiente e os diferentes tipos de água que existem no próprio bairro, e em toda cidade.

O programa trouxe impactos positivos para a população em questão, já que a mesma 
tem agora uma visão melhor da água que consome e bem como a que não se adéqua ao 
consumo. Além disso, as crianças passaram a ter também conhecimento mais amplo sobre 
os diferentes tipos de água, sobre o que a água poluída pode acarretar para saúde, bem 
como a importância de se preservar a água. Com isso, os aspectos abordados no projeto 
possibilitou uma melhoria na qualidade de vida da população e contribuiu para a preservação 
ambiental do bairro e da cidade.
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RESUMO

Objetivo: caracterizar os parâmetros biométricos (peso, volume, esfericidade percentual 
e rendimento da polpa) e físico-químicos (pH, acidez titulável e sólidos solúveis totais) dos 
frutos de pequizeiro, da região de Minas Gerais. Metodologia: os frutos utilizados neste 
trabalho foram recolhidos na microrregião de Sete Lagoas. Os frutos foram enviados para 
o laboratório de Química Orgânica e Fitoquímica do campus Sete Lagoas da Universidade 
Federal de São João del Rei, onde foram esterilizados, medidos e pesados de acordo com 
suas características biométricas. A polpa foi utilizada na determinação do pH, da acidez 
titulável e dos sólidos solúveis. Resultados: A média das massas dos frutos coletados 
foi de 187,51 g. Da massa total desses frutos, cerca de 11 % corresponde ao somatório 
das massas de cada pirênio. O volume médio dos frutos foi de 178,23 mL, já dos pirênios, 
de 28,43 mL. Quanto ao formato dos frutos e pirênios, quase todas as matrizes apresen-
taram esfericidade percentual próxima ao encontrado na literatura. O rendimento médio 
da polpa foi de 14,47 %, em relação à massa total do fruto. O pH médio encontrado na 
polpa foi de 3,87. A acidez titulável total (ATT) média foi de 0,33 % por grama de polpa, 
e os teores de açucares dissolvidos obtiveram média de 9,2 %. Conclusão: A matriz que 
apresentou frutos com melhores características físicas foi a 14, por apresentar uma alta 
relação entre a esfericidade percentual dos frutos e dos pirênios. Quanto ao rendimento 
da polpa e da castanha, a matriz que forneceu frutos com melhores características foi a 
de número 17. Os parâmetros fisico-químicos não apresentaram variação significativa, 
quando comparado com frutos de outras regiões.



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

56 57

INTRODUÇÃO

O Cerrado é um dos grandes biomas pertencentes ao território brasileiro, ocupando 
grande parte das regiões nordeste, centro-oeste e sudeste, com área de aproximadamente 
dois milhões de km2. As características climáticas desse bioma não diferem das demais 
regiões savânicas pelo mundo: precipitação variando entre 800-2000 mm no período de 
estiagem (de abril a setembro), variação de temperatura anual entre 18 e 28°C e solo de 
pH baixo (COUTINHO, 2002). A baixa umidade relativa, temperaturas elevadas e baixo 
índice pluviométrico, favorecem os frequentes incêndios naturais ao decorrer ano. Esses 
são fatores determinantes para definirmos um perfil da vegetação desse bioma (RATTER, 
RIBEIRO & BRIDGEWATER, 1997; FERREIRA et al., 2016; MORAES et al., 2016; BUENO 
et al., 2018). Dentre essas espécies presentes, está o pequizeiro (Caryocar brasiliense 
Camb.) (Figuras 1 a 5.

Figura 1. Árvore de pequizeiro, no cerrado mineiro.
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Figura 2. Flor de pequizeiro Figura 3. Flores de pequizeiro

Figura 4. Frutos e pequizeiro em crescimento. Figura 5. Diversos formatos dos frutos de pequi

O pequizeiro pertence à família botânica Caryocaraceae e apresentaporte arbóreo, 
podendo chegar a 12 m de altura (DE CAMARGO et al., 2014). Seus frutos são compostos 
por um epicarpo de coloração esverdeada e mesocarpo externo coriáceo, de coloração ama-
relada (Figuras 6 a 9) (RODRIGUES et al., 2016; BUENO et al., 2017; COSTA et al., 2017a; 
COSTA et al., 2017b; GARCIA et al., 2017; RODRIGUES et al., 2017; BESS et al., 2020; 
LOPES et al., 2020). A semente, também conhecida como pirênio ou putâmen, possui um 
endocarpo interno carnoso de coloração que pode variar entre tons de amarelo e alaranjado; 
um endocarpo pétreo recoberto de espinhos, sendo essa uma característica marcante da 
família das caryocaraceas; e, envolto pelo endocarpo interno, uma castanha esbranquiçada 
rica em óleos (OLIVEIRA et al., 2008; DAMIANI, 2006).
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Figura 6. Pequis com número variado de sementes. Figura 7. Frutos com: um, dois, três e quatro pirênios.

Figura 8. Sementes de pequi abertos mostrando os 
variados números de semente por fruto.

 

Figura 9. Pequi cortado transversalmente (“EP” epicarpo; 
”ME” mesocarpo externo; “MI” mesocarpo interno; “ED” 

endocarpo; “CS” castanha)

O fruto do pequi é muito explorado em Minas Gerais, com enfoque nas regiões norte, no-
roeste e oeste do estado, onde é fortemente utilizado como recurso alimentar, por ser uma rica 
fonte de lipídios, proteínas, sais minerais e vitaminas, tais como as vitaminas A e C, (BOAS 
et al., 2013). Por servir como matéria-prima em diferentes segmentos industriais, como: 
alimentício, farmacológico, cosméticos e recursos energéticos, gera um grande número de 
empregos nas regiões de exploração, agregando uma importância não somente cultural, 
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mas também econômica. De acordo com Santos (2013), a exploração do fruto representa, 
aproximadamente, 18% da renda familiar de trabalhadores rurais no norte de Minas Gerais.

O objetivo do estudo em questão foi caracterizar os frutos de pequizeiros (Caryocar 
brasiliense) proveniente da região de Sete Lagoas. Tendo em vista interesses industriais 
de: rendimento, armazenamento e adequação a processos industriais.

METODOLOGIA

Os frutos analisados no estudo, foram coletados de 19 (dezenove) matrizes já adultas, 
localizados na região de Sete Lagoas, em Minas Gerais. De cada matriz foram coletados, 
aleatoriamente, 20 (vinte) frutos maduros. Os frutos foram encaminhados ao laboratório de 
Química Orgânica e Fitoquímica da Universidade Federal de São João Del Rei, campus Sete 
Lagoas, onde foram higienizados utilizando água e uma solução de hipoclorito de sódio, na 
qual foram imersos por 10 minutos.

Os frutos, após a assepsia, foram pesados e medidos para a caracterização biométri-
ca dos mesmos. As medições realizadas seguiram um modelo de mediação tridimensional 
utilizado por Goneli et al. (2011) (Figura 5), para que pudessem ser realizados os cálculos 
de volume (Equação 1) e esfericidade percentual (Equação 2), através das expressões:

Figura 5. Modelo de medição utilizado para determinar o volume e esfericidade percentual dos frutos e pirênios

Equação 1. Equação usada para encontrar a esfericidade 
percentual

Equação 2. Equação usada para encontrar o volume
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Em seguida, os frutos foram abertos utilizando uma lâmina de aço inox, previamente 
imersa em uma solução de vitamina C para evitar a oxidação da polpa. O número de pirênios 
contido em cada fruto foi contabilizado. Logo após, os pirênios foram pesados e medidos, 
conforme o modelo de medição utilizado anteriormente para os frutos.

Foram separados 10 (dez) pirênios aleatoriamente de cada matriz, sendo esses utiliza-
dos nas análises de rendimento da polpa e da castanha. Para obter o rendimento da polpa, 
os pirênios foram pesados em seguida cozidos individualmente por 30 minutos em béque-
res, com capacidade de 100 mL. Após o cozimento, os pirênios tiveram a polpa retirada e o 
endocarpo interno com a castanha foi pesado novamente. Em seguida, as castanhas foram 
retiradas e pesadas para obter o rendimento percentual das castanhas.

Os paramentos físico-químicos avaliados da polpa foram: acidez titulável total (ATT) 
(utilizando uma solução de hidróxido de sódio a 0,2 molar); pH; e sólidos solúveis totais 
(°Brix). A leitura dos sólidos solúveis foi realizada por meio de um protótipo da marca Atago©.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A média das massas dos frutos coletados na microrregião de Sete Lagoas - MG, foi de 
187,51 g, mantendo-se dentro do padrão relatado por Silva et al. (1994), porém foi possível 
observar frutos, tanto acima quanto abaixo do descrito pela literatura, como foi o caso das 
plantas 12 e 02, como demonstra o Gráfico 1. Rodrigues et al. (2009), encontrou uma massa 
média de 119,26 g, na região sul de Minas Gerais. Enquanto Vera et al. (2007), encontrou 
frutos pesando 103,55 g, na região de Araguapaz (GO) e 177,93 g em Manhaí (GO).

Gráfico 1. Massa (g) dos frutos de Caryocar brasilienses provenientes da região de Sete Lagoas, MG

Da massa total dos frutos coletados, cerca de 11 % corresponde ao somatório das 
massas de cada pirênio, destacando-se os frutos provenientes das plantas 01 e 02, que 
possuíram a maior relação entre a massa total e a massa dos pirênios. Essa relação, entre 
massa do pirênio e massa total, também foi observada por Vera et al. (2007), no estado de 
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Goiás, e por Cordeiro, et. al. (2013) no estado do Mato Grosso. Quanto à quantidade de 
pirênios, foi encontrada uma média de 2,31 por fruto.

As matrizes estudadas apresentaram frutos com volume variando entre 89,94 mL e 
347,23 mL, com média de 178,23 mL. Os pirênios tiveram os volumes variando entre 11,23 
mL e 156,19 mL com media de 28,43 mL, vale ressaltar que volume e rendimento não 
necessariamente são diretamente relacionados (Figura 2). Os frutos e pirênios analisados 
apresentaram um volume superior em relação aos encontrados por Vera et al. (2007) no 
estado de Goiás.

Gráfico 2. Volume (mL) do fruto e dos pirênios das matrizes amostradas localizadas na região de Sete Lagoas, MG

Quanto ao formato dos frutos e pirênios, todas as matrizes apresentaram esfericidade 
percentual próxima da esfericidade percentual dos frutos analisados por Vera et al. (2007), 
com exceção apenas dos pirênios presentes nos frutos da planta 15, que apresentou os 
pirênios mais deformados como demonstra o Gráfico 3.
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Gráfico 3. Esfericidade percentual dos frutos e pirênios provenientes da região de Sete Lagoas, MG

O rendimento médio de polpa para os frutos da região foi de 14,47 %, em relação à 
massa total do fruto, destacando os frutos da planta 19, que apresentaram rendimento de 
27,3 %. A relação, massa da polpa com a massa do fruto, foi próxima da relação relatada por 
Vera et al. (2007) e por Nascimento & Cocozza (2015). Já os frutos descritos por Cordeiro 
et al. (2013), apresentaram rendimento inferior ao dos frutos oriundos da região estudada, 
com apenas 7,7 g de polpa por fruto. A massa de castanha em relação à massa total foi de 
2,37 %, sendo que as amostras que apresentaram maior rendimento foram as amostras 
das plantas 17 e 05 com 4 % e 3,22 %, respectivamente. Os frutos que apresentaram uma 
melhor relação entre a massa de polpa e massa de castanha foram os frutos colhidos das 
matrizes 06, 05 e 15, como demonstra o Gráfico 4.
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Gráfico 4. Relação percentual entre a massa da polpa e da castanha em relação à massa total do fruto colhidos na região 
de Sete Lagoas, MG

O pH é muito importante para a indústria alimentícia voltada ao processamento de 
frutos por está diretamente relacionado à retenção dos compostos voláteis no produto, 
influenciando diretamente nas características olfativas (LIMA et al., 2015). O pH médio en-
contrado na polpa, foi de 3,87. De acordo com o Ministério de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento (BRASIL, 2000), o pH da polpa pode variar entre 2,2 e 4,6. Com isso, pode 
se observar que todas as amostras apresentaram um pH que estão dentro dos padrões le-
gais para a comercialização no Brasil. Os resultados para tal parâmetro, foram inferiores em 
relação aos frutos analisados por Vera et al. (2007), no estado de Goiás, e por Nascimento 
& Cocozza (2015), no oeste da Bahia, se esses os que apresentaram pH mais próximo do 
pH observado na polpa dos pequizeiros coletados.

A acidez titulável total (ATT) foi utilizada, nesse estudo, para dosar o teor de ácidos 
orgânicos presente na polpa de frutos e de produtos processados de frutas (LIMA et al., 
2015). A presença desses ácidos é um fator indispensável para a conservação de alimentos, 
por possuir ação antioxidante, além de atribuir caráter ácido ao sabor dos alimentos. A aci-
dez titulável total nos frutos coletados variaram de 0,83 % até 1,16 %, com média de 0,33 
% por grama de polpa. Porcentagem esta que se aproximaram, aos resultados obtidos por 
Nascimento & Cocozza (2015), no oeste da Bahia.

O °Brix nos fornece o teor de açucares presentes na polpa, vale ressaltar que essa 
medida não fornece dados exatos da concentração de açucares, uma vez que as amostras 
se tratam de uma mistura de diversas substâncias (LIMA et al., 2015). Dentre as amostras 
avaliadas, os teores de açucares dissolvidos, variaram entre 13 % e 6 %, com média de 9,2 %, 
Valores semelhantes aos dos pequis do oeste da Bahia (NASCIMENTO & COCOZZA, 2015).
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CONCLUSÃO

Observando apenas o formato dos frutos pode-se afirmar que a matriz que apresentou 
frutos com melhores características foi a de número 14, devido à alta relação entre a esfe-
ricidade percentual dos frutos e dos pirênios e um volume relativamente baixo em relação 
às demais matrizes, o que poderia levar a uma melhor adequação a processos industriais.

Tendo em vista o rendimento da polpa e da castanha em relação à massa total do fruto, 
a matriz que forneceu frutos com melhores características foi a de número 17, que apesar 
de não possuir o maior rendimento percentual de polpa dentre as matrizes amostradas, 
apresentou frutos com maior relação entre o rendimento de polpa e de castanha. Sendo 
assim, a matriz 17 se mostra como forte candidata a possíveis melhoramentos genéticos.

Os parâmetros físico-químicos se mantiveram próximos aos resultados encontrados 
por pesquisadores em outras regiões.
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RESUMO

O interesse por alimentos que tragam benefícios à saúde além de proporcionar sen-
sações agradáveis está cada vez maior. Diversos são os compostos responsáveis por 
essas características sensoriais e são conhecidos como compostos voláteis. Diversas 
são os métodos de extração destes compostos de interesse onde podemos destacar a 
microextração em fase solida. A identificação por sua vez pode ser realizada por meio 
de cromatografia gasosa acoplada a um espectro de massas. Desta forma este traba-
lho buscou apresentar em forma de um breve referencial teórico informações a cercas 
destas técnicas. A busca foi realizada em bases de dados das quais foram extraídos 37 
trabalhos. Assim considera-se que com avanço das exigências dos consumidores há a 
necessidade de explorar de forma mais detalhada os compostos presentes nas matrizes 
alimentares que possam contribuir para uma melhor experiência dos mesmo e a croma-
tografia gasosa acoplada com a espectrometria de massa torna-se uma excelente opção 
por ser uma técnica que fornece resultados de forma rápida, fácil.
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INTRODUÇÃO

O aroma é uma característica apreciada da fruta, e o sabor volátil desempenha um 
papel fundamental na determinação da percepção e aceitabilidade dos produtos à base de 
frutas pelos consumidores ( ASSUNÇÃO et al., 2020, CHEN et al., 2018, GARCÍA et al., 
2016). Em frutas muitos fatores influenciam o perfil de substâncias voláteis presentes como 
o tipo da espécie, a variedade, o clima, o grau de maturação bem como o manuseio pré e 
pós-colheita. No período de maturação e armazenamento, esses compostos são formados 
por várias vias metabólicas oriundos de precursores como ácidos graxos, aminoácidos, 
carboidratos e isopropanoides (BICAS et al., 2011; JIANG; SONG, 2010).

Os padrões de qualidade e aceitação das bebidas e alimentos pelos consumidores 
envolvem vários parâmetros como aparência, cor, textura, valor nutricional e flavor, sendo 
este último resultante da combinação do aroma e do sabor (gosto). Em frutos os açúcares, 
ácidos, sais e compostos amargos são responsáveis pelo sabor, ao passo que ácidos car-
boxílicos, álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres e terpenos os principais representantes dos 
compostos voláteis (COVs) (BICAS et al., 2011; GARCÍA et al., 2019, SILVA et al., 2019, 
GARCIA et al., 2021), que conferem o aroma característico. Compostos voláteis diferentes 
estão presentes em baixíssima quantidade nas frutas, mas devido à grande sensibilidade e 
complexidade do sistema olfatório, torna-se possível distinguir os alimentos pelo seu aroma. 
São termolábeis e abundantes no fruto maduro (JANZANTTI, 2004; JIANG; MARIANO et al., 
2020, RAMOS et al., 2020, SONG, 2010; SANTOS, 2015).

Existe uma variedade de métodos para a extração de compostos orgânicos voláteis. 
Podendo ser citados aqueles que incluem destilação a vácuo, destilação e concentração si-
multânea dos voláteis, análises do headspace estático e dinâmico (QUEIROGA et al., 2005), 
onde podemos destacar a microextração em fase sólida no modo headspace (HP-SPME). 
Este método de extração se destaca por fornecer resultados suficientes para uma ampla 
faixa de concentrações e analitos, mesmo sendo de execução rápida e simples ( BOTTI 
et al., 2019, FRANZIN et al., 2020, MERKLE; KLEEBERG; FRITSCHE, 2015, NASCIMENTO 
et al., 2021). Em paralelo a isto, a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de mas-
sa (GC-MS) é um método de escolha para a análise destes COV’s extraídos em diversas 
áreas. MS é uma técnica de detecção bem estabelecida para impressões digitais de COV’s, 
uma vez que fornece informações de fragmentação específicas, que podem ser usadas para 
identificação de compostos (ZANELLA et al., 2021).

Este último é um método de extração vantajoso por ser rápido, simples, sem a utilização 
de solvente, porém sensível, fornecendo assim resultados suficientes para uma ampla faixa 
de concentrações e analitos (MERKLE; KLEEBERG; FRITSCHE, 2015). A microextração é 
realizada por meio da utilização de uma fibra extratora podendo ser de diferentes polaridades, 
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sendo a eficiência da extração relacionadas à polaridade dos compostos presentes na amos-
tra. Estudos mostram que a fibra semipolar Polidimetilsiloxano/ Divinilbenzeno semipolar 
(PDMS/DVB) é uma das que apresentam melhores resultados na extração de compostos 
como os terpenóides (FRANCISCO et al., 2020; GARCÍA et al., 2019), uma das principais 
classes responsáveis pelo flavor. A detecção dos voláteis extraídos é realizada por meio da 
cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-MS) (OLIVEIRA JÚNIOR 
et al., 2020, RAMOS et al., 2021, ROCHA et al., 2019, VIANA et al., 2018).

Desta forma, este capítulo busca apresentar em forma de um breve referencial teórico, 
informações sobre microextração em fase sólida no modo headspace para a extração de 
compostos orgânicos voláteis com consequente identificação utilizando cromatografia gasosa 
acoplada a espectrometria de massas.

DESENVOLVIMENTO

O presente estudo de referencial foi realizado a partir de consultas a trabalho relacio-
nados à extração de compostos orgânicos voláteis utilizando micro extração em fase sólida 
SPME, nas bases de dados PubMed, Scielo, Science direct e Periódicos CAPES. A estratégia 
de busca foi realizada a partir do uso de termos livres com auxílio de operadores booleanos 
de acordo com cada plataforma.

Foram incluídos trabalhos que descreviam sobre o assunto e a metodologia de interesse 
independente do ano de publicação. Considerou-se artigos científicos, teses, dissertações 
e capítulos de livros. Sendo inicialmente pré-selecionados por meio dos títulos e resumos e 
em momento posterior quando realizada a leitura dos trabalhos na íntegra para uma seleção 
mais criteriosa.

RESULTADOS

No total foram selecionados 37 trabalhos para a elaboração deste breve referencial 
teórico. Os trabalhos foram organizados para a elaboração do texto de forma que abordasse 
sobre os compostos orgânicos voláteis, o método de microextração em fase sólida destes 
compostos e a análise destes por cromatografia gasosa.

Compostos orgânicos voláteis (VOC’s)

Os Compostos Orgânicos Voláteis ou do inglês “Volatile Organic Compounds”, repre-
sentados pela sigla VOC’s, são todos aqueles compostos que possuem carbono na com-
posição e temperatura de ebulição entre 50 e 260ºC. Estes compostos são responsáveis 
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pela formação do aroma e sabor característico de um alimento, exercendo grande influência 
sobre a qualidade sensorial do produto, como sabor, odor, textura/consistência e aparência 
(SILVA; CENDES, 2007).

O sabor é uma característica predominante na aceitação final do produto, é uma res-
posta integrada às sensações do gosto e do aroma. O gosto é atribuído aos compostos não 
voláteis presentes nos alimentos, que determinam os gostos básicos (doce, salgado, azedo e 
amargo). Já o aroma é bem mais complexo e deve-se a dezenas ou centenas de substâncias 
voláteis, representados por várias classes químicas, incluindo os ésteres, alcoóis, aldeídos, 
cetonas, terpenos, entre outros. Estas substâncias são termolábeis com propriedades físico-
-químicas diferentes e, nos alimentos encontram-se presentes em quantidades extremamente 
diminutas (FRANCO; JANZANTTI, 2003; FRANCO; RODRIGUEZ-AMAYA; LANÇAS, 2004).

A percepção do aroma depende do impacto de cada um desses compostos, mas geral-
mente é o balanço global entre eles. Nenhum constituinte individual é totalmente responsável 
pelo aroma característico de uma determinada matriz, mas em alguns produtos existem um 
ou mais componentes que, sozinhos, lembram a qualidade característica de seu aroma, e 
são chamados de compostos carácter-impacto. Os demais compostos necessários para se 
obter o sabor pleno são chamados de compostos constituintes (FRANCO, 2003).

De forma geral, os frutos apresentam uma composição bastante complexa de cons-
tituintes voláteis. Frutas que são pouco conhecidas fora dos trópicos apresentam frequen-
temente importância regional, mas a demanda por sabores novos e exóticos tem atraído a 
atenção das indústrias dos aromas para caracterização dos compostos voláteis de novas 
frutas. É sabido que apenas uma fração dos compostos voláteis está envolvida diretamente 
na qualidade do aroma e sabor das frutas, dentre estes, apresentando impactos odoríferos 
distintos (FRANCO, 2003).

A classe dos terpenos se destaca em relação a essas características. As moléculas de 
terpenos são alquenos naturais e, a presença de oxigênio no composto o configura como 
terpenóide, sendo classificados em variadas funções orgânicas como ácidos, álcoois, aldeí-
dos, ésteres, cetonas, lactonas, óxidos (epóxidos) e fenóis (MOGHADDAM; MEHDIZADEH, 
2016, RODRIGUES et al., 2021, SANTOS et al., 2020).

O conhecimento da composição de voláteis associada às ferramentas sensórias permite 
selecionar os compostos importantes para descrever a qualidade de um determinado fruto. 
Este segmento de pesquisa apresenta particular relevância, pois tem auxiliado na seleção 
de cultivares, denominação de origem, no manejo pré e pós-colheita, bem como no benefi-
ciamento de frutas (DAMIANI et al., 2009; DE SOUSA GALVÃO et al., 2011; WANG et al., 
2009; WELDEGERGIS et al., 2011).
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Microextração em fase sólida-headspace (SPME-HS)

A tecnologia avançou consideravelmente no campo da análise de alimentos, surgindo 
equipamentos e métodos eficientes como a cromatografia gasosa, a cromatografia líquida 
de alta performance e a combinação de ambos com a espectrometria de massa. Entretanto, 
essas técnicas não são capazes de realizar a análise direta da amostra, sendo necessário 
uma etapa de preparação que consiste na extração, concentração, fracionamento e isola-
mento dos analitos (KATAOKA; LORD; PAWLISZYN, 2000).

Existem vários métodos de preparo de amostra que permitem realizar essa extração 
como o headspace estático, headspace dinâmico, extração por fluido supercrítico, desti-
lação, membranas de diálise e extração com solventes. Porém, esses métodos requerem 
longo tempo e/ou utilizam grande quantidade de solventes (GUTIÉRREZ-ROSALES, 2010; 
KATAOKA; LORD; PAWLISZYN, 2000).

Dentre as técnicas de preparo de amostras, merece destaque a microextração em 
fase sólida, (SPME, do inglês solidphase microextraction). A SPME é uma técnica simples 
e rápida que integra amostragem, extração, pré-concentração e introdução da amostra no 
sistema cromatográfico em uma única etapa, além disso, o custo de extração é relativamente 
baixo. A técnica foi desenvolvida em 1990 por J. Pawliszyn e colaboradores, na Universidade 
de Waterloo, em Ontário, no Canadá (ARTHUR; PAWLISZYN, 1990; MOHAMMADI; YAMINI; 
ALIZADEH, 2005; PAWLISZYN, 1997).

A SPME baseia-se na extração e concentração rápida de compostos orgânicos volá-
teis e semi-voláteis sem a utilização de solventes orgânicos. Este tipo de extração envolve 
a adsorção/absorção de analitos presentes numa matriz aquosa para uma fibra de sílica 
fundida ou fibra recoberta com polímero não volátil (equilíbrio de adsorção e partição, respec-
tivamente) revestida por uma camada polimérica (fase estacionária) com sua subsequente 
dessorção imediatamente antes da análise cromatográfica (ALMEIDA et al., 2004; KATAOKA; 
LORD; PAWLISZYN, 2000; NASCIMENTO et al., 2018).

A fibra de sílica é um filamento capilar que fica protegida no interior de uma agulha oca 
(tubo hipodérmico retrátil), adaptada em um dispositivo especial denominado de holder. O hol-
der é um equipamento robusto utilizado em inúmeras análises, o qual apresenta a forma de 
uma seringa. Na extremidade oposta do dispositivo, existe uma espécie de parafuso (hub), 
que é usado para conectar a fibra ao equipamento (holder), possuindo uma cor específica 
para cada tipo de revestimento de fibra (KATAOKA; LORD; PAWLISZYN, 2000; VALENTE; 
AUGUSTO, 2000). A fibra de sílica pode ser substituída por outros tipos de polímeros ou por 
motivos de desgaste, de acordo com as características físico-químicas do(s) analito(s)-alvo, 
já à altura da agulha pode ser ajustada de acordo com a finalidade ou com o local onde será 
inserida (ALMEIDA et al., 2004; VALENTE; AUGUSTO, 2000).
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O processo SPME é muito simples. A fibra é exposta pela movimentação de um êm-
bolo na matriz da amostra, onde é estabelecido um equilíbrio dos analitos entre a matriz da 
mostra e a fibra. A extração dos analitos é feita no modo headspace, onde a fibra não entra 
em contato direto com a matriz analisada, isto permite que a fibra não seja danificada, com 
a adsorção de compostos que não seriam termicamente dessorvidos quando a fibra fosse 
exposta no cromatógrafo. Este tipo de extração consiste em um recipiente (vial) lacrado com 
septo (geralmente feito de silicone), onde a amostra é armazenada (NASCIMENTO et al., 
2018; VICHI et al., 2003).

Em seguida, é perfurado o septo do recipiente com a agulha do holder, e o êmbolo do 
equipamento é pressionado para expor a fibra diretamente na matriz da amostra (ALMEIDA 
et al., 2004; DE FÁTIMA ALPENDURADA, 2000). A seguir, os analitos da amostra são con-
centrados no revestimento polimérico da fibra, através de um processo de adsorção. Após 
um determinado tempo de exposição da amostra, a fibra é retraída para o inferior da seringa 
e a agulha retirada do recipiente. Posteriormente, a agulha do holder é inserida no injetor 
do cromatógrafo a gás e a fibra é exposta novamente, sendo os analitos dessorvidos em 
virtude da alta temperatura e conduzidos pelo gás de arraste até a coluna cromatográfica 
(NASCIMENTO et al., 2018). O procedimento descrito pode ser observado na Figura 1.

Figura 1. Procedimento SPME na extração e dessorção de analitos no injetor de um cromatógrafo a gás.

Fonte: Autores (2021).

Para melhorar a eficiência da extração e otimização da SPME é necessário fazer 
uma boa escolha da fibra. Atualmente, estão disponíveis no mercado, fibras com revesti-
mentos, espessuras e polaridades, especificas para a extração de determinadas classes 
de compostos (VAS; VÉKEY, 2004). Dentre as fibras mais utilizadas distinguem-se o poli-
dimetilsiloxano (PDMS), poliacrilato (PA), polidimetilsiloxano-divinilbenzeno (PDMS-DVB), 
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carbowax/divinilbenzeno (CW/ DVB), carboxen/polidimetilsiloxano, carbowax-templated resin 
(CW/TPR), (CAR/PDMS), divinilbenzeno/carboxen/polidimetilsiloxano (DVB/CAR/PDMS) e 
polidimetilsiloxano-carboxen (PDMS /CAR) (NASCIMENTO et al., 2018; SILVA et al., 2021, 
SILVA et al., 2020, SILVA et al., 2019, VAS; VÉKEY, 2004).

Além do revestimento da fibra e modo de operação, devem ser consideradas as con-
dições de dessorção (tempo e temperatura), tempo de extração, temperatura de extração, 
velocidade de agitação, volume de amostra, assim como o volume do headspace (GARCÍA 
et al., 2019; SILVA et al., 2019, GARCÍA et al., 2021). Deve-se destacar que o tempo de 
extração afeta positivamente a concentração dos analitos até atingir o ponto de equilíbrio, 
mas se os níveis forem muito aumentados pode ocasionar a dessorção (MESQUITA et al., 
2017; SANCHEZ-PALOMO; DIAZMAROTO; PEREZCOELLO, 2005).

Uma das principais vantagens do método SPME-HS é a rápida e fácil utilização e a 
diminuição no tempo do preparo das mostras, além das fibras serem reutilizáveis, contudo, 
dependeram do tipo de aplicação a que estão sujeitas, da complexidade da matriz da amostra 
e das condições experimentais, podendo ter maior rendimento através do seu condiciona-
mento (VAS; VÉKEY, 2004).

Cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-MS)

A cromatografia, derivada das palavras gregas χρώμα: chroma (cor) e γραφειν: grafein 
(escrita). É uma técnica de separação no qual os componentes a serem separados são dis-
tribuídos entre duas fases: uma fase estacionária (sólida ou líquida) e uma fase móvel (gás), 
que se move em uma direção definida (NASCIMENTO et al., 2018). A partir da década de 
50 a cromatografia teve destaque, sendo introduzida em 1952 por Synger e Martin por seus 
trabalhos de invenção da cromatografia de partição (JAMES; MARTIN, 1952).

Gases ou substâncias volatilizáveis podem ser separados utilizando-se a técnica de 
“Cromatografia a Gás”, “Cromatografia em Fase Gasosa” ou, simplesmente, “Cromatografia 
Gasosa” (COLLINS; BRAGA; BONATO, 1997). A cromatografia gasosa (GC) é uma das téc-
nicas mais utilizadas em análises qualitativas e quantitativas, permitindo o estudo de compos-
tos orgânicos voláteis (COVs), semi-voláteis, e simultaneamente não termolábeis. Em 1970, 
a GC foi dividida em líquida (fase móvel = líquido) e gasosa (fase móvel = gás), onde a fase 
móvel pode ser um gás (hélio, hidrogénio ou nitrogênio), enquanto a fase estacionária é um 
líquido de elevado ponto de ebulição que envolve o material sólido inerte (ARAÚJO, 2004).

Na GC a fase móvel (gás) serve apenas para arrastrar os analitos pela coluna cro-
matográfica, devido a que não interage com a amostra pois apenas eluirá por uma fase 
estacionária sólida ou líquida, classificando a GC em dois tipos: cromatografia gás-sólido e 
cromatografia gás-líquido (BONATO, 2006; PERES, 2002).
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Na cromatografia gás-sólido há maior efetividade na separação dos analitos devido à 
interação individual de cada componente da mistura com a fase estacionaria. A interação 
dos analitos se dá através da similaridade com os componentes da fase estacionaria, as-
sim como com a temperatura em que cada componente passa para a fase gasosa. Já na 
cromatografia gás-líquido, o gás passa por uma coluna com um líquido de alta viscosidade 
revestindo as suas paredes internas (NASCIMENTO et al., 2018).

Os principais componentes de um cromatógrafo a gás são: sistema de injeção, cilindro 
de gás, coluna cromatográfica, forno, detector e sistema de aquisição de dados (Figura 3).

Figura 2. Representação esquemática de um sistema de cromatógrafo a gás (GC).

Fonte: Autores (2021).

O gás de arrastre deve ser de alta pureza, inerte e adequado ao tipo de detector. O de-
tector possuir boa estabilidade, sensibilidade adequada, reprodutibilidade, tempo de res-
posta curta e facilidade de utilização. O fluxo de gás de arrastre é controlado por válvulas 
de medição de gás, o qual varia segundo o tipo de coluna (empacotadas ou capilares) 
(NASCIMENTO et al., 2018).

Os tipos de injeção da amostra são diversos, sendo que os mais utilizados operam 
por vaporização com temperatura programada (PTV) ou por vaporização isotérmica com ou 
sem repartição de fluxo (split/splitless) (CARDOSO; NETO, 1989). Na injeção PTV são intro-
duzidos grandes volumes de amostra proporcionando grade sensibilidade. Na vaporização 
isotérmica no modo splitless toda a amostra injetada é introduzida na coluna, a diferença do 
modo split, onde a amostra após ser vaporizada é dividida em duas frações, onde a menor 
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entra na coluna e a maior é eliminada. O sistema injeção pode ser automático ou manual 
(CARDOSO; NETO, 1989).

No que se refere a coluna, esta é classificada em recheadas (empacotada) ou capilar 
e é escolhida de acordo as propriedades do analito (polaridade, peso molecular, volatilidade 
e quantidade de analitos) presentes na amostra. As colunas recheadas são confeccionadas 
com aço inoxidável ou vidro e utilizam um fluxo entre 25 e 150 mL/min, enquanto as colunas 
capilares podem ser fabricadas com vidro, aço inoxidável ou sílica fundida (SiO2) e utilizam 
fluxo de 1 a 25 mL/min, contudo, as colunas capilares são mais rápidas e eficientes, propor-
cionando melhor resolução, sensibilidade e menor tempo de análise, quando comparadas 
com as recheadas (NASCIMENTO et al., 2018; SKOOG et al., 2008).

O comprimento das colunas pode variar entre 2 e 100 m, onde o diâmetro interno pode 
chegar a medir de 0,10 a 0,75 mm. Dentro do forno, as colunas são encontradas enroladas 
em bobinas com diâmetros de 10 a 30 cm, sendo a temperatura do forno quem permitirá 
a separação dos compostos, podendo ocorrer em temperatura isotérmica (temperatura 
constante) ou por gradiente de temperatura (rampa de temperatura) (SKOOG et al., 2008).

Referente aos detectores, estes estão localizados após a coluna cromatográfica e tem 
como função principal detectar constituintes da mistura após a separação na coluna que 
estão presentes no gás eluente. Suas principais características são sensibilidade adequa-
da, boa estabilidade e reprodutibilidade, tempo de resposta curta e facilidade de utilização. 
Portanto, o uso de um detector adequado na saída da coluna torna possível a detecção 
e quantificação dessas substâncias, gerando como resposta o cromatograma (COLLINS; 
BRAGA; BONATO, 2006; SKOOG et al., 2008).

Existem diversos tipos de detectores, dentre os que se destacam o detector por ioniza-
ção em chama (FID); detector por condutividade térmica (TCD); detector por captura de elé-
trons (ECD); detector de nitrogênio e fósforo (NPD); detector por fotoionização (PID); detector 
fotométrico de chama (FPD); detector por condutividade eletrônica de hall (ELCD, Hall) e de-
tector por espectrometria de massas (DEM ou MS), entre outros (NASCIMENTO et al., 2018).

O acoplamento de duas técnicas analíticas, chamadas também de técnica hifenada, dão 
resultado a uma técnica mais rápida e eficaz quando comparadas com as técnicas conven-
cionais, pois as técnicas hifenadas requerem de quantidades menores de amostras. A hife-
nação da GC x MS permite a separação e a elucidação dos mais diversos tipos de misturas, 
sem utilização de padrões da amostra para identificação, estes sendo apenas necessários 
para a quantificação (RODRIGUES et al., 2006). Além disso, o acoplamento das técnicas 
oferece fácil operação, sensibilidade mais alta, rapidez na análise e excelentes resultados 
quantitativos e qualitativos, assim como custo moderado (NASCIMENTO et al., 2018).
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O MS é constituído geralmente de três partes fundamentais: fonte de ionização, de-
tector e analisador. Na fonte de ionização a amostra a analisar é introduzida, transferindo 
os íons para o analisador do MS, logo são separados de acordo com a razão massa/carga 
(m/z), mediante a ruptura das moléculas em fragmentos devido a um alto potencial aplicado 
geralmente 70 eV e, em seguida, transferidos ao detector (WILSON; WALKER, 2010).

O detector monitora e amplifica a corrente de íons, transmitido o sinal para o sistema 
de dados, onde serão registrados na forma de espectros de massas (valores m/z dos íons) 
em função da sua intensidade, e posteriormente comparados com o banco de dados (biblio-
teca). A biblioteca permite a identificação da estrutura pela comparação entre os espectros 
do analito e o banco de dados, gerando uma probabilidade de confirmação da identidade 
do composto (NASCIMENTO et al., 2018; WILSON; WALKER, 2010).

No GC-MS são empregados diversos métodos de ionização, isto de acordo com a sua 
volatilidade e estabilidade térmica. Dentre os métodos mais utilizadas são a ionização por 
impacto de elétrons (IE), a ionização química (IQ), a ionização e dessorção laser assistida 
por matriz (MALDI), e a ionização por electrospray (ESI) (HARRIS, 2003; NASCIMENTO 
et al., 2018; SKOOG et al., 2008).

O método IE é a técnica mais utilizada na produção de íons para GC-MS. Na IE o 
analito é bombardeado com elétrons de alta energia (70 eV), absorbendo esta energia para 
logo ser ionizado pela remoção de um único elétron (M+). Neste processo o gasto de energia 
é de 10 eV, obtendo a fragmentação dos analitos com o restante da energia (CHIARADIA; 
COLLINS; JARDIM, 2008; WILSON; WALKER, 2010).

No que se refere ao analisador de massas, os mais comum são o quadrupolo (Q) 
e armadilha de íons (ion trap -IT), mas também existem os analisadores: tempo de voo 
(TOF), setor eletrostático (E) e setor magnético (B), ressonância ciclotrônica de íons por 
transformada de Fourier (FT-ICR) (HARRIS, 2003; SKOOG et al., 2008). O acoplamento 
do MS a um sistema cromatográfico tem a vantagem de responder a todos os compos-
tos voláteis e semi-voláteis. Geralmente, o espectrômetro de massas é utilizado em duas 
formas: no modo varredura completa (Full Scan) e monitoramento seletivo de íons (SIM) 
(NASCIMENTO et al., 2018).

Na detecção por varredura (Full Scan), a aquisição contínua do espectro total de 
massas é programada de forma a analisar todas as massas do seu espectro de operação 
ou dentro de uma faixa determinada de m/z., permitindo a identificação de compostos em 
amostras desconhecidas mediante a biblioteca de referência (NIST e Wiley Mass Spectral 
Library). Já o modo SIM, permite elevada sensibilidade e seletividade na MS apenas para 
determinados analitos, sendo selecionados fragmentos de maior intensidade e monitorados 



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

78 79

em intervalos próximos ao tempo de retenção do composto, aumentando a resposta do 
detector (HARRIS, 2003, 2012; NASCIMENTO et al., 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O interesse por uma alimentação saudável e as evidências científicas de que os ali-
mentos funcionais são benéficos para a saúde, tornam a busca por estes alimentos um dos 
caminhos a seguir para a melhoria da qualidade de vida, entretanto os parâmetros sensoriais 
também são levados em consideração.

Cada espécie vegetal ou alimentos possui características únicas que podem nos trazer 
sensações muito agradáveis. O conhecimento a cerca do perfil de compostos orgânicos vo-
láteis de um alimento ou espécie vegetal, é de suma importância uma vez que este compõe 
o flavor o qual é um dos principais critérios de aceitação por parte do consumidor. Também, 
o perfil pode ser utilizado nos processos de validação de formulações, verificação de pro-
cesso de adulteração, identificar a origem do produto e o grau de degradação do alimento.

A tecnologia vem avançando ao longo dos anos e com isso o surgimento de novas 
técnicas e equipamentos. Neste contexto a cromatografia gasosa acoplada com a espec-
trometria de massa vem recebendo maior atenção. Esta técnica tem se mostrado muito efi-
ciente e recebido destaque devido à sua facilidade e rapidez na execução além de fornecer 
resultados representativos.
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RESUMO

Objetivo: Estudar a composição química das amostras de mostos obtidos de uma vinícola 
do município de Bento Gonçalves-RS. Metodologia: As amostras de mostos de varie-
dades de uvas foram avaliadas para análise clássica: °Brix, pH, acidez titulável, relação 
°Brix/acidez. Os elementos minerais sódio e potássio foram analisados por emissão de 
chama e intensidade da cor por colorimetria. Foram identificados os compostos voláteis 
(COVs) em diferentes cultivares de mosto de uvas de Vitis labrusca. A composição volátil 
foi extraída pelo método de microextração em fase sólida no modo headspace (SPME-
HS), utilizando a fibra polidimetilsiloxano/ ivinilbenzeno (PDMS-DVB). A separação e 
identificação dos compostos voláteis foram realizadas através de cromatografia gasosa 
acoplada a espectrometria de massa (GC-MS). Resultados: Os resultados mostraram 
a identificação de compostos pertencentes às seguintes classes químicas: ácidos car-
boxílicos (ácido octanóico e decanóico), álcoois (4-penten-2-ol e benzenotanol), cetonas 
(ionona), furanos(5-(Hidroximetil)furan-2carbaldeído), ésteres (caproato de etilo e ácido 
ácetico), monoterpenos (2-etenil-6-metil-5-hepten-1-ol e p-menth-1-en-4-ol) e sesquiter-
penóides (α-selineno e -2epi-γ-Eudesmol), totalizando vinte e cinco compostos voláteis, 
sendo esta quantidade de compostos extraídos em cada classe, os ésteres (10), mo-
noterpenos (5) foram os mais numerosos. Conclusão: A microextração em fase sólida 
mostrou-se uma técnica reprodutível,sensível e de resposta rápida para a identificação 
de biomarcadores químicos em mostos de diferentes cultivares de uvas.
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INTRODUÇÃO

A viticultura brasileira ocupa uma área de 78 mil hectares, com vinhedos implantados 
desde o extremo Sul até regiões próximas à Linha do Equador, dentre essas regiões a 
que mais se destaca é o Rio Grande do Sul, considerado o maior produtor de uvas do país 
(MELLO, 2017). No Brasil, a viticultura encontra-se constantemente em expansão, a produção 
de uva é destinada principalmente para o consumo in natura e também para elaboração de 
vinhos, sucos e derivados (COPELLO, 2017) (MELLO, 2016).

A uva, fruto da videira, pertence à Família Vitaceae e ao gênero Vitis. Dentre as uvas 
cultivadas, as que são consideradas mais comuns são Vitis labrusca L. (americanas) e Vitis 
vinifera L. (europeias). As cultivares de uvas americanas (Vitis labrusca) são amplamente 
utilizadas para consumo in natura e para produção de vinhos comuns e as europeias para 
produção de vinhos finos (LEÃO et al., 2012).

As uvas Vitis labrusca apresentam maior rusticidade quanto à susceptibilidade a doen-
ças (Moraes, 2003). Além disso, elas adaptam-se mais facilmente as condições climáticas, 
apresentando menor custo de produção e também conferem aos sucos características que 
são mais apreciadas pelos consumidores em relação as Vitis viníferas.

No Brasil, o suco de uva é elaborado principalmente com uvas americanas e/ou híbri-
das, com destaque para Bordô, Concord e Isabel (Vitis labrusca). Além destas cultivares, 
existem outras também utilizadas, tais como, a BRS Rúbea, BRS Cora e a BRS Violeta, 
lançadas pela Embrapa Uva e Vinho, e ainda os clones Isabel Precoce e Concord Clone 30 
para elaboração de sucos de uvas tintas (RIZZON e MENEGUZZO, 2007).

A vitivinicultura brasileira começou a produção de sucos utilizando uvas do grupo das 
espécies americanas (Vitis aestivalis, Vitis labrusca, Vitis bourquina) e híbridos existentes 
na Serra Gaúcha, sendo uma das alternativas para o aproveitamento da uva usada princi-
palmente, para a elaboração de sucos de uva integral.

O aroma é um atributo decisivo na seleção e aceitação de alimentos e bebidas, sendo 
percebidos pelo sentido retronasal e gustativo, de modo que a demanda por novos sabo-
res tem atraído a atenção da indústria de aromatização para caracterização de compostos 
voláteis que são responsáveis pelo sabor característico do fruto, o que explica a impor-
tância que eles desempenham na qualidade dos frutos e seus derivados (THOMAZINI e 
FRANCO, 2000, NARAIN et al., 2004). Em frutas, o aroma é uma das propriedades im-
portantes mais apreciadas pelos consumidores, além de indicar o estado de conservação 
adequado, estágio de maturação desejável e sinalizar perdas decorrentes da degradação 
térmica (CANUTO et al., 2009).

Nos produtos alimentícios, existe uma diversidade de compostos responsáveis pelo 
seu aroma e pelo seu sabor, esses apresentam diferentes estruturas químicas que são 
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derivadas dos principais constituintes dos alimentos, assim, suas características específicas 
são eficazes para estimular os receptores dos reflexos de gosto e de odor, produzindo uma 
resposta sincronizada e integrada, conhecida por sabor ou ainda por flavour (QUEIROGA 
et al., 2005). Nos alimentos o aroma é composto por complexa mistura de dezenas ou até 
mesmo centenas de compostos voláteis (BIANNCHIN, 2015).

Existem diversas técnicas de extração de voláteis, como a extração em fase sólida 
(SPE), que consiste em separação de líquido-sólido, uma outra técnica conhecida é a ex-
tração sortiva em barra magnética, utilizada em amostras aquosas livre de solvente. Dentre 
outras técnicas existentes, a microextração em fase sólida (SPME), vem sendo amplamente 
utilizada e consiste na partição do analito entre a amostra e um microcomponente extrator, 
consistindo em uma fase polimérica que pode ser líquida ou sólida que envolve uma fibra, 
sendo essa de sílica fundida, dentre suas vantagens, estão o fato de a técnica não necessitar 
de instrumentos analíticos sofisticados, além de não utilizar solventes orgânicos e permitir 
a reutilização das fibras extratoras utilizadas (GARCIA et al., 2021, GARCIA et al., 2020; 
GARCIA et al., 2018; SILVA et al., 2018; GARCIA et al., 2016; BIANNCHIN, 2015).

A determinação dos compostos voláteis possibilita o desenvolvimento de novas formu-
lações de aroma, para tal, existem técnicas como a microextração em fase sólida (SPME), 
que não induz modificações durante a extração dos compostos. Este tipo de extração adsorve 
os analitos em uma fibra de sílica revestida com polímero, a qual é inserida no headspace 
(HS) para posterior dessorção térmica, injetando os analitos num cromatógrafo gasoso (GC) 
que acoplado a espectrometria de massas (MS) propicia rapidez e praticidade na análise 
do perfil volátil dos frutos.

OBJETIVO

Caracterizar a composição físico-química e química de mostos de uvas das cultivares 
de Vitis labrusca (Bordô, Concord e Isabel) e identificar o perfil dos compostos voláteis em 
mostos dessas cultivares.
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MÉTODOS

1. Caracterização e avaliação de compostos voláteis.

Amostras

As amostras de mosto de uvas de cultivares Vitis labrusca (cv. Bordô, cv. Concord 
e cv. Isabel) foram fornecidas pela Embrapa Uva e Vinho do Rio Grande do Sul durante o 
mês de agosto de 2016.

A microextração em fase sólida (SPME)

Com relação à técnica SPME, Chiron e colaboradores realçaram que esta técnica 
de extração, além de dispensar o uso de solventes é simples, rápida e eficiente. Tem sido 
empregada para essas operações que criam o elo entre a matriz química e o instrumental 
analítico, sendo particularmente interessante para a Cromatografia Gasosa (GC). Portanto, 
a viabilização da análise por GC depende de um método adequado de preparo da amos-
tra. A SPME tem alto poder de concentração (adequando-se a sensibilidades dos detectores 
de GC), é aplicável a muitos tipos de analitos e facilita o transporte do material extraído para 
o cromatógrafo (NASCIMENTO et al., 2021; RAMOS et al., 2021a; RAMOS et al., 2021b; 
MARIANO et al., 2020; RAMOS et al., 2020; SANTOS et al., 2020; SILVA et al., 2020 
GARCIA et al., BOTTI et al., 2019; SILVA et al., 2018; VIANA et al., 2018; GARCIA et al., 
2018; GARCIA et al., 2016).

É uma técnica cujo fundamento é a retenção dos analitos de interesse sobre uma fase 
estacionária, que se encontra ligada ou depositada em uma microfibra capilar de sílica fundida.

Para extração dos compostos voláteis, foi utilizado o método de microextração em fase 
sólida no modo headspace (HS-SPME), com a fibra semipolar polidimetilsiloxano/ divinil-
bezeno (PDMS/DVB) de 65 µm, foi condicionada de acordo com as instruções fornecidas 
pelo fabricante (SUPELGO).

Preparação das amostras

Utilizou-se os mostos de uva fornecidos pela Embrapa Uva e Vinho, foram pesadas 
2,0 g do mosto de uva Vitis labrusca (Bordô, Concord e Isabel), e colocados em frascos de 
20 mL, próprio para SPME, selados com lacre de alumínio e septo de borracha.

Em seguida, colocou-se o frasco de 20 mL num bloco de alumínio e aqueceu-se a 60ºC 
em uma chapa de aquecimento. Deixando 5 minutos de aquecimento e equilíbrio, após este 
tempo a fibra de SPME adaptada a um holder foi exposta no modo hedspace, durante um 
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tempo de 15 minutos. Em seguida, o sistema contendo a fibra foi retirado e inserido, manual-
mente no injetor do cromatógrafo gasoso, ficando exposta por 5 minutos, para a dessorção 
dos compostos orgânicos voláteis (COVs) (RODRIGUES et al., 2021; NASCIMENTO et al., 
2021; SILVA et al., 2020; SANTOS et al., 2020; OLIVEIRA JUNIOR et al., 2020; ASSUNÇÃO 
et al., 2020; ROCHA et al., 2020; BOTTI et al., 2019).

Cromatografia gasosa – espectrometria de massa (GC-MS)

As amostras de mostos de cultivares Vitis labrusca foram analisadas por meio de um 
sistema de cromatografia gasosa (Trace GC Ultra) acoplado a detector de espectrômetro de 
massas (Polaris Q) da Thermo Scientific (San Jose, CA), com analisador do tipo “ion-trap”. 
Utilizou-se como gás transportador, hélio a um fluxo constante de 1 mL min–1 por ionização 
de impacto de elétrons (IE), com energia de 70 eV. A coluna cromatográfica utilizada foi uma 
coluna capilar TR-1 MS (100% de dimetilpolissiloxano, 60 m de comprimento x 0,25 mm de 
diâmetro interno x 0,25 µm de película espessa), da Supelco (Sigma Aldrich). As condições 
de análise cromatográfica foram: temperatura do injetor 250ºC, tempo de dessorção 5 min, 
temperatura da fonte iónica 200ºC, temperatura da interface 275ºC. O aquecimento da coluna 
foi com temperatura programada: iniciou-se a 40 oC permanecendo por 2 minutos e depois 
com taxa de aquecimento de 10 °C/min até 100 °C mantendo a isoterma por 2 minutos, em 
seguida por uma taxa de aquecimento 15°C/min até 180 °C, manteve-se a isoterma por 2 
minutos e depois 15°C/min até 245°C, temperatura na qual manteve-se a isoterma por 3 
minutos (RAMOS et al., 2021; RAMOS et al., 2020; OLIVEIRA JUNIOR, 2020; XAVIER et al., 
2020; ASSUNÇÃO et al., 2020).

Os compostos voláteis foram identificados pela relação razão massa-carga (m/z) cor-
respondente a cada pico obtido no cromatograma, em cada amostra analisada e comparados 
com os espectros de massa obtidos, na qual a varredura foi de 35 a 400 m/z.

Identificação e correlação dos voláteis detectados

Os compostos voláteis foram identificados baseando-se na relação massa-carga (m/z) 
correspondente a cada pico gerado pelo cromatograma total de íons de cada amostra anali-
sada. Para tal, comparou-se os espectros de massa dos analitos encontrados, com os dados 
de espectros de massa obtidos da biblioteca NIST 2005 (National Institute of Standards 
and Technology), usando como ferramenta auxiliar os dados registrados na literatura para 
a confirmação dos compostos voláteis presentes nas amostras de mosto de cultivares Vitis 
labrusca (NASCIMENTO et al., 2021; FRANZIN et al., 2020).

Na determinação dos picos foi considerada uma relação de S/N (sinal/ruído) maior que 
50, considerando um nível de similaridade (RSI) superior a 500.
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2. Caracterização físico-química e química.

Foram avaliados três mostos de cultivares Vitis labrusca (Bordô, Concord e Isabel) 
fornecidas pela Embrapa Uva e Vinho. Para os três mostos foram avaliados os parâmetros 
físico-químicos e químicos. As determinações químicas constaram de: sólidos solúveis(ºBrix), 
acidez titulável, pH, relação sólidos solúveis por acidez titulável. Os minerais e o índice de 
cor analisados segundo os padrões de identidade e qualidade estabelecidos para as amos-
tras (BRASIL, 2000). O pH foi determinado por potenciometria seguindo a técnica da AOAC 
(2000) e os sólidos solúveis foram determinadas nas amostras por leitura em refratômetro 
e expresso em ºBrix (AOAC, 2000).

A acidez titulável (AT) foi realizada por titulação com solução de NaOH 0,1N, ex-
pressos em g de ácido tartárico/g.100mL–1de suco e a determinação da relação do teor de 
sólidos solúveis pela acidez titulável foi de acordo com a metodologia do Instituto Adolfo 
Lutz (2008). A determinação da cor foi realizada pelo sistema CIELAB utilizando colorí-
metro portátil da marca Konica Minolta CR/400-Sensing, INC-Japão (KONICA MINOLTA, 
1998). Os minerais que constituem as cinzas, sendo K e Na foram analisadas por emissão 
de chama (PERKIN-ELMER, 2000).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

• Caracterização de compostos voláteis (COVs).

Os cromatogramas dos mostos de cultivares Vitis labrusca foram apresentados nas 
Figuras 1, 2 e 3.

As principais classes químicas encontradas foram ácidos carboxílicos, álcoois, aldeí-
dos, cetonas, ésteres, furanos, terpenos e sesquiterpenóides, totalizando 25 compostos 
voláteis, sendo esta quantidade de compostos extraídos em cada classes, os ésteres (10) 
e monoterpenos (5) foram os mais numerosos. (Tabela 1)
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Figura 1. Perfil cromatograma de compostos voláteis de mosto de uva da cultivar Bordô (Vitis labrusca).

Fonte: Viana, 2017

Figura 2. Perfil cromatograma de compostos voláteis de mosto de uva da cultivar Concord (Vitis labrusca).

Fonte: Viana, 2017
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Figura 3. Perfil cromatograma de compostos voláteis de mosto de uva da cultivar Isabel (Vitis labrusca).

Fonte: Viana, 2017

Para as três cultivares investigadas, o ácido octanóico foi identificado. Os ácidos de-
canóico e nonanóico foram identificados apenas nas cultivares Bordô e Concord respecti-
vamente. Os álcoois comuns para as três cultivares avaliadas foram: 4-penten-2-ol e etanol 
benzeno. O (Z) -2-hexen1-ol foi encontrado em Concord e Isabel. Para mostos de cultivar 
de Bordô, cis-2-octano-1-al, ionona foram identificados.

Os ésteres foram os compostos mais numerosos identificados, sendo especialmente 
responsáveis pelo frescor e aroma frutado do suco. Os ésteres comuns encontrados em todas 
as variedades foram etil caproato, ácido acético fenil éster, éster metílico de ácido antranílico, 
éster etílico de ácido cáprico e ácido éster etílico de etil-2,4-decadienoato (E, Z). O ácido etil 
2-furancarboxílico foi detectado somente nos mostos de cultivares Bordô e Isabel.

Tabela 1. Compostos voláteis identificados em mosto de uva de cultivar Vitis labrusca (cv. Bordô, cv. Concord e cv. Isabel) 
através da fibra PDMS/DVB por método de microextração em fase sólida (SPME).

Nº Nome Fórmula CAS Bordô Concord Isabel
Ácidos Carboxílicos

1 Ácido octanóico C8H16O2 124-07-2 X X X

2 Ácido nonanóico C9H18O2 112-05-0 ND X ND

3 Ácido decanóico C10H20O2 334-48-5 X ND ND

Álcool

4 4-penten-2-ol C5H10O 625-31-0 X X X

5 (Z)-2-hexen-1-ol C6H12O 928-94-9 ND X X

6 Benzenotiol (feniletil álcool) C6H6S 108-98-5 X X X

Aldeído

7 cis-2-octaen-1-al C8H16 7642-04-8 X X ND

Cetonas

8 Ionona C13H20O 79-77-6 X X ND

Furano

9 5-(Hidroximetil)furan-2-carbaldeído C6H6O3 67-47-0 ND X X

Ésteres

10 Caproato de etila C8H16O2 123-66-0 X X X
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Nº Nome Fórmula CAS Bordô Concord Isabel

11 2-furoato metil C6H6O3 611-13-2 X ND X

12 trans-2-hexenoato etil C8H14O2 1552-67-6 ND ND X

13 Éster linalol ácido acético C12H20O2 115-95-7 X ND ND

14 Éster metil salicílico C8H8O3 119-36-8 X X X

15 Ácido acético-fenil-etil éster C10H12O2 103-45-7 X X X

16 Ácido benzóico fenil éster C13H10O2 93-99-2 X ND ND

17 Ácido decenóico etil éster C10H18O2 16424-55-8 ND X ND

18 Ácido cáprico, etil éster C10H20O2 334-48-5 X X X

19 Ácido etil-2-4-decadienoato etil éster 
(E, Z) C12H20O2 7328-34-9 X X X

Monoterpenos

20 2-etenil-6-metil-5-hepten-1-ol C10H18O 106-23-0 X ND ND

21 p-menth-1-en-4-ol C10H18O 562-74-3 X X X

22 Dihidroumbelulona (biciclo[3,1,0]hexan-
-2-ona,4-metil-1-(1-metiletil)-(1à,4á,5a)) C10H16O X ND ND

23 6-isopropil-3-metil-7-oxabiciclo-heptan-
-2-ona C10H16O2 5286-38-4 ND ND X

24 cis-geraniol (cis-3,7-dimetil-2,6-octadien-
-1-ol) C10H18O 106-25-2 X ND ND

Sesquiterpenóides

25 α-selineno d C15H24 473-13-2 X ND ND

Os mesmos ácidos carboxílicos encontrados nesse trabalho foram identificados também 
em vinhos Merlot e Moscatel (V. vinifera), usando HS-SPME-GCxGC / TOFMS e HS-SPME-
1D-G / MS, respectivamente (NICOLLI et al., 2015). Em uvas Chardonnay, ácido octanóico 
foi detectado usando GC-MS (VIANA et al., 2018).

Álcoois podem ser produzidos a partir de açúcares durante processamento, causando 
efeitos positivos e negativos para o aroma do mosto (FARINÃ et al., 2015). O 4-penten-2- 
álcoois de ol e (E) -2-hexen-1-ol foram identificados por HS-SPME usando PDMS-DVB, 
CAR-DVB-PDMS e CW-DVB fibras em uvas Cabernet Sauvignon e Muscat (V. viníferas) 
(CANUTI et al., 2009; SÁNCHEZ-PALOMO et al., 2005). Para as uvas Chardonnay e Merlot 
(V. vinifera), o composto 4-penten-2-ol foi detectado usando fibra CAR-DVB-PDMS (WELKE 
et al., 2012; CANUTI et al., 2009), e o composto (Z) -2-hexen-1-ol era detectado em uvas 
Cabernet Sauvignon (V. vinífera) usando as fibras PDMS e DVB-CAR-PDMS (CANUTI et al., 
2009). Aldeídos e cetonas, como cis-2-octaen-1-al, ionona e 3,4,5,6,7,8-hexahidro-4,8-di-
metil-1Hnaftaleno, assim como lactonas, contribuem para o aroma frutado do mosto (WEB 
e MULLER, 1972). Os ésteres contribuem para o aroma fresco e frutado (WELKE et al., 
2012), como o etil-2,4-decadienoato de etila ácido éster (E, Z), que foi detectado em uvas 
Merlot (V. vinífera) e em sucos de frutas comerciais (pêra, damasco e pêssego) usando 
HS-SPME (WELKE et al., 2012). Em uvas Chardonnay (V. vinifera) o éster etílico de ácido 
2-furancarboxílico foi identificado (VIANA et al., 2018).

Os terpenos, principalmente monoterpenos, contribuem para o aroma varietal do suco 
porque eles têm baixos limiares de percepção, favorecendo aromas florais (WELKE et al., 
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2012). O elemento cis-geraniol, que foi identificado nas uvas Moscato Bianco e Moscato 
Giallo (CLOSS et al., 2014; XIN et al., 2013) também foi detectado na cultivar Bordô em es-
tudo. O 3- careno foi identificado em uvas Merlot (V. viníferas) (WELKE et al., 2012). O mes-
mo foi detectado em mostos de uvas Bordô e Isabel. O p-menth-1-en-4-ol foi detectado em 
uvas Muscat (V. viniferas) (KANG et al., 2010) e também foi identificado nos três mostos 
de V. labrusca. O sesquiterpenóide identificado em mostos de uvas Bordô foi o α-selineno.

• Análises físico-química e química dos mostos.

Os valores médios encontrados para as análises físico-química e química dos mostos 
são apresentados no Gráficos 1 e 2.

Os valores médios de sólidos solúveis (SS) variaram significativamente entre as 
amostras analisadas. O mosto da cultivar Isabel apresentou maior valor de sólidos solúveis 
(19,17⁰Brix), seguido dos mostos Bordô (15,37°Brix) e Concord (14,9°Brix). Os valores de 
sólidos solúveis totais encontrados nos mostos de uvas estão dentro dos padrões exigidos 
pela Legislação Brasileira (BRASIL, 1994), onde o teor mínimo exigido é de 14 ⁰Brix. Santana 
et al., (2008) detectam variações de 14,21 a 17,30º⁰Brix em sucos de uvas comerciais no 
Rio Grande do Sul.

Na avaliação do pH foram observadas pequenas alterações nos valores médios para 
as três amostras, como mostra o Gráfico 2. O mosto da cultivar Bordô apresentou o maior 
valor do que as demais. Rizzon e Miele (1995) encontraram valores para pH de 2,8 a 
3,43, valores semelhantes aos encontrados nos mostos da cultivar Concord (3,06) e Isabel 
(3,1). O pH está relacionado com a qualidade gustativa do suco e pode ser influenciado pela 
variabilidade genética das diferentes cultivares utilizadas e pelo processamento (VIANA 
et al., 2018; VIANA et al., 2017).

A acidez titulável (AT) dos mostos de cultivares de uvas analisados varia-
ram de 0,83 a 0,91 gramas de ácido tartárico/g.100 mL-1 de suco, estando dentro do 
teor máximo de acidez titulável de 0,90 gramas de ácido tartárico/g.100 mL-1 de suco 
(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2004).

A relação ºBrix/acidez total corresponde ao equilíbrio entre o gosto doce e ácido do 
suco de uva, portanto, um indicativo de qualidade de suco de uva (PEZZI e FENOCCHIO, 
1976). A Legislação Brasileira estabelece os limites dessa relação de 15 e 45(BRASIL, 
2000). Os valores médios mais elevados representam sucos de uva menos ácidos.
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Gráfico 1. Valores médios de ºBrix, SS/AT e Potássio (K).

Fonte: Viana, 2017

Gráfico 2. Valores médios pH, AT e Sódio (Na).

Fonte: Viana, 2017

Os teores médios de sódio e potássio apresentaram variações. Uma das principais fun-
ções do sódio no organismo humano, juntamente com o potássio e o cloreto, é o de manter 
um balanço adequado de fluidos. As normas sanitárias brasileiras determinam que sejam 
informadas nos rótulos dos produtos alimentícios a massa de sódio (em mg) por porção 
consumida, podendo ser informado com “zero mg de sódio” ou “não contém sódio” quando 
inferior a 5 mg (ANVISA, 2003).
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Gráfico 3. Resultados dos parâmetros de cor para as três amostras de mostos de uvas.

Fonte: Viana, 2017

A cultivar Concord apresentou a maior média conteúdo para o parâmetro L* (luminosi-
dade ou clareza) em relação à cultivar Isabel (20,03675) e a cultivar Bordô (18,58), também 
apresentou maior valor de IC * ou pureza ou tonalidade cromática em em relação às demais 
amostras de mostos de uvas. ( Gráfico 4)

Gráfico 4. Resultados dos parâmetros de luminosidade (L*) e Intensidade Cromática (IC).

L*= 0 é preto e L*=100 claridade total; +a*= vermelho e –a*= verde; +b*= amarelo e –b*= azul; C*= (a*2+b*2)1/2 pureza 
da cor; ângulo (Hue) h*= tg–1 (b*/a*) tonalidade da cor; IC= intensidade de cor.

Fonte: Viana, 2017
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CONCLUSÃO

O método de extração e a fibra PDMS-DVB usados foram eficientes na identificação 
de vinte e cinco compostos voláteis de vários produtos químicos, responsáveis pelo sabor 
do mosto de uva. As classes que determinaram o perfil volátil dos mostos de Vitis labrusca 
estudados são ácidos carboxílicos, álcoois, aldeídos, cetonas, ésteres, furanos e terpenói-
des. Entre esses vinte e cinco compostos identificados, doze são os compostos voláteis 
comuns para mostos de cultivares de Vitis labrusca estudadas, tais como: ácido octanóico, 
4-pent2-ol, etanol benzeno, caproato de etila, ácido acético linalol éster, éster metílico de 
ácido antranólico, fenil ácido acético éster etílico, éster etílico de ácido cáprico, éster etí-
lico de ácido 2,4-decadienoato etílico (E, Z), p-met-1-em-4-ol, cianeto de benzila e 1-H-2-
indonona-2,4,5,7,7a-hexahidro-3- (1- metiletil) -7a-metil - alguns deles sendo relatados na 
literatura. Os parâmetros usados   no estudo foram sensíveis, rápidos, fáceis e úteis para a 
quantificação e identificação de compostos voláteis de acordo com os dados relatados na 
literatura e, no futuro, será possível determinar a maturidade aromática para diferentes uvas.

Os parâmetros analisados para sólidos solúveis, acidez titulável e proporção de sóli-
dos solúveis por acidez titulável, dos mostos de uvas estão dentro dos padrões estabeleci-
dos pela Legislação Brasileira. A análise de pH realizada foi próximo aos dados relatados 
pela literatura.
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RESUMO

Objetivo: Investigou-se o perfil dos compostos voláteis emitidos por plantas de soja 
transgênica (Bt) M6210IPRO infestadas com Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) 
e Anticarsia gemmatalis (Lepidoptera, Noctuidae) utilizando uma metodologia que não 
implicasse na maceração das folhas. Métodos: Para infestação das plantas, foram utili-
zados 100 fêmeas adultas ácaros de T. urticae por planta durante um dia e, em sequên-
cia, 2 lagartas de A. gemmatalis durante 36 horas. Os compostos voláteis produzidos, 
após infestação, foram analisados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria 
de massas. Resultados: A análise de componentes principais mostrou diferenças entre 
os grupos de compostos e explicou 77,5% da variação dos voláteis. Observou-se que 
existem diferenças químicas entre a emissão de compostos segundo o tipo de herbi-
voria, como a presença de geranil isovalerato somente em plantas limpas e em plantas 
infestadas com T. urticae, e a presença de linalol somente em plantas com infesta-
ções de A. gemmatalis e em plantas com T. urticae e A. gemmatalis, simultaneamente. 
Conclusão: Plantas de soja infestadas por T. urticae, de maneira simples e múltipla 
(T. urticae seguido por A. gemmatalis), acionam a produção de compostos voláteis que 
podem ser utilizados como pistas químicas para direcionar o forrageamento de inimigos 
naturais, como ácaros predadores ou parasitoides. As possíveis funções dos voláteis 
produzidos após herbivoria são discutidas.
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INTRODUÇÃO

As plantas apresentam defesas constitutivas contra herbívoros, as quais são carac-
terizadas pela presença contínua de estruturas morfológicas ou substâncias químicas que 
dificultam a utilização de seus tecidos pelos artrópodes e podem, ainda, afetar negativa-
mente parâmetros biológicos relacionados ao desenvolvimento e reprodução dos herbívoros 
(COLEY & BARONE, 1996). Essas estruturas podem ser encontradas em diferentes partes 
da planta e, normalmente, a sua distribuição variam de acordo com seu estágio fenológico 
(COLEY & BARONE, 1996).

As plantas também podem responder à herbivoria desencadeando vias metabólicas 
para indução de defesa (DICKE; VAN LOON & SOLER, 2009). A defesa induzida indireta é 
caracterizada pela emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs) que atraem inimigos 
naturais dos artrópodes que manipulam os tecidos das plantas durante sua alimentação 
(POECKE & DICKE, 2004; LEITNER; BOLAND & MITHÖFER, 2005; AARTSMA et al., 
2017). A natureza química desses compostos difere em relação ao modo de alimentação 
dos herbívoros (DICKE; VAN LOON & SOLER, 2009), sendo que para os mastigadores, 
as plantas majoritariamente utilizam a rota do ácido jasmônico (AJ) e para os sugadores, a 
rota do ácido salicílico (AS) (Figura 1) (LEITNER; BOLAND & MITHÖFER, 2005; YONEYA 
& TAKABAYASHI, 2014; AARTSMA et al., 2017). O AJ é sintetizado através da via octa-
decanóide após a liberação do ácido linolênico, a partir de biomembranas (HEIL, 2014), 
ao passo que o ácido salicílico (AS) e seu éster volátil, salicilato de metila (SAMe), são 
produzidos a partir do ácido cinâmico por pelo menos duas rotas químicas (LEE; LEÓN & 
RASKIN, 1995). Uma envolve a descarboxilação da cadeia lateral do ácido cinâmico, em 
ácido benzóico seguido de 2 hidroxilações para AS. Alternativamente, o ácido cinâmico pode 
ser primeiro ácido 2-hidroxilado para o-coumarico e depois descarboxilado para AS (LEE; 
LEÓN & RASKIN, 1995).
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Figura 1. Fórmula estrutural dos compostos: ácido salicílico (AS) e seu éster volátil, salicilato de metila (SAMe) e; ácido 
jasmônico (AJ).

O

OH

OH

O

OCH 3

OH

Ácido Salicílico Salicilato de M etila

O

COOH

(- ) Ácido Jasmônico

A cultura da soja é alvo de ataques de múltiplos herbívoros, como várias espécies de 
lagartas e de ácaros praga (GUEDES et al., 2007; ROGGIA et al., 2008; MOSCARDI et al., 
2012; REZENDE et al., 2014). A maior parte das pequisas sobre os compostos voláteis que 
são acionados na emissão de defesa induzida indireta em soja, tradicionalmente, utilizam 
metodologias como a de SPME (sigla em inglês para microextração em fase sólida) (GOMES 
et al., 2017). Nesse tipo de método é necessário previamente remover e macerar tecidos 
das plantas, e as análises discutem os efeitos das interações entre a planta e somente uma 
espécie de inseto (MORAES et al., 2005; MICHEREFF et al., 2011; CAI; KOZIEL & O’NEAL, 
2015). Contudo, tais técnicas induzem uma resposta local em relação a emissão de defesas 
de plantas. Metodologias que avaliem a resposta sistêmica da planta, principalmente, após 
serem submetidas ao ataque por mais de um artrópode sem maceração de tecidos vegetais 
poderíam forncer dados mais precisos (ZHANG et al., 2009).

O ácaro-rajado Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) é uma espécie gene-
ralista e considerada praga primária de várias culturas (RAZMJOU; TAVAKKOLI & NEMATI, 
2009). Infestações dessa espécie foram reportadas causando danos severos na cultura da 
soja em diversas regiões do Brasil (GUEDES et al., 2007; REZENDE et al., 2014). A lagarta 
da soja, Anticarsia gemmatalis Hübner, 1818 (Lepidoptera: Noctuidae) é uma praga con-
siderada importante para essa cultura, com ocorrência em todas as regiões de seu cultivo 
no Brasil (MOSCARDI et al., 2012). Roggia et al. (2008) mostrara que, além de insetos, há 
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diversas espécies de ácaros praga infestando plantações de soja durante sua fase vegeta-
tiva (ROGGIA, 2008).

O estudo dos voláteis sem a necessidade de causar danos físicos nas plantas (i. e. 
remoção de suas folhas e tecidos) após a manipulação por pelo menos dois artrópodes é 
fundamental para compreender as defesas das plantas, além de simular condições mais 
verossímeis às de campo (GIRON et al., 2018) e de esclarecer o efeito das defesas induzidas 
nas interações tritróficas (i.e. planta, herbívoro, inimigos naturais) em paisagens nas quais 
os agroecossistemas estão inseridos (DICKE; VAN LOON & SOLER, 2009; PONZIO et al., 
2016; AARTSMA et al., 2017). Nesse contexto, este trabalho investigou a emissão de com-
postos voláteis com utilização de uma técnica alternativa a metodologia padrão que utiliza 
contêiner de vidro, sob herbivoria múltipla de T. urticae e A. gemmatalis em plantas de soja.

MATERIAL E MÉTODOS

Criações de T. urticae e obtenção de A. gemmatalis

Realizou-se a semeadura de feijão-de-porco (Canavalia ensiformis) em vasos plásticos 
(6,3 L), contendo substrato (Terral Solo®), mantidos em gaiolas com tela anti-afídeos dentro 
de casa-de-vegetação da Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Sete Lagoas, 
MG, com temperatura de 25 ºC ± 5 para estabelecimento das criações de T. urticae.

As lagartas A. gemmatalis foram criadas pela equipe do Laboratório de Controle 
Biológico da Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, MG. As lagartas foram alimentadas 
com dieta artificial (VILELA et al., 2014). As mariposas foram alimentadas com solução açu-
carada (50%). As mariposas foram colocadas em gaiolas confeccionadas com tubos de PVC 
(30 cm de diâmetro e 20 cm de altura) para cópula e oviposição. Guardanapos contendo os 
ovos foram retirados e armazenados em sacos plásticos em temperatura controlada (25 ± 2 
°C). Após eclosão, as larvas foram individualizadas em copos plásticos de 50 mL contendo 
dieta artificial, permanecendo ali até a fase de pupa.

Semeadura e manutenção das plantas de soja

Utilizou-se vasos plásticos (1L) com 500 gramas de substrato Terral Solo® para a semea-
dura e manutenção de 100 plantas de soja M6210 IPRO, que expressam a proteína Cry1AC 
do Bacillus thuringiensis (Bt). Tal proteína é tóxica a lagartas quando estas se alimentam da 
planta. As plantas foram acondicionadas em gaiolas com tela anti-afídeos em casa-de-ve-
getação da Universidade Federal de São João del-Rei, Campus Sete Lagoas. A irrigação e 
demais tratos culturais foram realizados sempre que necessário. As plantas de soja foram 
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utilizadas para os experimentos ao atingirem o estágio de desenvolvimento V3. A terra dos 
vasos foi coberta com papel alumínio para suprimir a emissão de gases provenientes da 
interação entre planta, microbiota do solo e o solo. (Figura 2).

Figura 2. A) Plantas de soja em desenvolvimento em gaiolas com tela anti-afídeos. B) Plantas de soja, em início de fase 
de desenvolvimento V3, em terra coberta com papel alumínio.

Infestação das plantas, coleta e análise química dos voláteis

As plantas de sojas utilizadas no experimento foram divididas em grupos: plantas de 
soja limpas (S); plantas de sojas infestadas com ácaro-rajado, Tetranychus urticae (SA); 
plantas de sojas infestadas com 2 lagartas Anticarsia gemmatalis (SL); e plantas de sojas 
infestadas com por T. urticae + A. gemmatalis (SAL) na mesma planta Infestações foram 
realizadas simultaneamente nas plantas de soja, com 100 ácaros fêmeas adultas de T. urti-
cae por planta, durante 24 horas e/ou com duas lagartas de A. gemmatalis de quarto ínstar, 
durante 36 horas antes da amostragem (Figura 3).
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Figura 3. A) Planta de soja preparada para realização de infestação. B) Detalhe de sinais de herbivoria em folhas de planta 
de soja após infestação.

A coleta de headspace foi realizada segundo a metodologia proposta por Pereira et al., 
(2017), com adaptações. Foi utilizado um invólucro de plástico para acondicionar as plantas 
e uma bomba de ar elétrica para insuflar o ar. Foi realizada a termo-selagem completa do 
invólucro e utilizado Teflon na base para impedir a saída do ar (Figura 4).

Figura 4. A) Plantas de soja acondicionadas em invólucros plásticos sendo bombeados com ar por bomba elétrica. B) 
Detalhe da termo-selagem completa do invólucro com a utilização de Teflon na base.

Após exposição à herbivoria, foram utilizadas seringas estéreis para coletar os volá-
teis em cada tratamento, os quais foram transferidos para frascos de headspace (25 mL), 
identificados e lacrados (Figura 5).
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Figura 5. A) Plantas de soja lacradas para a coleta dos voláteis. B) Coleta dos voláteis em planta de soja.

As amostras foram analisadas via sistema GC-MS no cromatógrafo a gás Trace GC Ultra 
(Thermo Scientific, San Jose, CA) acoplado a espectrômetro de massas Polaris Q (Thermo 
Scientific, San Jose, CA), com um analisador do tipo ion-trap em microextração em fase sólida 
(SPME) no modo headspace (MERKLE; KLEEBERG & FRITSCHE, 2015,) no Laboratório de 
Química da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG (Figura 6). Utilizou-
se a fibra semipolar polidimetilsiloxano/divinilbenzeno (PDMS/DVB) para exposição nos 
frascos a 60 ºC por 20 minutos.

Figura 6. Cromatógrafo a gás Trace GC Ultra (Thermo Scientific, San Jose, CA) acoplado a espectrômetro de massas Polaris 
Q (Thermo Scientific, San Jose, CA).

As condições cromatográficas para coleta dos voláteis foram: temperatura do injetor = 
200 ºC; injeção em modo splitless; splitless time = 5 minutos; temperatura da fonte de íons 
= 200 ºC; temperatura da interface = 275 ºC. A temperatura de aquecimento do equipamento 
foi de 40 ºC por 1 minuto, seguido de um gradiente de 5 ºC min–1 até 110 ºC; manutenção 
da isoterma por 3 minutos; um novo gradiente de 7 ºC min–1 até 220 ºC, temperatura na 
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qual manteve-se a isotermia por 1 minuto; e por fim, um gradiente de 12 ºC min–1 até 245 
ºC, temperatura na qual manteve-se a isotermia por 1 minuto (SILVA et al., 2021, GARCIA 
et al., 2021). O detector foi mantido no modo de varredura (fullscan, de 30 a 300), utilizando 
a técnica de ionização por impacto de elétrons (EI), com energia de 70 eV. A coluna croma-
tográfica utilizada foi a coluna capilar HP-5 MS (5 % fenil e 95 % metilpolisiloxano), contendo 
as seguintes dimensões: 30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25 μm de 
espessura de filme (Agilent Techonolgies INC, Alemanha).

Os compostos foram identificados através de comparações entre os espectros de 
massas presentes nas bibliotecas NIST/EPA/NIH (2005) com base nos valores de tempo 
de retenção obtidos do programa Xcalibur 1.4 (Thermo Electron Corporation).

Análises estatísticas

Os resultados das porcentagens das áreas relativas de cada amostra foram submetidos à 
análise de componentes principais (PCA). Utilizou-se o programa R (R DEVELOPMENT CORE 
TEAM, 2014) para realizar as análises de componentes principais (PCA) (CRAWLEY, 2013).

RESULTADOS

Parâmetros químicos

Foram identificados oito compostos distintos, pertencentes aos derivados do ácido 
jasmônico e monoterpenóides, agrupados entre: a) produzidos por plantas limpas, plantas 
infestadas com ácaros ou ácaros e lagartas (canfeno e 2,6-Dimetil-7-octen-3-ol); b) produzido 
sob todas as condições (2-octenal); c) produzidos apenas em infestação de lagartas, com 
ou sem ácaros (lavandulol e carvomentol); d) produzido apenas por plantas limpas (dode-
ceno); e) produzido apenas por plantas limpas ou plantas infestadas apenas com ácaros 
(geranil isovalerato) e; f) produzido apenas por plantas infestadas apenas com lagartas 
(linalol). Os cromatogramas obtidos para cada amostra estão expostos na Figura 7. Quanto 
aos parâmetros químicos dos grupos funcionais, seus respectivos códigos de identificação 
PubChem® (CID), a presença/ausência e o tempo de retenção (TR), em minutos, dos com-
postos identificados, foram apresentados na Tabela 1.
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Figura 7. Cromatogramas obtidos utilizando a fibra PDMS/DVB, dos compostos orgânicos voláteis (COVs) identificados em 
plantas de soja (M6210IPRO), sendo: Plantas de soja limpas (S); infestadas com ácaro-rajado, Tetranychus urticae (SA); 

infestadas com 2 lagartas Anticarsia gemmatalis (SL); e por T. urticae + A. gemmatalis (SAL) na mesma planta.

Tabela 1. Compostos orgânicos voláteis (COVs) identificados em plantas de soja (M6210IPRO), sendo: Plantas de soja 
limpas (S); infestadas com ácaro-rajado, Tetranychus urticae (SA); infestadas com 2 lagartas Anticarsia gemmatalis (SL); 

e por T. urticae + A. gemmatalis (SAL) na mesma planta.

Nº COVs Fórmula CID TR S SA SL SAL

Monoterpenos

1 Canfeno* C10H16 6616 9,99 X X X

2 Lavandulol C10H18O 5464156 10,79 X X

3 Carvomentol C10H20O 86850 15,07 X X

4 2,6-Dimetil-7-octen-3-ol C10H20O 565253 21,20 X X X

5 Linalol* C10H18O 6549 21,26 X

6 Geranil Isovalerato C15H26O2 5362830 18,19 X X

Jasmonato

7 2-Octenal* C8H14O 5283324 10,07 X X X X

8 Dodeceno* C12H24 8183 10,88(S) 
11,08(SL) X

*Compostos orgânicos voláteis citados em literatura em plantas de soja.

A PCA dos parâmetros químicos referentes à composição de voláteis em folhas de soja 
limpas e com as respectivas infestações explicou 77,5 % da variação dos dados. As amos-
tras das três plantas infestadas com A. gemmatalis e por herbivoria múltipla de T. urticae 
e A. gemmatalis agruparam-se em posições distintas, indicando que houve diferença entre 
os compostos voláteis emitidos em ambas as situações, ao passo que as amostras das 
plantas limpas se aproximaram daquelas com infestação de T. urticae (Figura 8).
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Figura 8. Análise de componentes principais (PCA) dos compostos voláteis presentes em plantas de soja sem infestação 
(○), soja infestada com T. urticae (Δ); soja infestada com A. gemmatalis (●) e soja infestada com T. urticae + A. gemmatalis 

( ) detectados via CG/MS.

A Figura 9 mostra a representação vetorial da contribuição dos compostos para a 
formação dos grupos, na qual os monoterpenos levandulol e carvomentol mostram-se pre-
dominantes em infestações múltiplas (ácaros + lagartas). As plantas de soja infestadas com 
as lagartas ativaram a rota do ácido jasmônico, produzindo dodeceno, e também a rota do 
isopreno, produzindo linalol.
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Figura 9. Análise de componentes principais (PCA) dos compostos voláteis presentes em plantas de soja detectados via 
CG/MS.

DISCUSSÃO

Os compostos canfeno, 2-octenal, dodeceno e linalol, encontrados no presente estudo, 
também foram identificados em plantas de soja em vários trabalhos ao avaliarem a emissão 
de compostos voláteis (ROSARIO et al., 1984; LIU; NORRIS & LYNE, 1989; DAMIANI et al., 
2000; BOUE et al., 2003; BOER; POSTHUMUS & DICKE, 2004; MORAES et al., 2005; 
ZHU & PARK, 2005; ROSTÁS & EGGERT, 2008; MICHEREFF et al., 2011; CAI; KOZIEL & 
O’NEAL, 2015). Além disso, os compostos 2-octenal, dodeceno e 2,6-dimetil-7-octen-3-ol, 
derivados do jasmonato, também sugerem fortemente a emissão de defesa induzida indireta, 
uma vez que a rota do jasmonato foi descrita como uma das principais rotas químicas de 
voláteis (HEIL, 2014).

Na análise dos voláteis de plantas de soja limpas, o composto dodeceno, encontrado 
exclusivamente nesta amostra, também foi descrito em outra cultivar de soja (PI 227687) por 
Liu; Norris & Lyne (1989), que atribuíram a presença deste composto à repelência da lagarta 
Trichoplusia ni (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) e consequentemente, a atração da T. ni 
pela cultivar Davis à ausência deste composto. O composto dodeceno é indicado como sendo 
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uma molécula de sinalização para a localização do hospedeiro pelo herbívoro. Em condições 
de infestação, a planta interrompe a produção desse composto, beneficiando o herbívoro 
dessa infestação e dificultando a colonização da planta por outros herbívoros.

Shimoda & Dicke (1999), ao avaliarem a resposta do ácaro Phytoseiulus persimilis 
aos voláteis de feijão em baixa densidade de Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: 
Noctuidae) (2 lagartas por planta) e alta densidade (100 lagartas por planta) observaram 
prefência ao primeiro e repelência do predador ao último grupo. Entretanto, ao não remover 
as fezes das lagartas, os predadores não preferiram este tratamento, o que indica que os 
voláteis das fezes das lagartas mediaram essa preferência. Tal observação é pertinente pelo 
fato de que as fezes das lagartas permaneceram nas folhas das plantas de soja durante o 
experimento, logo, os voláteis dessas fezes foram, provavelmente, também coletados.

O composto linalol, encontrado em plantas infestadas com A. gemmatalis, também 
foi encontrado em plantas de soja com infestação por Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 
(Lepidoptera: Noctuidae) (ROSTÁS & EGGERT, 2008). Este composto pode ser chave a 
expressão de defesa induzida indireta e auxiliar no direcionamento de inimigos naturais por 
plantas infestadas com presas. O linalol não foi produzido por plantas de soja infestadas 
com lagartas que foram previamente expostas à herbivoria de ácaros. Isso sugere que 
algum mecanismo de regulação de emissão de voláteis ocorreu durante a infestação por 
ácaros herbívoros.

Rostás & Eggert (2008), ao avaliarem a emissão de voláteis em plantas de soja após 
herbivoria por S. frugiperda detectaram diferenças qualitativas e quantitativas dos compos-
tos em relação ao tempo, fase de crescimento, órgão da planta e idade da folha, e que o 
estágio vegetativo emite maiores quantidades de compostos do que no estágio reprodutivo.

Os demais compostos não haviam sido relatados em plantas de soja. Os resultados 
encontrados na cromatografia corroboram aos encontrados na análise de PCA do presente 
estudo, uma vez que os compostos voláteis provenientes da infestação por T. urticae e em 
plantas limpas assemelham-se de tal forma que favoreceu a formação de apenas um gru-
po, ao passo que plantas infestadas por A. gemmatalis e por ambos herbívoros (T. urticae 
e A. gemmatalis na mesma planta) apresentam diferenças qualitativas e quantitativas mais 
acentuadas, agrupando-os em posições distintas.

Diante das informações apresentadas, pode-se afirmar que a herbivoria altera o perfil 
químico dos voláteis emitidos em plantas de soja e estes, possivelmente, caracterizam a 
ativação da defesa induzida indireta. Além disso, torna-se evidente a viabilidade do uso da 
metodologia não invasiva utilizada para a extração desses voláteis.



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

114

CONCLUSÃO

O presente artigo é o pioneiro na investigação dos voláteis de soja com a utilização 
de uma metodologia que não implica no maceramento das folhas. Sendo assim é possível 
afirmar que os compostos encontrados foram realmente emitidos após a manipulação dos 
herbívoros sem as possíveis interferênfias de danos mecânicos causados no processo de 
maceração. Ademais, futuros estudos podem ser desenvolvidos como testes de preferência 
de inimigos naturais para esclarecer o forrageamento em situações de campo.
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RESUMO

A espécie Stachytarpheta cayennensis (Verbenaceae) conhecida popularmente como 
Gervão, gervão-roxo, gervão-azul, chá-do-brasil ou verônica, é típica da América tropical, 
sendo nativa do Brasil, mas também pode ser encontrada em outros países como Havaí, 
Austrália e Índia. A planta é empregada na medicina popular, tais como: antipiréticos, 
estomáquicos, no tratamento de doenças hepáticas crônicas, no tratamento de pessoas 
nos estados gripais, ação febrífuga, antitussígena e antitérmica. Pelo nosso conhecimento, 
a composição química de seu óleo essencial é desconhecida até o presente momento. 
Dessa forma, o presente trabalho buscou isolar o óleo essencial (OE) desta planta e 
determinar a composição química por GC-MS. O OE das folhas desta planta foi isolado 
por 2 métodos e caracterizados por GC-MS: hidrodestilação por Clevenger seguido de 
partição com acetato de etila (HCA) e hidrodestilação por Clevenger seguido de partição 
com hexano (HCH). Os rendimentos (m/v) dos óleos essenciais (OEs) foram de 0,2% para 
o método HCA e 0,07% para o método HCH. As análises por GC-MS mostraram que o 
perfil químico dos OEs isolados pelos dois métodos é diferente. Por HCA, os principais 
compostos identificados foram: furfural; 4-hidroxi-4-metil-2- pentanone; 2-butóxi-etanol; 
3-hexen-1-ol; benzenoacetaldeído; terpineol; panaxjarino A e metil 7-metilciclopenta[c]pi-
ran-4-carboxilato, enquanto que pelo método HCH, as principais substâncias identificadas 
foram: (3Z)-octen-2-ol; metil 7- metilciclopenta[c]piran-4-carboxilato e citronelol. As téc-
nicas empregadas neste trabalho evidenciam a importância de conhecer a composição 
química do óleo essencial da planta estudada, haja vista que alguns desses compostos 
tem potencial para aplicações biológicas em diversas áreas, inclusive na agricultura.
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INTRODUÇÃO

As espécies do gênero Stachytarpheta (Verbenaceae) merecem destaque nos estudos 
e pesquisas sobre a produção de óleos essenciais, pois possuem 133 espécies distribuí-
das pelo Brasil e com sua maioria encontradas na região de campos rupestres do Planalto 
Central nos estados de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
e Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais (SALIMENA & MÚLGURA, 2015).

A espécie Stachytarpheta cayennensis (Verbenaceae) conhecida popularmente como 
Gervão, gervão-roxo, gervão-azul, chá-do-brasil ou verônica, é típica da América tropical, 
sendo nativa do Brasil, mas também pode ser encontrada em outros países como Havaí, 
Austrália e Índia (CARDOSO et al., 2019). Esta planta sofre grandes divergências quanto 
a sua classificação. Segundo Correa & Pena (1984), o gervão-roxo é um arbusto que pode 
atingir até 2,5 m de altura, bastante ramificado e com folhas variando de ovadas a elípticas 
com até 7 cm de comprimento. Já Lorenzi e Matos (2002) classificam o gervão- roxo como 
um subarbusto, perene, ereto, muito ramificado, de 70 -100 cm de altura, com inflorescência 
terminais espigadas, com poucas flores de coloração azul. A planta é empregada na medicina 
popular como: antipiréticos, estomáquicos, no tratamento de doenças hepáticas crônicas, no 
tratamento de pessoas nos estados gripais, ação febrífuga, antitussígena, antitérmica, em 
chá ou tinturas (BALBACH, 1986; CAITANO, 1996), além de uma característica que merece 
destaque atualmente, sobre a ação da planta como um componente de um fito medicamento 
para o tratamento de vitiligo através do extrato, devido a sua cicatrização e anti-inflamatória, 
atuando como protetor da melanina presente na pele (FERREIRA, 2010).

Assim como diversas espécies de plantas, Stachytarpheta cayennensis, pode bios-
sintetizar terpenos e compostos voláteis, incluindo na forma de óleos essenciais, misturas 
complexas de substâncias líquidas, voláteis, lipofílicas e geralmente odoríferas compostas 
basicamente de monoterpenos (C10) e sesquiterpenos (C15), podendo ser encontrados 
também fenilpropanóides (BAKKALI et al., 2008). Os óleos essenciais e seus compostos 
apresentam diversas aplicações, entre os quais muitos têm potencial para ser aplicado no 
controle de pragas agrícolas. Algumas das vantagens em relação aos pesticidas sintéticos 
são: baixa toxicidade, biodegradabilidade, além de serem obtidos de fonte biorrenováveis. 
Eles podem ser isolados por diversas técnicas: arraste a vapor, prensagem a frio, extra-
ção com fluído supercrítico, extração com solvente. Além dessas, a hidrodestilação por 
Clevenger é a mais utilizada em laboratórios de pesquisa, pois quase sempre permite obter 
separações eficientes entre as fases aquosa e oleosa, fornecendo o óleo essencial com alta 
pureza. Os mesmos são detectados frequentemente e identificados por cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas (CG-EM, do inglês, GC- MS), a técnica mais indicada e 
utilizada para esta finalidade (CHOI et al., 2002; RUBIOLO et al., 2010; THOLL et al., 2006).
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Sendo assim, o presente trabalho buscou isolar o óleo essencial (OE) das folhas de 
Stachytarpheta cayennensis e determinar sua composição química por GC-MS.

MÉTODO

Hidrodestilação por Clevenger seguido de partição com acetato de etila (HCA)

As folhas da planta Stachytarpheta cayennensis foram identificadas e coletadas pelo 
Prof. Me. Alessandro Oliveira Silva e depositada no Herbário do Laboratório de investigação 
Botânica (LAIBOT) do IFTO - Campus Araguatins (5º38’ 49.5” S 48º07’ 05.2” W), sendo ini-
cialmente selecionadas por apresentar odor (aroma), característica marcante da presença 
de compostos voláteis, e pelo potencial na diversidade estrutural destes compostos.

O isolamento do óleo essencial foi realizado utilizando 39,87 g em aparelho destilação 
do tipo Clevenger (RUBIOLO et al., 2010) por 3 horas. Em seguida, foi realizado partição do 
hidrolato com acetato de eitla grau HPLC para obtenção do óleo essencial bruto. A análise 
foi realizada em um Cromatógrafo a Gás da Agilent Technologies 7890B, hifenizado a um 
espectrômetro de massas 5977B (GC-MS). Os componentes voláteis foram identificados 
por meio de comparação de seu espectro de massas com espectros existentes na litera-
tura (ADAMS, 2007), com espectros do banco de dados (NIST14) do equipamento e pela 
comparação dos Índices de Retenção (IR). Os índices de retenção (IR) foram determinados 
utilizando uma série homóloga de n-alcanos injetados nas mesmas condições cromatográ-
ficas das amostras, utilizando a equação de Van den Dool e Kratz (1963).

O isolamento do óleo essencial por este método foi realizado utilizando 45,00 g seguindo 
as mesmas etapas do método anterior, porém usando hexano grau HPLC no processo de 
partição. Esta etapa foi realizada inserindo imediatamente 3 mL do solvente na coluna do 
Clevenger, agitando e coletando a fase orgânica. As análises para determinação da com-
posição química e identificação dos compostos foram realizadas similarmente ao método 
anterior, porém usando o mesmo hexano utilizado na etapa de extração em vez de acetato 
de etila para diluição do óleo essencial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os rendimentos (m/v) dos óleos essenciais (OEs) foram de 0,2% para o método HCA 
e 0,07% para o método HCH.

As composições químicas dos óleos essenciais obtidos pelos dois métodos foram di-
ferentes. Vinte e um (15) compostos foram identificados por hidrodestilação por Clevenger 
seguido de partição com acetato de etila (HCA), os quais estão enquadrados em terpenos 
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oxigenados (abrangendo algumas funções orgânicas: cetonas, álcoois e aldeídos), terpenos 
hidrocarbonetos e cicloalcanos, incluindo alguns com anéis bicíclicos. Os principais compos-
tos identificados foram: furfural; 4-hidroxi-4-metil-2-pentanone; 2- butóxi-etanol; 3-hexen-1-ol; 
benzenoacetaldeído; terpineol; panaxjarino A e metil 7- metilciclopenta[c]piran-4-carboxilato 
(Tabela 1; Figura 1 e Figura 3). Entre estes, o metil 7-metilciclopenta[c]piran-4-carboxilato, 
cuja área percentual foi 48,37%, merece destaque, pois é um composto que nunca foi rela-
tado em óleos essenciais, sendo a primeira vez identificado neste trabalho, porém identifi-
cado recentemente em extrato aquoso de Plantago L (NERESHIMA, 2019). Sua complexa 
estrutura química com diversas funções aumentar o potencial desta substância apresentar 
atividades biológicas diversas, incluindo em ensaios no campo da agricultura. De acordo com 
Nereshim et al., 2019, esta molécula tem grandes propriedades na indústria farmacêutica, 
pois, apresenta várias características biológicas, como o tratamento de hipertrofia próstatica 
benigma, carcinoma de próstata e câncer de mama, além de promover também produtos 
anti- inflamatórios e cicatrizantes de feridas, além de proteção da pele contra fatores solares.

Tabela 1. Constituintes químicos voláteis do óleo essencial de Stachytarpheta cayennensis por HCA. 

TR (min) Composto GC-
MSa

IR
exp.b

IR
lit.c Ref.

4,967 n-propil acetato 0,13 810 810 Shimadzu, et al. (2003)

5,387 furfural 0,83 826 828 Adams (2007)

5,613 4-hidroxi-4-metil-2-pentanone 0,74 834 831 Adams (2007)

5,992 3-hexen-1-ol 0,54 848 844 Adams (2007)

7,613 2-butóxi-etanol 2,10 904 904 Shimadzu, et al. (2003)

11,008 1-hepten-3-ol 0,89 976 976 Eelmore, et al. (2000)

14,669 benzenoacetaldeído 1,69 1038 1036 Adams (2007)

25,572 terpineol 1,56 1185 1186 Adams (2007)

27,838 2,6-dimetil-undecano 1,03 1213 1213 Schomburg, et al. (1968)

39,664 1,7-dimetil-4-(1-metiletil) ciclodecano 0,64 1356 1356 Adams (2007)

41,531 2-buten-1-ona, 1-(2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadien- 1-il) - 0,45 1379 1383 Adams (2007)

41,910 panaxjapino A 1,18 1384 1384 Andriamaharavo, et al. (2014)

57,120 metil 7-metilciclopenta[c]piran-4-carboxilato 48,37 1578 1578 Nereshima, et al. (2019)

70,525 3,7,11,15-tetrametil-2-hexadecan-1-ol 0,74 2117 2117 Wei, et al. (2001)

73,274 6-metil-octadecano 0,56 2400 2400 Kotowska, et al. (2007)

TR (min): Tempo de retenção em minuto; ª: Área percentual estimada pela normalização das áreas; b: Índice de retenção experimental; 
c: Índice de retenção da literatura; Ref: Referências bibliográficas.
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Figura 1. Cromatograma da corrente iônica total (TIC) do óleo essencial de Stachytarpheta cayennensis por HCA,

Pelo método de hidrodestilação por Clevenger seguido de partição com hexano (HCH) 
foi possível elucidar a presença de 6 compostos no óleo essencial com destaque para (3Z)-
octen-2-ol, metil 7-metilciclopenta[c]piran-4-carboxilato e citronelol (Tabela 2; Figura 2 e 
Figura 3). Além da substância metil 7-metilciclopenta[c]piran-4-carboxilato, o monoterpeno 
citronelol merece destaque, pois foi óleo isolado apresentou um alto percentual deste com-
posto (89,48%). Este monoterpeno é muito usado por humanos como aromatizantes uma 
vez que são reconhecidos internacionalmente pela United States Food and Drug, bem como, 
desempenha grandes papeis nas funções bioquímicas e fisiológicas da planta, impedindo 
a ação e proliferação de insetos herbívoro, sendo o principal composto para sintetizar a 
citronelal (composto essencial na mistura do óleo da citronela), onde é comumente comer-
cializado como inseticidas sintéticos (LIMA, 2012).

Tabela 2. Constituintes químicos voláteis do óleo essencial de Stachytarpheta cayennensis por HCH.

TR
(min) Composto GC-

MSa
IR

exp.b
IR

lit.c Ref.

5,541 (E)-4-hexen-1-ol 0,94 832 832 Tret’yakov, et al. (2008)

10,751 (3Z)-octen-2-ol 5,14 971 972 Adams (2007)

57,110 metil 7-metilciclopenta[c]piran-4-carboxilato 2,36 1578 1578 Nereshima, et al. (2019)

67,500 1,2-benzenedicarboxilico ácido, bis(2- metilpropil) éster 0,54 1572 1572 Ramsey, et al. (1980)

68,628 citronelol 89,48 1952 1952 Hoskovec, et al. (2005)

70,351 O-decil-hidroxilamina 1,54 2100 2100 Triqui, et al.(1995)

TR (min): Tempo de retenção em minuto; ª: Área percentual estimada pela normalização das áreas; b: Índice de retenção 
experimental; c: Índice de retenção da literatura; Ref: Referências bibliográficas.
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Figura 2. Cromatograma da corrente iônica total (TIC) do óleo essencial de Stachytarpheta cayennensis por HCH.

Figura 3. Estruturas químicas de algumas substâncias identificadas no óleo essencial de Stachytarpheta cayennensis.

CONCLUSÃO

As técnicas empregadas neste trabalho evidenciam a importância de conhecer a com-
posição química do óleo essencial da planta estudada, haja vista que alguns desses com-
postos tem potencial para aplicações biológicas em diversas áreas, como o linalol e metil 
7-metilciclopenta[c]piran-4-carboxilato. A identificação da substância metil 7- metilciclopen-
ta[c]piran-4-carboxilato, pela primeira vez em óleos essenciais, expande a possibilidade de 
caracterização de compostos desta classe bem como busca do mesmo em outros óleos 
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essenciais, possibilitando a realização de estudos biológicos futuros com intuito de verificar 
sua aplicação nas indústrias, incluindo na área da agricultura.
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RESUMO

As espécies do gênero Plectranthus são de importância econômica, pois são fontes 
de óleos essenciais aromáticos cujo apresentam diversas atividades biológicas. Nesse 
sentido, este presente trabalho avaliou a composição química do óleo essencial da plan-
ta P. ornatus crescendo na região norte do Tocantins. O óleo essencial das folhas de
P. ornatus foi isolado a partir do método de hidrodestilação em aparelho clevenger bides-
tilado, já para caracterizá-lo foi utilizado a técnica de GC-MS. Os componentes principais 
do óleo essencial foram β-cariofileno (59; 21,52%), terpinen-4-ol (47; 6,89%), fitol (85; 
4,00%) e óxido de cariofileno (69; 3,32%). Acerca dos grupos funcionais presentes no 
óleo essencial a maioria foi de sesquiterpenos (48,6%) seguida de monoterpenos (31,4 
%). Diante disso, podemos concluir que o óleo essencial apresentou diferenças químicas 
qualitativas e quantitativas em relação a trabalhos anteriores de plantas de P. ornatus 
cultivadas na região nordeste do Brasil e em Portugal e, portanto, tais diferenças de-
vem-se muito ao período de coleta, órgão da planta ou método empregado para isolar 
o óleo essencial.
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INTRODUÇÃO

A família Laminaceae é composta por diversos gêneros, por exemplo o sálvia (Salvia), 
manjericão (Ocimium) e hortelã (Mentha), cujo possuem espécies com uma rica diversidade 
de usos etnobotânicos. Dentre esses vários gêneros podemos destacar o Plectranthus, que 
contém cerca de 300 espécies encontradas na África Tropical, Ásia e Austrália (LUKHOBA; 
SIMMONDS; PATON, 2005). Essas espécies são utilizadas como medicamentos na medicina 
tradicional para uma vasta gama de doenças, como em problemas de pele, respiratórios, 
digestivos e infecciosos. Além disso, o uso popular das espécies do gênero Plectranthus na 
jardinagem aumentou bastante nos últimos anos (JAARSVELD, 2006).

Embora o gênero Plectranthus seja oriundo de regiões do Velho Mundo e, portanto, 
ausente da América do Sul (PATON et. al., 2004) no Brasil são encontradas espécies des-
se gênero. Uma delas, é o Plectranthus ornatus Codd (sinônimo Coleus comosus Hochst) 
(RIJO et. al., 2002) chamado popularmente no nordeste brasileiro como boldo, boldo pe-
queno, boldo gambá (LORENZI; MATOS, 2002), já no norte do Tocantins é conhecido pelo 
nome de sete-dores.

A planta P. ornatus é empregada na medicina popular para tratar de males que afetam 
o sistema digestivo, assim as infusões das folhas dessa espécie são difundidas no Brasil 
para o tratamento de gastrites, dores espasmódicas abdominais (LORENZI; MATOS, 2006), 
bem como dispepsia e insuficiência hepática (PASSINHO-SOARES et al., 2013). Essa 
planta apresenta folhas pequenas, bastante aromáticas e suculentas, além disso seu caule 
é fino e herbáceo com raízes adventícias, crescendo amplamente na forma de pequenas 
ervas (ÁVILA, 2015).

As espécies do gênero Plectranthus são de importância econômica, pois são fontes 
de óleos essenciais aromáticos cujo apresentam diversas atividades biológicas (LUKHOBA; 
SIMMONDS; PATON, 2005). Nesse sentido, os óleos essenciais são substâncias aromáti-
cas produzidas por plantas que geralmente pertencem as famílias angiospérmicas, sendo 
utilizados para diferentes fins em diversas indústrias (PAVELA, 2015), bem como isolados 
de certas partes dessas plantas (folhas, flores, caule e casca) por diferentes métodos, tais 
como hidrodestilação, destilação por arraste a vapor, extração por solvente, dentre outros 
(RIBEIRO-SANTOS et al., 2017).

Mesmo o gênero Plectranthus tendo plantas como fontes de óleos essenciais, os es-
tudos disponíveis não são suficientes para validar o uso tradicional do gênero (MOTA et al., 
2014). Por consequência, temos poucas pesquisas sobre o óleo essencial da planta P. or-
natus, sendo que elas apontam para atividade antioxidante baixa ou alta (ALBUQUERQUE, 
2006; MOTA et. al., 2014; ALVES et al., 2018), bem como ação antifúngica (ALVES et. al., 
2018) e bactericida (RODRIGUES et al. 2013) desse óleo essencial.
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As propriedades biológicas dos óleos essenciais (que inclui o da planta P. ornatus) 
são frequentemente associadas aos componentes principais encontrados nesses produtos 
naturais (RAVEAU; FONTAINE; SAHRAOUI, 2020), embora existam estudos farmacológicos 
que indicam o sinergismo de compostos químicos em menores concentrações presentes nos 
óleos essenciais (MENDES et al., 2010). Diante disso, esse presente trabalho tem o obje-
tivo de isolar e caracterizar o óleo essencial da planta P. ornatus, empregada na medicina 
tradicional, configurando-se como o primeiro a estudar o perfil químico do óleo essencial 
dessa espécie cultivada na região norte do Tocantins.

MÉTODO

Material Vegetal

Primeiramente, em novembro de 2020 mudas da planta Plectranthus ornatus Codd foram 
transportadas de um jardim privado da cidade de Araguatins-TO (5°38’49.5”S 48°07’05.2”W) 
até outro da cidade de Araguaína-TO (S 7°10´10.6”S 48°14´11.9”W). Dessa forma, as fo-
lhas de P. ornatus foram coletadas em março de 2021 em um jardim privado que fica em 
Araguaína, Tocantins, Brasil (S 7°10’10.6”S 48°14’11.9”W).

A planta foi identificada pelo Prof. Me. Alessandro Oliveira Silva, botânico do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO)-Campus Araguatins e 
confirmada pela Dra. Juliana Santos como Plectranthus cf ornatus Codd Uma exsicata da 
planta foi depositada no Herbário IFTO no Campus Araguatins com o número de registro 836.

Isolamento do óleo essencial das folhas de Plectranthus ornatus Codd

Folhas frescas de P. ornatus (163,0 g) imersas em 1000 mL de água destilada foram 
submetidas a extração pelo método de hidrodestilação em um aparelho tipo clevenger bides-
tilado durante 3 horas. Em seguida, realizou-se duas partições em um funil de separação, 
sendo utilizado para cada uma 70,0 ml de acetato de etila (C4H8O2) grau HPLC. Após isso, 
a fase orgânica foi seca com sulfato de sódio anidro (Na2SO4) em um funil simples, sendo 
o material resultante submetido a um rotoevaporador a vácuo por 60 minutos a fim de eva-
porar o solvente. Ao fim da rotoevaporação foi obtido o óleo, sendo transferido para um vial 
etiquetado e armazenado em freezer para análise futuras (Figura 1).

É importante ressaltar, que a partição e rotoevaporação foram necessárias para o iso-
lamento do óleo, pelo fato dele realizar fortes interações físico-químicas com as moléculas 
de água e, portanto, dificultar sua separação com a água no frasco de coleta do aparelho 
clevenger bidestilado ao final da hidrodestilação.
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Identificação dos constituintes químicos do óleo essencial de P. ornatus por Gas 
Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS)

Preparação da amostra de óleo essencial de P. ornatus para análise em GC-MS

Com um vial em uma balança, foi adicionado com auxílio de uma micropipeta (20 -200 
µL) pequenas alíquotas de óleo essencial de P. ornatus até obtermos 20 mg de óleo. Em se-
guida, nesse mesmo vial adicionou-se com outra micropipeta (100-1000 µL) 1000 µL do 
solvente acetato de etila grau HPLC, e em outro vial foi preparado um branco com 1000 
µL desse solvente.

Após isso, o óleo essencial de Plectranthus ornatus (OEPO) e o branco (solvente) 
foram injetadas em um cromatógrafo a gás Agilent Technologies 7890B, hifenizado a um 
espectrômetro de massas 5977(GC-MS), assim obtendo-se o cromatograma, bem como os 
espectros de massas para os compostos químicos presentes nessas amostras.

Figura 1. Fluxograma com as etapas da metodologia utilizada para o isolamento do óleo essencial das folhas de P. ornatus.

Fonte: Autores (2021).
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Condições para análise por GC-MS

As amostras (OEPO e o branco) foram analisadas em um cromatógrafo a gás Agilent 
Technologies 7890B, hifenizado a um espectrômetro de massas (GC-MS) 5977B. Os cro-
matógrafos operaram com colunas capilares HP-5MS, L = 30 m, DI = 0,25 mm e filme = 
0,25 μm, sendo que o gás de arraste foi Hélio (99.999%) em um fluxo constante na coluna 
cromatográfica de 1 mL/ min. As temperaturas do injetor, linha de transferência do massas, 
quadrupolo e da fonte foram mantidas a 300ºC, 250ºC, 150 ºC e 230 ºC, respectivamen-
te. O modo de temperatura do forno foi: Inicial 50 ºC por 1 min; uma elevação de temperatura 
de 1,5 °C/ min até 140 ºC por 0 min e uma outra variação de temperatura de 10 ºC/min até 
250 ºC por 40 min.

O tempo total de corrida para cada amostra foi de 76 min, além disso tanto os volu-
mes de amostra injetados quanto para o padrão de n-alcanos foram de 1,5 µL no modo 
splitless. A detecção por massas no modo scan, foi realizada num intervalo de 40- 500 
Da. Os componentes químicos foram identificados através da comparação de seu espectro 
de massas com espectros existentes na literatura Adams (2007), com espectros do banco 
de dados (NIST2014) do equipamento, do NIST Web Book e pela comparação dos Índices 
de Retenção (IR).

Os índices de retenção (IR) foram determinados utilizando uma série homóloga de 
n-alcanos C9-C24 diluída em hexano grau HPLC injetados nas mesmas condições croma-
tográficas das amostras, utilizando a equação de Van Den Dool e Kratz (1963). Por fim, a 
quantificação de cada componente do óleo essencial foi calculada a partir da área de inte-
gração do cromatograma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O óleo essencial de P. ornatus (OEPO) foi caracterizado por um odor agradável, bem 
como uma coloração amarela tênue. Além disso, o OEPO mostrou-se como uma mistura 
complexa, contendo um total de 97 compostos voláteis, contudo foi possível identificar 35 
compostos, que estão demonstrados na tabela 1 pela sua ordem de eluição na coluna 
HP-5MS. Embora a quantidade de voláteis identificados tenha sido baixa, tais composto 
representaram 68,18% do perfil químico total do óleo. Dessa maneira, o OEPO teve como 
compostos voláteis principais: β-cariofileno (59; 21,52%), terpinen-4-ol (47; 6,89%), fitol (85; 
4,00%) e óxido de cariofileno (69;3.32%) (Figura 2).

Além disso, dentre os compostos identificados a maioria pertenceu ao grupo funcional 
dos sesquiterpenos (48,6%, sendo 40% de hidrocarbonetos sesquiterpênicos e 8,6% de 
sesquiterpenos contendo oxigênio), seguido pela fração de monoterpenos, (31,4%, sendo 
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25,7% de hidrocarbonetos monoterpênicos e 5,7% monoterpenos com oxigênio) compostos 
orgânicos oxigenados (17,1%, que incluem aldeídos, álcoois e cetonas) e diterpenos (2,9 %).

Figura 2. Estrutura química dos principais compostos voláteis encontrados no óleo essencial de P. ornatus: (a) β-cariofileno, 
(b) terpinen-4-ol (c) fitol e (d) óxido de cariofileno.

Fonte: Autores (2021).
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Tabela 1. Composição química do óleo essencial de Plectrantus ornatus Codd extraído por hidrodestilação de folhas 
frescas de plantas cultivadas na região norte do Tocantins.

Pico TR (min) Composto GC-MS a
(%)

IR
exp.b

IR
lit.c

SI
%

11 7.620 β-butoxietanold 0,19 905 904.5 831

14 8.470 α-tujeno 2,18 923 924 936

15 8.738 α-pineno 1,57 929 932 924

19 10.615 sabineno 1,31 969 969 932

20 10.727 β-pineno 0,62 971 974 963

21 11.002 1-octen-3-ol 2,28 979 974 909

22 11.400 3-octanona 0,07 985 979 839

23 11.883 3-octanol 0,51 996 991 951

24 12.599 (3E) -3- acetato de hexenila 0,92 1008 1001 926

26 13.479 o-cimeno 0,54 1021 1022 929

28 13.714 silvestreno 0,17 1024 1025 912

31 14.978 5-isopropil-2-metilbiciclo
[3.1.0] hex-3-en-2-od 0,29 1043 1039 1039

32 15.133 (E)-β-ocimeno 2,21 1045 1044 905

33 15.701 γ-terpineno 1,07 1054 1054 881

38 19.569 1,3,8- ρ-mentatrieno 0,19 1110 1108 881

47 24.429 terpinen-4-ol 6,89 1172 1174 890

50 27.113 decanal 0,28 1205 1201 856

54 38.593 α-cubebeno 0,56 1343 1348 917

55 40.581 α-copaeno 1,04 1368 1374 951

56 41.227 β-bourboneno 0,91 1375 1387 934

57 41.865 β-cubebeno 0,51 1383 1387 904

58 42.065 β-elemeno 0,25 1386 1389 884

59 43.995 β-cariofileno 21,52 1409 1417 955

60 44.791 β-copaeno 0,83 1419 1430 916

61 46.001 D isogermacrenod 0,20 1435 1439 919

62 46.628 α- cariofileno 1,56 1443 1452 930

63 48.848 D germacreno 2,20 1471 1480 942

64 50.054 α-amorfenod 0,34 1486 1490 914

65 50.600 eremofilenod 2,71 1493 1486 891

65 51.552 γ-Cadineno 0,52 1505 1513 904

67 52.422 β-Cadinenod 1,99 1516 1518 916

69 56.498 óxido de cariofileno 3,32 1570 1582 898

62 46.628 α- cariofileno 1,56 1443 1452 930

73 61.060 tau-cadinol 2,05 1643 1638 889

75 61.857 δ-cadinol 2,38 1658 1644 893

85 70.523 fitol 4,00 2118 2119 956

Total 68,18

TR = Tempo de retenção em minutos do composto. SI = Índice de similaridade com base no R.Match. 
NI= Não identificado. 
(a) = Área percentual dos compostos com base na normalização das áreas por GC-MS.
(b) = Índice de retenção calculado usando a equação de Van den Dool e Kratz.
(c) = Índice de retenção da literatura (Adams, R.P, 2007) baseada na equação de Van den Dool e Kratz. 
(d) = Identificado pelo NIST Web Book e/ou NIST MS Search 2.0.

Fonte: Autores (2021).

A composição química do óleo essencial da espécie P. ornatus crescendo na região 
norte do Tocantins mostrou-se diferente da composição dos óleos essenciais anteriormente 
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estudados para espécies cultivadas no nordeste brasileiro e Portugal. Dessa forma, o óleo 
essencial extraído de folhas e caule de P. ornatus na fase vegetativa e de floração cultivadas 
em Portugal, apresentou como componentes principais: oct-1-en-3-ol (13-31%), β-pineno 
(11-24%), α-pineno (11-19%) e β-cariofileno (alguns traços: 0,2%) (MOTA et al., 2014).

Já no nordeste brasileiro há três estudos que abordaram a composição química do 
OEPO, ambos foram realizados com espécies de P. ornatus coletadas do jardim de plantas 
medicinais da Universidade Federal do Ceará (UFC) (Fortaleza-Ceará). O primeiro foi feito 
por Albuquerque et al. (2006), cujo a partir das folhas de P. ornatus coletadas em 4 horários 
diferentes do dia obteve a seguinte composição química do óleo essencial: β- cariofileno 
(10-62%), eugenol (38%), timol (14%) e carvacrol (8%). O segundo estudo foi realizado 
por Ferreira (2012), que ao isolar o óleo essencial de folhas frescas de P. ornatus obteve 
como compostos voláteis principais: β-cariofileno (27,08%) D germacreno (4,04%) epóxido 
de cariofileno (6,49%) e β-bourboneno (2,42%). Por fim, Alves et al. (2018) identificaram 
os seguintes compostos principais no OEPO: óxido de cariofileno (61,74%) β-cariofileno 
(10,65%), terpinen-4-ol, (6,20%) e β- bourboneno (4,54 %).

Segundo Mota et al. (2012) as variações qualitativas e quantitativas na composição 
química do óleo essencial de P. ornatus em determinados países do mundo (Brasil, Portugal) 
é atribuída aos fatores genéticos, geográficos e climáticos. Além disso, é sabido que inde-
pendentemente das características genéticas de uma espécie medicinal, inúmeros fato-
res, como estágio de desenvolvimento da planta, época de colheita e método de extração 
podem ser responsáveis pelos diferentes perfis químicos de um óleo essencial específico 
(FIGUEIREDO et al., 2008).

Embora observamos distinções nos perfis químicos do óleo essencial de P. ornatus, 
é importante ressaltar que sempre o β-cariofileno aparece como uns dos principais com-
postos voláteis do OEPO nos trabalhos que obtiveram a composição química desse óleo 
(ALBUQUERQUE et al. 2006; FERREIRA, 2012; MOTA, et al., 2014; ALVES et al., 2018). 
Ademais, o β-cariofileno pode ser apontado como uns dos principais compostos voláteis 
responsáveis pela atividade antifúngica de óleos essenciais de Plectrantus ssp., uma vez 
que um estudo anterior mostrou potencial atividade antimicrobiana desse composto químico 
(SABULAL et al., 2006).

CONCLUSÃO

O óleo essencial de P. ornatus foi obtido a partir da técnica de hidrodestilação, apre-
sentando diferenças químicas qualitativas e quantitativas em relação a trabalhos anteriores. 
Tal diferença deve-se muito ao método, período de coleta e o órgão da planta empregado 
para isolar o OEPO.



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

134 135

É importante, a posteriori, aumentar a quantidade de folhas necessárias para isola-
mento para uma escala industrial, ou seja, quilogramas, a fim de obter um maior número 
de compostos identificados, além de poder separar o óleo essencial sem necessidade de 
particionamento com solvente.
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RESUMO

As florestas de areias brancas quartzosas constituem um tipo de ecossistema oligotrófi-
co, cujos caracteres fitofisionômicos mostram adaptações à sazonalidade hídrica. Entre 
tais características está a caducifolia das plantas e a abertura do dossel, cujas variações 
influenciam na distribuição espacial da luz solar no ambiente. Este estudo avaliou e 
comparou a estrutura da vegetação e as alterações sazonais do dossel em diferentes 
habitats de uma formação florestal de solos podzólicos situada no Parque Nacional Serra 
de Itabaiana, Sergipe. Os dados foram coletados em vegetação aberta de areias brancas 
(VA) e mata ripária (MR). Foram estimadas a densidade arbórea pelo método quadrante 
e a dinâmica do dossel através de fotografias hemisféricas nos períodos seco (janeiro) 
e chuvoso (junho). A MR apresentou densidade arbórea de 498 ind ha–1 e a VA 296 ind 
ha–1. Esta última, não evidenciou variações na abertura do dossel (t = 2,0146; p > 0,05) 
e no IAF (t = -2,0052; p > 0,05) entre os períodos de chuva (52,24% ± 18,13% e 0,68 ± 
0,45) e seca (67,39% ± 15,38% e 0,36 ± 0,23). Na MR, a abertura do dossel (t = 7,1739; 
p < 0,05) e o IAF (t = -5,1609; p < 0,05) variaram entre os períodos de chuva (13,70% ± 
2,24% e 2,13 ± 0,23) e seca (21,08% ± 2,36% e 1,63 ± 0,20). As diferenças observadas 
destacam a heterogeneidade ambiental na Serra de Itabaiana e demonstram que as 
formações florestais de areias bancas respondem de maneira distinta à sazonalidade 
hídrica deste ecossistema.



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

140

INTRODUÇÃO

A floresta tropical que cobre as areias brancas quartzosas constitui ecossistema oligo-
trófico, cuja ciclagem dos nutrientes no solo é fortemente afetada pelo clima (MENDONÇA 
et al., 2013). A vegetação nesse tipo de ambiente é caracterizada por apresentar dossel 
pouco denso, folhas espessas, escleromórficas e de coloração verde pálido, resultando em 
paisagem de exceção quando em meio à matriz florestal (OLIVEIRA et al., 2001; MENDONÇA 
et al., 2014). Habitats semelhantes também são encontrados por toda a bacia Amazônica, 
sendo popularmente conhecidos como campinas e campinaranas (OLIVEIRA et al., 2001, 
Adeney et al., 2016), bem como em domínios de Mata Atlântica, desde o Estado de Sergipe 
até o Rio Grande do Norte (A.S. Ribeiro, com. pess.). Em outros países, as formações vege-
tais sobre areis brancas estendem-se sobre territórios da Colômbia, Venezuela, Guianas e 
até no continente Asiático (OLIVEIRA et al., 2001). As areias brancas nos domos de serras 
têm sua origem da própria dissolução das rochas metamórficas, enquanto as formações 
de areias brancas nos tabuleiros têm origem de solos podzólicos, como nas campinaranas 
da Amazônia Central (EMBRAPA, 1975; OLIVEIRA et al., 2001, Adeney et al., 2016) e da 
Serra de Itabaiana.

As características fisionômicas da vegetação nas areias brancas são influenciadas por 
ciclos sazonais e por alterações nos níveis do lençol freático, de modo que gradientes fitofi-
sionômicos ocorrem associados a diferentes condições hidrológicas do solo (MENDONÇA 
et al., 2013). Além disso, as florestas de areias brancas estão expostas às condições edá-
ficas extremas, que resultam em limitações nutricionais e déficits hídricos periódicos nos 
solos arenosos (ANDERSON, 1981). A natureza oligotrófica desses solos é resultado em 
grande parte das suas origens, que podem incluir o intemperismo de materiais como areni-
tos, quartzitos e granitos ou podzolização devido à flutuação do lençol freático que suprime 
a matéria orgânica resultando em uma areia degradada (ANDERSON, 1981).

Em resposta ao estresse hídrico e nutricional, a vegetação lenhosa das areias brancas 
apresenta algumas adaptações, como esclerofilia, folhas pequenas e inclinadas (ANDERSON, 
1981). Do mesmo modo, copas reduzidas e poucas árvores emergentes permitem ao sub-
-bosque maior exposição à radiação solar (OLIVEIRA et al., 2001). A luz é fonte essencial e 
direta de energia para o desenvolvimento das plantas, sendo que diferenças na disponibilida-
de desse recurso influencia a distribuição local das espécies e condiciona grande parte dos 
processos de crescimento dos vegetais (NICROTA et al., 1999; ZUQUIM et al., 2007). Um dos 
fatores que influencia na distribuição espacial da energia no ambiente é a dinâmica de aber-
tura e fechamento do dossel, que promove alterações na intensidade e qualidade da luz e 
suas variáveis associadas (VAN DEN BERG e SANTOS, 2003). Neste caso, a estrutura do 
dossel pode apresentar variações tanto espacial quanto temporalmente, contribuindo para 
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formação heterogênea do sub-bosque (GARCIA et al., 2007). Tais variações podem estar 
relacionadas à complexidade estrutural do ambiente e a fatores como, diferentes estágios 
sucessionais, deciduidade da copa e abertura de clareiras (BIANCHINI et al., 2001).

No Parque Nacional Serra de Itabaiana (PNSI), localizado na zona de transição entre 
os biomas Mata Atlântica e Caatinga em Sergipe, existem diferentes fitofisionomias, como as 
vegetações abertas (VA) de areias brancas e fechadas como as matas ripárias (MR). Embora 
sejam distintas, elas estão sob as mesmas condições edáficas e macro climáticas. Neste 
sentido, este estudo teve como objetivo avaliar a estrutura da vegetação arbórea, bem como 
caracterizar e comparar a abertura do dossel e o índice de área foliar (IAF) em habitats de 
areias brancas localizados no PNSI, e avaliar alterações sazonais nesses parâmetros dentro 
e entre os ambientes estudados. Tais avaliações contribuirão para a melhor compreensão 
das variações sazonais em comunidades vegetais e ecossistemas oligotróficos.

MÉTODO

Área de estudo

O estudo foi realizado no Parque Nacional Serra de Itabaiana - PNSI (10º40’S e 
37º25’O), localizado entre os municípios de Areia Branca, Itabaiana, Laranjeiras, Itaporanga 
D’ajuda, Malhador e Campo do Brito (Figura 1), Estado de Sergipe. O PNSI abrange área 
de 7.966 ha, possui elevação máxima de 670 m de altitude e está localizado próximo a zona 
de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga (CARVALHO e VILAR, 2005). Segundo 
o sistema de classificação de Köppen, o clima é do tipo As com verão seco (Alvares et al. 
2013). Na região o período chuvoso compreende os meses de março a agosto e o período 
da seca entre setembro e fevereiro (SEMARH, 2012) e a pluviosidade média anual é de 
1.100 mm (DANTAS e RIBEIRO, 2010). As temperaturas mínimas ocorrem entre junho e 
julho (17ºC a 18ºC) e a média varia com a altitude, sendo 22ºC nos pontos mais baixos e 
17ºC nos mais elevados (BEZERRA et al., 2010). Durante o período de estudo a pluviosidade 
acumulada foi de 811 mm no período chuvoso e 159 mm no período seco (SEMARH, 2012).
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Figura 1. Localização dos pontos amostrais na vegetação aberta de areias brancas e da mata ripária no Parque Nacional 
Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil.

A Serra de Itabaiana é caracterizada por apresentar mosaico de fitofisionomias, in-
cluindo formações florestais (matas primárias e secundárias), formações abertas naturais 
(campos graminosos) e áreas antropizadas (capoeiras, áreas agrícolas e solos expostos) 
(DANTAS e RIBEIRO, 2010). O estudo foi desenvolvido em duas fisionomias: vegetação 
aberta de areias brancas “strictu sensu” (VA) e mata fechada de vegetação ciliar (chamada 
neste estudo de mata ripária, MR).

A vegetação aberta de areias brancas abrange área de 347 ha no PNSI, cuja fisionomia 
esclerófila com substrato arenoso-quartzoso forma um habitat com árvores agrupadas, asso-
ciadas a bromélias e cactos, e está localizada na face leste do domo da Serra de Itabaiana 
(10°45’8,36” S e 037°20’15,67” W). Pode ser caracterizada por apresentar solos sedimentares 
arenosos de cor branca predominantemente exposta e pobre em nutrientes, cuja principal 
característica da vegetação é a disposição agregada dos indivíduos (DANTAS e RIBEIRO, 
2010). O estrato arbóreo é pouco denso e baixo podendo chegar a 6 m e as espécies mais 
comuns são Acosmium bijugum (Vogel) Yakovlev (Fabaceae), Kielmeyera rugosa Choisy 
(Clusiaseae) e Agarista revoluta (Spreng.) Hook. F. ex Nied. (Ericaceae) (DANTAS et al., 
2010). O estrato herbáceo é mais abundante e ocorre de forma dispersa entre os arbustos 
(DANTAS e RIBEIRO, 2010).

A mata ripária amostrada compreende um continum no riacho Coqueiro, está loca-
lizada na encosta sul do domo da Serra de Itabaiana (10°45’59,10” S e 037°20’23,60” 
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W), cuja altura do dossel varia de oito a 10 m, na cabeceira e 25 m na jusante, ocorrendo 
também árvores de maior porte (VICENTE et al., 2005). Ocorrem epífitas, cipós e trepa-
deiras e a serapilheira é mais densa que outras áreas de vegetação arbórea (VICENTE 
et al., 2005). As espécies mais abundantes neste ambiente são Tachigali densiflora (Benth.) 
L.G.Silva & H.C.Lima (Fabaceae), Tapirira guianensis Aubl. (Anacardiaceae), Himatanthus 
bracteatus (A. DC.) Woodson (Apocynaceae), Eschweilera ovata Miers (Lecythidaceae) e 
Byrsonima sericea DC (Malpighiaceae) (VICENTE et al., 2005).

Coleta de dados

Para estimar a densidade arbórea utilizou-se método baseado em distâncias, denomi-
nado quadrante errante, ou quadrante móvel (CATANA e ANTONY, 1963). Esse método é 
uma variação do ponto quadrante e consiste em amostrar o indivíduo que se encontra mais 
próximo do vértice (BROWER et al., 1998). Este indivíduo amostrado, por sua vez torna-se 
o vértice para o ponto seguinte e assim sucessivamente. Foram mensurados os indivíduos 
mais próximos do vértice com circunferência à altura do peito (CAP = 1,30) ≥ 5 cm, anotan-
do-se também a distância entre a planta e o vértice e a altura total da planta. O diâmetro à 
altura do peito (DAP) foi calculado pela fórmula DAP = CAP/π. O cálculo da densidade total 
(DT) teve como base a equação desenvolvida por Pollard (1971):

DT = 4u(Σn-1)/πΣdi²

Em que: u representa o valor da unidade de área usado para expressar densidade 
(m²); n é o número de indivíduos amostrados e Σdi² soma do quadrado das distâncias entre 
as plantas amostradas.

Para a estimativa da abertura do dossel e do Índice de Área Foliar (IAF) foram obti-
das fotografias hemisféricas nos períodos seco (janeiro) e chuvoso (junho). Ao longo dos 
transectos determinados inicialmente, estabeleceu-se cinco pontos equidistantes 20 m e 
georreferenciados, totalizando 10 pontos para cada ambiente.

Em cada um dos pontos dos transectos foi obtida uma fotografia hemisférica do dossel 
para as estações analisadas. As fotografias foram obtidas com câmera digital, acoplada a 
uma lente “olho de peixe”. A câmera foi posicionada sempre na altura de 1,30 m em rela-
ção ao solo e com a parte superior voltada para o norte. As fotografias foram tiradas ou no 
início da manhã (até as 10h) ou no final da tarde (a partir das 15h) para evitar exposição 
excessiva ao sol (GARCIA et al., 2007; NASCIMENTO et al., 2007). Foram obtidas 10 foto-
grafias para cada período (seco e chuvoso) e para cada ambiente (VA e MR), totalizando 40 
fotografias. A análise das imagens foi realizada no software Gap Light Analyzer Version 2.0 
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(FRAZER et al., 1999). A calibração e correção dos pontos de amostragem foram realiza-
das no Mangnetic Declination Calculator 1.0, disponível no site Natural Resources Canada 
(http://geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-eng.php).

Figura 2. Câmera fotográfica equipada com lente “olho-de-peixe” durante obtenção de fotografias hemisféricas do dossel.

Analise dos dados

Para verificar a frequência das classes diamétricas nos dois ambientes amostrados (de 
5 a 50 cm), foram elaborados histogramas utilizando a porcentagem de indivíduos em cada 
classe de DAP. As estimativas de abertura do dossel (%) e IAF foram comparadas entre 
os períodos seco e chuvoso, para cada ambiente e entre os ambientes, através do teste t. 
Aplicou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r) entre as variáveis IAF x Abertura do 
dossel ajustado a um modelo de regressão linear (NASCIMENTO et al., 2007). Os dados 
foram previamente analisados quanto à normalidade através do teste Shapiro-Wilk (TORMAN 
et al., 2012) e homoscedasticidade pelo teste de Levene.

RESULTADOS

Nos transectos na VA foram amostrados 79 indivíduos, sendo estimada densidade de 
296 ind ha–1 e a distribuição de DAP variou de 1,6 a 12,1 cm (Figura 3).

http://geomag.nrcan.gc.ca/calc/mdcal-eng.php
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Figura 3. Frequência de observações do Diâmetro à Altura do Peito (DAP) das árvores na vegetação aberta de areias 
brancas no Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil.

Na MR foram amostrados 242 indivíduos, o que resultou na densidade total estimada 
de 498 ind ha–1. A distribuição do DAP na mata ripária seguiu o modelo de J invertido, com 
maior número de indivíduos nas classes de menor diâmetro (Figura 4). O DAP nesse am-
biente variou de 2 a 51 cm.

Figura 4. Frequência de observações do Diâmetro à Altura do Peito (DAP) das árvores na mata ripária, no Parque Nacional 
Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil.

Foram observados na VA valores de abertura do dossel de 67,39% (±15,38) em média 
no período seco, enquanto que no período chuvoso foi registrada abertura média de 52,24% 
(±18,13). Não houve diferença entre os períodos seco e chuvoso (t = 2,0146; p > 0,05) para 
este ambiente. O mesmo foi observado para o IAF cujas médias foram 0,36 (±0,23) no período 
seco e 0,68 (±0,45) no período chuvoso, não havendo diferença sazonal (t = -2,0052; p > 
0,05). Na MR o coeficiente de abertura do dossel variou em média 21,08% (±2,36) na seca 
e 13,70% (±2,24) no período chuvoso, havendo significativa variação sazonal (t = 7, 1739; 
p < 0,05). Os valores de IAF também diferiram (t = -5.1609; p < 0,05) entre o período seco 
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1,63 (±0,20) e chuvoso 2,13 (±0,23). A análise das fotografias hemisféricas permitiu observar 
diferenças significativas no dossel de ambos os ambientes amostrados no PNSI (Figura 5).

Figura 5. Fotografias hemisféricas do dossel na VA nos períodos seco (Abertura do dossel = 57,7%; A) e chuvoso (Abertura 
do dossel = 51,1%; B); MR nos períodos seco (Abertura do dossel = 23,94% C) e chuvoso (Abertura do dossel = 9,33%; D), 

fotos obtidas em um único ponto em cada área, Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil.

Os valores de abertura do dossel nas VA diferiram da MR, tanto no período seco (t = 
-9,4111; p < 0,0001) quanto no período chuvoso (t = -6.6693; p < 0,0001). No período seco 
a abertura do dossel nas areias brancas variou de 48,45% a 94,75% e na mata ripária variou 
de 17,06% a 23,94%. Enquanto que, no período chuvoso a abertura do dossel nas VA e 
na MR variou de 28,36% a 83,85% e de 9,33% a 16,83% respectivamente (Figura 6a).

Figura 6. Variação da abertura do dossel na VA e MR nos períodos seco e chuvoso (A). Variação do Índice de Área Foliar 
(IAF) na VA e MR nos períodos seco e chuvoso (B), no Parque Nacional Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil.

Os dois ambientes diferiram quanto ao IAF, tanto no período seco (t = 13,3854; p < 
0,05) quanto no período chuvoso (t = 9,0899; p < 0,05; Figura 6b), sendo registrados maio-
res valores na MR, com média de 1,63 (± 0,20) no período seco e 2,13 (± 0,23) no período 
chuvoso. Adicionalmente, houve relação significativa entre o IAF e a abertura do dossel, 
tanto nas VA como na MR (Figura 6).
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Figura 7. Relação entre Índice de Área Foliar (IAF) e abertura do dossel (%) nas VA (A) e na MR (B), no Parque Nacional 
Serra de Itabaiana, Sergipe, Brasil.

DISCUSSÃO

Na VA, a baixa densidade de árvores está relacionada às características fisionômicas 
dessa área, onde as manchas irregulares de vegetação apresentam poucos indivíduos lenho-
sos e apresentam distribuição espacial agregada (DANTAS e RIBEIRO, 2010). Esse tipo de 
organização, formando associações de indivíduos é um atributo típico desta comunidade, no 
qual as associações podem ser constituídas por árvores da mesma espécie, ou por diversas 
espécies compondo estruturas mais complexas (VILAR et al., 2000; VICENTE, et al., 2005; 
DANTAS et al., 2010). Já a pequena variabilidade nos valores de DAP registrada neste es-
tudo, com concentração de árvores nas classes de menor tamanho e ausência de plantas 
de maior porte, mostrou que a vegetação das areias brancas encontra-se com predomínio 
de indivíduos jovens. Dantas et al., (2010) comprovaram que existe variação na estrutura da 
vegetação nas areias brancas do PNSI ao analisarem duas áreas deste ambiente e encon-
trarem diferenças estruturais entre elas, sugerindo que tais distinções ocorrem em função 
dos estágios sucessionais da vegetação. Além disso, o local também apresenta histórico de 
degradação resultante de causas antrópicas, principalmente por desmatamentos e queima-
das (VICENTE et al., 2005), o que pode justificar a presença das árvores de pequeno porte.

O padrão de distribuição dos indivíduos arbóreos nas matas abertas de areia branca 
do PNSI é do tipo agregado e com predomínio de indivíduos lenhosos jovens. Este resultado 
contribui para o entendimento das altas taxas de abertura do dossel encontrados nesta ve-
getação, com alguns pontos ultrapassando 80% de abertura. Isto é, a distribuição agregada 
das plantas lenhosas, resultando em lacunas de vegetação, pode condicionar a estrutura do 
dossel dessa floresta, com áreas mais abertas que outras. De acordo com Bianchini et al. 
(2001), a abertura do dossel pode ser influenciada por diversos aspectos de sua estrutura, 
como a composição de espécies, o arranjo espacial das plantas, a arquitetura das copas e 
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a área foliar. Este último foi observado no presente estudo, onde o IAF foi altamente correla-
cionado com a abertura do dossel. Além disso, pesquisas demonstram também a existência 
de correlação positiva entre o IAF e o diâmetro altura do peito das árvores (MARSHALL 
e WARING, 1986; CAMPBELL e NORMAN, 1989; WINK et al., 2012), deixando claro que 
quanto menor o diâmetro das árvores, menor também é a área foliar e, portanto, maior será 
a abertura do dossel.

Os valores de IAF e de abertura do dossel nas areias brancas foram semelhantes 
àqueles descritos para vegetação de Caatinga (NOGUEIRA Jr., 2011; OLIVEIRA, 2012; 
PAGOTTO et al., 2015) e outras florestas decíduas (MIRANDA et al., 1997; NASCIMENTO 
et al., 2007), e inferiores àqueles encontrados para áreas semidecíduas (DE PAULA e 
LEMOS-FILHO, 2001; LEMOS-FILHO et al., 2010). No entanto, diferente das florestas decí-
duas, os parâmetros analisados não variaram entre os períodos de seca e chuva. Segundo 
Anderson et al. (1981), as plantas deste habitat podem apresentar adaptações que limitam 
a perda de água e que maximizam a absorção de nutrientes, incluindo a esclerofilia e a 
associações simbióticas com fungos micorrízicos. No entanto, não é possível afirmar se a 
ausência de resposta à sazonalidade aqui descrita corresponde de fato à alguma adaptação 
das plantas ao período seco, ou se a distribuição agregada das árvores, formando mosaicos 
de vegetação, contribuiu para este resultado. Em outras palavras, uma vez que as plantas 
lenhosas se encontram distribuídas de modo agregado, alguns pontos amostrados foram 
situados em áreas abertas, fora dessas agregações, resultando em baixas variações nos 
valores de IAF e de abertura do dossel entre as estações analisadas. Este fato deixa evidente 
a necessidade de mais estudos sobre o dossel das florestas de areias brancas strictu sensu.

Em relação a densidade de árvores na MR, esta foi 40% maior que na VA, resultado 
já esperado, dada as diferenças florísticas e estruturais entre os dois ambientes (DANTAS 
e RIBEIRO, 2010). Na MR, há maior diversidade de espécies e a estratificação é mais pro-
nunciada, apresentando sub-bosque mais estruturado (VICENTE et al., 2005; DANTAS e 
RIBEIRO, 2010). A maioria dos indivíduos neste habitat está nas classes de menor DAP, 
resultando num padrão J invertido dessa formação florestal e corrobora com as descrições 
de Dantas et al. (2010) para a mesma área de estudo. Este padrão é comum em comunida-
des florestais que se autorregeneram, pois, as árvores de menor dimensão representam a 
maioria da população, sugerindo que existe um balanço entre mortalidade e o recrutamento 
dos indivíduos (LOPES et al., 2002).

O IAF da MR foi maior quando comparado com VA, em ambos os períodos estudados, 
tais valores são semelhantes àqueles encontrados para vegetações semidecíduas (DE 
PAULA e LEMOS-FILHO, 2001; LEMOS-FILHO et al., 2010) e corroboram com a caracte-
rização de Dantas e Ribeiro (2010), que classificaram essa vegetação como ecótono entre 
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Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semidecidual, cujas plantas perdem parte 
de suas folhas durante o período da seca.

Ainda que submetidas às mesmas condições macroclimáticas, as diferenças nos va-
lores médios de abertura do dossel e IAF, indicam que há variação estrutural do dossel 
entre as duas fitofisionomias estudadas. Essa variação pode ser explicada em função da 
estrutura vegetal, que por sua vez, está atrelada às condições ambientais locais e aos fa-
tores aleatórios, como limitação da dispersão, ocorrência de patógenos, disponibilidade de 
nutrientes no solo e o padrão de distribuição espacial das plantas (STROPP et al., 2011). 
Este último parece contribuir significativamente para as diferenças entre os dois habitats 
amostrados. A distribuição agregada das árvores na VA permite maior abertura do dossel 
e maior disponibilidade de luz no sub-bosque, diferentemente da MR que por apresentar 
distribuição mais uniforme, proporciona um dossel contínuo.

CONCLUSÃO

A vegetação de areias brancas no PNSI apresenta diferenças na abertura do dossel de 
acordo com a estrutura fitofisionômica. Áreas abertas, caracterizadas como vegetação de 
areias brancas strictu sensu apresentam baixo IAF e dossel mais aberto, em consequência 
a distribuição agregada das árvores, que em sua maioria são de pequeno porte. Áreas de 
vegetação ripária, por sua vez, possuem maior densidade de plantas, com árvores de maior 
porte, formando dossel contínuo, cujos maiores valores de IAF contribuem para a menor 
abertura do dossel. As diferenças nos parâmetros analisados em função da sazonalidade, 
observada somente para a MR, deixa claro a sensibilidade dessa vegetação diante das 
variações climáticas locais e expõe a necessidade de mais estudos sobre a abertura do 
dossel da vegetação das areias brancas strictu sensu, uma vez que essas apresentaram 
respostas distintas à sazonalidade típica deste ambiente. Portanto, as variações estruturais e 
temporais do dossel das florestas situadas em areias brancas quartzosas estão relacionadas 
à heterogeneidade e à complexidade estrutural do ambiente.
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RESUMO

Objetivo: Produzir e aplicar catalisador baseado nas cinzas da casca da banana (Musa 
x Paradisiaca L. Musaceae) para a produção de biodiesel através da reação de transes-
terificação de óleo de cozinha residual. Métodos: As principais técnicas utilizadas para a 
caracterização do catalisador produzido neste trabalho, nomeado CB, foram: dessorção à 
temperatura programada de CO2 (TPD-CO2), difração de raios X (DRX), teste de basicidade 
de Hammett e fluorescência de raios X (FRX). O biodiesel foi produzido a 70°C utilizando 
metanol com variação dos parâmetros reacionais, razão molar álcool/óleo, concentração 
do catalisador e tempo. Testes de reuso do catalisador foram efetivados. O biodiesel foi 
avaliado através da análise de ressonância magnética nuclear (RMN 1H) e propriedades 
físico-químicas. Resultados: Através das técnicas de FRX e DRX foi verificado que os 
componentes majoritários do catalisador são K2O, KCl, CaO e outros carbonatos e óxidos 
de metais alcalinos, que possuem atividade catalítica básica, cujos dados estão de acordo 
com os resultados das análises de TPD-CO2 e de basicidade de Hammett, que indicam a 
presença de regiões de sítios de forças de Bronsted-Lowry fracas e fortes. A análise de 
RMN 1H permitiu avaliar a conversão do óleo residual à biodiesel, aferindo a boa qualidade 
do produto final e conversão de cerca 91%. O maior rendimento com as variações dos 
parâmetros foi de aproximadamente 92%. Conclusão: O catalisador produzido neste 
trabalho foi eficiente na catálise heterogênea óleo de cozinha residual e produção de 
biodiesel, possibilitando assim um processo mais verde, o que dá maior valor agregado, 
tornando-o mais ambientalmente amigável e viável economicamente.
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INTRODUÇÃO

Diversas matrizes alternativas de energia ao combustível fósseis vêm sendo estudadas 
e aplicadas ao longo dos anos (FAROOQ et al., 2018), com o principal objetivo de diminuir 
os impactos ambientais causados pelo uso dos combustíveis convencionais. Dentro as 
diversas matérias-primas que são desenvolvidas, uma das principais é o biodiesel, pois é 
um material renovável, biodegradável, pode ser usado como uma alternativa ao diesel e 
é considerado um combustível neutro de CO2 (VAKROS, 2018). No Brasil, o óleo diesel é 
a principal matriz de combustível utilizada, representando cerca de 16,4% da participação 
energética, cerca de 70,294 milhões de litros (EPE, 2020). Nesse cenário, o percentual de 
biodiesel correspondendo a 1,2% da matriz energética brasileira, cerca de 3,841 milhões 
litros, com perspectiva de incrementar a mistura de biodiesel em diesel em 15% (v/v) em 
2023 (CNPE, 2018).

A reação transesterificação de triglicerídeos, de origem animal ou vegetal, com álcoois 
simples, como metanol ou etanol, é o caminho reacional mais comum para a obtenção de 
biodiesel, na presença de um catalisador, normalmente básico e por catálise homogênea 
(CHEN et al., 2020), como por exemplo, NaOH ou KOH. Contudo, catalisadores deste 
tipo possuem alguns problemas de aplicação, tais como, difícil reutilização e separação da 
mistura reacional, maior probabilidade de provocar reação de saponificação e geram mais 
resíduos aquosos decorrentes da purificação do biodiesel (FAROOQ et al., 2018). Devido 
às dificuldades apresentadas na catálise homogênea, os catalisadores utilizados em proces-
sos heterogêneos vêm sendo pesquisados com o objetivo de promover etapas reacionais, 
através das quais será possível separar e reutilizar o catalisador mais facilmente, além de 
gerar menos resíduos aquosos e diminuir o risco da reação de saponificação (SOARES 
DIAS et al., 2020). Devido a essa busca, produtos naturais vêm ganhando cada vez mais 
força como matéria-prima para catalisadores sólidos por terem características como, baixo 
custo, biodegradabilidade e geram menor impacto ao meio ambiente (LEE et al., 2016; 
MUMTAZ et al., 2012).

Diversas biomassas podem ser utilizadas na produção de catalisadores, dentre estas, o 
material residual da casca da banana que é um produto notável, pois é uma fruta amplamente 
consumida, com produção nacional de 6.752.171 toneladas em 2018 no Brasil (PAM, 2018) 
e cerca de 115,74 milhões de toneladas em 2018 no mundo (EL BARNOSSI et al., 2021), 
na qual aproximadamente de 30 a 40% da fruta corresponde a casca (ALBARELLI et al., 
2011). Além da busca por catalisadores de baixo custo e que gerem menor impacto ao meio 
ambiente, outra vertente no processo de produção do biodiesel é a pesquisa relacionada 
à matriz base do biodiesel uma vez que, no início este era sintetizado de oleaginosas (pri-
meira geração), devido às discussões relacionadas à competição com fontes alimentares, 
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começou o estudo com materiais residuais lignocelulósicos (segunda geração), porém, a 
produção a partir dessa matriz, apesar da grande quantidade disponível e menor custo em 
relação às fontes alimentares, ainda é considerada de alto valor para a grande produção de 
biodiesel (ELIAS et al., 2020).

Buscando minimizar custo de produção, o uso de óleo de cozinha residual tem se 
tornado atrativo para produzir biodiesel, devido ser uma fonte de baixo custo com grande 
disponibilidade, com elevado consumo anual, de cerca de 5 milhões de toneladas, dimi-
nuindo também os impactos ambientais que poderiam ser causados pela sua destinação 
inadequada (GOLLAKOTA et al., 2019; TAN et al., 2019). Além disso, ao se utilizar diversas 
vezes para se cozinhar, o óleo sofre degradações, principalmente térmicas, gerando produtos 
que podem ser prejudiciais à saúde humana e animal, não permitindo seu uso primário para 
alimentação. Logo, o óleo de cozinha usado apresenta um custo com cerca de duas a três 
vezes menor do que o óleo puro (VELA et al., 2020).

Este trabalho contribui na área de energia e biocombustíveis, buscando avaliar o uso 
de catalise heterogênea a partir de um catalisador obtido das cinzas da casca da banana, 
um resíduo da agroindústria, para a produção de biodiesel de óleo de cozinha residual, com 
o intuito de gerar um processo mais limpo, que permita dar destinação a dois resíduos de 
grande abundância, tornando a obtenção do biodiesel com menor custo, ambientalmente 
mais limpo e gerando menor resíduo aquoso em todo o processo. Os produtos deste tra-
balho, o catalisador sólido CB e o biodiesel do óleo residual de soja, foram avaliados com 
as respectivas técnicas de caracterização, tais como RMN 1H, FRX, DRX, TPD-CO2 que 
permitiram as qualificações necessárias para a aplicação em diversos processos.

OBJETIVO

- Sintetizar e caracterizar catalisador obtido das cinzas da casca da banana (Musa x 
Paradisiaca L. Musaceae);
- Avaliar o uso do catalisador para produção de biodiesel de óleo de cozinha residual;
- Caracterizar por RMN 1H e propriedades físico-químicas o biodiesel de óleo de 
cozinha residual;
- Estudar a reutilização do catalisador;
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MÉTODOS

Reagentes

O óleo de soja residual de cozinha foi obtido em restaurante brasileiro. Cloreto de 
sódio (NaCl, Dynamic, 99%); Etanol (C2H5OH, Dynamic PA, 96%); Ácido clorídrico (HCl, 
Synth, 36,5%); Hidróxido de sódio (NaOH, Vetec, 99%); Hidróxido de potássio (KOH, Synth 
PA); Sulfato de sódio (Na2SO4, Vetec, 99%); Metanol (CH3OH, Vetec, 99,8%); Fenolftaleína 
(C20H14O4, Vetec PA ACS); Ácido benzoico (C7H6O2, dinâmico, 99,5%) e água destilada.

Preparação e caracterização do catalisador

As cascas das bananas foram obtidas no CEASA/RN localizado nas coordenadas 
5°49’22”S e 35°13’29”W em Natal/RN. As etapas a seguir foram seguidas para a obtenção 
do catalisador. 1º etapa: lavagem das cascas com água destilada. 2º etapa: secagem em 
estufa por 3 h a 110 °C. 3º etapa: queima das cascas para obtenção de cinzas. 4° etapa: 
calcinação das cinzas em mufla a 800°C por 4 h, usando cápsula de porcelana como reator.

Para caracterização do catalisador CB foi feita a análise de fluorescência de 
raios X (FRX) em espectrômetro da Bruker S2 Ranger (Bruker AXS, Madison, WI, USA) 
com radiação Pd ou Ag (máx. energia 50 W, máx. voltagem 50 kV, máx. corrente 2 mA, 
XFlash® Silicon Drift Detector).

Difração de raios X (DRX) em equipamento Bruker D2 Phaser (Bruker AXS, Madison, 
WI, EUA) com radiação CuKα (λ = 1,5406 Å), filamento de 30 kV, corrente de 10 mA, fil-
tro Ni e detector LYNXEYE na faixa 2θ de 5 a 70°.

O teste de basicidade de Hammett através de titulação com indicador ácido-base fe-
nolftaleína (H_= 9,3) e solução de ácido benzoico (0,01 mol/L) como titulante (OKOYE et al., 
2019). Na realização do teste, 0,15 g do catalisador CB foi colocado na solução metanólica 
do indicador fenolftaleína (0,1 mg/mL), sob agitação de 300 rpm por 30 minutos.

Para o teste de dessorção à temperatura programada de CO2 (CO2-TPD), aproximada-
mente 200 mg de catalisador foram pesados e para realização do pré-tratamento com N2(g) 

sob fluxo de 16 mL/min a 200 °C por 1h. Em seguida, a temperatura foi colocada a 60 °C e 
houve a alteração do fluxo gasoso para CO2(g) (16 mL/min) por 30 min. A determinação da 
dessorção do CO2(g) ocorreu em atmosfera de He(g) sob fluxo de 16 mL/min e temperatura 
na faixa de 40 °C e 500 °C com taxa de aquecimento de 10 °C/min, utilizando como quan-
tificador um detector de condutividade térmica.
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Preparação e caracterização do biodiesel

Inicialmente o óleo de cozinha residual foi filtrado em funil de separação tamponado 
com algodão para retirada de impurezas sólidas de restos de alimento. Para a transesterifi-
cação foi utilizado o metanol e óleo de cozinha residual. Os testes ocorreram em diferentes 
condições experimentais a 70 °C. A purificação do produto seguiu metodologia realizada 
por Fernandes et al., (2012), com adaptações.

Os dados de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN 1H) foram gerados 
no equipamento Bruker Avance III HD NMR SPECT. A frequência aplicada foi de 300,13 
MHz. O tetrametilsilano (TMS) foi usado como padrão interno e 20 mg biodiesel foi diluído 
em 0,5 mL de clorofórmio deuterado (CDCl3). Para calcular a conversão de ésteres, foi uti-
lizado a Equação 1:

           (1)

Em que: Bα-met (integral do pico em 2,3 ppm dos prótons do grupo α-metile-
no), C (Conversão em %), Amet (Integral do pico em 3,6 ppm dos prótons do grupo metoxila 
do éster metílico).GOHAIN, DEVI E DEKA, 2017).

A viscosidade cinemática a 40 °C e densidade a 20 °C foram obtidas segundo as ASTM 
D4052 e D7042, respectivamente. O índice de acidez foi obtido aplicando Eq. 4 (AOCS, 
2009) e o valores de rendimento transesterificação foram calculados utilizando-se Eq. 5 
(YANG, ASTATKIE E HE, 2016).

        (2)

            (3)

Em que: N (Normalidade da solução de KOH), B (volume da solução de KOH 
0.1 M (0.1 N) usada na titulação do branco em mL em (mL), M (massa da amostra de óleo 
em g) e A (volume da solução de KOH 0,1 M (0,1 N) usada na titulação

Reutilização do catalisador

Após cada ciclo de síntese do biodiesel foram realizadas as etapas de purificação a 
seguir. 1° etapa: centrifugação do catalisador com etanol/hexano (v/v). 2º etapa: agitação 
com 100 mL de etanol e 100 mL de hexano durante 24 horas. 3º etapa: secagem a 150 °C 
por 2 horas. 4º etapa: armazenamento. A metodologia aplicada nesta pesquisa está apre-
sentada em um diagrama na Fig. 1.
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Fig. 1. Fluxograma descritivo das etapas desenvolvidas neste trabalho

RESULTADOS

Caracterização do catalisador CB.

Através da análise da difração de raios X para o catalisador, Fig. 2, foram determinadas 
as seguintes fases K2(CO3) 2θ=28.51°, 31.74°, 32.88°, 58.69° and  66.47° (ICSD 066943), 
KCl 2θ=28.55°, 40.7°, 50.42°, 58.89 °, 66.77 ° (ICSD 018014), K2O 2θ=31.42° e 66.79° 
(ICSD 038245), SiO2 2θ=13.05° e 50.20° (ICSD  065497), CaO 2θ=32.23° (ICSD 061550), 
MgCO3 2θ=32.41° e 66.01° (ICSD 040120).



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

160

Fig. 2. Padrão de difração raios X para CB.

A Tabela 1 contém os resultados de FRX para o catalisador CB, avaliando-se a com-
posição dos materiais.

Tabela 1. FRX para CB.

Composto K2O Cl SiO2 P2O5 CaO MgO Na2O Fe2O3

(%) 58,87 13,26 11,18 2,66 6.19 2,5 1.8 0.45

Composto Al2O3 SO3 TiO2 MnO ZnO SrO Br

(%) 1.22 1.53 0.13 0.08 0.06 0.04 0.03

Resultado da análise de TPD-CO2 para o catalisador CB foi apresentado na Fig. 3. O teste foi feito para avaliar locais de sítios 
básicos no catalisador.

Fig. 3. Análise de dessorção à temperatura programada de CO2 para CB.

Síntese e caracterização do Biodiesel

Curvas de rendimento com variação da razão molar A/O (Fig. 4a), tempo (Fig. 4b) e 
concentração do catalisador (Fig. 4c). O reuso do catalisador foi avaliado para verificar a 
capacidade catalítica depois de alguns ciclos de reação (Fig. 4d).
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Fig. 4. Curvas de rendimento com variação de (a) razão molar de A/O, (b) tempo, (c) concentração do catalisador e (d) 
reuso do catalisador CB.

Ressonância magnética nuclear 1H (RMN 1H) para avaliar a conversão do biodiesel e 
calcular conversão utilizando Eq. 3.
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Fig. 5. Ressonância magnética nuclear 1H (a) óleo de soja e (b) biodiesel.

Os valores de densidade a 20 °C e viscosidade cinemática a 40 °C foram iguais a 0,890 
(g/cm3) e 5.055 (mm2/s), respectivamente. O índice de acidez ficou na faixa de 0,0816 a 0,041 
mg KOH/g e, por isso, ficaram dentro dos limites estabelecidos pela resolução ANP n° 45/14.
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DISCUSSÃO

O resultado do DRX demostra que o material possui a presença de óxidos básicos da 
família IA e IIA, alcalinos e alcalinos terrosos, respectivamente, que podem atuar regiões 
catalíticas na reação de transesterificação. Os elementos foram confirmados pelo resultado 
do FRX, sendo os compostos a base de potássio como o componente majoritário, observado 
na Tabela 1 e através do DRX. Os óxidos e carbonatos alcalinos, principais componentes 
do material CB, possuem boa capacidade de promover a ação catalítica na produção do 
biodiesel (CHOUHAN & SARMA, 2013). O catalisador possuindo óxidos metálicos mistos 
em sua composição, torna-se um sólido heterogêneo interessante, já que a associação 
das fases provoca uma melhora na ação catalítica durante a transesterificação, devido às 
propriedades diferentes de cada fase (LEE et al., 2016).

O resultado do TPD-CO2, Fig. 3, para o material CB, demostrou que o catalisador possui 
a maior parte dos sítios básicos fortes. Sendo os sítios fracos na região entre 130-147 °C e 
na região entre 275-475 ° C a presença de sítios básicos forte e, por isso, pode-se afirmar 
que consiste em um local fortemente básico (HINDRYAWATI et al., 2014).

O resultado do teste de basicidade de Hammett, foi obtido ao fim das titulações, a partir 
das equações Eq. 1 e 2.

C             (1)

              (2)

Em que: M é a massa catalisador (g) e B (mmol/g) a basicidade, CH+ (mol) é a quanti-
dade de matéria do ácido benzoico para o volume aplicado na titulação, Vg (L) é o volume 
de ácido usado na titulação, Cab(mol/L) é a concentração de ácido benzoico, sendo obtida 
uma basicidade de 1,64 mmol g–1 para o catalisador utilizando a fenolftaleína (H = 9,3). Esse 
valor sugere a presença substancial de sítios ativos em pH alcalino, 9,3 <H <15 (OKOYE 
et al., 2019), que estão de acordo com resultados obtidos para o TPD-CO2.

O rendimento da reação, calculado pela Eq. 4, demostrou que com a variação dos 
parâmetros propostos, o rendimento reacional obteve crescimento, sendo mais expressivo 
com o aumento da concentração do catalisador. Este resultado é interessante, pois mesmo 
com as condições mínimas, já se observa um alto rendimento, já que se trata de um óleo 
residual. Ao realizar o reuso do catalisador, foi observado que a partir do terceiro ciclo ocorre 
um decaimento do rendimento, que pode ser devido à perda de massa entre os ciclos, forma-
ção de coque, lixiviação (ARGYLE & BARTHOLOMEW, 2015; DOS SANTOS et al., 2010).

No espectro do RMN 1H para o óleo de cozinha usado, Fig. 5a, pode ser visto picos entre 
4,1-4,3 ppm, correspondentes a prótons de glicerídeos, os quais desaparecem pós síntese, 
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como pode ser visto no espectro do biodiesel, Fig. 5b (RUSCHEL et al., 2016). No espectro 
do biodiesel também é visto o aparecimento de um pico em 3,7 ppm, que é correspondente 
ao próton do grupo metóxido do éster metílico do biodiesel (GOHAIN et al., 2017). Usando 
a Eq. 3, foi possível calcular a conversão em torno de 91%.

A viscosidade e o índice de acidez, ao ficar dentro da especificação regulamenta-
da pelo ANP, demostram que o biodiesel possui boa qualidade, já que esses parâmetros 
quando não estão dentro da especificação, sugerem produtos de má qualidade, pois pos-
suem produtos que podem ocasionar reações catalisadas por ácidos presentes no biodie-
sel, gerando problemas de corrosão e diminuição da estabilidade térmica (RAMOS et al., 
2009; DE MORAIS et al., 2013).

CONCLUSÃO

O biodiesel e o catalisador produzidos a partir de materiais residuais, respectivamente, 
do óleo residual de soja e das cinzas das cascas banana (Musa x Paradisiaca L. Musaceae) 
foram bem qualificados, para a aplicação em processos que envolvem consumo de energias, 
a partir de biocombustíveis, além da eficácia catalítica do CB, devido à elevada proporção 
de óxidos e carbonatos de metais alcalinos e alcalinos terrosos. A por DRX, FRX, sendo as 
prováveis fases ativas do catalisador formadas por K e Ca, que atuaram mais efetivamente 
na transesterificação do óleo de cozinha residual. Os resultados obtidos corroboraram com 
os resultados encontrados através do teste de basicidade de Hammett e TPD-CO2, que 
identificaram boa presença de sítios ativos básicos, de força fraca e forte.

O catalisador obtido teve boa ação catalítica, diminuindo os impactos ambientais, por 
ser de origem residual, o que torna o processo de síntese do biodiesel mais ambientalmente 
correto e econômico, com reutilização do catalisador por 3 ciclos de reação de forma eficaz. 
Além disso, a utilização do óleo de cozinha residual possibilitou o reuso de outro grande 
resíduo, dando aplicabilidade e diminuindo o descarte inadequado. O biodiesel sintetizado 
possuiu alta qualidade como foi comprovado através do RMN 1H, e as propriedades físico-
-químicas que permaneceram dentro das especificações da ANP.
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Palavras- chave:  Cinzas da Casca da Tanger ina ‘Ponkan’,  Biodiesel  de Soja, 
Catálise Heterogênea.

RESUMO

Objetivo: Sintetizar catalisadores a partir da cinza da casca da Tangerina ‘Ponkan’, de-
nominados CT7, CT8 e CT9, para a aplicação na produção de biodiesel de óleo de soja, 
por catálise heterogênea. Métodos: Para a caracterização do catalisador foram utilizadas 
as técnicas fluorescência de raios X (FRX), dessorção à temperatura programada de 
CO2 (TPD-CO2), difração de raios  (DRX) e teste de basicidade de Hammett. O biodiesel 
foi sintetizado a 60°C utilizando metanol, com variação de parâmetros reacionais, tais 
como, concentração do catalisador, tempo e razão molar álcool/óleo. Além disso, o bio-
combustível foi avaliado através da técnica de Ressonância magnética nuclear (RMN 1H) 
e propriedades físico-químicas. Resultados: Com os dados de FRX e DRX foi verificado 
que os principais componentes do catalisador são carbonatos e óxidos de metais alcalinos, 
os quais apresentam atividade catalítica básica. Os resultados do teste de basicidade 
de Hammett e TPD-CO2, indicam que o catalisador possui regiões com sítios básicos de 
força fraca e moderada. Na caracterização do biodiesel através do RMN 1H foi avaliado 
a produção do biodiesel com boa qualidade, sem muita impureza como poderiam ser 
vistas na linha de base, com 87% de conversão. O maior rendimento observado com 
as variações dos parâmetros foi de aproximadamente 88%. Conclusão: O catalisador 
demostrou ser eficaz para produção de biodiesel de soja, tornando o processo mais 
ambientalmente amigável e econômico por utilizar um resíduo de baixo custo da agroin-
dústria, sendo sintetizado de forma simples e rápida.
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INTRODUÇÃO

A elevação da demanda energética mundial, com o crescente desenvolvimento indus-
trial e aumento populacional, tem gerado problemas ao meio ambiente e preocupação com 
uma futura diminuição das reservas de combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, por 
ser origem não renovável (FAROOQ et al., 2018). Devido a isso, a busca por combustíveis 
alternativos provenientes de fonte renovável, ambientalmente correto e menos nocivo, tor-
nou-se uma necessidade (AMBAT, SRIVASTAVA E SILLANPÄÄ, 2018). Dentre as soluções 
desenvolvidas há a utilização de biocombustíveis, entre eles, o biodiesel, que em geral 
é comercializado ao ser misturado com o diesel ou em menor proporção de forma pura, 
(MARTÍNEZ et al., 2018).

A produção do biodisel pode ser feita por diversas vias, entre elas se destaca a 
transesterificação de um triglicerídeo na presença de álcool e catalisador (BASKAR, 
SELVAKUMARI E AISWARYA, 2018), sendo o metanol o álcool utilizado geralmente, pois 
devido ao tamanho curto da sua cadeia, gera uma taxa de reação rápida e é dissolvido 
melhor no meio (REIS et al., 2015). E em geral, é utilizada a catálise homogênea básica 
com o NaOH e KOH, pois promovem reações rápidas com alto rendimento. Entretanto, há 
desvantagens como a difícil recuperação e separação do catalisador da mistura reacional, a 
geração de maior gasto de água para lavagem do biodiesel e maior possibilidade de haver 
reação de saponificação (MANRÍQUEZ-RAMÍREZ et al., 2013).

No cenário mundial a produção de biodiesel, em 2019, foi de cerca de 45 bilhões de 
litros (BOCKEY, 2019), com os EUA como principal produtor, seguido por Brasil, Alemanha e 
Argentina. No Brasil, a Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 
orgão que regulamenta o uso de combustíveis no país, estipulou um aumento gradual da 
adição biodiesel em diesel até 15 % em 2023, com base na Resolução CNPE nº 16 de 
2018. Assim, a catálise heterogênea ganhou foco em pesquisas, pois são mais fáceis de 
separar da mistura reacional e realizar sua recuperação para reuso, e menor possibilidade 
de haver reação de saponificação, bem como, utilizar menor volume de água para lavagem 
do biodiesel durante a purificação (LUO et al., 2017).

Entre as matérias-primas tem-se as de resíduos da agroindústria, que estão sendo 
foco de estudos devido à grande biodisponibilidade, visando uma produção mais sustentável 
(FAROOQ et al., 2018; SHARMA et al., 2012). Alguns exemplos de aplicação são do uso 
da casca de caranguejo (CORREIA et al., 2014), musa balbisiana (GOHAIN, DEVI E DEKA, 
2017), casca de ovo de galinha (BUASRI et al., 2013), casca da tucumã (MENDONÇA et al., 
2019), entre outros. Esses materiais são promissores por possuir alta seletividade e atividade 
na reação e, além disso, baixo custo (SHAN et al., 2018; TANG et al., 2018). As cinzas de bio-
massa podem conter altas quantidades de espécies de metais alcalinos e alcalinos terrosos 
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após combustão a temperaturas elevadas, sendo os principais componentes nessa porção 
de cinzas (THANGARAJ et al. 2019) e, dessa forma, podem ser aplicados na produção de 
biodiesel, por transesterificação básica, já que são formados por óxidos de elevado caráter 
básico (CHOUHAN & SARMA, 2013).

Entre as biomassas residuais, destaca-se a tangerina, como uma das mais produzidas 
no mundo. Este fruto pertence ao gênero Citrus, família Rustaceae e possui cerca de 140 gê-
neros e 1.300 espécies, como, por exemplo, C. paradisi (toranja), C. Sinensis (Laranja), C. re-
ticulata (tangerina) C. limon (limão), entre outros (ANWAR et al., 2008). A tangerina, por sua 
vez, trata-se de uma fruta muito apreciada ao redor do mundo, pois apresenta elevado valor 
nutritivo, sendo fonte de vitaminas A, C, E, K, B1, B2, B3 B5 e outros ácidos fenólicos (WON 
et al., 2017). Além disso, é rica em material nutricional especialmente fibras, carboidratos, 
lipídios, proteínas e minerais como Cálcio (Ca), Ferro (Fe), Potássio (K), Cobre (Cu), Sódio 
(Na) entre outros (EL-OTAMANI et al., 2011). Logo, destaca-se como uma matéria-prima 
interessante, pois sua aplicação como biocatalisador aplicado na produção do biodiesel 
de óleo de soja pode minimizar os impactos ambientais e econômicos da produção desse 
resíduo da agroindústria.

Nesta pesquisa, foi proposta a obtenção de catalisador da cinza da casca da tangerina 
para aplicação na síntese de biodiesel de soja, por transesterificação básica. O uso de um 
resíduo como catalisador, permitiu obter um processo de menor custo e mais ambientalmen-
te amigável. Os testes preliminares de síntese de catalisador foram realizados variando a 
temperatura de calcinação e misturas (com K2CO3 e CaCO3), e as amostras selecionadas 
foram submetidas a avaliações adicionais via FTIR, XRD, XRF, TG / DTG, EDS, SEM-FEG, 
CO2-TPD e, testes de basicidade de Hammett.

OBJETIVOS

- Sintetizar e caracterizar catalisadores obtidos da casca da tangerina (Citrus re-
ticulata Blanco);
- Avaliar o uso dos catalisadores para produção de biodiesel;
- Caracterizar por RMN 1H e propriedades físico-químicas do biodiesel de soja produzido;
- Estudar a reutilização dos catalisadores;
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MÉTODOS

Reagentes

O óleo de soja refinado, Ácido clorídrico (HCl, Synth, 36,5%); Hidróxido de sódio (NaOH, 
Vetec, 99%); Hidróxido de potássio (KOH, Synth PA); Cloreto de sódio (NaCl, Dinâmica, 
99%); Etanol (C2H5OH, Dinâmica PA, 96%); Sulfato de sódio (Na2SO4, Vetec, 99%); Metanol 
(CH3OH, Vetec, 99,8%); Fenolftaleína (C20H14O4, Vetec PA ACS); Ácido benzoico (C7H6O2, 
Dinâmica, 99,5%) e água destilada.

Preparação e caracterização do catalisador

As cascas da tangerina ‘Ponkan’ foram obtidas no CEASA/RN localizado nas coorde-
nadas 5°49’22”S e 35°13’29”W em Natal/RN. As seguintes etapas foram relizadas na obten-
ção dos catalisadores. 1º etapa: foi realizada a lavagem das cascas com água destilada. 2º 
etapa: secagem em estufa em 80°C por 48 h. 3º etapa: queima para obtenção de cinzas. 4° 
etapa: calcinação das cinzas em mufla a 700, 800 e 900 °C por 4 h, produzindo CT7, CT8 
e CT9, respectivamente, usando cápsula de porcelana como reator.

Para caracterização do catalisador CT foi feita a análise por difração de raios X (DRX) 
utilizando equipamento Bruker D2 Phaser (Bruker AXS, Madison, WI, EUA) com radiação 
CuKα (λ = 1,5406 Å), filamento de 30 kV, corrente de 10 mA, filtro Ni e detector LYNXEYE 
na faixa 2θ de 5 a 70°. A fluorescência de raios X (FRX) foi realizada no espectrômetro da 
Bruker S2 Ranger (Bruker AXS, Madison, WI, USA) usando radiação Pd ou Ag (máx. energia 
50 W, máx. voltagem 50 kV, máx. corrente 2 mA, XFlash® Silicon Drift Detector).

Para a dessorção à temperatura programada de CO2 (CO2-TPD), foram utilizados 
200 mg de catalisador, que foi inicialmente pré-tratado N2(g) sob fluxo de 16 mL/min por 1h 
a 200 °C. Após o pré-tratamento a temperatura foi levada até 60°C com mudança de fluxo 
gasoso para CO2(g) (16 mL/min) por 30 min. Para a determinação da dessorção do CO2(g) a 
atmosfera utilizada foi de He(g) com fluxo de 16 mL/min na faixa de temperatura de 40 °C e 
500 °C e taxa de aquecimento de 10 °C/min, utilizando como quantificador um detector de 
condutividade térmica.

A aplicação do teste de basicidade de Hammett foi realizada por titulação com indi-
cador ácido-base de acordo com o reportado por Okoye et al., (2019). O indicador usado 
foi a fenolftaleína (H_= 9,3) e o ácido benzoico 0,01 mol/L como titulante. Para realização 
do teste, 0,15 g do catalisador foi colocado na solução metanólica do indicador (0,1 mg/
mL). A mistura ficou por 30 minutos sob agitação de 300 rpm, por fim os resultados foram 
obtidos por meio das Eq. 1 e 2.
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C             (1)

              (2)

Nas equações CH+ (mol) é a quantidade de matéria do ácido benzoico para o volume 
aplicado na titulação, Vg (L) é o volume de ácido usado na titulação, Cab(mol/L) é a concen-
tração de ácido benzoico e M é a massa catalisador (g) e B (mmol/g) a basicidade.

Preparação e caracterização do biodiesel

A transesterificação heterogênea foi realizada com metanol e óleo de soja em diferentes 
condições experimentais a 60 °C e com CT7. O biodiesel foi purificado com separação em 
funil de separação, no qual foi separado o biodiesel do glicerol, do metanol em excesso e do 
catalisador. Posteriormente foi realizada a lavagem sequencialmente com água destilada, 
solução aquosa saturada de NaCl e, solução de HCl 1 mol/L, seguida por secagem com 
sulfato de sódio Na2SO4, a fim de se retirar qualquer umidade presente. O produto final foi 
obtido após a realização de uma filtração simples.

Os resultados da análise de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (NMR 1H) 
foram obtidos no equipamento Bruker Avance III HD NMR SPECT, com frequência de 300,13 
MHz para hidrogênio (1H). O tetrametilsilano (TMS) foi usado como padrão interno e o volume 
de 0,5 mL de clorofórmio deuterado (CDCl3) foi utilizado para dissolução de 20 mg biodie-
sel. A Eq. 3 foi utilizado para calcular a conversão de ésteres (GOHAIN, DEVI E DEKA, 2017).

            (3)

Em que: C (Conversão em %), Amet (Integral do pico em 3,6 ppm dos prótons do grupo me-
toxila do éster metílico) e Bα-met (integral do pico em 2,3 ppm dos prótons do grupo α-metileno).

A viscosidade cinemática a 40 °C e densidade a 20 °C foram determinadas seguindo 
as ASTM D4052 e D7042, respectivamente. O índice de acidez foi obtido aplicando Eq. 4 
(AOCS, 2009). Os valores de rendimento reacionais da transesterificação foram calculados 
utilizando-se Eq. 5 (YANG, ASTATKIE E HE, 2016).

        (4)

            (5)

Em que: B (volume da solução de KOH 0.1 M (0.1 N) usada na titulação do branco em 
mL, A (volume da solução de KOH 0,1 M (0,1 N) usada na titulação em (mL), N (Normalidade 
da solução de KOH) e M (massa da amostra de óleo em g).
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Reutilização do catalisador

A metodologia utilizada foi realizada nas seguintes etapas após cada ciclo de sín-
tese do biodiesel. 1° etapa: centrifugação do catalisador com etanol. 2º etapa: agitação 
com 100 mL de etanol durante 24 horas. 3º etapa: secagem a 150 °C por 2 horas. 4º eta-
pa: armazenamento.

A metodologia geral desta pesquisa está apresentada em um diagrama de fluxo na Fig. 1.

RESULTADOS

Caracterização do catalisador CT.

Através da análise da difração de raios X para os catalisadores, Fig. 2, foram determina-
das as seguintes fases dos planos cristalinos para o catalisador CT7: K2Ca(CO3)2 2θ=31,20°, 
33,20°, 46,00°, 43,68°, 51,17°, 57,00 e 58,00° (ICSD 006177), MgCO3 2θ=32,60°, 33,90° 
e 43,00º (ICSD 080870), K2CO3 2θ=12,70°, 25,80°, 29,75, 31,20°, 31,70 e 32,70° (ICSD 
000662), K2O 2θ=28,00° e 40,00° (ICSD 60498), Na2O 2θ=27,80°, 46,20° e 54,00° (ICSD 
060435) e SiO2 21,00 e 19,8 00° (ICSD 065497). Para o catalisador CT8, foram encontradas 
as fases: K2Ca(CO3)2 2θ=31,15°, 34,08°, 43,65°, 46,27° e 52,14° (ICSD 029442), K2CO3 
2θ=11,1°, 28,06°, 29,6°, 31,15° e 33,3° (ICSD 000662), Na2O2 2θ=25,4°, 42,03° e 54,3° 
(ICSD 26575) e CaCO3 2θ=29,4°, 39,9° e 67,7° (ICSD 028827) e no caso do catalisador 
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CT9, observou-se as fases de CaCO3 2θ= 23,79°, 30,20°, 30,86°, 50,68°, 62,41° e 67,47° 
(ICSD 083607), K2CO3 2θ=32,28°, 34,10°, 37,33°, 43° e 53,9° (ICSD 066943), Mg2(SiO4) 
2θ= 18°, 21,3°, 37,33°, 53,9° e 64,2° (ICSD 083792) e SiO2 2θ=21,3° e 29,6°(ICSD 065497). 
Estes resultados indicam que os catalisadores CT7, CT8 e CT9 apresentaram uma mistura 
complexa de óxidos de K, Ca, Si, Mg, Na, entre outros.

Fig. 2. Difratogramas de raios X dos catalisadores CT7, CT8 e CT9.

A Tabela 1 contém os resultados de FRX para o catalisador, avaliando-se a composi-
ção dos materiais.

Tabela 1. FRX para CT.

Compostos CT7 CT8 CT9

K2O 53,76 58,74 23,08

CaO 31,88 21,37 52,77

SiO2 4,24 5,72 2,04

MgO 3,2 1,9 5,6

P2O5 2,29 2,93 6,75

SO3 1,76 5,14 6,57

Na2O 1,3 0,7 0,7

Al2O3 0,77 1,30 1,62

Para realização da análise de TPD-CO2 foi selecionado o catalisador CT7, Fig. 3, por 
apresentar melhor desempenho, composição semelhante com CT8, ser mais econômico 
no gasto de energia para sua produção, além de gerar maior rendimento mássico na sua 
síntese comparado ao CT8 e CT9.
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Fig. 3. Análise dessorção à temperatura programada de CO2 para CT7.

Síntese e caracterização do Biodiesel

Curvas de rendimento com variação do tempo, concentração do catalisador CT7, razão 
molar A/O, Fig. 4.

Curvas de rendimento com variação do tempo, concentração do catalisador e razão 
molar A/O, Fig. 4.

Fig. 4. Curvas de rendimento com variação de (a) tempo, (b) razão molar A/O e (c) concentração de catalisador.

Fig. 4. Curvas de rendimento com variação de (A) tempo, (B) razão molar A/O e (C) 
concentração de catalisador CT7.

Reutilização do catalisador

Tabela 2. Dados sobre ciclos de reuso do catalisador CT7

Ciclos Massa de Óleo de soja (g) Massa do biodiesel (g) Rendimento (%)

1° 46,444 39,989 86,1

2° 46,125 38,376 83,2
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Ciclos Massa de Óleo de soja (g) Massa do biodiesel (g) Rendimento (%)

3° 46,167 37,935 82,17

4° 46,089 36,917 80,1

5° 46,098 27,557 59,78

Fig. 5. Rendimentos do biodiesel com reuso do catalisador.

Ressonância magnética nuclear 1H (RMN 1H) para avaliação da formação do biodiesel 
e cálculo de conversão utilizando Eq. 3.

Fig. 6. Ressonância magnética nuclear 1H (a) óleo de soja e (b) biodiesel.



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

178

Os valores para as propriedades físico-químicas densidade a 20 °C e viscosidade ci-
nemática a 40 °C foram iguais a 0,884 (g/cm3) e 4,3588 (mm2/s), respectivamente. O índice 
de acidez para as amostras de biodiesel produzidos ficaram abaixo de 0,07 mg KOH/g.

DISCUSSÃO

Os padrões de DRX para os catalisadores apresentaram diversas fases que demostram 
uma mistura complexa e heterogênea no catalisador obtido, com diversos compostos de 
metais alcalinos e alcalinos terrosos, principalmente compostos com potássio. Os materiais 
a base de potássio encontrados possuem capacidade catalítica frente a reações de transes-
terificação do óleo de soja para a produção de biodiesel (OFORI-BOATENG & LEE, 2013).

Os resultados obtidos através da análise de FRX, apresentados na Tabela 1, de-
mostraram a maior presença dos óxidos K2O, CaO, MgO e SiO2 para o CT7, sendo o po-
tássio principal componente inorgânico na cinza da biomassa gerando as fases de K2O e 
K2CO3. Ao comparar as percentagens de K2O e CaO entre CT7 e CT8, percebe-se uma 
composição bem parecida. Contudo, para CT9, há uma mudança nas percentagens dos 
componentes, tornando o CaO a fase predominante. De forma geral, os óxidos e os carbo-
natos de metais alcalinos são amplamente utilizados como catalisadores nas reações de 
transesterificação (GERIS et al., 2007).

Para avaliar a força e a proporção dos diferentes sítios básicos do catalisador CT7 foi 
aplicado a análise de TPD-CO2. Foi observado bastante heterogeneidade com o material 
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possuindo sítios de força básica fraco (25-180 °C) e moderados (230-252°C) (EOM et al., 
2015). Na literatura, há estudos com compostos de potássio como K2O ou K2CO3, sendo 
atribuída a esse elemento uma elevada atividade catalítica. A presença de sítios fracos 
e moderados pode estar associado a maior presença de carbonatos, que não tem força 
catalítica muito acentuada em relação aos hidróxidos alcalinos, como por exemplo, NaOH 
e KOH, ou como óxidos alcalinos. Contudo, para as reações de transesterificação como 
no caso deste trabalho, vê-se que a presença de sítios fracos não diminuiu a eficiência na 
formação do biodiesel.

Pelo método de titulação de Hammett, a presença da força básica foi compreendida 
entre 9,3 < H_< 15 com basicidade aproximadamente 1 mmol g–1 para o catalisador CT7. 
Com isso, pode-se avaliar que a presença de quantidade substancial de sítios básicos em 
pH alcalino (OKOYE et al., 2019).

A partir dos resultados dos testes de transesterificação com variação dos parâmetros 
reacionais, expostos na Fig. 4, foi observado que os melhores resultados iniciais de rendi-
mento foram obtidos ao analisar a variação da concentração com os catalisadores produzi-
dos, Fig. 4c, nas condições de 2,5% de concentração de catalisador (m/m, catalisador: óleo 
de soja), temperatura de 60 °C em um período de 3 h. Tal resultado é interessante, pois 
demostra que em condições mínimas, já é possível obter um alto rendimento. Na Fig. 4a, é 
notado um decaimento do rendimento após 5 h, o que é notado também na Fig. 4b, com a 
passagem da razão molar de 15:1 para 18:1, demostrando que há um limite para esse pro-
cesso na quantidade de álcool em excesso aplicado na reação. Isso pode estar ligado a uma 
maior diluição do óleo e impedimento dos sítios ativos do catalisador pelo álcool, reduzindo 
a interação entre os reagentes e o catalisador (WANG et al., 2017; SYAZWANI et al., 2015).

Na Fig. 5 é possível observar que a partir do quarto ciclo de reuso do catalisador a 
uma diminuição do rendimento reacional, mas não tão acentuada. A partir do quinto ciclo, 
percebe-se uma forte queda no rendimento, em torno de 20%. Essa diminuição gradativa 
pode estar associada com a deposição do coque, lixiviação e perda de massa do catalisador 
entre os ciclos (ARGYLE & BARTHOLOMEW, 2015; DOS SANTOS et al., 2010).

Nos espectros do RMN 1H para o óleo de soja (Fig. 6a), os picos na faixa entre 4,1 e 
4,3 ppm, podem ser atribuídos a prótons de grupos glicerídicos, os mesmos não aparecem 
no RMN 1H do biodiesel, Fig.6b. É observado um pico em 3,7 ppm no RMN 1H do biodiesel, 
Fig. 6b, o qual pode ser atribuído ao próton do grupo metóxido do biodiesel (RUSCHEL et al., 
2016). A conversão ficou em torno de 87% utilizando a Eq. (3).

A viscosidade e o índice de acidez, são parâmetros importantes que podem ser re-
lacionados à qualidade do biodiesel produzido, pois, em geral, produtos de biodiesel que 
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possuem valores para esses testes fora de especificação, são produtos de má qualidade 
(RAMOS et al., 2009).

CONCLUSÃO

Neste trabalho de pesquisa, o catalisador heterogêneo produzido da calcinação das 
cinzas da casca tangerina (C. reticulata Blanco) apresentou em sua composição alta pro-
porção de óxidos e carbonatos de metais alcalinos e alcalinos terrosos (K, Ca, Mg), os quais 
foram identificados através das técnicas de DRX, FRX, com destaque para presença de 
K2O e K2CO3 que foram considerados os principais responsáveis pela atividade catalítica 
na transesterificação do óleo de soja, o que corroborou com os resultados do TPD-CO2 e 
basicidade de Hammett, na avaliação dos sítios básicos.

O biodiesel produzido possuiu boa qualidade final como pode ser avaliado através do 
RMN 1H e das propriedades físico-químicas que ficaram dentro das especificações da ANP. 
Além disso, foi possível a reutilização do catalisador por 5 ciclos de reação com redução de 
apenas 20 % em sua atividade catalítica.

O catalisador desenvolvido demostrou boa atividade catalítica e baixo impacto am-
biental, por ser de origem residual da agroindústria e atividades humanas. Dessa forma, 
sua utilização no processo de síntese do biodiesel pode agregar valor a esse resíduo, di-
minuindo o custo do processo de obtenção do biodiesel, tornando-o mais ambientalmente 
amigável e econômico.
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RESUMO

Citrus sinensis - laranja bahia - é uma das variedades mais comuns de laranja doce 
produzidas no Brasil. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar o teor, a 
composição química do óleo essencial das cascas de laranja bahia e verificar seu poten-
cial antifúngico frente ao fungo Colletotrichum gloeosporioides. Nos testes, in vitro, o óleo 
essencial foi aplicado em meio de cultura BDA (batata-dextrose-ágar) nas dosagens de 
0, 50, 100, 200 e 300 μL. Fez- se uma análise exploratória dos dados, onde avaliou- se 
o crescimento micelial do patógeno incubado em placas de petri por um período de 10 
dias nas diferentes doses em microlitros de óleo essencial. Os resultados demonstraram 
que o óleo essencial da laranja possui um alto rendimento, entretanto, não apresentaram 
percentuais de inibição micelial significativos. A identificação e quantificação química do 
óleo essencial foi feita por CG-EM e mostraram que o óleo possui como componente 
majoritário o limoneno.
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INTRODUÇÃO

As características climáticas em consonância com a variedade do solo brasileiro, 
tornaram-se fatores favoráveis à produção de laranja no país, de modo que atualmente 
o Brasil destaca-se mundialmente pelas altas taxas de produção e exportação do fruto 
(MEDEIROS et al., 2013).

Citrus sinensis - laranja Bahia ou Laranja-de-umbigo - como vulgarmente denominada, 
é uma das variedades mais comuns de laranja doce produzidas no Brasil. São características 
marcantes da variedade mencionada, a produção de frutos graúdos com polpas suculentas 
e adocicadas, a ausência de sementes e casca grossa alaranjada (EMBRAPA, 2010).

Segundo Darros-Barbosa e Curtolo (2005), no mundo, os resíduos do suco de laranja, 
em sua grande maioria, são aproveitados na forma de extração de óleos essenciais, es-
sências oleosas, aquosas, dentre outras. Deste modo, o Brasil tornou-se um dos principais 
fornecedores de óleos essenciais de laranja do mundo.

De acordo com a ANVISA (2007), os óleos essenciais podem ser caracterizados por 
produtos voláteis de origem vegetal, podendo ser obtidos por diferentes processos físicos, tais 
como, hidrodestilação e destilação a pressão reduzida. Constituídos por metabólicos secundá-
rios, tais produtos apresentam misturas com compostos em diferentes concentrações, consti-
tuídos, principalmente, por derivados de fenilpropanóides e terpenóides (ASSUNÇÃO,2013).

Os óleos essenciais apresentam inúmeras propriedades biológicas, tais como, ação 
larvicida (Assunção, 2013), atividade antibacteriana (Trajano et al., 2009), antifúngica 
(Mattos,2010), dentre inúmeras outras bioatividades (Figura 1).

Figura 1. Algumas atividades biológicas exibidas por óleos essenciais.
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OBJETIVOS

O presente estudo, tem como objetivo determinar o teor e a composição química por 
CG-EM (Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas) do óleo essencial 
proveniente da casca de laranja Bahia, além de avaliar o seu potencial antifúngico frente 
ao fungo Colletotrichum gloeosporioides, o qual é responsável pela perda de alimentos no 
período de pré e pós colheita. (Valadares et al., 2020)

DESENVOLVIMENTO

As laranjas foram adquiridas no comércio de Rio Verde- GO e levadas ao Laboratório 
de Química de Produtos Naturais do Instituto Federal Goiano - Campus Rio Verde para a 
extração do óleo essencial. As amostras do material vegetal (90 gramas) foram trituradas 
juntamente com 500 mL de água deionizada e a solução obtida sujeita à hidrodestilação 
em aparelho tipo Clevenger (SANTOS et al., 2004). O hidrolato adquirido foi submetido à 
partição líquido- líquido com três porções de 10 mL de diclorometano e as frações orgâ-
nicas separadas por funil de separação. Posteriormente, o resíduo de água presente na 
fração diclorometano foi removido com a adição de sulfato de sódio anidro procedendo a 
sua filtração. Após a evaporação do solvente em capela de exaustão, os óleos essenciais 
foram armazenados em frascos de vidro âmbar, até a realização dos bioensaios bem como 
a determinação de teor e composição química. O rendimento dos óleos essenciais foi quan-
tificado através da quantidade de óleo (em gramas) encontrado em 90g de material vegetal:

Os bioensaios foram realizados no laboratório de Microbiologia Vegetal do IF Goiano 
– campus Rio Verde, no qual os fungos foram inoculados em placas de petri contendo meio 
de cultura hidratado e esterilizado (SILVA et al., 2019). Posteriormente, o meio de cultura 
foi solidificado em câmara de fluxo- laminar e diferentes concentrações de óleo essencial 
(50, 100, 200 e 300μL) diluídos em Tween 80, foram adicionadas às placas juntamente com 
disco de 5 mm do fungo, as quais foram incubadas à temperatura de 22 ± 3ºC .O experi-
mento deu- se com 4 repetições para cada alíquota e controle. Após 10 dias de incubação, 
determinou- se a inibição segundo metodologia de Silva et al. (2019), através dos valores 
de PIC (Percentual de Inibição do Crescimento Micelial).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o óleo essencial proveniente das cascas de C. sinensis variedade: bahia, en-
controu-se um rendimento médio de 1,52 %. A identificação dos compostos, mostrou que o 
óleo essencial extraído apresentou 13 diferentes constituíntes, sendo destes 97,7% hidro-
carbonetos monoterpênicos, 1,1% monoterpenos oxigenados, 0,5% hidrocarbonetos ses-
quiterpênicos e 0,7% são aldeídos alifáticos. Os dois compostos majoritários encontrados 
foram o Limoneno representando 95,2% da composição, seguido pelo mirceno com 1,4%.

Verificou- se que o controle negativo utilizado como testemunha, apresentou um diâme-
tro médio de 1,72 sendo este inferior ao valor encontrado na concentração de 50 μL de óleo 
essencial (1,89), havendo crescimento ao invés da inibição micelial do patógeno. Entretanto, 
observa- se o início da inibição a partir das concentrações seguintes, em que as dosagens 
de 100, 200 e 300 μL, apresentaram resultados satisfatórios, com diâmetros inferiores ao 
obtido no controle negativo, sendo estes: 1,55; 1,37; 1,56 in, respectivamente.

O potencial antifúngico do óleo essencial de C. sinensis var. Bahia, avaliado frente ao 
Colletotrichum gloeosporioides pode ser visto na figura 2.

Figura 2. Inibição do crescimento micelial de C. gloeosporioides quando exposto a diferentes concentrações de óleo 
essencial das cascas de laranja Bahia.

Foi observado percentual de inibição micelial mais significativo na concentração de 200 
μl, a qual apresentou 19,94% de inibição em relação as testemunhas. Em seguida, obteve-se 
na dosagem de 100 μL, redução de 7,67 %. No entanto, é possível verificar que a dose de 50 
μL de óleo essencial apresentou valores de PIC negativo, visto que em tal concentração não 
se observou atividade antifúngica. A concentração de 300 μL de óleo essencial, apresentou 
percentual de inibição inesperado, uma vez que esperava- se a ocorrência do efeito- dose 
dependente entre os tratamentos testados (GOMES, 2011).
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CONCLUSÃO

Os óleos das amostras de laranja Bahia apresentaram rendimento de extração variando 
entre 0,75 a 1,74%. Verificou- se por (CG-EM) que o composto majoritário do óleo essencial 
testado foi o limoneno, representando 95,2% da composição química do mesmo. O óleo 
essencial de laranja Bahia não apresentou potencial inibidor relevante frente ao fitopatógeno 
Colletotrichum gloeosporioides.
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RESUMO

Objetivo: Analisar os compostos fenólicos totais pelo método de Folin-Ciocalteu, deter-
minar a capacidade antioxidante in vitro pela redução do radical livre DPPH e o teor de 
ácido ascórbico dos minis tomates nos tempos 0, 7 e 14 dias de refrigeração à 10ºC. 
Métodos: Os minis tomates orgânicos foram adquiridos no mês de setembro de 2018, no 
comércio local do município de Frutal-MG e em seguida, transportados para o Laboratório 
de Análises Físico-Química, onde foram selecionados, sanitizados e divididos em dois gru-
pos - I) Controle, aqueles que não sofreram tratamento de cobertura e II) com Cobertura, 
os revestidos de películas comestíveis a partir de fécula de mandioca. Resultados: Os re-
sultados obtidos demostraram que os compostos ativos presentes atuam como doador 
de hidrogênio ao radical, entretanto esta ação pode ser diferenciada entre os frutos 
de tomate. Para efeito de classificação, os minis tomates que exibiram capacidade de 
sequestro acima de 70%, entre 50 e 70% e abaixo de 50% foram consideradas como 
forte, moderada e fraca capacidade de sequestro, respectivamente. Assim, aos 14 dias 
de refrigeração o Grupo Controle (I) apresentou 59,38% de atividade antioxidante, en-
quanto que o Grupo com a Cobertura (II), obteve 67,75%. Conclusão: De acordo com 
os resultados obtidos, conclui-se que os minis tomates orgânicos ao final de 14 dias de 
refrigeração, ainda, apresentam boa qualidade nutricional e moderada capacidade antio-
xidante, a fim de apresentar efeitos positivos na saúde humana, diminuindo a incidência 
de enfermidades e, com isso, prolongar a expectativa de vida da população.
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INTRODUÇÃO

O tomate, fruto do tomateiro (Lycopersicum esculentum Mill) é pertencente à família das 
solanáceas e uma das hortaliças mais consumida no Brasil e no mundo, sendo um importante 
produto agrícola. O tomate é potencialmente perene e com facilidade de adaptação a uma 
grande variedade de climas, com exceção daqueles nos quais as geadas estão presentes 
(ANDREUCCETTI et al., 2007; ROSA et al., 2011).

Trata-se de um fruto climatérico e seu amadurecimento, normalmente, inicia-se na sua 
porção distal, sendo geralmente colhido no início da maturação, quando os frutos começam 
a mudar de cor, completando a maturação na pós-colheita (ANDREUCCETTI et al., 2007).

Seu baixo custo, disponibilidade durante todo ano e sabor agradável favorecem 
seu consumo por todas as classes sociais. Além disso, o tomate é um vegetal 
muito versátil, podendo ser consumido tanto na forma in natura, em saladas, 
quanto processada, como molhos, ketchup, extratos, sucos, purês, polpas de 
tomate, entre outros (ABREU; BARCELOS, 2012).

O tomate por ser rico em vitaminas e sais minerais, nutrientes essenciais para o bom 
funcionamento do organismo humano e, também, por causar a assimilação de vários outros 
componentes químicos, quando inserido corretamente na dieta humana, ajuda no ajuste 
nutricional diário, para que se possa obter uma saúde segura.

Pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novas tecnologias para a redução 
das perdas pós-colheita são fundamentais para a economia nacional: além de 
minimizar as perdas, elevam a competitividade e procuram atender às quali-
dades de um mercado cada vez mais exigente. A grande maioria das frutas e 
hortaliças, especialmente no ambiente tropical, após serem colhidas apresen-
tam aceleração da maturação e deterioração em consequência das mudanças 
bioquímicas e fisiológicas bem como de procedimentos de acondicionamento 
e práticas de manuseio adotadas (ASSIS; BRITTO, 2014).

Algumas técnicas são utilizadas visando aumentar a vida de prateleira das frutas e 
hortaliças. Entre as técnicas possíveis podem-se citar o aumento da umidade relativa do ar, 
diminuição da temperatura e o uso de embalagens.

Outra técnica que vem sendo amplamente utilizada na preservação da qualida-
de de frutas e hortaliças é o uso de atmosfera modificada (AM), que contribui 
para o decréscimo de perdas pós-colheita, por meio da redução da atividade 
metabólica e da perda de água, melhorando seu aspecto comercial, refletindo 
no aumento do período de comercialização. Um novo segmento tecnológico 
vem ganhando espaço nesta área que é o desenvolvimento de coberturas 
comestíveis protetoras que aplicadas diretamente sobre os frutos possibilitam 
elevar o tempo de conservação permitindo uma maior flexibilidade de manuseio 
e comércio (ASSIS; BRITTO, 2014).
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As coberturas comestíveis podem proporcionar aumento do período de prateleira dos 
alimentos, bem como conferir outros atrativos, uma vez que atuam como barreiras semiper-
meáveis de modo a inibir ou reduzir a migração de umidade, oxigênio, dióxido de carbono, li-
pídios, aromas, dentre outros. Além disso, o recobrimento de frutos com filmes biodegradáveis 
pode favorecer as características intrínsecas, a integridade mecânica e o próprio manuseio.

Pesquisadores vêm explorando o potencial das coberturas comestíveis de 
superfície para manter e estender a qualidade e a vida útil de produtos fres-
cos, bem como para reduzir a quantidade de embalagens descartáveis não 
biodegradáveis, incluindo coberturas aplicadas em frutas como: morangos, 
bananas, frutas cítricas, maçãs, maracujá, pimenta doce, peras, abacates, 
goiabas, entre outras (LUVIELMO; LAMAS, 2012; PEREIRA; FERREIRA, 
2016; SILVA et al., 2016).

Biologicamente, os antioxidantes podem ser denominados como substâncias sintéti-
cas ou naturais, adicionadas aos produtos para prevenir ou retardar sua deterioração pela 
ação do oxigênio do ar. E bioquimicamente, os antioxidantes são designados de enzimas 
ou outras substâncias orgânicas, como vitamina E, capazes de amenizar os efeitos nocivos 
da oxidação em tecidos.

Estruturalmente, os antioxidantes são compostos aromáticos que possuem pelo menos 
uma hidroxila, podendo ser sintéticos, largamente utilizados pela indústria de alimentos, ou 
naturais, que fazem parte da constituição de diversos alimentos (PODSEDEK, 2007).

Algumas características são necessárias para ser considerado um bom antioxidante, 
por exemplo, ter a presença de substituintes doadores de elétrons ou de hidrogênio ao 
radical, em função de seu potencial de redução; capacidade de deslocamento do radical 
formado em sua estrutura; capacidade de quelar metais de transição implicados no proces-
so oxidativo; e acesso ao local de ação, dependendo de sua hidrofilia ou lipofilia e de seu 
coeficiente de partição.

Existem diversos métodos para a extração dos compostos antioxidantes em 
vegetais. Dentre esses, podem ser citados os métodos tradicionais de extração 
utilizando solventes orgânicos (como água, etanol, éter e metanol) e a extração 
supercrítica com o dióxido de carbono (CO2). Sob o ponto de vista químico, 
não há como selecionar a metodologia mais eficiente para a extração desses 
compostos que podem sofrer a influência de diversos fatores, por exemplo, 
a natureza do vegetal, o solvente empregado na extração, o tamanho das 
partículas, o tempo e a temperatura de extração (SUHAJ, 2006).

Desta forma, os métodos mais comumente utilizados para avaliar a capacidade antio-
xidante em vegetais são os que envolvem a medida do desaparecimento de radicais livres 
coloridos, por meio de espectrofotometria, tais como sistema do β-caroteno/ácido linoleico 
(CRUZ et al., 2020); 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH•) (JESZKA-SKOWRON et al., 
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2017); ferric-reducing antioxidant power (FRAP) (ABDULLAH; MAZLAN, 2021) e 2,2- azi-
no-bis-(3- ethylbenzo-thiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS•+) (KUSZNIEREWICZ et al. 2020; 
MAJER; HIDEG, 2012). Essas metodologias vêm sendo bastante utilizadas na determinação 
da capacidade antioxidante de alimentos e produtos naturais devido à sua relativa simplici-
dade, rapidez e sensibilidade.

Os frutos constituem, na dieta humana, uma importante fonte de antioxidantes, fibras, 
vitaminas e minerais para todas as idades, associadas ao não a legumes e verduras, o que 
sugere a necessidade de mais estudos sobre a conservação e a qualidade nutricional das 
mesmas na dieta humana. Desta maneira, o objetivo deste estudo foi analisar os compostos 
fenólicos totais pelo método de Folin-Ciocalteu, determinar a capacidade antioxidante in vitro 
pela redução do radical livre DPPH e verificar o teor de ácido ascórbico dos minis tomates 
orgânicos nos tempos 0, 7 e 14 dias de refrigeração à 10ºC.

MÉTODO

Material

O projeto foi conduzido no Laboratório de Análises Físico-Química da Universidade do 
Estado de Minas Gerais – UEMG, unidade Frutal-MG. Foram adquiridos no mês de setembro 
de 2018 minis tomates orgânicos (Lycopersicum esculentum Mill.).

Em seguida, os minis tomates foram selecionados, sanitizados e divididos dois grupos 
- I) Controle, aqueles que não sofreram tratamento de cobertura e II) com Cobertura, os 
revestidos de películas comestíveis de fécula de mandioca.

Preparo da cobertura comestível

A cobertura foi preparada por aquecimento com fécula de mandioca da marca Kinino®, 
que foi preparada e misturada com água destilada por 1 hora. Após esse período, a solução 
foi aquecida em banho-maria a 70ºC por 10 minutos. Acrescentou-se então a glicerina, sob 
agitação para a homogeneização da amostra, de maneira suave para evitar a formação de 
bolhas na amostra, sendo mantido o pH natural da solução.

Os minis tomates orgânicos com o tratamento de cobertura 100% de gelatina foram 
recobertos pela técnica de imersão, permanecendo 2 minutos na solução filmogênica. Após 
esse período, os mini tomates revestidos com Cobertura à base de fécula de mandioca 
foram mantidos suspensos e deixados secar naturalmente à temperatura ambiente (25ºC) 
durante 24h. Em seguida, os mini tomates, controle e com o tratamento de revestimento, 
foram distribuídos em bowls de vidro e mantidos sob refrigeração à temperatura de 10ºC e 
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85 a 90% de Umidade Relativa (UR) para o estudo de vida útil durante 14 dias com retiradas 
de amostras no tempo zero, 7 e 14 dias de duração do experimento.

Determinações analíticas

Características físico-químicas

Para as características físico-químicas, pesou-se cerca de 200 g da amostra dos minis 
tomates orgânicos e dividiu-os em dois grupos - I) Controle e II) com Cobertura. Em seguida, 
as amostras pesadas foram trituradas com o auxílio de liquidificador.

• Perda de massa, foi determinada em porcentagem considerando-se a diferença 
entre a massa inicial do fruto e a massa obtida em cada intervalo de tempo;

• pH, foi realizado pelo método potenciométrico, com amostra à temperatura ambien-
te, conforme técnica do Instituto Adolfo Lutz (2008);

• Acidez total titulável, foi determinada utilizando 10 g do material triturado e diluído 
em 100 ml de água destilada, por titulação com NaOH 0,1N, expressa em % de 
ácido cítrico, segundo metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008);

• Sólidos solúveis totais, foi realizado através da leitura em refratômetro de Abbé a 
20°C, expressos em ºBrix (AOAC, 2005).

Potencial antioxidante

As polpas de mini tomate (25 g cada tratamento), foram diluídas em álcool etílico a 50% 
(100 mL) na proporção de 1:4 (p/v), em seguida foram homogeneizadas em liquidificador 
por 10 minutos e filtradas, para a obtenção do extrato hidro alcoólico.

As análises foram realizadas nos tempos 0, 7 e 14 dias, quanto às determinações ana-
líticas determinadas por espectrofotometria para os extratos hidro alcoólicos para os minis 
tomates orgânicos, grupos I) Controle e II) com Cobertura:

• Compostos fenólicos totais, foi determinado por meio do reagente Folin-Ciocalteu, 
segundo a metodologia descrita por Singleton e Rossi (1965). Neste procedimen-
to, utilizou 100 μL do extrato hidro alcoólico de cada mini tomates orgânicos em 
tubos de ensaio e adicionou 500 μL do reagente Folin-Ciocalteu, 1,5 mL de solu-
ção saturada de carbonato de sódio 20% e 6 mL de água destilada. Essa mistura 
permaneceu em repouso por 2 horas em temperatura ambiente e a absorbância 
determinada a 765 nm. Para quantificação foi gerada uma curva de calibração utili-
zando ácido gálico como padrão, em concentrações de 0 a 500 mg/L, nas mesmas 
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condições descritas acima. A equação da curva de calibração obtida foi y = 0,0017x 
+ 0,0127 com coeficiente de determinação de 0,9995. Os teores de compostos fe-
nólicos totais foram expressos como mg de equivalentes de ácido gálico por grama 
de amostra (mg EAG/g);

• DPPH•, este procedimento foi descrito por Brand-Williams, Cuvelier e Berset (1995). 
Utilizou-se uma concentração de 500 μg/mL de cada extrato hidro alcoólico. Em 
cada amostra desta solução (0,3 mL) foi adicionada a 2,7 mL de solução de DPPH 
(40 μg/mL) em diferentes concentrações (5, 10, 25, 50, 125 e 250 μg/mL). Após o 
tempo de reação de 30 minutos, a absorbância foi lida em 515 nm e convertida em 
porcentagem de atividade antioxidante (AA) por meio da seguinte fórmula: AA (%) 
= 100 – {[(Absamostra – Absbranco) x 100] / Abscontrole}. Um controle foi feito com 2,7 mL 
de DPPH e o branco realizado com 0,3 mL de solução hidro alcoólica do extrato de 
cada mini tomate e 2,7 mL de metanol, para cada concentração;

• Ácido ascórbico, determinado de acordo com o método do Instituto Adolfo Lutz 
(2008) modificado, por meio da titulação com iodato de potássio 0,02 N. Foram 
adicionados 25 mL do extrato hidro alcoólico de cada tratamento do mini tomate 
em 20 mL de ácido sulfúrico a 20%, 1 mL de solução de iodeto de potássio a 10% 
e 1 mL de solução de amido a 1%. Em seguida, titulou-se até a coloração azul e os 
resultados expressos em mg de ácido ascórbico por 100 g de amostra (mg/100 g).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Características físico-químicas

A Tabela 1 mostra as características físico-químicos das amostras de minis tomates 
orgânicos, grupos I) Controle e II) com Cobertura de fécula de mandioca.

Tabela 1. Características físico-químicas de minis tomates orgânicos submetidos a refrigeração por 14 dias à 10ºC.

Tratamentos
Tempo de armazenamento sob refrigeração (dias)

0 7 14

Perda de massa (%)

Controle 100 99,39 96,66

Com Cobertura 100 98,65 97,04

pH

Controle 4,58 ± 0,06 4,38 ± 0,02 4,61 ± 0,01

Com Cobertura 3,88 ± 0,12 3,80 ± 0,10 3,86 ± 0,06

Acidez Total Titulável (% de ác. cítrico)

Controle 0,93 ± 0,04 0,96 ± 0,02 0,72 ± 0,03

Com Cobertura 0,80 ± 0,28 0,46 ± 0,00 0,44 ± 0,01

Sólidos Solúveis Totais (°Brix)
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Tratamentos
Tempo de armazenamento sob refrigeração (dias)

0 7 14

Controle 0,37 ± 0,06 0,77 ± 0,23 0,57 ± 0,06

Com Cobertura 0,37 ± 0,06 0,43 ± 0,06 0,47 ± 0,06

* Médias ± desvios padrões das análises realizadas em triplicata.

Os resultados da análise de perda de massa, obtidos no tempo zero e no final do 
armazenamento de 14 dias para os minis tomates Controle e com Cobertura, foi de 3,34 e 
2,96%, respectivamente. A menor perda de massa nos minis tomates com Cobertura po-
dem ser explicada pela resistência e a eficiência barreira à perda de água da cobertura de 
fécula de mandioca. Segundo Chitarra e Chitarra (2005), alguma perda de água pode ser 
tolerada, mas aquelas responsáveis pelo murchamento ou enrugamento devem ser evita-
das. Perdas da ordem de 3% a 6% são suficientes para causar um marcante declínio de 
qualidade, entretanto, alguns produtos são ainda comercializáveis com 10% de perda de 
umidade (SANTOS et al., 2011).

A acidez e o pH são importantes fatores quando se analisa o nível de aceitação de um 
produto, pois influencia no sabor e aroma dos alimentos. No tomate, os ácidos orgânicos 
correspondem a 1/10 dos sólidos totais, predominando o ácido cítrico. O alto teor de açúca-
res e ácidos tem sido indicado como maior atributo da qualidade sensorial do tomate, além 
de intensificar seu sabor característico.

Os resultados das análises do pH, obtidos no tempo zero e no final do armazenamento 
de 14 dias para os minis tomates Controle e com Cobertura, variaram entre 4,58 - 4,61 e 
3,80 - 3,88, respectivamente. Em geral, o pH do tomate situa-se entre 4,0 e 4,5 e tende a 
diminuir com a desidratação, favorecendo a conservação do produto (BORGUINI, 2006). 
Entretanto, na literatura são encontrados valores de pH na faixa de 3,76 a 4,6, para diversos 
tipos e cultivares de tomate, tais como a cultivar Bônus (ABREU, 2010), Carmem (BORGUINI, 
2006), Débora (CHIUMARELLI; FERREIRA, 2006) e tipo Heirloom (ROSA et al., 2011). Com 
isso, é possível pressupor que os diferentes valores de pH obtidos no trabalho e encontra-
dos na literatura podem variar por diversos fatores, tais como o tipo de cultivar, o estágio de 
maturação do fruto, como foi cultivado, a forma armazenamento, entre outros.

A acidez total titulável obtida no tempo zero e no final do armazenamento de 14 dias 
para os minis tomates Controle e com Cobertura, variaram entre 0,72 - 0,96% de ácido cí-
trico e 0,44 - 0,80% de ácido cítrico, respectivamente. Na literatura são encontrados valores 
de acidez total titulável na faixa da 0,2 a 0,4 para diversos tipos e cultivares de tomate, tais 
como a cultivar Bônus (ABREU, 2010), Débora (CHIUMARELLI; FERREIRA, 2006) e tipo 
Heirloom (ROSA et al., 2011).

Os sólidos solúveis totais (SST) representam a porcentagem, em peso, de sólidos que 
se encontram dissolvidos no alimento. No caso dos frutos, há uma tendência de aumento do 
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teor de sólidos solúveis com a evolução da maturação, devido ao processo de degradação 
e/ou biossíntese de polissacarídeos. Os sólidos solúveis totais exibiram variações no tem-
po zero e de 14 dias entre 0,37 - 0,77 e 0,37 - 0,47, para os minis tomates Controle e com 
Cobertura, respectivamente.

Potencial antioxidante

O potencial dos extratos hidro alcoólicos dos minis tomates orgânicos, Controle e com 
Cobertura, em sequestrar radicais livres foi expresso em percentual de Atividade Antioxidante 
(AA) e os resultados descritos na Tabela 2.

Tabela 2. Atividade antioxidante dos mini tomates pelo método de DPPH, submetidos a refrigeração por 14 dias à 10ºC.

Tempo de armazenamento sob refrigeração 
(dias)

Atividade antioxidante (AA%)

Controle Com Cobertura

0 74,16 ± 0,20 73,15 ± 0,27

7 64,44 ± 0,24 70,03 ± 0,22

14 59,38 ± 0,18 67,75 ± 0,25

* Médias ± desvios padrões das análises realizadas em triplicata.

No que se refere à capacidade antioxidante dos extratos hidro alcoólicos dos mini 
tomates Controle e com Cobertura, evidencia-se que o(s) composto(s) ativo(s) presente(s) 
atua(m) como doador de hidrogênio ao radical, entretanto esta ação pode ser diferenciada 
entre os frutos de tomate. Para efeito de classificação, os minis tomates que exibiram capa-
cidade de sequestro acima de 70%, entre 50 e 70% e abaixo de 50% foram consideradas 
como forte, moderada e fraca capacidade de sequestro, respectivamente.

Os minis tomates com Cobertura exibiram forte capacidade de sequestro do radical 
DPPH. A atividade antioxidante dos minis tomates Controle e com Cobertura diminuiu gra-
dativamente até o final dos 14 dias de armazenamento, sendo que os minis tomates com 
Cobertura apresentaram maior diminuição da atividade antioxidante. Desta forma, os extra-
tos de mini tomates apresentam uma ótima capacidade antioxidante, sendo consideradas 
imprescindíveis na proteção do organismo contra danos oxidativos celulares.

Os teores de fenólicos totais e ácido ascórbico dos minis tomates orgânicos, Controle 
e com Cobertura, encontram-se apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Teor de fenólicos totais e teor de ácido ascórbico dos mini tomates submetidos a refrigeração por 14 dias à 10ºC.

Tempo de armazenamento sob refrigeração (dias) Controle Com Cobertura

Fenólicos Totais (mg em equivalentes ácido gálico/g)

0 113,71 ± 1,20 120,00 ± 1,12

7 48,41 ± 0,93 58,61 ± 1,05

14 59,00 ± 0,90 61,94 ± 0,95

Ácido Ascórbico (mg/100 g)

0 43,70 ± 2,23 47,42 ± 2,57
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Tempo de armazenamento sob refrigeração (dias) Controle Com Cobertura

Fenólicos Totais (mg em equivalentes ácido gálico/g)

7 39,65 ± 2,48 24,95 ± 2,08

14 23,94 ± 2,15 10,12 ± 1,34

* Médias ± desvios padrões das análises realizadas em triplicata.

No tempo 0, os minis tomates, Controle e com Cobertura, apresentaram quantidades 
relevantes de polifenóis, que diminuiu com os posteriores dias de armazenamento. A co-
bertura apresentou boa capacidade de conservação dos fenólicos totais, visto que a perda 
de polifenóis foi maior nos minis tomates Controle.

Os resultados evidenciaram que as amostras de mini tomates Controle e com Cobertura 
apresentaram os menores conteúdos de ácido ascórbico entre os conteúdos de antioxidantes 
analisados. Estes baixos teores podem estar relacionados às características da matéria-prima 
(cultivar, grau de maturação, clima, práticas de cultura) ou serem atribuídos a deficiências 
do processo produtivo, tais como falhas na seleção da matéria-prima, transporte e armaze-
namento inadequados. Além de que, é possível pressupor que o processo de trituração e 
filtração realizados possam ter ocasionado a perda de vitamina C dos minis tomates.

Os minis tomates Controle apresentaram maior teor de ácido ascórbico quando com-
parado com os minis tomates com Cobertura. Esta diferença pode estar relacionada a 
temperatura da cobertura comestível de gelatina ao recobrir os minis tomates, pois está se 
encontrava quente quando os minis tomates com Cobertura foram recobertos, possibilitando 
a degradação do ácido ascórbico dos minis tomates com Cobertura.

Os valores encontrados para vitamina C dos minis tomates Controle e com Cobertura 
(até 7 dias) foram superiores aos encontrados por CHIUMARELLI; FERREIRA (2006) para 
tomates cultivar Débora controle e com diferentes películas comestíveis em diferentes tem-
peraturas de armazenamento após 15 dias (14,85 – 21,83 mg/100g).

CONCLUSÃO

Diante dos resultados obtidos é possível concluir que a cobertura comestível de fécula 
de mandioca mostrou-se eficiente na conservação da atividade antioxidante até o período 
de conservação de 14 dias, com mais de 50% de atividade antioxidante. Mostrou-se, tam-
bém, eficaz quanto a perda de massa, visto que a cobertura de fécula de mandioca é uma 
eficiente barreira à perda de água. De acordo com os resultados obtidos, o pH e a acidez 
total, apresentam pequenas variações durante o armazenamento. Enquanto que os sólidos 
solúveis totais apresentam maiores variações.

Por outro lado, os mini tomates Controle e com Cobertura mostraram um baixo índice de 
vitamina C, sendo possível evidenciar uma degradação da vitamina nos mini tomates. A perda 
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de ácido ascórbico pode ser atribuída à qualidade da matéria-prima ou às condições de 
transporte e armazenamento inadequadas, deixando assim incidir luz sobre as mesmas, o 
que contribui para a redução do teor de ácido ascórbico, além do processamento realizado 
nos mini tomates para adquirir os extratos e efetuar as análises.

Os resultados também indicam boa atividade antioxidante exibida pelos mini tomates 
estudados podendo ser apontados como boas fontes de antioxidantes naturais que podem 
ser mais efetivas e econômicas do que o uso de suplementos dietéticos na proteção do 
organismo contra os danos oxidativos celulares.

Com este projeto de pesquisa, conclui-se que é possível estimular novas pesquisas 
com diferentes coberturas comestíveis, melhorando assim, a qualidade nutricional da ma-
téria-prima, a fim de apresentar efeitos positivos quanto ao tempo de prateleira do produto. 
Além de proporcionar ao aluno de Iniciação Científica a prática e todo o conhecimento 
adquirido, possibilitando o desenvolvimento científico e tecnológico na área de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos.
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RESUMO

No setor de alimentos, a análise sensorial é indispensável, sendo capaz de fornecer supor-
te técnico para pesquisa, industrialização, marketing e controle de qualidade. Os métodos 
rápidos de análise sensorial descritiva estão sob exploração ativa no campo da ciência 
sensorial. Métodos como check-all-that-apply (CATA) são considerados uma alternativa 
de tempo e custo-benefício ao perfil descritivo convencional para gerar mapas de produtos 
sensoriais. Sendo assim, devido sua importância no estudo e na indústria de alimentos, 
este trabalho tem como objetivo fornecer uma visão geral da técnica sensorial CATA 
visando consolidar o conhecimento sobre o tema. Observa-se que a metodologia CATA 
é a técnica que mais vem sendo utilizada para coletar informações sobre a percepção 
dos consumidores sobre as características sensoriais de produtos.
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INTRODUÇÃO

A caracterização do produto é uma atividade de suma importância na ciência sensorial. 
Tradicionalmente, obtida por meio de análise descritiva, a qual tem como finalidade caracte-
rizar as propriedades sensoriais qualitativa e quantitativamente do alimento, proporcionando 
dados sobre sua aparência, aroma, sabor e textura (LOURES et al., 2010).

As técnicas sensoriais descritivas são metodologias abrangentes e flexíveis, capazes 
de fornecer dados detalhados sobre as propriedades sensoriais de um alimento, constituin-
do-se em uma das principais ferramentas da análise sensorial (ALCANTARA; FREITAS-SÁ, 
2018), utilizadas pela indústria de alimentos no desenvolvimento de novos produtos, no 
controle de qualidade, na determinação das alterações de ingredientes e/ou formulações, e 
na avaliação de produtos durante a estocagem (DUTCOSKY, 2013). Por outro lado, as me-
todologias descritivas tradicionais, por utilizarem avaliadores treinados, tornam as avaliações 
demoradas e onerosas, devido ao grande número de sessões de treinamento necessárias 
para minimizar erros relativos ao uso de escalas (ALCANTARA, 2017).

Com a intenção de reduzir o tempo de análise e os custos intrínsecos aos testes des-
critivos convencionais, é possível consultar, na literatura, recentes metodologias para uma 
rápida descrição dos alimentos. Essas são, também, flexíveis; aplicadas aos consumidores 
sem a necessidade de avaliadores treinados; e possíveis de utilização pela indústria de ali-
mentos, onde há limitações, principalmente, quanto ao tempo, o qual gera dificuldades de 
implementação de metodologias sensoriais descritivas convencionais como ferramentas de 
qualidade (ALCANTARA; FREITAS-SÁ, 2018).

Metodologias que utilizam o procedimento de classificação e ordenação na avaliação 
de produtos, em relação aos atributos descritores, de modo a facilitar o procedimento de 
avaliação sensorial pelos julgadores foram propostas, tais como: check-all-that-apply (ADAMS 
et al., 2007; ARES et al., 2010); perfil flash (DAIROU; SIEFFERMANN, 2002; DELARUE; 
SIEFFERMAN, 2004), ultra-flash (PERRIN et al., 2008), napping (PAGÈS, 2005); pivot profile 
(THUILLIER, 2007), tarefa de classificação livre ou free sorting task (CARTIER et al., 2006), 
e variações destes métodos.

A metodologia check-all-that-apply, pela tradução do inglês “marque tudo que se apli-
que”, habitualmente conhecida como CATA, é a técnica descritiva mais aplicada, atual-
mente, para o entendimento dos atributos percebidos e valorizados pelos consumidores 
(ALCANTARA; FREITAS-SÁ, 2018). O método CATA constitui-se em uma lista de termos, 
atributos ou frases, a partir da qual os julgadores (consumidores) são solicitados a selecionar 
todas as opções que avaliam apropriadas para descrever determinada amostra, podendo 
marcar quantas alternativas forem necessárias, sem qualquer tipo de limitação (ARES et al., 
2015). Os termos utilizados   nas listas do CATA podem ser: sensoriais (doces, amargos, 
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crocantes), emocionais (fresco, energizante) e/ou funcionais (bom para o café da manhã, 
energia) (MINIM; SILVA, 2016).

A técnica CATA, dentre várias técnicas sensoriais, é considerada uma abordagem 
prática para fornecer informações a respeito das percepções sensoriais, com elevadas 
correlações com os aspectos sensoriais determinados por avaliadores treinados (Ares e 
Jaeger, 2015, Jaeger et al., 2014). Devido a importância da metodologia CATA no estudo 
e na indústria de alimentos, este trabalho tem como objetivo fornecer uma visão geral da 
técnica sensorial CATA visando consolidar o conhecimento sobre o tema.

DESENVOLVIMENTO

ANÁLISE SENSORIAL

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 1993), “análise 
sensorial é uma disciplina científica, utilizada para evocar, medir, analisar e interpretar rea-
ções das características dos alimentos e materiais, entendidas pelos sentidos da visão, olfato, 
gosto, tato e audição”. Ou seja, a qualidade sensorial de um alimento não é, apenas, uma 
característica própria dele, mas sim o resultado da interação dele com o homem (MINIM, 
2006). É uma resposta particular, que varia de indivíduo para indivíduo, em função das 
experiências, expectativas, grupo étnico e preferências particulares, devido a fatores como 
idade, sexo, hábitos alimentares, uso de medicação e algumas doenças (HENRIQUES, 2012).

Relatos apontam que os testes utilizando degustação, como formas de análise senso-
rial de alimentos, aconteceram pela primeira vez na Europa, com o objetivo de controlar a 
qualidade em cervejarias e destilarias. No Brasil, esta prática chegou no ano de 1954, para 
avaliar café, no laboratório de degustação da Seção de Tecnologia do Instituto Agronômico 
de Campinas (MONTEIRO, 1984; CHAVES, 1998).

De maneira geral, os métodos de análise sensorial dividem-se em três grandes grupos, a 
saber: testes discriminativos, utilizados para verificar diferenças ou similaridade entre produtos 
(diferença entre lotes, ingredientes na formulação, estudos de vida útil); testes descritivos, 
os quais permitem a avaliação dos atributos sensoriais dos produtos e são empregadas, na 
grande maioria, equipes treinadas de avaliadores (BORBA, 2012); e os testes afetivos ou 
subjetivos, utilizados quando se deseja saber a aceitabilidade do consumidor diante de tal 
produto, normalmente, utilizados para ajudar o consumidor a classificar sua amostra prefe-
rida e/ou a mais bem aceita (FERREIRA et al., 2000), sendo estes testes os mais utilizados 
para estudos com consumidores (MINIM, 2006).

O resultado da análise sensorial baseia-se na sensibilidade e capacidade dos avalia-
dores reproduzirem suas avaliações, podendo ser divididos em três tipos: consumidores, ou 
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seja, qualquer pessoa que participe de um ensaio sensorial, sem necessidade de cumprir 
critérios precisos de seleção e treinamento; avaliadores selecionados, os quais são escolhi-
dos e treinados para um teste sensorial em particular; e avaliadores especialistas, os quais 
são selecionados e treinados para uma variedade de métodos de análise e que demonstram 
certa acuidade sensorial particular (ABNT, 2014).

Os avaliadores treinados, na maioria das vezes, submetidos a testes descritivos nos 
quais avaliam os produtos de forma qualitativa e quantitativa, tem por objetivo quantificar 
a intensidade dos atributos percebidos; já os consumidores, são utilizados em testes afeti-
vos (STONE; SIDEL, 2004). Entretanto, novos estudos vêm sugerindo o uso de diferentes 
metodologias para uma rápida descrição dos produtos, baseadas na percepção de equipes 
semitreinadas, ou seja, treinadas no reconhecimento e caracterização sensorial, mas não 
na categoria específica de produtos ou na escala, ou com o uso de indivíduos não treinados 
(ALCANTARA, 2017).

Para a escolha da metodologia a ser empregada, deve-se levar em consideração a 
natureza do produto, assim como o objetivo do teste, o ambiente no qual será aplicado, o 
tipo de avaliadores necessário, o nível de precisão analítica e a confiança estatística que se 
espera alcançar (ABNT, 2014).

Métodos sensoriais descritivos

As metodologias descritivas são técnicas que descrevem qualitativa e quantitativa-
mente as amostras, eficaz para fornecer conhecimentos detalhados sobre as características 
sensoriais de um alimento, sendo uma das ferramentas mais importantes da análise sen-
sorial (ALCANTARA; FREITAS-SÁ, 2018). O uso de provadores treinados ou, pelo menos, 
experientes nas características em estudo, é exigido para estes testes (ESTEVES, 2009).

De acordo com Loures et al. (2010), a qualidade sensorial de um produto pode ser 
medida por meio de métodos sensoriais descritivos, os quais tem como finalidade descre-
ver as propriedades sensoriais do alimento, proporcionando informações sobre aparência, 
aroma, sabor e textura. O conhecimento dos atributos sensoriais do produto é um diferencial 
durante o desenvolvimento e melhoria do mesmo. Por meio dessas informações, é possí-
vel trabalhar o método de processamento, a proporção dos ingredientes e os ingredientes 
utilizados durante a fabricação do produto, com intuito de se obter um alimento com perfil 
sensorial e com melhor aceitação pelo mercado consumidor.

Os testes descritivos quantitativos podem ser classificados em avaliação de atributos 
(testes de escalas), perfil de textura, perfil de sabor, análise descritiva quantitativa (ADQ), 
perfil livre, perfil sensorial descritivo quantitativo, tempo – intensidade e teste da amostra 
única (DUTCOSKY, 2013). Contudo, as análises descritivas clássicas apresentam limitações, 
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como alto custo e longos períodos de tempo para criar e manter uma equipe bem treinada. 
Diante disso, outras metodologias descritivas, que são mais rápidas e versáteis, como as 
técnicas perfil flash, sorting, mapeamento projetivo, CATA e posicionamento sensorial po-
larizado (PSP) vêm sendo estudadas (ALCANTARA; FREITAS-SÁ, 2018).

Métodos sensoriais descritivos rápidos

Devido às restrições das análises descritivas clássicas, outras metodologias sur-
gem como alternativa à análise descritiva convencional, não necessitando de treinamen-
tos, além de poderem ser realizadas tanto por avaliadores treinados, como não treinados 
(consumidores). As técnicas perfil flash, sorting, mapeamento projetivo, CATA e PSP são 
fundamentadas em descrições verbais de produtos, permitindo que os julgadores utilizem 
linguagem própria na descrição das características, na semelhança ou diferença entre os 
produtos e na comparação dos produtos individualmente ou com um conjunto de referências 
(VALENTIN et al., 2012).

O perfil flash é baseado na combinação do método de perfil livre e técnica de orde-
nação. O avaliador desenvolve sua própria linguagem para descrever os atributos senso-
riais relacionados ao produto, utilizando quaisquer atributos não hedônicos que considere 
apropriados. Porém, ao invés de determinar sua intensidade por meio do uso de esca-
las não estruturadas, o julgador ordena os produtos comparados, na ordem da sensação 
mais fraca até a mais forte, reduzindo assim o número de sessões (TERHAAG; BENASSI, 
2010). As amostras são apresentadas de forma simultânea para os avaliadores, permitindo 
avalia-las comparativamente, o que, porém, limita o número de amostras que podem ser 
avaliadas em uma única sessão.

Terhaag e Benassi (2010) caracterizaram cinco bebidas de soja por meio do perfil flash 
e consideraram este um método eficiente na discriminação e caracterização das bebidas, e 
alternativa para avaliação descritiva rápida de um conjunto de amostras. Montanuci, Marques 
e Monteiro (2015) avaliaram, sensorialmente, amostras de sucos de maracujá aplicando o 
perfil flash com 89 consumidores. As amostras possuíam diferentes quantidades de açú-
cares, espessantes e corantes. Segundo os autores, os consumidores demonstraram boa 
capacidade em discriminar e descrever os produtos analisados.

O método sorting consiste na categorização de produtos em grupos, segundo suas 
semelhanças ou diferenças, utilizando-se critérios individuais do avaliador. Todas as amos-
tras são apresentadas de forma simultânea, e os julgadores são livres para nomear quantos 
grupos entenderem necessários, qualificando quantas amostras quiserem, em cada grupo 
(ALCANTARA; FREITAS-SÁ, 2018). A princípio, esse não apresenta restrição quanto ao 
tipo de avaliadores. Alguns estudos mostram que avaliadores treinados e não treinados 
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apresentam mapas sensoriais semelhantes, como observado nas avaliações de cereais 
matinais (CARTIER et al., 2006) e cervejas (CHOLLET; VALENTIN; ABDI, 2011). O sorting 
já foi aplicado, também, em testes com queijos, geleias de frutas, vinhos, iogurtes, pepinos, 
tomates, carnes, entre outros (CHOLLET; VALENTIN; ABDI, 2011).

O princípio do mapeamento projetivo, ou napping, é utilizado para avaliar semelhanças 
e diferenças globais entre as amostras, as quais são apresentadas simultaneamente aos 
julgadores, que são, então, forçados a projetar as amostras em um espaço bidimensional de 
forma que reflita suas diferenças percebidas, ou seja, colocando amostras entendidas como 
similares próximas umas das outras, e amostras entendidas como sendo mais diferentes 
ainda mais distantes (RISVIK et al., 1994.; LIU et al., 2016).

Vários autores relatam que napping é uma técnica simples e fácil de usar (ALBERT 
et al., 2011), porém, constata-se que, sem um treinamento adequado sobre o método, alguns 
julgadores podem ter dificuldades ao realizar a tarefa. Por exemplo, eles podem ser incapazes 
de criar um mapa de representação de amostra plana (HOPFER; HEYMANN, 2013; PAGÈS, 
2005). A fim de superar esse obstáculo, é sugerido desenvolver o protocolo clássico napping 
com uma simples sessão de orientação do produto em painel (LIU et al, 2016).

O PSP baseia-se na comparação (similaridade global ou dissimilaridade) das amostras 
com um conjunto de referências fixas, designadas pólos (TEILLET, 2014). Foi, inicialmente, 
desenvolvida para a caracterização sensorial de águas minerais (TEILLET et al., 2010), mas, 
também, aplicada em alguns produtos, como queijo, almôndegas (VARELA et al., 2014) e 
iogurte (CADENA et al., 2014).

Pode-se citar, também, o método perfil ideal, proposto por Trijp et al. (2007), a qual 
consiste em análise descritiva em que os consumidores são solicitados a classificar, direta-
mente, a intensidade do atributo para seu produto ideal, por meio de escalas não estrutura-
das. Na condição “ideal”, os consumidores descrevem produtos fictícios, dos quais aprecia-
riam mais que os produtos em análise, se existissem. No entanto, os dados fornecidos pelo 
método ideal devem ser consistentes, ou seja, seu perfil sensorial deve concordar com as 
classificações sensoriais e hedônicas, fornecidas pelos produtos testados, e, seu potencial 
de apreciação estimado deve ser alto (WORCH et al., 2012).

O método CATA é a técnica que mais vem sendo utilizada para coletar dados sobre a 
percepção dos consumidores, com relação as propriedades sensoriais dos produtos. O forma-
to do CATA permite aos consumidores escolher todos os atributos possíveis para descrever 
o produto, a partir de uma lista apresentada. As respostas CATA podem ser utilizadas como 
dados suplementares, para maximizar a aceitação dos produtos.
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CHECK-ALL-THAT-APPLY (CATA)

O questionário CATA derivou da pesquisa de marketing e foi introduzida em pesqui-
sas sensoriais em 2007. Nos dias atuais, tem sido a técnica mais empregada para coletar 
informações sobre a percepção dos consumidores sobre as características sensoriais dos 
produtos (ALCANTARA; FREITAS-SÁ, 2018; MINIM; SILVA, 2016).

Consiste na identificação das características que certo produto possui, por meio de uma 
lista de palavras ou frases relacionadas ao mesmo. O formato da questão CATA permite 
aos julgadores (consumidores) escolher todos os atributos que julgarem necessários para 
descrever o produto, a partir da lista apresentada (MINIM; SILVA, 2016), os avaliadores 
escolhem somente características apropriadas ao produto em análise, ao invés de serem 
forçados a julgar em uma determinada escala. Pesquisadores observaram que os resultados 
da metodologia CATA, empregados   com os consumidores (julgadores), são muito seme-
lhantes aos obtidos de painéis treinados (ARES et al., 2010; BRUZZONE; ARES; GIMÉNEZ, 
2012; DOOLEY; LEE; MEULLENET, 2010).

Umas das principais vantagens do método CATA é a simplicidade e a rapidez com 
que as análises são realizadas, além de ser reprodutível. Os consumidores são capazes de 
utilizar as perguntas CATA com precisão de modo a conseguir caracterizar sensorialmente 
um produto (ANTÚNEZ ET AL., 2017, ARES ET al., 2015, DOOLEY; LEE; MEULLENET, 
2010). Ares et al. (2014a), também, concluíram que a técnica CATA é altamente reprodu-
tível e capaz de identificar diferenças e caracterizar produtos distintos, após investigar a 
reprodutibilidade do método na caracterização sensorial, por meio de uma segunda sessão 
de avaliação, em que os mesmos julgadores avaliaram, as mesmas amostras, nas mesmas 
condições, nas duas sessões.

Em um estudo recente, Jaeger et al. (2020), contribuíram com um novo entendimento 
de por que as questões CATA são capazes de discriminar entre as amostras com intensidade 
diferente, de uma característica sensorial específica. Os autores observaram que os consu-
midores não marcam todos os termos do CATA que percebem em uma amostra específica, 
mas apenas aqueles que excedem um limite específico de cada categoria.

De acordo com Dolley, Lee e Meullenet (2010), a principal limitação do CATA, é o fato 
de que não são medidas as intensidades dos atributos determinados, a fim de solucionar 
esse problema, uma variante da técnica CATA foi proposta, a rate-all-that-apply (RATA), na 
qual os consumidores são solicitados a indicar, além dos termos adequados para descre-
ver um dado produto, a intensidade dos termos selecionados (REINBACH et al., 2014), o 
RATA tem uma maior capacidade de diferenciar amostras que apresentam características 
sensoriais semelhantes em termos de atributos, sendo capaz de diferencia-los com base na 
intensidade desses atributos (VIDAL et al, 2016). A avaliação das propriedades sensoriais 
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multidimensionais em produtos alimentícios conforme elas evoluem ao longo do tempo du-
rante o consumo tem ganhado muita atenção, desse modo Castura et al. (2016), desenvolveu 
uma variante temporal do CATA (TCATA) com a finalidade de descrever propriedades de um 
produto de forma multidimensional, de acordo com a evolução de sua avaliação de tempo.

Outro problema da técnica CATA é que a mesma requer certo número de consumidores, 
e, ainda não existe informação suficiente para sugerir um número adequado de participantes, 
embora tenha sido indicado, no geral, que um estudo com relevância estatística deva con-
siderar o uso de 100 consumidores ou mais (ALCANTARA, 2017). Outros pontos a serem 
considerados no CATA são a obtenção e o número dos termos que irão fazer parte da lista na 
ficha de avaliação, já que os resultados deste método dependem da adequação dos mesmos.

Jaeger et al. (2015) avaliaram sete estudos com consumidores, abrangendo 735 indi-
víduos e cinco categorias distintas de produtos (biscoito, queijo, bebidas de frutas, chocolate 
e sobremesa láctea), utilizando listas curtas (10 – 17 termos) ou longas (20 - 28 termos), na 
qual apresentaram pouco impacto na caracterização dos produtos. Entretanto, os resultados 
mostraram implicação de “diluição” na frequência de citação, quando utilizadas listas longas, 
usando palavras sinônimas/antônimas, confirmando as perspectivas individuais na percepção 
do consumidor, ou a redução da capacidade discriminativa da lista de termos. De acordo com 
Ares et al. (2010) a lista não deve ultrapassar 20 termos, a fim de não cansar o consumidor e 
possibilitar que todos os termos sejam analisados, visto que, o uso de longos questionários, 
gera consumidores cansados   e entediados.

A ordem em que os termos são apresentados, em um método CATA, também influen-
cia a resposta do consumidor. De acordo com Ares e Jaeger (2013), os termos localizados 
mais ao topo da lista tendem a ser marcados com maior frequência que aqueles colocados 
ao final da lista. Ares et al. (2015) também demonstraram que a ordem de apresentação 
dos termos influência nos resultados, concluindo que os termos devem ser apresentados 
de forma balanceada entre e intra os participantes, durante a caracterização sensorial de 
produtos, minimizando assim, os vieses sobre as respostas dos julgadores.

A definição de quais termos serão incluídos na lista do CATA é de suma importância 
na condução da metodologia, pois toda caracterização sensorial do produto será realizada 
com base nessa lista. A seleção dos termos demanda muita cautela, e a forma mais comum 
de se realizar este levantamento de termos é por meio de estudos com consumidores, sele-
cionando, assim, os termos legítimos, ou seja, aquelas características que os consumidores 
efetivamente percebem e valorizam. Recomenda-se não adicionar termos que se refiram 
a mesma característica ou termos sinônimos. Os termos do CATA podem ser gerados por 
painel treinado, ou por um grupo de consumidores. Podem ser simplesmente sensoriais 
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(doces, amargos, crocantes); emocionais (fresco, energizante), funcionais (bom para o café 
da manhã; energia), ou o conjunto de todos os termos (DOOLEY; LEE; MEULLENET, 2010).

A técnica CATA já foi aplicada para se obter a caracterização sensorial de bebidas e 
alimentos por parte dos consumidores em sobremesas lácteas (ARES, DELIZA, BARREIRO, 
GIMÉNEZ, & GÁMBARO, 2010), sorvete (DOOLEY, LEE, & MEULLNET, 2010), refrigerantes 
com sabor de frutas cítricas (PLAEHN, 2012), biscoito, queijo, bebidas de frutas, chocolate 
e sobremesa láctea (JAEGER et al, 2015) entre outros.

Assim como para se obter a caracterização sensorial dos alimentos, a técnica CATA, 
também, tem sido utilizada para identificar produtos ideais, por ser uma alternativa simples, 
capaz de reunir informações sobre a percepção das qualidades sensoriais dos consumido-
res em relação aos produtos (BRUZZONE et al., 2015). Deste modo a ficha referente ao 
produto ideal pode ser inserida no questionário CATA após todas as amostras reais forem 
analisadas, permitindo, assim, avaliar o quanto as diferenças sensoriais, entre produtos 
reais e ideal, interferem a aceitação do produto, usando penalty-rewards, ou análise de pe-
nalidade (ARES et al., 2014b; MORELL et al., 2015). Em estudo Meyners, Castura e Carr 
(2013) empregaram a abordagem, tendo em vista se o atributo foi notado no produto ideal, 
mas não na amostra; se selecionado para a amostra, mas não para o produto ideal; se 
selecionado em ambos ou, ainda, não selecionado em ambos. Ares et al. (2017), também, 
empregaram o CATA para identificar como os produtos diferem do produto ideal esperado 
pelos consumidores, englobando termos, no questionário, com conotações de intensidade 
hedônica, sendo aplicado para caracterizar os produtos ideais e experimentados.

Amorim (2020) em estudo recente observou que, se perguntar as características do 
produto ideal utilizando, o questionário CATA, antes da avaliação das amostras reais, se 
obtém uma avaliação mais holística da percepção do consumidor pelo produto, com resul-
tados mais amplos e ao se perguntar os atributos do produto ideal ao final do questionário 
CATA, se obtém uma caracterização mais especificas dos produtos ideais, ilustrando que 
os avaliadores tendem a ser mais analíticos durante o processo de avaliação.

Em estudo, realizado com consumidores idosos e jovens, os autores investigaram a 
percepção dos mesmos e o desempenho da variante CATA de escolha forçada (sim e não) 
com ideal, em comparação ao método do perfil ideal. Concluíram que não houve preferência 
entre os dois métodos utilizados e que não houve diferença quanto a percepção dos idosos 
e jovens (RUARK, 2016).

Sabe-se que, a análise, avaliação e interpretação adequadas dos dados são uma parte 
fundamental das técnicas sensoriais e na técnica CATA não é diferente, a avaliação dos 
resultados e a análise estatística são uma parte essencial.
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Análise e interpretação dos resultados

As perguntas do CATA são convertidas em uma resposta binária, sim-não, em oposição 
a uma resposta escalonada. A execução da tarefa é relativamente fácil e simples de executar 
para os consumidores, permitindo que os consumidores forneçam informações das carac-
terísticas dos produtos, sem implicação sobre a pontuação hedônica (ADAMS et al., 2007).

A frequência de uso de cada atributo sensorial é determinada pela contagem do nú-
mero de consumidores que marcaram determinado termo para descrever cada amostra e o 
teste Q de Cochran (MEYNERS, CASTURA & CARR, 2013) é aplicado a fim de identificar 
diferenças significativas entre as amostras. Alguns estudos também utilizam análise de 
correspondência (CA), utilizando a tabelas de frequência dos termos para cada amostra, 
para obter uma representação bidimensional das amostras e a relação entre as amostras e 
os termos da questão CATA.

Plaehn (2012) propôs uma análise de penalidade em dados da técnica CATA para 
identificar a seriedade relativa de atributos emocionais nos escores gerais de gosto de um 
conjunto de refrigerantes cítricos com sabor. Considerando que a lista CATA foi utilizada 
para identificar os atributos sensoriais do produto ideal do consumidor (ARES et al., 2011), 
uma abordagem de análise de penalidade pode ser empregada para identificar o quanto a 
preferência geral foi reduzida por causa dos desvios nos perfis sensoriais entre produtos 
reais e ideais, detectados por uma questão CATA (RUARK et al., 2016). Outra técnica esta-
tística multivariada amplamente utilizada em análise sensorial é a análise de componentes 
principais (ACP), cujo objetivo principal é a maior explicação possível da variabilidade dos 
dados brutos com o menor número possível de componentes principais.

A fim de obter uma melhor caracterização dos produtos, pelos próprios consumidores, 
e entendimento sobre os atributos sensoriais que definem a preferência dos consumidores, 
incluindo padrões de divisão em segmentos, é comum o uso do método CATA simultanea-
mente com métodos afetivos, como a escala hedônica (NG et al., 2013; PLAEHN, 2012).

CONCLUSÃO

A metodologia CATA é a técnica que mais vem sendo utilizada para coletar informa-
ções sobre a percepção dos consumidores sobre as características sensoriais de produtos. 
Sendo uma técnica que requer instruções mínimas, é simples e rápida de ser aplicada, além 
de ser eficiente para descrever e discriminar os produtos. Normalmente, são aplicadas uti-
lizando consumidores, no entanto, também, podem ser empregadas em painéis treinados 
(BRUZZONE et al., 2012; ARES et al., 2010).
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Apesar dessa técnica não utilizar escalas para reunir informações sobre os atributos 
percebidos, a frequência de menção do termo CATA reflete a intensidade do atributo perce-
bida pelos consumidores (OLIVEIRA et al, 2018). Sendo assim, como já demostrado, essa 
técnica pode ser aplicada a diversos alimentos e bebidas com o intuito de caracterizar os 
produtos e para avaliar a percepção dos seus consumidores. No entanto, para determinar pe-
quenas diferenças na intensidade de atributos específicos, a análise descritiva clássica ainda 
continua sendo a melhor opção para a caracterização sensorial de um determinado produto.
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RESUMO

A busca pelo consumo de alimentos com potencial funcional tem aumentado, incentiva-
do pela necessidade de melhoria da qualidade de vida. Em geral estudos mostram que 
o grupo dos compostos bioativos é um dos grandes responsáveis por diversos efeitos 
benéficos à saúde humana. Dentro deste grande grupo podemos destacar os compostos 
fenólicos. Estes são considerados um dos grupos de fitoquímicos de maior ocorrência, e 
são definidos como metabólitos secundários que são derivados de algumas vias meta-
bólicas das plantas. Além do benefício à saúde humana, estes compostos também são 
muito importantes para o sistema de defesa das plantas. Devido a todos esses benefícios 
diversas técnicas são utilizadas para os estudos de compostos de interesse. Dentre elas 
podemos destacar a técnica de paper spray que tem ganhado visibilidade devido a sua 
eficiência e simplicidade de execução. Neste contexto objetivamos neste capítulo trazem 
uma breve revisão de literatura sobre o assunto utilizando como ferramenta de busca 
diferentes bases de dados científicos. Foram recuperados 56 estudos utilizados para a 
elaboração deste texto. Constatou-se que a técnica é eficiente e tem sido muito utilizada 
na análise de alimentos e apesar de ser uma técnica relativamente nova ela já está bem 
estabelecida, tendo sua utilização de forma promissora.
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INTRODUÇÃO

A alimentação é um processo fundamental na vida das pessoas. Nos últimos anos, 
a maioria da população vem tomando consciência da importância de uma alimentação 
saudável. Desta forma torna-se contínua a busca por produtos alimentícios que tragam 
benefícios específicos para a saúde (CAÑAS; BRAIBANTE, 2019) . O interesse torna o 
consumo de alimentos funcionais um dos caminhos a seguir para a melhoria da qualidade 
de vida (PINHEIRO; CERQUEIRA; VICENTE, 2013). Estes alimentos ditos funcionais são 
considerados aqueles que contêm compostos bioativos que podem apresentar benefício na 
redução do risco de doenças (CAÑAS; BRAIBANTE, 2019).

Os compostos bioativos são metabólitos secundários , produzidos durante as fases de 
crescimento e reprodução das plantas para diversos fins (KARIMI et al., 2021). Eles podem 
ser nutrientes, os quais são essenciais para as funções do organismo e não nutrientes, que 
não são essenciais às funções do organismo, mas melhoram a saúde tendo um papel ativo 
e/ou protetor (OLIVEIRA et al., 2018). A exemplo disso, estes compostos podem atuar au-
xiliando na prevenção de várias doenças crônicas e degenerativas, como câncer, diabetes, 
hipertensão, mal de Alzheimer e doenças cardiovasculares (ALVAREZ-SUAREZ et al., 2010; 
ANGELO; JORGE, 2007; SILVA et al., 2013).

Neste contexto destacamos os compostos fenólicos que, também designados de po-
lifenóis, são produtos aromáticos que compreendem um dos grupos de substâncias mais 
importantes e diversificados pertencentes ao metabolismo secundário dos vegetais, com 
mais de 8000 estruturas conhecidas que podem ser divididas em várias classes de acordo 
com o esqueleto carbônico dos fitoquímicos (BALASUNDRAM; SUNDRAM; SAMMAN, 2006; 
BRAVO, 2009; HAMINIUK et al., 2012; MELO et al., 2008).

Diversas são as técnicas para avaliar e estudar estes compostos. Podemos citar, o 
emprego de cromatografia líquida de alta eficiência, dessorção / ionização a laser assistida 
por eletropulverização (ELDI), espectrometria de massa de ionização por eletropulveriza-
ção por dessorção (DESI-MS) e paper spray (FLORES et al., 2012; RAMOS et al., 2020; 
REYNERTSON et al., 2008; SIEBERT et al., 2017; SILVA et al., 2014, 2019; TEIXEIRA 
et al., 2015). Dentre estas técnicas se destaca o paper spray, que estudos recentes têm 
mostrado sua eficiência na análise e identificação de compostos de interesse (CAMPELO 
et al., 2020; E FREITAS et al., 2019; LOYOLA et al., 2021; OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2020; 
RAMOS et al., 2020; SILVA, 2019).

O paper spray é uma técnica na qual uma alta voltagem é aplicada ao papel acoplado 
a plataforma, onde também estão depositados a amostra e o solvente. Como resultando 
tem-se uma ionização semelhante a eletropulverização na ponta do papel. Esta técnica 
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oferece inúmeras vantagens sobre outras técnicas de ambiente e apesar de ser uma técnica 
não muito antiga, já esta bem estabelecia (LIU et al., 2010; MCBRIDE et al., 2019).

Neste contexto, o presente capítulo tem como objetivo apresentar em forma de uma 
breve revisão de literatura, informações sobre os compostos bioativos com ênfase nos com-
postos fenólicos, e a análise de compostos químicos por meio de espectrometria de massas 
com emprego da técnica de paper spray ionization.

DESENVOLVIMENTO

O presente estudo de revisão de literatura foi realizado por meio de consultas a trabalho 
relacionados à espectrometria de massas por paper spray, em websites de buscas científicas 
sendo eles: PubMed, Scielo, Science direct, Periódicos CAPES e Scholar Google. A es-
tratégia de busca foi realizada a partir do uso de termos livres com auxílio de operadores 
booleanos de acordo com cada plataforma.

Foram incluídos trabalhos que descreviam sobre o assunto e a metodologia de interesse 
independente do ano de publicação. Considerou-se artigos científicos, teses, dissertações, 
livros e capítulos de livros. Sendo inicialmente pré-selecionados por meio dos títulos e re-
sumos e em momento posterior quando realizada a leitura dos trabalhos na íntegra para 
uma seleção mais criteriosa.

Resultados

Como resultado da busca e seleção, foram recuperados um total de 56 trabalhos 
para a elaboração desta breve revisão de literatura. Os trabalhos foram organizados para 
a elaboração do texto de forma que abordasse sobre os compostos bioativos, o método de 
análise destes utilizando espectrometria de massas por paper spray.

Compostos bioativos

Os compostos bioativos são constituintes não nutricionais, que podem apresentar 
uma atividade antioxidante, capaz de impedir a formação de radicais livres ou até mesmo 
retardando o processo de oxidação que ocorre em plantas e seres vivos (COSTA-SINGHI; 
BITENCOURTII; JORGEI, 2012). Estes compostos são metabólitos secundários, produ-
zidos durante as fases de crescimento e reprodução das plantas para diversos fins, por 
exemplo, como resposta ao estresse ambiental, defesa contra doenças e proteção contra 
a radiação ultravioleta (KARIMI et al., 2021), sendo naturalmente presentes em diversas 
espécies vegetais.

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/chemical-oxygen-demand
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Frutas, vegetais e ervas medicinais, são conhecidas por possuírem uma variedade de 
propriedades e efeitos antioxidantes (KÄHKÖNEN et al., 1999; ZHENG; WANG, 2001). As 
frutas cítricas, como limão, laranja e tangerina são as principais fontes de compostos fenóli-
cos. Outras frutas como a cereja, uva, ameixa, pêra, maçã e mamão, também são apontadas 
como fonte destes compostos sendo encontrados em maiores concentrações na polpa in 
natura quando comparado ao suco da fruta. Assim como as hortaliças pimenta-verde, bró-
colis, repolho roxo, cebola, alho e tomate também são excelentes fontes destas substâncias 
(PIMENTEL; FRANCKI; GOLLUCKE, 2005).

Considerando então que as fontes de alimentos também contêm compostos bioativos, 
Quando ingeridos por meio dos alimentos, já no organismo humano podem trazer benefícios 
a saúde humana (ABDUL MUDALIP et al., 2021). Estudos mostram que podem ser diver-
sos estes efeitos benéficos como auxilio na prevenção, no surgimento de várias doenças 
crônicas e degenerativas, como câncer, diabetes, hipertensão, mal de Alzheimer e doenças 
cardiovasculares, acidente vascular cerebral e decadência funcional relacionada à idade 
(ALVAREZ-SUAREZ et al., 2010; ANGELO; JORGE, 2007; SANTOS et al., 2019; SILVA 
et al., 2013; SIRIWARDHANA et al., 2013).

Os compostos bioativos podem ser classificados de acordo com sua e estrutura quí-
mica. Dessa forma de acordo com a sua estrutura química, os compostos bioativos são 
classificados em três grupos: terpenos, substâncias contendo nitrogênio (alcaloides) e por 
último a qual daremos destaque, os compostos fenólicos (VÁSQUEZ-REYES et al., 2021).

Os compostos fenólicos, considerados um dos grupos de fitoquímicos de maior ocor-
rência, são de considerável importância fisiológica e morfológica nas plantas. São definidos 
como metabólitos secundários que são derivados das vias de fosfato de pentose, chiquima-
to e fenilpropanóide em plantas (TALHAOUI et al., 2015). Quando ingeridos por meio dos 
alimentos, já no organismo humano, são transformados em ácidos fenólicos ou estruturas 
de lactona pela microbiota intestinal, os quais produzem metabólitos com propriedades bio-
lógicas e atividade antioxidante (JORDÃO, 2018).

Os fenólicos são caracterizados por uma estrutura aromática, com uma ou mais hi-
droxilas como grupos funcionais. Estes grupos podem ser substituídos por ésteres, ésteres 
metílicos e glicosídeos (MORAES-DE-SOUZA, 2007). Além disto, são facilmente oxidá-
veis, tanto por meio de enzimas vegetais especificas quanto por influência de metais, luz, 
calor ou meio alcalino, ocasionando o escurecimento de soluções ou compostos isolados 
(SIMÕES et al., 2001).

A presença destes compostos em produtos alimentícios afetam significativamente sua 
estabilidade, características sensoriais e nutricionais e podem prevenir sua deterioração por 
meio de reações radicais de extinção responsáveis pela oxidação de lipídios (COS et al., 
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1998; LAUGHTON et al., 1991; MIKOŁAJCZAK; TAŃSKA; OGRODOWSKA, 2021). No orga-
nismo humano possui sua ação relacionada com a modulação de enzimas de detoxificação, 
redução da agregação plaquetária e da prevalência de aterosclerose, alteração do meta-
bolismo das frações do colesterol e na redução da pressão sanguínea (VIDAL et al., 2012).

O efeito antioxidante dos compostos fenólicos é principalmente devido às suas pro-
priedades redox e é o resultado de vários mecanismos possíveis: atividade sequestradora 
de radicais livres, atividade quelante de metais de transição e / ou capacidade de extinção 
de oxigênio singlete (RICE-EVANS; MILLER; PAGANGA, 1997; SHAN et al., 2005). Estes 
constituintes podem, além de exercer atividade antioxidante, desenvolver atividade antipro-
liferativa e antimicrobiana, tendo a última sido atribuída ao seu uso na indústria de alimentos 
desempenhando importante papel no aumento da vida de prateleira dos alimentos (DUNG; 
KIM; KANG, 2008; THITILERTDECHA; TEERAWUTGULRAG; RAKARIYATHAM, 2008).

Além de influenciar na vida de prateleira dos produtos alimentícios, estes compostos 
também parcialmente responsáveis pelas qualidades sensoriais e nutricionais dos alimen-
tos, conferindo a estes sabores amargos ou adstringentes, os quais contribuem para o 
desenvolvimento da cor e odor, assim como promover a estabilidade oxidativa do produto 
alimentício, o que é de grande interesse para os produtores, processadores e consumidores, 
pois a oxidação deles no processamento e armazenamento pode ocasionar características 
indesejáveis aos alimentos (NACZK; SHAHIDI, 2004).

Os compostos fenólicos representam um grupo muito diverso de substâncias. A estru-
tura de sua cadeia de carbono permite dividi-los em diferentes grupos como quais os ácidos 
fenólicos (derivados dos ácidos benzóico e cinâmico), lignanos, flavonóides (em particular 
os flavonóis) (ALU’DATT et al., 2017; MIKOŁAJCZAK; TAŃSKA; OGRODOWSKA, 2021; 
NEO et al., 2010) dentre outros. Esta classificação ocorre dependendo do lugar, número e 
combinação dos grupamentos participantes da molécula (PINELA, 2012; SOARES, 2002).

A quantidade dessas substâncias presente em cada planta varia conforme seu grau de 
maturação, variedade, tipo de clima, composição do solo e localização geográfica (SILVA, 
2019). Diferentes compostos fenólicos, são responsáveis   pelas características físico-quí-
micas, sensoriais e nutricionais de frutos, bebidas e alimentos nos quais estão presentes, 
no entanto, a composição fenólica depende de vários fatores, como a forma de cultivar dos 
frutos, nível de maturidade de frutos, ambiente, práticas culturais, condições pós-colheita, 
técnicas de processamento e preservação (JORDÃO, 2018).

Espectrometria de massas

A espectrometria de massas vem sendo muito utilizada em diversas áreas como a 
de alimentos e se destaca devido ao fato de ser uma técnica de alta detecção, por utilizar 
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baixas concentrações de amostra, além da possibilidade de associação com diferentes téc-
nicas de separação (KIM; CARLSON, 2007; SISMOTTO; PASCHOAL; REYES, 2013; YE; 
WEINBERG; MEYER, 2007).

Esta técnica tem como princípio básico subjacente à MS é a identificação de moléculas 
com base na separação por massa e carga. Estas moléculas são ionizadas, aceleradas e ge-
ralmente desviadas por um forte campo eletromagnético, de modo que chegam a um detector 
em momentos diferentes com base em sua massa e carga. A detecção é registrada como um 
pico e usada para determinar algumas características da molécula analisada. Isso também 
pode ser denominado impressão digital em massa de moléculas (BHARUCHA et al., 2019).

O espectrômetro de massa é um equipamento utilizado na técnica onde ocorre a sepa-
ração dos íons, e é constituído de cinco partes: sistema de introdução de amostras; fonte de 
íons; interface; sistema analisador e sistema de detecção de íons (PEREIRA, 2019; TAYLOR, 
2001). A Figura 1 mostra os principais componentes de um espectrômetro de massas.

Figura 1. Esquema simplificado dos principais componentes de um espectrômetro de massas.

Fonte: Autores (2021).

A amostra é introduzida e as moléculas são ionizadas pela fonte de ionização. Esses 
íons são transferidos para a região do analisador do espectrômetro de massa, onde ocorre 
a separação de acordo com a sua massa-carga (m/z). Em seguida, eles são transferidos 
para o detector. O detector irá monitorar a corrente de íons, amplificá-la. Em seguida, o sinal 
é transmitido para o sistema de dados, que irá processar e registrar as informações na for-
ma de espectros de massa, com os valores de m/z dos íons em função da sua intensidade 
(NASCIMENTO et al., 2018).
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Ionização por Paper spray

Nos últimos anos, a espectrometria de massas com ionização por Paper Spray (PS-MS) 
tem se destacado muito por ser uma técnica rápida, altamente sensível, seletiva e capaz 
de analisar compostos presentes em misturas complexas de uma forma simples e direta, 
com o mínimo ou nenhum preparo de amostras, isto, sem comprometer a confiabilidade e 
qualidade dos resultados obtidos. A ionização por Paper Spray foi desenvolvida por Wang 
et al. (2010) sob a orientação do Dr. Graham Cooks e Dr. Zheng Ouyang (Purdue University, 
Indiana, EUA). (LIU et al., 2010; WANG et al., 2010).

A técnica consiste na aplicação de uma alta voltagem na amostra contida sobre o centro 
de um papel cromatográfico cortado no formato triangular, a qual é espalhada por efeito de 
capilaridade, com o objetivo de gerar um campo elétrico, induzindo assim a formação de 
um spray eletrolítico na ponta do papel, em formato de cone de Taylor (WANG et al., 2012), 
conforme mostra a Figura 2.

Figura 2. Esquema ilustrativo da técnica de ionização por Paper Spray.

Fonte: Autores (2021).
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O papel é posicionado próximo a entrada do espectrômetro de massas (MS), o qual 
fica fixo por uma garra e suspenso de uma plataforma que se movimenta nos eixos -x, -y e 
-z para garantir o alinhamento entre os componentes. Após o posicionamento do papel, é 
aplicada uma diferença de potencial entre o papel e a entrada do MS, o que faz com que 
as gotículas formadas tenham um excesso de cargas (positivas ou negativas), e com a 
evaporação do solvente o volume da gota vai se reduzindo e se dividindo devido às forças 
de repulsão eletrostáticas, até restarem apenas moléculas do analito isoladas e carregadas 
(ESPY et al., 2012; KLAMPFL; HIMMELSBACH, 2015; LIU et al., 2010; PEREIRA et al., 
2019; WANG et al., 2010).

A formação dos íons a partir das gotículas ocorre pela repulsão dos íons da mesma 
carga, sendo gerados em solução, pH ácido ou básico. Contudo, os íons gerados no PS as-
semelham-se aos do mecanismo da ionização por electrospray (ESI), porém em nano escala 
(YANG et al., 2012).

Deste modo, o PS pode ser descrito em três etapas: extração, transporte/separação 
e ionização dos analitos. Na etapa de extração, o solvente depositado no papel extrai os 
analitos de interesse retidos na amostra pelo solvente de eluição sobre o substrato. As dife-
renças na eficiência de extração são dependentes das propriedades químicas dos analitos 
de acordo com a interação do substrato na dissolução no solvente (REN et al., 2013).

As espécies químicas são discriminadas pela migração do solvente ao longo do campo 
elétrico, sendo transportadas em direção à ponta do papel formando um spray de microgotas 
carregadas. A separação cromatográfica durante o transporte é devido às diferenças nas 
interações amostra-substrato. A separação pode potencializar a sensibilidade da análise, 
mas também pode causar a perda dos analitos. Este processo também pode ser altamente 
afetado pelos meios de aplicação do solvente, embora a técnica PS seja simples, variáveis 
como o posicionamento do papel na entrada do espectrômetro de massas, tipo do papel 
e geometria do substrato, são alguns dos pontos a ter em consideração (LIU et al., 2010; 
REN et al., 2013).

Recentemente, diversos trabalhos têm mostrado a eficiência desta técnica na elabora-
ção de fingerprints e pesquisa de compostos de interesse em matrizes complexas. A exemplo 
disso, trabalhos com matrizes alimentícias e espécies vegetais como sorgo (CAMPELO et al., 
2020; CORREIA et al., 2021), hortelã-pimenta (E FREITAS et al., 2019), farinha (LOYOLA 
et al., 2021), grumixama (RAMOS et al., 2020), bebidas detox (SILVA et al., 2020a), ca-
gaita (SILVA et al., 2019, 2020b), pêra do cerrado (XAVIER MARIANO et al., 2020), cacau 
(OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2020), nêspera (SILVA et al., 2020c) dentre outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A necessidade de cuidar da saúde faz com que cada vez mais as pessoas busquem 
alternativas para obter melhor qualidade de vida. Os alimentos são umas dessas principais 
fontes de busca.

Diversos trabalham mostram que os alimentos são compostos por diversos componen-
tes que desempenham um papel além do de nutrir o corpo humano, desenvolvendo também 
outros benefícios. Estes estão relacionados com a presença de compostos bioativos em 
especial os compostos fenólicos.

Os compostos fenólicos são compostos secundários naturalmente presentes em espé-
cies vegetais. Dessa forma a ciência busca cada vez mais se aprofundar no assunto. Com 
o avanço da ciência as tecnologias de pesquisa também avançaram em busca de analisar 
compostos de interesse. Dentre elas a técnica de paper spray tem se desacatado muito 
devido a sua rapidez, simplicidade de análise e o fornecimento de resultados muito satisfa-
tórios em matrizes muito complexas. Apesar de ser uma técnica relativamente nova ela já 
está bem estabelecida e cada vez mais utilizada para análise em alimentos seja na busca 
de compostos desconhecidos ou já conhecidos sendo sua utilização muito promissora.
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RESUMO

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da extrusão sobre a composição 
nutricional, o teor de compostos fenólicos de dois genótipos de sorgo, ambos Sorgo bi-
color, e caracterizar o perfil dos constituintes químicos por espectrometria de massa por 
paper spray. Métodos: Foi avaliado o efeito do tratamento nos genótipos de sorgo SC 319 
e BRS 332, realizando-se um delineamento inteiramente casualizado (DIC) com dois 
tratamentos (cru e extrusado) e três repetições, analisando os fatores: cor, composição 
centesimal, teor de compostos fenólicos, atividade antioxidante e perfil de constituintes 
químicos. Resultados: A extrusão aumentou o conteúdo de carboidratos e fibras e reduziu 
os valores de umidade, lipídios e cinzas, além de permitir um maior grau de liberação de 
compostos fenólicos e atividade antioxidante. A impressão digital obtida nos dois modos 
de ionização foi influenciada pela extrusão, permitindo uma maior identificação dos com-
postos nas amostras extrusadas. A análise de componentes principais (ACP) permitiu 
distinguir os principais constituintes das amostras de sorgo, bem como destacar o efeito 
da extrusão e a influência dos genótipos. Conclusão: O uso da extrusão termoplástica 
elevou teores de fibras, favorecendo a digestibilidade do amido, inclusive do genótipo 
contendo taninos (SC 319). O processo de extrusão aumentou a liberação de compostos 
fenólicos totais. Os flavonoides das classes das flavonas, flavonóis e ácidos fenólicos, 
retratados no perfil de constituintes químicos do sorgo extrusado permitem concluir que 
esse tratamento é capaz de melhorar a disponibilidade de compostos com características 
bioativas, constituindo-se assim uma vantagem em relação ao sorgo cru não tratado.
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INTRODUÇÃO

O sorgo é a quinta maior cultura mundial de grãos sendo, principalmente, destinada 
a alimentação animal, como no Brasil. Contudo, em regiões semiáridas como África e Ásia 
esse cereal é amplamente utilizado como alimento humano, visto sua alta adaptabilidade 
às condições agroclimáticas adversas e por sua composição química conter altos teores 
de fibras alimentares, minerais e compostos bioativos como os compostos fenólicos (DE 
MORAIS CARDOSO et al., 2017) . O sorgo proporciona benefícios nutricionais, mesmo com 
uma baixa disponibilidade de proteínas (ANUNCIAÇÃO et al., 2017) .

Os compostos fenólicos presentes nos grãos de sorgo, como os taninos, possuem 
grupos funcionais em suas estruturas, como as hidroxilas, que possibilitam a formação de 
complexos com as proteínas, através da formação de interações hidrofóbicas, covalentes 
e principalmente de ligações de hidrogênio com os grupos amidas e carbonilas dessas ma-
cromoléculas (DUNN et al., 2015) . Contudo, processamentos térmicos, como a extrusão 
termoplástica, atuam rompendo essas ligações e interações, resultando em aumentos na 
disponibilidade de proteínas e consequentemente melhorando a qualidade nutricional do 
cereal (BUITIMEA-CANTÚA; GUTIÉRREZ-URIBE; SERNA-SALDÍVAR, 2018) .

O processo de extrusão combina diversas variáveis como velocidade de rotação de 
parafuso, cisalhamento mecânico, temperatura, umidade e pressão ocasionando inúmeras 
modificações e reações químicas como desnaturação proteica, inativação enzimática e de 
microrganismos, gelatinização do amido e liberação de compostos fenólicos complexa-
dos (MORENO et al., 2018) . Contudo, mesmo conhecendo essas possíveis alterações, ainda 
pouco se sabe sobre o efeito desse procedimento térmico no perfil de constituintes químicos 
presentes na matriz alimentar, ou seja, em relação às moléculas de açúcares, flavonoides, 
ácidos fenólicos e aminoácidos.

Para compreensão do perfil químico de cereais, inúmeras técnicas já foram utilizadas 
como, Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massa (GC / MS) (KHAKIMOV; 
JESPERSEN; ENGELSEN, 2014), Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (SDS - PAGE) (YI; 
LI; PING, 2017) e Cromatografia Líquida de Alta Performance com detector ELSD (HUMS 
et al., 2018). Todas essas técnicas exigem preparos laboratoriais extensos, tempos longos 
de análise e elevados custos de operação, o que dificulta a realização das mesmas (ZHI-
PING; XIAO-NING; YA-JUN, 2014) .

Contudo com a continua melhoria da Espectrometria de Massa, cada vez mais essa se 
torna mais sensível e aplicável. Nessa análise, a fonte de ionização é de extrema importância, 
não sendo padrão para todas as amostras (ALBERICI et al., 2010). A forma de ionização 
mais recente é a por spray em papel (PSI), que é realizada em condições ambiente, sendo 
capaz de preservar melhor as características das amostras. Essa técnica consiste em aplicar 
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uma alta tensão a um papel cromatográfico adicionado de um solvente, o que origina íons 
a partir do analito estudado e possibilita a obtenção de impressões digitais em uma ampla 
faixa de massas em tempos curtos de análise, contribuindo para a caracterização de matri-
zes alimentares complexas (GÓMEZ-RÍOS et al., 2016; SILVA et al., 2019) . Considerando 
todas essas características, o uso da espectrometria de massa (ESI/MS) com ionização em 
paper spray (PSI) se torna interessante para avaliar o efeito da extrusão no perfil químico 
de matrizes como o sorgo.

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da extrusão termoplástica em 
relação à composição química e aos compostos fenólicos totais, bem como, avaliar o impac-
to deste processamento no perfil de ácidos fenólicos, flavonoides, açúcares, aminoácidos 
e outros constituintes químicos de grãos de sorgo utilizando o PS-MS e com o auxílio da 
análise de componentes principais (ACP).

MATERIAIS E MÉTODOS

Delineamento experimental

O presente capítulo foi desenvolvido de forma a avaliar o efeito do tratamento nos ge-
nótipos de sorgo SC 319 e BRS 332. Para tal, foi realizado um delineamento inteiramente 
casualizado (DIC) com dois tratamentos (cru e extrusado) e três repetições, analisando os 
fatores: cor, composição centesimal, teor de compostos fenólicos, atividade antioxidante e 
perfil de constituintes químicos.

Reagentes

Os padrões, hidrato de catequina, Folin-Ciocalteu, 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH), 
2,2’-azino-bis (3-etil-benzotiazolina-6-ácido sulfônico (ABTS), 2,4,6-Tris(2-piridil)-s-triazina 
(TPTZ) e 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico (Trolox) foram adquiridos 
da Sigma Aldrich (St. Louis, MO), já o ácido gálico foi adquirido da NEON (São Paulo, SP, 
Brasil). Os reagentes de grau analítico acetona, clorofórmio, metanol e ácido clorídrico foram 
adquiridos da VETEC (São Paulo, Brasil). O papel cromatográfico utilizado foi adquirido da 
Whatman (Little Chalfont, Buckinghamshire, Reino Unido).

Amostras de sorgo

Grãos de dois genótipos de sorgo, BRS 332 de pericarpo vermelho e sem testa pigmen-
tada (sem taninos) e SC 319, de pericarpo marrom e com testa pigmentada (com taninos, 
também denominados proantocianidinas), foram utilizados no estudo.
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O cultivo foi realizado na safra 2015-2016 nos campos experimentais da Embrapa Milho 
e Sorgo, em Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil, localizado a uma latitude de 19° 27’ 57’’ 
sul e longitude de 44° 14’ 79’’ oeste, seguindo um espaçamento de 0,50 m entre as fileiras 
e uma densidade de 8 a 10 plantas por metro quadrado, utilizando como adubo o N-P-K 
(nitrogênio, fosforo e potássio) de fórmula 08-28-16.

A colheita aconteceu em julho de 2016, e os grãos selecionados foram peneirados e 
armazenados a -18 °C. Posteriormente, os grãos foram triturados em moinho Marconi (TE 
020 – São Paulo, Brasil) por 2 min, e tamisados em peneiras de abertura de 0,5mm (60 
mesh), obtendo-se farinhas cruas que foram mantidas sob refrigeração (10 ± 2° C) até o uso.

Extrusão termoplastica

As amostras extrusadas foram obtidas pela Embrapa Agroindústria de Alimentos, Rio 
de Janeiro – RJ, a partir das farinhas cruas submetidas à extrusão termoplástica seguindo o 
processo descrito por Vargas-Solozarmos et al. (2014). Foi utilizada extrusora Evolum HT 25 
(Clextral, Firminy, França) modelo co-rotativo de duplo parafuso de velocidade constante de 
600 rpm, com uma relação de comprimento x diâmetro de 40:1, e dez zonas de temperatura 
(30, 30, 60, 90, 100, 100, 120, 120, 150, 150 °C).

Análise de cor

As variáveis de cor foram determinadas utilizando o equipamento Hunter-Lab (colorFlex 
EZ, 45 ° / 0 °, EUA). A calibração foi realizada empregando-se uma placa de calibração pa-
drão branca e a cor foi expressa no espaço CIE-Lab como L* (branco / preto), a* (vermelho 
/ verde) e b* (amarelo / azul). Para cada amostra, foram realizadas três medições e médias.

Composição centesimal

A determinação dos teores de umidade, proteínas, lipídeos, fibras e cinzas foi realizada 
de acordo com as metodologias descritas pela Association of Official Analytical Chemists 
(AOAC, 2018), com os carboidratos sendo determinados por diferença.

Polifenois extraíveis

A aquisição de polifenóis extraíveis foi realizada de acordo com a metodologia descrita 
por Rufino et al. (2010) e Loyola et al. (2021). Para isso, foram adicionados 0,5 g de amostra 
e 1 mL de metanol/água (50:50, v/v) em um tubo eppendorf de 2 mL. Após 1 h de incubação 
à temperatura ambiente, os tubos foram centrifugados por 15 min a 25406 x g e o sobrena-
dante recuperado foi armazenado em um balão volumétrico de 5 mL. Em seguida, 1,0 mL de 
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acetona/água (70:30, v/v) foram adicionados ao precipitado e os procedimentos de incuba-
ção e centrifugação foram repetidos sob as mesmas condições descritas acima. O segundo 
sobrenadante obtido foi misturado com o primeiro no balão volumétrico, sendo o volume 
completado com água deionizada.

Polifenóis hidrolisáveis e protoantocianidinas não extraíveis

A preparação da amostra contendo os polifenóis não extraíveis, os polifenóis hidroli-
sáveis   e as proantocianinas não extraíveis foi realizada de acordo com a metodologia des-
crita por Hartzfeld et al. (2002) e Arranz et al. (2009), utilizando o restante precipitado da 
extração de metanol/acetona. Para os polifenóis hidrolisáveis, 0,2 g do precipitado e 4 mL 
de metanol/H2SO4 (90:10 v/v) foram adicionados em tubos de 15 mL de falcão. Após 20 h 
de incubação a 85 °C, o sobrenadante foi coletado em um balão volumétrico de 5 mL e o 
volume preenchido com água deionizada. Para obter proantocianinas não extraíveis, foram 
adicionados 0,2 g do precipitado a 4 mL de butanol/HCl (97,5: 2,5 v/v) e 0,28 g de FeCl3 em 
tubo de 15 mL de falcão após 1 h a 100°C. Os tubos foram centrifugados a 2500 x g por 10 
min e o sobrenadante foi coletado em um balão volumétrico de 5 mL. Os resíduos foram 
então lavados duas vezes com butanol e os sobrenadantes combinados no balão volumé-
trico, completando o volume com água deionizada.

Compostos fenólicos e atividade antioxidante

Os extratos obtidos foram utilizados para quantificação do teor de compostos fenólicos 
totais e para a determinação da atividade antioxidante (ABTS, FRAP e DPPH). O teor de 
compostos fenólicos foi determinado pela metodologia de Singleton, Orthofer e Lamuela-
Raventós (1999) e a capacidade antioxidante pelos métodos ABTS e FRAP, seguindo 
Rufino et al. (2010) e pela metodologia DPPH descrita pela AOAC (2018).

Perfil químico por espectrometria de massa por paper spray (PS/MS)

A determinação do perfil das amostras de sorgo, no modo positivo e negativo, foi rea-
lizada seguindo a metodologia descrita por Silva et al. (2019) utilizando um espectrômetro 
de massa LCQ Fleet (ThermoScientific, São José, CA, EUA) acoplado a uma fonte de ioni-
zação em paper spray.

Para realização da análise foi utilizado um papel cromatográfico cortado no forma-
to de um triangulo equilátero (1,5cm) e colocado no conector de metal posicionado a 
0,5 cm de distância da entrada do espectrômetro de massas utilizando uma plataforma 
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móvel (XYZ). O equipamento foi ligado a uma fonte de alta voltagem através de um fio de 
cobre (Figura 1).

Figura 1. Diagrama da fonte de ionização para spray de papel.

Fonte:(CAMPELO et al., 2020).

Na extremidade do triangulo de papel cromatográfico foram aplicados 2,0 µL dos extra-
tos de polifenóis extraíveis das amostras e 40,0 µL de metanol, a fonte de tensão foi então 
ligada para obtenção dos dados. As amostras foram analisadas em triplicatas em ambos os 
modos de ionização (positivo e negativo). Os íons e os seus fragmentos obtidos ao término 
da análise foram possivelmente identificados por dados descritos na literatura.

As variáveis de operação utilizados foram: tensão da fonte PS-MS igual a + 4,0 kV 
(modo de ionização positivo) e - 3,0 kV (modo de ionização negativo); Tensão capilar de 
40 V; temperatura do tubo de transferência de 275 °C; tensão de lentes de tubo de 120 V; e 
faixa de massa de 50 a 600 m/z (modo de ionização positiva) e de 50 a 1000 m/z (modo de 
ionização negativa). As energias de colisão usadas para fragmentar os compostos variaram 
de 15 a 30 eV (RAMOS et al., 2020; SILVA et al., 2020a, 2020b).

Análise estatistica

Os resultados das análises físico-químicas, compostos fenólicos, e atividade antioxi-
dante foram avaliados pelo Teste de t Student (α= 0,05). As correlações entre compostos 
fenólicos totais e atividades antioxidantes foram obtidas através do coeficiente de correlação 
de Pearson (α= 0,05).

Os espectros de massas foram analisados pelo software Xcalibur (Thermo Fisher 
Scientific), e os espectros médios de PS/MS nos modos de ionização negativo e positivo 
foram definidos utilizando uma planilha de Excel 2016.
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A análise de componentes principais (ACP) foi realizada com oito amostras, duas 
cruas e duas extrusadas de cada genótipo (SC 319 e BRS 332) em triplicata. Utilizando-se 
o software MATLAB (2009) com auxílio do PLS Toolbox (2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise de cor

Os valores obtidos para os valores de cor (L*, a*, b*) estão exibidos na Tabela 1. 
Observou-se que o processo de extrusão afetou todos os valores, aumentando em 83,78% e 
52,88% o fator a* e em 29,18% e 40,91% o b*, já em relação ao critério L* houve reduções de 
28,33% e 10,41% respectivamente para os genótipos SC 319 e BRS 332. Os dados encontra-
dos são condizentes com as colorações mais escuras observadas nas amostras extrusadas.

A redução nos valores de L* indica que houve um escurecimento das farinhas após 
processo de extrusão, fato que pode ser atribuído aos elevados teores de proteínas e de 
açúcares redutores presentes nas amostras de sorgo, que podem reagir em condições de 
elevadas temperaturas ocasionando a ocorrência de Reação de Maillard (escurecimento 
não enzimático), além disso, durante o processo de extrusão moléculas de antocianinas 
são degradadas, o que pode resultar em produtos mais escuros, também decorrentes da 
Reação de Maillard (NAYAK et al., 2011; DUNN et al., 2015).

Tabela 1. Cor de grãos de sorgos crus e extrusados, dos genótipos BRS 332 e SC 319.

Variáveis Genótipo
Sorgo

Cru Extrusado

L*
BRS 332 74,61 ± 0,13 aA 66,85 ± 0,11 aB

SC 319 66,38 ± 0,23 bA 47,58 ± 0,78 bB

a*
BRS 332 5,61 ± 0,08 aA 8,57 ± 0,03 aB

SC 319 6,39 ± 0,07 bA 11,74 ± 0,35 bB

b*
BRS 332 13,76 ± 0,22 aA 19,39 ± 0,07 aB

SC 319 11,51 ± 0,15 bA 14,87 ± 0,31 bB

Cru = sorgo cru; Extrusado = sorgo extrusado; BRS 332 = sorgo de pericarpo vermelho sem testa pigmentada; SC 319 
= sorgo de pericarpo marrom com testa pigmentada. Médias seguidas de letras minúsculas na mesma coluna, dentro da 
mesma variável, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo Teste t de Student. Médias seguidas de letras maiúsculas 
na mesma linha não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo Teste t de Student. Fonte: (CAMPELO et al., 2020).

O uso de altas temperaturas, como na extrusão termoplástica, ocasiona a oxidação 
de pigmentos presentes nas matrizes alimentares de cereais, que resulta na produção de 
pigmentos de tons marrons, essa formação reduz os valores de L* e aumentos os de a* e 
b* (CARNEIRO; COVAS; VERGNES, 2000). Dados semelhantes foram descritos por Jafari 
et al. (2017) que analisaram farinhas de sorgo, de trigo e de arroz.
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Composição centesimal

O processo de extrusão contribuiu para a redução dos teores de umidade das amostras 
cruas de 10,72% para 8,75% (SC 319), e de 10,84% para 7,68% (BR 332), reduções essas 
de 18,38% e 29,15% respectivamente. As amostras mais secas possibilitam um armazena-
mento mais prolongado, com menor risco de contaminação por microrganismos (WAHAB 
et al., 2016). Apesar das alterações, todas as amostras estão de acordo com a legislação 
de farinhas, que preconiza umidade máxima de 15% (MAPA, 2005).

Já em relação aos outros nutrientes a extrusão promoveu aumento nos teores de 
carboidratos e fibras, e reduziu os teores de lipídeos e cinzas (tabela 2). Apesar da extru-
são não ter afetado o teor total das proteínas das amostras analisadas sabe-se que este 
processamento melhora a digestibilidade das proteínas através da desnaturação de suas 
estruturas, resultando em mudanças conformacionais e em exposição de sítios susceptíveis 
a ação enzimática (CHAIDEZ-LAGUNA et al., 2016).

Tabela 2. Composição química dos sorgos crus e extrusados, em base seca, dos genótipos BRS 332 e SC 319.

Variáveis (%) Genótipo
Sorgo

Cru Extrusado

Proteínas
BRS 332 14,17 ± 0,70 aA 13,98 ± 0,36 aA

SC 319 13,12 ± 0,57 aA 12,81 ± 0,05 bA

Carboidratos
BRS 332 67,58 ± 1,16aA 70,76 ± 0,25 aB

SC 319 64,67 ± 0,89 bA 66,97 ± 0,06 bB

Lipídios
BRS 332 3,09 ± 0,07 aA 1,42 ± 0,03 aB

SC 319 2,21 ± 0,12 bA 1,18 ± 0,01bB

Fibras
BRS 332 11,94 ± 0,50 aA 12,58 ± 0,04 aB

SC 319 16,85 ± 0,34 bA 17,45 ± 0,01bB

Cinzas
BRS 332 3,12 ± 0,08 aA 1,26 ± 0,09 aB

SC 319 3,16 ± 0,13 aA 1,59 ± 0,02 bB

Valores em base seca (%). Cru = sorgo cru; Extrusado = sorgo extrusado; BRS 332 = genótipo de sorgo de pericarpo 
vermelho sem testa pigmentada; SC 319 = genótipo de sorgo de pericarpo marrom com testa pigmentada. Médias seguidas 
de letras minúsculas na mesma coluna, dentro da mesma variável, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo Teste t 
de Student. Médias seguidas de letras maiúsculas na mesma linha não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo Teste 
t de Student. Fonte: (CAMPELO et al., 2020),

O aumento nos teores de carboidratos pode ser atribuído a maior proporção de matéria 
seca das amostras extrusadas, visto que esse nutriente foi determinado por diferença. No que 
se refere aos carboidratos, em especial ao amido, é importante ressaltar que a extrusão, 
através das taxas de cisalhamento e altas temperaturas, proporciona o fracionamento e a 
gelatinização parcial ou total dos grânulos favorecendo a digestibilidade do amido dos grãos 
de sorgo (KOA et al., 2017).

O aumento dos teores de fibras das amostras extrusadas pode ser explicado pela 
formação de amido resistente e de glucanos indigeríveis através dos processos de gelatini-
zação e retrogradação do amido e das reações de transglicosidação que ocorrem durante a 
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extrusão aumentando o teor de fibras insolúveis (ROBIN; SCHUCHMANN; PALZER, 2012). 
Além disso, durante o processo de extrusão ocorrem reações, como a de Maillard, e a forma-
ções de interações covalentes entre macromoléculas que resultam em complexos insolúveis 
que podem ser contabilizados como fibras por não serem digeridos por enzimas digestivas 
(VASANTHAN et al., 2002).

A redução nos teores de lipídeos pode ser atribuída à formação de complexos de ácidos 
graxos e amilose. Durante a extrusão, devido às altas temperaturas e a umidade, a estrutura 
do amido é modificada, pois, as regiões amorfas e cristalinas do amido começam a expor mais 
as moléculas de amilose durante o processo de gelatinização (CHAO et al., 2018). A maior 
exposição das moléculas de amilose permite que a porção de hidrocarbonetos dos lipídeos 
entremeie na estrutura helicoidal da amilose, resultando na formação de complexos mais 
difíceis de serem extraídos (GOBBO-NETO; GATES; LOPES, 2008).

O decréscimo do teor de cinzas pode ser devido às altas temperaturas utilizadas durante 
a extrusão, que alteram a estrutura conformacional das macromoléculas, principalmente nas 
proteínas, gerando desestabilização e ruptura das conexões existentes entre os micronutrien-
tes, como minerais, e essas macromoléculas, resultando em a perda de tais componentes 
durante o processo (GOGICHAEVA; WILLIAMS; ALTERMAN, 2007).

Os valores observados para as amostras extrusadas de ambos os genótipos, SC 319 
e BRS 332, estão de acordo com outros trabalhos como os de Arbex et al. (2018) e Lopes 
et al. (2018) com grãos de sorgo extrusados em relação aos carboidratos (71,04 e 58,16%), 
proteínas (11,26 e 12,20%), lipídeos (0,41 e 2,30%), cinzas (1,87 e 1,38%) e fibras (8,84 e 
14,59%), sendo as diferenças atribuídas aos diferentes genótipos dos trabalhos e as con-
dições edafoclimáticas, que interferem na deposição de nutrientes (BABUJIA et al., 2015).

As características nutricionais dos genótipos de sorgo avaliados se assemelham aos 
cereais mais tradicionais, como milho, trigo e arroz (FRASER; COLLETTE; HANCOCK, 
2016). A inserção desses grãos na alimentação humana é de grande interesse, principalmente, 
dos extrusados que apresentam maior disponibilidade de proteínas e proporcionam uma maior 
digestibilidade ao amido e as proteínas (TIAN et al., 2018; WEERASOORIYA et al., 2018).

Compostos fenólicos e atividade antioxidante

Os efeitos provocados pela extrusão nos conteúdos de compostos fenólicos totais, 
extraíveis e ligados em comparação as amostras cruas dos genótipos SC 319 e BRS 332 
estão apresentados na Tabela 3. Independentemente do genótipo, o procedimento de ex-
trusão aumentou significativamente as frações de compostos fenólicos, bem como suas 
capacidades antioxidantes. Distinções estatísticas foram observadas entre as variáveis 
avaliadas em relação aos genótipos SC 319 e BRS 332, essas podendo serem atribuídas 
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às diferenças genéticas entre os sorgos, como a presença de testa pigmentada contendo 
taninos no sorgo SC 319.

O uso da extrusão foi benéfico, pois possibilitou aumentos significativos em todas 
as frações de compostos fenólicos. Nos teores de fenólicos extraíveis esse acréscimo foi 
de 39,40% (SC 319) e 48,22% (BRS 332), nos fenólicos ligados de 19,94% (SC 319) e 
22,52% (BRS 332) e nos fenólicos totais esses foram de 35,09% (SC 319) e 41,87% (BRS 
332) em comparação as amostras cruas. Os aumentos podem ser atribuídos à extrusão 
realizada em produtos de baixa umidade (< 15%) que geram altas taxas de cisalhamen-
to, e essas, combinadas as altas temperaturas e às elevadas velocidades de rotação dos 
parafusos rompem mais intensamente a parede celular da matriz alimentar, resultando em 
despolimerização de taninos condensados e liberação de outros fitoquímicos conjugados 
(DLAMINI; TAYLOR; ROONEY, 2007).

O tratamento de extrusão afetou a proporção de cada fração de compostos fenólicos 
em relação aos fenólicos totais como demonstrado na Figura 2.

Figura 2. Representação das proporções dos compostos fenólicos em relação ao total. SC = sorgo cru do genótipo SC 319; 
SCE = sorgo extrusado do genótipo SC 319; BR = sorgo cru do genótipo BRS 332; BRE = sorgo extrusado do genótipo BRS 332.

Fonte: (CAMPELO et al., 2020).

Nas amostras extrusadas a fração extraível representou 80,36% (SC 319) e 78,61% 
(BRS 332) do total, sendo 2,52% (SC 319) e de 3,29% (BRS 332) a mais que que nas 
amostras cruas. Em consequência houve um decréscimo na porcentagem de fenólicos liga-
dos, comprovando que a extrusão resulta na liberação de compostos fenólicos conjugados, 
tornando-os extraíveis. O mesmo comportamento foi observado no trabalho de Zhang et al. 
(2018), onde verificaram que grãos de arroz extrusados apresentam teores de compostos 
fenólicos significativamente maiores que grãos crus, e que as frações extraíveis das amos-
tras extrusadas são mais representativas que as cruas.

Observou-se uma elevação na capacidade antioxidante nas amostras extrusadas, 
acréscimos de 32,08% (SC 319) e 50,06% (BRS 332) pela metodologia ABTS, de 56,09% 
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(SC 319) e 41,80% (BRS 332) pelo método FRAP e 39% (SC 319) e 17% (BRS 332) pela 
técnica do DPPH em relação às amostras cruas, o que leva a entender que a maior liberação 
de constituintes fenólicos durante a extrusão reflete positivamente nos dados de atividade 
antioxidante das amostras.

Os valores encontrados para atividade antioxidante estão em conformidade com outros 
trabalhos com grãos de sorgo extrusados como o de Hou et al. (2016). Os dados expressos 
na Tabela 3 evidenciam correlação intensa e positiva entre os teores de compostos fenólicos 
totais e as atividades antioxidantes ABTS (r = 0,968), FRAP (r = 0,994) e DPPH (r = 0,951), 
bem como entre as metodologias entre si, ABTS e FRAP (r = 0,975); ABTS e DPPH (r = 
0,963); DPPH e FRAP (r = 0,994).

Tabela 3. Compostos fenólicos totais, atividades antioxidantes, em base seca, dos genótipos BRS 332 e SC 319, crus e 
extrusados.

Variáveis Porção Genótipo
Tipo de sorgo

Cru Extrusado

Compostos fenólicos 
totais

(mg AGE g–1)

CFE
BRS 332 3,38 ± 0,04 aA 5,01 ± 0,05 aB

SC 319 10,94 ± 0,16 bA 15,25 ± 0,16 bB

CFL
BRS 332 1,11 ± 0,01 aA 1,36 ± 0,01 aB

SC 319 3,11 ± 0,01 bA 3,73 ± 0,05 bB

CFT
BRS 332 4,49 ± 0,06 aA 6,37 ± 0,05 aB

SC 319 14,05 ± 0,15 bA 18,98 ± 0,12 bB

ABTS
(µM trolox. g–1)

FE
BRS 332 34,36 ± 0,24 aA 54,02 ± 1,76 aB

SC 319 108,11 ± 5,10 aA 145,84 ± 1,87 aB

FL
BRS 332 10,30 ± 0,08 aA 13,00 ± 0,18 aB

SC 319 23,90 ± 0,45 bA 28,52 ± 0,56 bB

Total
BRS 332 44,66 ± 0,23 bA 67,02 ± 1,59 bB

SC 319 132,01 ± 1,37 bA 174,36 ± 2,41 bB

FRAP
(mM Fe2. g–1)

FE
BRS 332 10,02 ± 0,27 aA 14,70 ± 0,02 aB

SC 319 24,61 ± 1,53 aA 40,39 ± 1,32 aB

FL
BRS 332 3,21 ± 0,08 aA 4,06 ± 0,09 aB

SC 319 8,75 ± 0,04 bA 11,68 ± 0,19 bB

Total
BRS 332 13,23 ± 0,30 bA 18,76 ± 0,09 bB

SC 319 33,36 ± 1,54 bA 52,07 ± 1,15bB

DPPH
(µM trolox. g–1) Total

BRS 332 29,80 ± 0,85 aA 34,95 ± 2,20 aB

SC 319 42,75 ± 2,02 bA 59,37 ± 0,58 bB

mg AGE g–1 = mg de ácido gálico Equivalente / g amostra. Cru = sorgo cru; Extrusado = sorgo extrusado; BRS 332 = 
genótipo de sorgo de pericarpo vermelho sem testa pigmentada; SC 319 = genótipo de sorgo de pericarpo marrom com 
testa pigmentada. CFE = compostos fenólicos extraíveis, CFL = compostos fenólicos ligados; CFT = compostos fenólicos 
totais. FE= fração extraível, FL = Fração ligada. Médias seguidas de letras minúsculas na mesma coluna, dentro da mesma 
variável, não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo Teste t de Student. Médias seguidas de letras maiúsculas na 
mesma linha não diferem entre si a 5% de probabilidade pelo Teste t de Student. Fonte:(CAMPELO et al., 2020).

Os valores encontrados para compostos fenólicos e atividade antioxidante nos grãos 
de sorgo, são superiores aos observados para outros cereais (ROCCHETTI et al., 2017; 
GIORDANO et al., 2017), sugerindo uma incorporação do sorgo na alimentação humana, 
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principalmente das formas extrusadas, que apresentam um maior potencial funcional, pos-
sibilitando benefícios à saúde.

Perfil Químico (PS/MS)

Exemplos de espectros (PS-MS) dos perfis químicos dos grãos de sorgo, cru e ex-
trusado, no modo positivo, são mostrados na Figura 3. Foram possivelmente identificados 
flavonoides, ácidos fenólicos, aminoácidos e açúcares.

Figura 3. Representação de (a) PS (+) – MS de uma amostra crua, (b) PS (+) – MS de uma amostra extrusada (BRS 332).

Fonte:(CAMPELO et al., 2020)

O processo de extrusão influenciou positivamente a detecção de compostos químicos 
nos genótipos SC 319 e BRS 332, promovendo uma maior identificação de compostos nas 
amostras extrusadas, principalmente de sorgo SC 319.

No modo de ionização positivo foram observados 2 compostos a mais nas amostras 
extrusadas, e no modo negativo 18 compostos a mais. Tal resultado corrobora as informa-
ções anteriores, que relatam que a extrusão termoplástica expõe mais a matriz alimentar 
resultando em uma maior liberação de compostos químicos. Em relação aos genótipos, em 
ambos os modos de ionização, observou-se que alguns compostos só foram detectados 
no genótipo SC 319. Isso pode ser relacionado a presença de tanino nessa variedade e ao 
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fato que a maioria dos compostos fenólicos estão presentes nas camadas mais externas do 
grão, como na testa pigmentada, região esse presente apenas no sorgo SC 319 (SALAZAR-
LOPEZ et al., 2018).

PS(+)-MS impressão digital

A análise dos grãos de sorgos por espectrometria de massa com ionização ambiente por 
paper spray permitiu a identificação de diversas classes de constituintes químicos. Em todas 
as amostras, sete flavonas, dois flavonóis, um açúcar e três aminoácidos foram identifica-
dos. Os possíveis compostos identificados, no modo de ionização positivo, nas impressões 
digitais estão descritos Tabela 4.

Tabela 4. Compostos identificados nas amostras de sorgo por PS(+)-MS

Possível identificação m/z MS/MS
Amostras

Referência
SC SCE BR BRE

Betaína de glicina 118 59 x x x x SERVILLO et al., 2017

Histidina 156 110 x x x x
OZCAN; SENYUVA, 2006; GOGICHAEVA, 

2006

L-arginina 175 116 x x x x GOGICHAEVA, 2006

3-O-metilquercetina 317 301; 274; 273 x x x x GOBBO–NETO, et al. 2008

Sacarose 381 201; 219 x x x x SILVA et al., 2019

Apigenina mono - C-glicosídeo 433 361; 349; 337; 323 nd x nd nd CAVALIERE et al., 2005

C-hexosil-crisosseriol 463 445; 427; 409; 391; 379; 
343; 301 x x x x CAVALIERE et al., 2005

N- (ρ-Coumaroil) -N′-feruloil espermidina 468 177; 451 nd x nd nd HANDRICK; VOGT, FROLOV, 2010

4,5 – dimetil luteolina - 8 - C - glucosídeo 477 327; 411 x x x x COLOMBO et al., 2006

Tricina O-hexosideo 493 331 x x x x CAVALIERE et al., 2005

Schaftosideo 565 379; 457; 469; 481; 511; 
529; 547 x x nd nd GALLAND et al., 2014

(apigenina - 6C - glucosídeo-8C - arabinosí-
deo) 579 561; 525 x x x x

GOBBO–NETO, et al.,2008; GOBBO–

NETO, 2008

6,8-di-C-β-glucopiranosil-crisina 581 299; 353; 395; 509; 545; 
563 x x x x CAVALIERE et al., 2005

C-hexosil-C-pentosil-luteolina 597 319 x x x x ABU–REIDAH et al., 2015

Miricetina-hexose 743 431; 611; 743 x x x x CAVALIERE et al., 2005

C - hexosil - luteolina - O - hexosídeo - O-pen-
tosídeo 903 739; 271 x x x x CAVALIERE et al., 2005

SC=sorgo cru do genótipo SC 319; SCE= sorgo extrusado do genótipo SC 319; BR= sorgo cru do genótipo BRS 332; BRE = sorgo 
extrusado do genótipo BRS 332. Nd = não detectado. Fonte:(CAMPELO et al., 2020).

Nas amostras extrusadas, especificamente no sorgo extrusado SC 319, foram identi-
ficados dois compostos não identificados nas demais, uma flavona, Apigenina mono-C-gli-
cosídeo (m/z 433) e um ácido cinâmico, N-(ρ-Coumaroil)-N′-feruloil espermidina (m/z 468). 
Comparando os genótipos, observou-se que uma flavona, Schaftoside (m/z 565) pertencente 
às apigeninas foi identificada apenas no genótipo SC 319, tanto no cru quanto no extrusado.

Nas flavonas, as luteolinas e as apigeninas foram os constituintes predominantes nos 
grãos de sorgo, destacando-se os compostos glicosilados (m/z 477) e (m/z 903) identificados 
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no presente estudo (NABAVI et al., 2015; CARDOSO et al., 2015). No grupo dos flavonóis, as 
moléculas mais proeminentes nos cereais, incluindo o sorgo, são os derivados glicosilados de 
quercetinas, kaempferol e miricetina, destacando-se a presença de 3-O-metilquercetina (m/z 
317), conhecida como isorhamnetina e formada pela metilação de quercetina e miricetina-
-hexose (m/z 743), uma forma glicosilada de miricetina no presente estudo (PRZYBYLSKA-
BALCEREK; FRANKOWSKI; STUPER-SZABLEWSKA, 2019).

Os flavonoides citados são metabolitos secundários de estruturas polifenolicas com 
resíduos distintos ligados aos anéis fenólicos, que são amplamente associados a diversos 
efeitos benéficos a saúde, por apresentarem funções antioxidante, anticancerígena, anti-in-
flamatórios, antivirais, cardioprotetora e outras (WANG; LI; BI, 2018).

Nas amostras de sorgo, três aminoácidos foram identificados, porém aponta-se como 
destaque a arginina (m/z 175) visto que sua presença em grãos de sorgo pode afetar a 
coloração pós processamento desse cereal, como no caso de amostras extrusadas, pois o 
resíduo amino da arginina, assim como o da lisina participam efetivamente da Reação de 
Maillard (DENG et al., 2017).

PS(-)-MS impressão digital

Dos possíveis compostos químicos identificados nas impressões digitais no modo de 
ionização negativo (Tabela 5) vinte e três estavam presentes em todas as amostras (seis 
ácidos cinâmicos, oito flavonas, uma flavanona, dois flavonóis, dois flavan-3-ois, uma anto-
cianina, dois glicerídeos propano e um açúcar), nove em ambas as amostras extrusadas (um 
ácido benzoico, três flavonas, três flavan-3-ois, um flavonóis e um glicerídeo propano), nove 
exclusivamente no sorgo extrusado SC 319 (quatro ácidos benzoicos, um ácido cinâmico, 
uma flavona, um flavan-3-ol e dois flavonóis), e oito nas amostras crua e extrusada SC 319 
(três ácidos cinâmicos, uma flavona, uma flavanona, dois flavan-3-ois e um flavonol).

Tabela 5. Compostos identificados nas amostras de sorgo por PS(-)-MS

Possível Identificação m/z MS/MS
Amostras

Referência
SC SCE BR BRE

Isômero de ácido hidrobenzóico 137 93 nd x nd nd MARTINI; CONTE; TAGLIAZUCCHI, , 2018

Vanilina 151 123; 136 nd x nd x MARTINI; CONTE; TAGLIAZUCCHI, , 2018

Ácido protocatequico 153 109 nd x nd nd KANG et al., 2016

Ácido ρ-cumárico 165 119; 147 x x nd nd MARTINI; CONTE; TAGLIAZUCCHI, 2018

Isômero de ácido vanílico 167 123 nd x nd nd MARTINI; CONTE; TAGLIAZUCCHI, 2018

Ácido cafeico 179 135 x x x x OBOH et al., 2016; DEVIL et al., 2012

Ácido di-hidro-cafeico 181 137 x x nd nd KANG et al., 2016; WIZI et at., 2018

Ácido ferúlico 193 134; 149; 178 x x nd nd KANG et al., 2016

Ácido hidroxibenzílico málico (Ácido eucô-
mico) 239 195; 179; 177; 149; 133 nd x nd nd ZHANG: JUNG; ZHAO, 2016

Apigeninidina 253 179; 209; 225 x x x x WU et al., 2016
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Possível Identificação m/z MS/MS
Amostras

Referência
SC SCE BR BRE

1-O-Dihydrocaffeoil glicerol 255 135; 136; 137; 161; 
162; 163; 179 x x x x KANG et al., 2016

Ácido coumaroil aspártico 278 260; 234; 216 x x x x MARTINI; CONTE; TAGLIAZUCCHI, 2018

Luteolina 285

165; 167; 175; 191; 
197; 199; 201; 213; 
217; 223; 239; 241; 

243; 257; 267

x x nd nd KANG et al., 2016

Catequina 289 125; 179; 205; 231; 245 x x nd nd KANG et al., 2016

Quercetina 301 179; 151 x x nd nd ABU–REIDAH et al., 2014

Epigalocatequina 305 125; 179; 219; 261 x x nd nd ZHANG: JUNG & ZHAO, 2016; WU et al., 2017

Isorhamnetina 315 300 nd x nd nd KANG et al., 2016

Tricina 329 314 x x x x KANG et al., 2016

Isômero de glicose da galoil 331 125; 169 nd x nd nd MARTINI; CONTE, TAGLIAZUCCHI, 2018

Ácido cafeoilquínico 353 179; 191 x x x x KANG et al., 2016

Curcumina 367 134; 149; 173; 217 x x x x MARTINI; CONTE, TAGLIAZUCCHI, 2018

Sacarose 377 341 x x x x SILVA et al., 2019: ISWALDI et al., 2011

1,3-O-Dicaffeoil glicerol 415 135; 161; 179; 253 x x x x KANG et al., 2016

1,3-O-cafeoil-di-hidrocafeoil-glicerol 417 162; 254; 255 nd x nd x KANG et al., 2016

Apigenina-6-C-glucosídeo (isovitexina) 431 269; 341 x x x x KANG et al., 2016

Naringenina hexosideo II 433 271; 313; 415 x x x x KANG et al., 2016

Taxifolina hexosideo 435 285; 303; 399 x x x x WU et al., 2017

Luteolina-7-O-glucosideo 447 285; 327 x x x x JAISWAL; JAYASINGHE; KUHNERT, 2012

Hexosídeo de di hidro kaempferol 449 269; 287; 329; 405 x x x x KANG et al., 2016

Catequina hexosideo 451 289 nd x nd x KANG et al., 2016

Derivado do ácido cafeico 459 383; 281; 251; 161 x x x x ISWALDI et al., 2011

Chrisoeriol hexosideo 461 299; 341 x x x x KANG et al., 2016

Quecertina hexosídeo 463 301 nd x nd x KANG et al., 2016

Hexosídeo de taxifolina 465 177; 259; 285; 303; 447 x x x x KANG et al., 2016

(Epi) galocatequina hexose 467 423; 329 nd x nd x ZHANG: JUNG; ZHAO, 2016

Arabinosídeo de apigenina 6,8-di-C 533 473; 443 nd x nd x CHEN; INBARAJ; CHEN, 2012

Éster metílico de 3,5 - di - O- cafeoilquinico 535 517; 475; 445; 415; 
373; 253 x x x x FIGUEIRINHA et al., 2008

6-C-pentosil-8-C-pentosil luteolina 549 369; 429; 459; 489; 531 x x x x JAISWAL; JAYASINGHE; KUHNERT, 2012

6-C-pentosil-8-C-hexosil apigenina 563 545; 503; 473; 443; 
425; 413; 383; 353 x x x x JAISWAL; JAYASINGHE; KUHNERT, 2012

X ”- O-Rhamnosil C- (6- desoxi-pentohexos-u-
losil) luteolina 575 531; 429; 411; 367 nd x nd nd JAISWAL; JAYASINGHE; KUHNERT, 2012

(Epi) catequina- (Epi) catequina (procianidina 
B IV) 577 451; 425; 407; 289; 287 x x x x WIZI et at., 2018

6-C-Hexosil-8-C-pentosil Luteolina 579 561; 519; 489; 459; 
441; 429; 399; 369 nd x nd x JAISWAL; JAYASINGHE; KUHNERT, 2012

Quercetina-3-O-arabinoil glicosídeo 595 301 nd x nd x ABU–REIDAH et al., 2014

Luteolin-8-C-glucósido-7-O-glucosideo (orien-
tina-7-O-glucosideo) 609 447; 327 x x x x CHEN; INBARAJ; CHEN, 2012

Eriodictiol-di-C-di hexosideo 611 593; 575; 491; 473; 287 x x nd nd ZHANG: JUNG & ZHAO, 2016

Isômero de (Epi) catequina-3-O-di-hexosídeo 613 451; 433; 289; 245 nd x nd x MARTINI; CONTE; TAGLIAZUCCHI, 2018

Tricina-7-O-glucosideo-4 “-O-ramnósido 637 491; 329 x x x x CHEN; INBARAJ; CHEN, 2012

Kaempferol 3-rutinosídeo-7-ramnosídeo 739 593 nd x nd nd MARTINI; CONTE; TAGLIAZUCCHI, 2018

Quercetina di-desoxihexose 755 446 nd x nd nd ZHANG: JUNG; ZHAO, 2016

SC=sorgo cru do genótipo SC 319; SCE= sorgo extrusado do genótipo SC 319; BR= sorgo cru do genótipo BRS 332; BRE = sorgo 
extrusado do genótipo BRS 332. Nd = não detectado. Fonte:(CAMPELO et al., 2020).
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O açúcar identificado em todas as amostras foi a sacarose (m/z 377), carboidrato que, 
juntamente com o amido, são predominantes em grãos de sorgo. O acúmulo de açúcar 
em variedades de sorgo é relacionado a mecanismos de defesas em situações de estres-
ses, o que garante as atividades metabólicas de desenvolvimentos das plantas e grãos 
(HUSSEIN et al., 2018).

No presente estudo foram detectados os ácidos fenólicos predominantes em grãos 
de sorgo, dentre eles três ácidos cinâmicos, o ácido caféico (m/z 179), o Ácido ρ-cumarico 
(m/z 165) e o ácido ferúlico (m/z 193), além do ácido clorogênico, cafeoilquínico (m/z 353), 
e seu derivado éster metílico de 3,5-di-O-cafeoilquinico (m/z 535), e um ácido benzoico, o 
ácido protocatecuico (m/z 153) (SUN et al., 2014).

Os ácidos cinâmicos são encontrados na forma integra ou combinados a outras mo-
léculas como glicose, ésteres e outros ácidos, sendo o mais comum o ácido clorogênico, 
uma combinação de ácido quinico e caféico. Os ácidos benzoicos também podem ser en-
contrados em ambas as formas, porém sua forma conjugada ocorre, principalmente, com 
glicosídeos.75 Os ácidos hidroxicinâmicos mais comuns são os ácidos cafeico, p-cumárico 
e ferúlico, e os ácidos benzoicos são os ácidos protocatecuico, gálico, siríngico, vanilico, 
gálico todos já relacionados a funções, antidiabete, anti-inflamatória e antioxidante (BEM 
MRID et al., 2019; TAOFIQ et al., 2017).

Na classe dos flavonoides, foram identificadas as subclasses flavonas, flavanonas, 
flavan-3-ois, flavonóis e as antocianinas. A presença das flavonas apigenina-6-C-glucosideo 
(m/z 431) e luteolina-7-O-glucosideo (m/z 447) reafirmam a abundância desses grupos em 
grãos de sorgo (NABAVI et al., 2015). Outro destaque no grupo das flavonas é o constituinte 
Tricina (m/z 329), que é um metabolito presente em cereais e correlacionado a várias ações 
como a antioxidantes e antinflamatórias (CHANDRASEKARA, 2019).

Nos flavonóis cita-se como destaque o Taxifolina hexosideo (m/z 435) apontado em 
algumas variedades de sorgo como o polifenol mais abundante (LI et al., 2015). Já entre as 
flavanonas evidencia-se as narigeninas, como a Naringenina hexosideo II (m/z 433) que, 
juntamente com os eritriois e seus derivados, são as principais flavanonas encontradas em 
grãos de sorgo (LUO et al., 2018).

Na subclasse flavan-3-ol ressalta-se os compostos catequina (m/z 289), catequina he-
xosídeo (m/z 451), Epigalocatequina (m/z 305) e Epigalocatequina hexose (m/z 467). As ca-
tequinas e as epigalocatequinas são isômeros geométricos que apresentam dois anéis 
benzênicos interligados por um anel pirano, possuindo configuração trans e cis, respec-
tivamente, e apresentando distintas bioatividades (MASSEY et al., 2016). Em grãos de 
sorgo, as catequinas representam uma grande proporção do total dos compostos fenólicos 
(LIU et al., 2013).
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As 3-desoxiantocianidinas são as antocianinas encontradas exclusivamente em grãos 
de sorgo, constituídas pela luteolinidina e pela apigeninidina e responsáveis pela coloração 
do grão. Suas moléculas não apresentam uma hidroxila na posição C3, o que resulta em 
maior estabilidade térmica e a variações de pH e possibilita o uso como corante natural 
(OBOH et al., 2013). A apigeninidina (m/z 253), identificada no presente trabalho, é encon-
trada em variadas concentrações em sorgo de pericarpo preto, marrom e vermelho (DEVIL; 
SARAVANAKUMAR; MOHANDAS, 2012).

Três compostos pouco conhecidos foram identificados no presente trabalho, 
1-O-Dihydrocaffeoil glicerol (m/z 255), 1,3-O-Dicaffeoil glicerol (m/z 415) e 1,3-O-cafeoil-di-
hidrocafeoil-glicerol (m/z 417), esses pertencentes a classe dos glicerídeos fenilpropanos, que 
são ésteres de glicerol de ácidos fenólicos. Tais compostos foram mencionados como sendo 
uma das fontes de ácidos fenólicos nos grãos de sorgo no trabalho de Salazar-Lopez et al. 
(2018), e identificados nos estudos de Kang et al. (2016) e Wu et al. (2018) com grãos sorgo.

Os constituintes químicos citados acima apresentaram funções bioativas benéficas a 
saúde, como elevada capacidade antioxidante (TAOFIQ et al., 2017), ação anti-inflamatória 
(CARDOSO et al., 2017), antibacteriana (IDE et al., 2016), antifúngica (CHANDRASEKARA, 
2019), antiviral (ZHU et al., 2017), e anticâncer (XIANG et al., 2016), o que demonstra o po-
tencial funcional acumulativo de todos os compostos químicos presentes na matriz alimentar 
rica e complexa que é o sorgo.

Análise de componentes principais (ACP)

Em adição à identificação de constituintes químicos foi realizada uma análise de com-
ponentes principais entre as amostras cruas e extrusadas dos genótipos SC 319 e BRS 
332. A geração de matrizes de dados usando os espectros de massas nos modos de io-
nização positivo e negativo, (+) PS-MS e (-) PS-MS, originou dois modelos de compo-
nentes principais.

Os modelos obtidos foram elaborados elegendo-se dois componentes principais (CP1 
e CP2), que explicaram respectivamente, 83,48% (modo de ionização positivo) e 91,94% 
(modo de ionização negativo) da variabilidade total dos dados, constatando diferença entre 
as amostras devido ao tratamento de extrusão e ao genótipo conforme Figura 4.
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Figura 4. Escores CP1 e CP2 no modo de ionização positivo (A) Representação das cargas responsáveis pela discriminação 
dos escores das amostras em CP 1 (B) e em CP 2 (C). SC cru (sorgo cru do genótipo SC 319). SC extrusado (sorgo extrusado 

do genótipo SC 319) BR cru (sorgo cru do genótipo BRS 332) BR extrudado (sorgo extrusado do genótipo BRS 332).

Fonte:(CAMPELO et al., 2020).

Os compostos químicos detectados no modo de ionização positivo (Figura 4) permitiram 
a diferenciação dos genótipos SC 319 e BRS 332. O CP1 (69.17% de variabilidade de dados) 
separou a amostra extrusada SC (score positivo) e da extrusada BR (score negativo), sendo 
essa diferenciação possível através da geração dos íons de m/z 433, 477, 522, 550, 565 e 653 
(valores positivos) e dos íons com m/z 317, 324 e 468 (valores negativos). O CP2 (14.31% 
de variabilidade de dados) evidenciou a discriminação de todas as amostras cruas SC (score 
positivo) de algumas amostras cruas BR (score negativo) através dos íons de m/z 334, 360, 
394, 410, 468, 581, 597, 644, 903 e 923 (valores positivos) e 550 (valores negativos).

No modo de ionização negativo, os compostos detectados permitiram discriminar as 
amostras pelo tratamento (Figura 5).
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Figura 5. Escores CP1 e CP2 no modo de ionização negativo (A) Representação das cargas responsáveis pela discriminação 
dos escores das amostras em CP 1 (B) e em CP 2 (C). SC cru (sorgo cru do genótipo SC 319). SC extrusado (sorgo extrusado 

do genótipo SC 319) BR cru (sorgo cru do genótipo BRS 332) BR extrudado (sorgo extrusado do genótipo BRS 332).

Fonte: (CAMPELO et al., 2020).

O CP1 (66.21% da variabilidade dos dados) separou as amostras extrusadas dos ge-
nótipos SC 319 e BRS 332 (score positivo) das amostras cruas dos sorgos SC 319 e BRS 
332, comportamento devido aos íons de m/z 142, 156, 193, 377, 415, 438, 535, 718 e 780 
(valores positivos) e dos íons de m/z 278 e 558 (valores negativos).

Os CP1 e CP2 no modo de ionização positivo (Figura 4), bem como os CP1 e CP2 no 
modo de ionização negativo (Figura 5), demonstram as diferenças entre os modelos obti-
dos a partir dos constituintes químicos 3-O-metilquercetina, apigenina mono-C-glucosídeo, 
N-(p-coumaroil)-N’-feruloylspermidina, 4,5-dimetil-8-C-glicosídeo, schaftoside, C-hexosil-
C-pentosil-luteolina, mircetina-hexose e O,C-ramnosil-glicosil-apigenina-O-dihexosídeo 
identificados no modo de ionização positivo, e pelos compostos ácido ferúlico, sacarose, 
1-O-diidrocaffeoilglicerol,1,3-dicoacoilglicerol, tricina-O-hexosídeo e ácido coumaroil aspártico 
detectados no modo de ionização negativo.

Sendo assim, o uso da análise de PS/MS bem como o da análise de componentes prin-
cipais permite caracterizar eficientemente o conteúdo de compostos fenólicos das amostras 
estudadas, evidenciando os efeitos da extrusão e as características genéticas especificas 
de cada genótipo de sorgo através de análises rápidas e de baixo custo.
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CONCLUSÃO

O uso da extrusão termoplástica produziu efeitos positivos nas características nutri-
cionais dos grãos de sorgo, elevando os teores de fibras, favorecendo a digestibilidade do 
amido, inclusive do genótipo contendo taninos (SC 319).

O processo de extrusão aumentou a liberação de compostos fenólicos totais como 
constatado pela redução dos teores de compostos fenólicos ligados, pelo aumento da con-
centração de compostos fenólicos extraíveis e pela maior identificação de compostos fenólicos 
nas amostras extrusadas. Predominantemente, os flavonoides das classes das flavonas, 
flavonóis e ácidos fenólicos, retratados no perfil de constituintes químicos do sorgo extrusado 
permitem concluir que esse tratamento é capaz de melhorar a disponibilidade de compostos 
com características bioativas, constituindo-se assim uma vantagem em relação ao sorgo 
cru não tratado.
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RESUMO

Objetivo: Este trabalho visou determinar a capacidade antioxidante total, bem como 
avaliar o uso de espectrometria de massas com paper spray para obter espectros de 
amostras de gengibre de cultivo convencional e orgânico. Metodologia: Os rizomas 
utilizados foram coletados da região Sudeste do Brasil. Destas amostras foi avaliado 
a composição química de acordo com os métodos da Association of Official Analytical 
Chemists (AOAC), bem como a sua atividade antioxidante. Para a determinação do perfil 
químico, foi utilizada a técnica de PSMS nos modos positivo e negativo. Foram testados, 
para determinar o melhor método de extração para o 6-gingerol, os solventes acetona, 
metanol e acetonitrila. Resultados: Os resultados demonstram que as amostras de 
cultivo orgânico apresentaram maiores quantidades de fibras e proteínas totais, assim 
como 6-gingerol. O gengibre orgânico se mostra mais interessante para o consumo visto 
que possui maiores quantidades de 6-gingerol, fibras e proteínas. Conclusão: Diversas 
classes químicas como açúcares, lipídios, fenilpropanóides e flavonoides foram iden-
tificados no gengibre orgânico e convencional, através da espectrometria de massas 
com ionização por paper spray. Esta análise se mostrou muito eficiente e rápida para a 
obtenção de espectros do gengibre, permitindo a identificação de 19 compostos no modo 
positivo e 28 no modo negativo.
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INTRODUÇÃO

O gengibre (Zingiber officinale) é uma planta de origem asiática, pertence às 
Zingiberáceas, cultivada em praticamente todos os países do mundo. O rizoma dessa es-
pécie é utilizado como condimento e matéria-prima para a fabricação de bebidas, fragrâncias, 
confeitos e geleias de frutas (JIANG et al., 2007). A atividade antioxidante e anti-inflamatória, 
e a função hepatoprotetora têm sido associadas à presença de várias substâncias, como 
gingerol, canfeno, felandreno e zingerona (YU et al., 2007).

Os gingerols, especialmente 6-gingerol, é a substância responsável pela característica 
pungente do gengibre. Outras atividades relacionadas são agregação antiplaquetária, mo-
dulação de macrófagos, imunossupressão e inibição de lipopolissacarídeos. Os compostos 
fenólicos são responsáveis pela atividade antioxidante presente no gengibre (CHEN et al., 
2007; GAN et al., 2011; PAN et al., 2008; YU et al., 2007). A caracterização das amostras 
vegetais geralmente é realizada utilizando métodos tradicionais como Cromatografia Líquida 
de Alta Eficiência (HPLC), Espectrometria de Massa Acoplada à Cromatografia Gasosa 
(GC-MS) e Eletroforese Capilar (EC). Devido às inúmeras etapas de preparação da amostra 
e ao longo tempo de análise, a espectrometria de massa de ionização ambiente tem sido 
empregada para análise de matriz complexa ultrarrápida com alta sensibilidade, seletivida-
de e análise de baixo custo (CORREIA et al., 2021; FREITAS et al., 2017; FREITAS et al., 
2019;; SILVA et al., 2021; WANG et al., 2010). Entre eles, a espectrometria de massa de 
ionização por paper spray, tem sido usada para análise e controle de qualidade de vários 
tipos de alimentos, como cagaita (RODIRIGUES et al., 2021; SILVA et al., 2019; SILVA et al., 
2020b), grumixama (RAMOS et al., 2001; RAMOS et al., 2021); cacau(OLIVEIRA JÚNIOR, 
et al., 2020a; OLIVEIRA JÚNIOR, et al., 2020b), azeite de oliva (MAZZOTTI et al., 2013), 
café (GARRETT et al., 2019) e chá (DENG & YANG, 2013), entre outros.

Plantas como o gengibre vêm ganhando destaque no Oriente como boa fonte de antio-
xidantes e como alimento saudável e, por isso, parâmetros como efeitos biológicos e conta-
minação por agroquímicos, tornam-se muito importantes para a maioria dos consumidores. 
Assim, este trabalho teve como objetivo caracterizar melhor os rizomas do gengibre, avaliar 
seus potenciais antioxidantes e se o tipo de cultivo, convencional e orgânico, influencia na 
composição do rizoma.
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MÉTODOS

Amostra de gengibre e material

Os rizomas de gengibre utilizados no presente trabalho foram cultivados em duas 
formas diferentes, convencional e orgânica, na região Sudeste do Brasil. As duas amostras 
de cultivo convencional foram obtidas nos estados de São Paulo e Espírito Santo. As duas 
amostras da agricultura orgânica foram coletadas de dois produtores distintos do estado de 
Minas Gerais. As amostras foram transportadas para o Laboratório de Pesquisa de Química 
de Alimentos da Universidade Federal de Minas Gerais. Amostras de gengibre fresco (in 
natura) foram higienizadas por imersão em solução de hipoclorito de sódio (5 mg / L de 
cloro ativo) por 15 minutos em temperatura ambiente, lavadas com água destilada, secas, 
trituradas e armazenadas a -20 °C.

Todos os padrões para o reagente, fenol de Folin Ciocalteu, ácido 2,20-azino-bis (3-etil-
benztiazolina-6-sulfônico) (ABTS), 2,4,6-tris (2-piridil) -s-triazina (TPTZ), e o ácido 6-hidro-
xi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-carboxílico (Trolox) foram adquiridos da Sigma Aldric (São 
Paulo, SP, Brasil). Metanol grau HPLC foi adquirido de J. T. Baker (Phillipsburg, NJ, EUA) e 
papel de cromatografia 1 CHR de Whatman (Little Chalfont, Buckinghamshire, Reino Unido).

Análises físico-químicas

A composição química (umidade, lipídios totais, proteína total e cinzas) das amostras 
foi avaliada de acordo com os métodos da Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 
2018). A determinação da fibra alimentar solúvel e insolúvel foi realizada pelo método enzi-
mático gravimétrico. O conteúdo de carboidratos foi calculado por diferença.

Atividade antioxidante e determinação de compostos fenólicos

Primeiramente, foram extraídos 300 mg de gengibre fresco (in natura) triturado de acor-
do com o procedimento descrito por Rufino et al. 2010. Os extratos obtidos foram utilizados 
para determinar o conteúdo de compostos fenólicos e avaliar a atividade antioxidante. Assim, 
os compostos fenólicos foram identificados seguindo o procedimento de SINGLETON et al. 
1999. Os métodos FRAP, ABTS e DPPH avaliaram a atividade antioxidante, o primeiro e 
o segundo foram realizados de acordo com Rufino et al. 2010 e o último de acordo com o 
protocolo AOAC (AOAC, 2018).

A atividade antioxidante foi avaliada conforme descrito por Rufino et al. 2010 para FRAP 
e ABTS e, de acordo com o protocolo AOAC (AOAC, 2018) para método DPPH.
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PS-MS fingerprints

A análise do perfil químico dos gengibres foi realizada com o espectrômetro de massa 
LCQ Fleet (Thermo Scientific, San Jose, CA, EUA) equipado com fonte de ionização em pa-
per spray. Todas as amostras de gengibre foram analisadas nos modos positivo e negativo.

O papel cromatográfico foi cortado em forma de triângulo equilátero (1,5 cm). O papel 
foi posicionado em frente à entrada do espectrômetro de massa. Esse material foi apoiado 
em um conector metálico e colocado a 0,5 cm de distância. O instrumento foi conectado à 
alimentação de alta tensão do espectrômetro por meio de um fio de cobre. Por fim, 2,0 µL 
de polpa foram aplicados na borda dos triângulos, 40,0 µL de metanol foram transferidos 
para o papel cromatográfico. As análises foram feitas em triplicata para ambos os modos 
de ionização (positivo e negativo) (CAMPELO et al., 2020; LOYOLA et al., 2020; MARIANO 
et al., 2020; OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2020; OLIVEIRA et al., 2020; MINIGHIN et al. 2020; 
RAMOS et al., 2020; SILVA et al., 2020; SILVA et al., 2019).

O instrumento foi operado nas seguintes condições, tensão da fonte PS-MS, + 4,0 kV 
(positiva) e - 3,0 kV (negativa); tensão capilar 40 V; lente de tubo de tensão 120 V; faixa de 
massa de 100 a 1000 m / z; temperatura do tubo de transferência 275 ° C. As energias de 
colisão utilizadas para fragmentar os compostos variaram de 15 a 35 eV (Campelo et al., 
2020; A.L.C. Ramos et al., 2020; E. Silva et al., 2020; M. Silva et al., 2019). Os fragmentos 
obtidos nesta análise foram identificados com base nos dados descritos na literatura.

Otimização do método de extração de 6-gingerol

Os solventes acetona, metanol e acetonitrila, foram testados para determinar o melhor 
método de extração para o 6-gingerol (YU et al., 2007). Dois tipos de extrator, ultraturrax e 
ultrassom também foram testados. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas varian-
do a velocidade e o tempo de centrifugação. A partir dos melhores dados de absorbância, 
as melhores condições foram validadas. A polaridade do solvente, o processo de extração 
e o método de análise foram escolhidos de acordo com procedimentos já descritos para 
determinar o conteúdo de gingerol nos rizomas de gengibre (OK & JEONG, 2012; PAWAR 
et al., 2011; SANWAL et al., 2010).

Para a determinação do 6-gingerol, os rizomas de gengibre foram inicialmente proces-
sados em moinho de faca e, posteriormente, liofilizados no liofilizador L101 (Liotop ®). Uma 
amostra contendo 200 mg de gengibre liofilizado foi adicionada ao metanol (10 mL). A mistura 
foi homogeneizada em ultraturrax por 5 minutos e centrifugada a 3.600 x g a 4 ° C por 20 
min. O sobrenadante foi coletado, filtrado em filtro de 0,22 µm e analisado por cromatografia 
líquida de ultra pressão (UPLC-Acquiuty Waters ®, EUA) com detector DAD a 280 nm, fluxo 
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de 0,3 mL / min, gradiente de fase móvel de acetonitrila: água (40: 60 a 90:10 por 16 minu-
tos). Uma alíquota do extrato (1 µL) foi analisada nas mesmas condições em uma coluna de 
fase reversa C18 (modelo Acquity UPLC - Waters, 1,7 µm de diâmetro, tamanho 2,1 x 100 
mm). Os parâmetros pureza de pico, linearidade, efeitos de matriz, exatidão e precisão foram 
avaliados. A adequação para a utilização do método foi avaliada em função dos parâmetros 
estudados e seus critérios de aceitabilidade definidos (SANWAL et al., 2010). O nível de 
significância adotado no teste de hipóteses foi α = 0,05.

Análise estatística

A análise de variância (ANOVA de fator único) e o teste de Tukey a 5% de probabi-
lidade foram utilizados para comparar os valores encontrados nos estudos. Foi utilizado 
o software Statistica versão 10.0 (StatSoft, Tulsa, OK, EUA). O software Xcalibur versão 
2.2 SP1 (Thermo Scientific, San Jose, CA, EUA) foi usado para coletar os resultados dos 
espectros de massa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ensaio físico-químico

A Tabela 1 mostra os resultados das análises físico-químicas do gengibre de cada 
variedade (convencional ou orgânica). O teor de água das amostras foi de 85,0% (cultivo 
convencional São Paulo), 86,2% (cultivo convencional Espírito Santo), 72,3% e 72,4% da 
agricultura orgânica das amostras mineira 1 e 2, respectivamente.

Tabela 1. Composição química seca de amostras de gengibre (Zingiber Officinale).

Composição química CSP CES OMG1 OMG2

Cinzas 6.37b ± 0.88 7.66a ± 0.27 5.91bc ± 0.36 5.49c ± 0.49

Lipídios 2.04a ± 0.77 2.54a ± 0.43 1.11b ± 0.19 1.12b ± 0.45

Proteínas 10.40c ± 1.03 14.2ab ± 2.57 13.3b ± 1.79 16.5a ± 2.69

Fibra dietética 49.17a ± 2.82 33.83b ± 16.87 55.80a ± 2.89 52.67a ± 4.16

Fibra solúvel 4.62b ± 0.48 3.52b ± 1.43 6.44a ± 1.4 6.8a ± 1.43

Fibra insolúvel 44.55a ± 3.23 30.30b ± 17.10 49.35a ± 2.45 45.86a ± 4.13

Carboidrato * 31.99 ± 3.41 41.73 ± 18.53 23.90 ±3.27 24.17 ±2.95

* O conteúdo de carboidratos foi calculado por diferença. Os valores médios ± desvio padrão (n = 6) com subscritos 
do mesmo ABC na mesma linha não diferem significativamente (p ≤ 5; teste de Tukey). CSP: cultivo convencional 
obtido em São Paulo; CES: cultivo convencional obtido no Espírito Santo. OMG1: amostras de cultivo orgânico 
obtidas em Minas Gerais; OMG2: amostras de cultivo orgânico obtidas em Minas Gerais. 
Fonte: Autor 2020.

Nas amostras de gengibre orgânico foi observado um maior teor de proteína e fibra. 
Por outro lado, essas amostras tinham menor teor de cinzas, lipídios e carboidratos do que 
as amostras de gengibre convencionalmente cultivadas.
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Amostras de gengibre apresentaram altos percentuais de fibra alimentar, com níveis 
variando de 33,83 a 55,80% para gengibre convencional e orgânico, respectivamente. Não há 
diferença entre o mesmo tipo de cultivo. As amostras da agricultura orgânica apresentaram 
teores mais expressivos de fibra solúvel quando comparadas às cultivares convencionais.

Compostos fenólicos e atividade antioxidante

A Tabela 2 apresenta o teor de compostos fenólicos totais e a atividade antioxidante 
da amostra de gengibre de cada variedade (convencional ou orgânica). O gengibre apre-
sentou teor médio de compostos fenólicos de 15,5 mg GAE 100 g-1 e não houve diferença 
nos teores entre as safras.

Tabela 2. Compostos fenólicos totais e atividade antioxidante do gengibre orgânico e convencional.

Parâmetros CSP CES OMG1 OMG2

Compostos fenólicos (amostra mg 
EAG 100g-1) 16.2a ± 1.50 14.9a ± 1.50 15.2 ± 1.03 14.3 ± 0.7

FRAP (amostra de sulfato ferroso g-1 
µM) 18.90b ± 5.14 21.40ab ± 4.23 19.8b ± 2.7 24.5a ± 1.7

ABTS (amostra µM Trolox g-1) 1.373.096b ± 
223.625 1.514.977b ± 85.817 1.674.408a ± 

162.515
1.628.640a ± 

113.034

EAG = equivalentes de ácido gálico. As médias indicadas pelas mesmas letras na mesma linha não diferem entre si a 5% 
de significância em comparação com regiões diferentes. CSP: Cultivo convencional obtido em São Paulo; CES: cultivo 
convencional obtido no Espírito Santo. OMG1: amostras de cultivo orgânico obtidas em Minas Gerais; OMG2: amostras 
de cultivo orgânico obtidas em Minas Gerais. 
Fonte: Autor.

No presente trabalho, dois métodos foram usados para avaliar a atividade antioxidante 
do gengibre, conforme mostrado na Tabela 2. Quanto à metodologia FRAP, os resultados 
variaram de 18,9 a 24,5 µM de sulfato ferroso g-1 da amostra e o conteúdo da atividade 
antioxidante na OMG2 foi mais significativo do que o gengibre na OMG1.

Ao empregar os métodos ABTS, foi observada uma diferença significativa entre as 
amostras convencionais e orgânicas, sendo esta última significativamente maior do que as 
amostras convencionais (1371,1; 1515,0; 1674,4; 1628,6 mols de Trolox / g de gengibre de 
CSP, CES, OMG1 e OMG2, respectivamente).

Tanto o método ABTS quanto o FRAP apresentaram melhores resultados para a ati-
vidade antioxidante em amostras de gengibre orgânico.

Medição e determinação de 6-gingerol

A pureza do pico cromatográfico foi determinada após o padrão e varredura de amostra 
(um extrato de gengibre) empregando um detector DAD. O pico do espectro é considerado 
homogêneo quando o ângulo de pureza é menor que a borda da linha.

A figura abaixo apresenta um exemplo de um cálculo de pureza de pico de 6-gingerol 
na concentração de 150 µg / mL.
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Figura 1. Avaliação do pico de pureza do padrão 6-gingerol.

Fonte: Autor, 2020.

Portanto a leitura do padrão ficou homogênea visto que o valor do ângulo de pureza 
(0,933) é menor que o limite (1,124), indicando que o pico é apenas um analito, e não há 
sobreposição de mais de uma substância no mesmo pico.

Após o exame para confirmar a veracidade dos dados, visto a significância da regres-
são (p <0,001) e a ausência de desvio significativo da linearidade (p> 0,05). Portanto, os 
parâmetros avaliados confirmaram a linearidade da curva usual na faixa de concentração 
do analito de 30 a 180 µg mL-1.

A comparação da inclinação das retas pelo teste t, não indicou efeito de matriz (p> 
0,05). A estatística t calculada (tb = 0,38) foi menor que o valor crítico de t (t = 2,04), confir-
mando a ausência de efeito da matriz. Portanto, a curva padrão de gingerol pode ser usada 
para estimar a quantidade de gingerol em amostras de gengibre.

Os dados de recuperação nos dois níveis de adição do analito estudados (nível 1 e nível 
2) foram submetidos ao teste de Grubbs, que indicou ausência de outliers (p> 0,05). A recu-
peração média também observou que os níveis 1 e 2 foram de 88,15% e 91,5%, respectiva-
mente. Esses resultados estão na faixa de 80% a 110% de acessibilidade estabelecida pela 
Comissão Europeia (2002), indicando níveis de concentração adequados de veracidade.

Conteúdo de 6-gingerol

O conteúdo de 6-gingerol era 27,0; 45,1; 64,3; 74,4 mg de 6-gingerol / 100g de gengibre 
in natura de cultivo convencional, foram obtidos de São Paulo, Espírito Santo, e agricultura 
orgânica de Minas Gerais, amostra 1 e 2 respectivamente.
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Amostras de gengibre da agricultura orgânica mostraram níveis significativamente mais 
elevados de 6-gingerol quando comparadas às amostras da agricultura convencional; não 
há diferença entre as amostras da mesma cultura.

Figura 2. Conteúdo de 6-gingerol em amostras de gengibre (mg de gingerol / 100g de gengibre fresco).

Os valores médios ± desvio padrão (n = 6) com índices iguais * na mesma linha não diferiram significativamente (p ≤ 5; teste de Tukey). 
Fonte: Autor.

Constituintes químicos identificados no gengibre por PS-MS

Os espectros de massa e o perfil de fragmentação de alguns íons de gengibre carac-
terísticos são mostrados na Figura 3 ((+) PS-MS) e na Figura 4 ((-) PS-MS).

Figura 3. Varredura completa e perfil de fragmentação de isorhamnetina identificada em gengibre por (+) PS-MS.

Fonte: Autor, 2020
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Figura 4. Varredura completa e espectro de fragmentação do ácido cítrico identificado no gengibre por (-) PS-MS.

Fonte: Autor, 2020

A Tabela 3 apresenta a identificação proposta para os sinais encontrados no gengibre 
no modo de ionização positiva e o perfil dos compostos identificados no modo de ionização 
negativa é apresentado na Tabela 4.

Tabela 3. Tentativa de identificação dos íons encontrados no gengibre por PS/MS (+)

N° Tentativa de Identificação m/z MS/MS Referência G. O* G C**

Fenilpropanóide

1 Ácido p-cumárico 611 - (Batista et al., 2017) X X

2 [8] -gingerol 667 - (Krüger et al., 2018) X X

3 Trans-N-feruloil-3-hidroxi-
tiramina 312 177, 145, 117 (Basaiyye et al., 2018) X X

Flavonóide

4 Isorhamnetina-O-hexosídeo 317 - (Martucci, 2016) X X

5 Cianidina-3-O-xilosídeo 419 - (Gouvêa et al., 2015) X

6 Kaempferol-3-O-rutinosídeo 595 179, 253, 308, 331, 
471, 512 (Jia et al., 2017) X

7 Delfinidina-3,5-O-digluco-
sídeo 627 303, 465 (Faria et al., 2011) X X

8 Malvidin-3-rutinoside 639 - (Bochi et al., 2015) X X

9 Malvidin-3,5-O-diglucoside 655 331, 493 (Faria et al., 2011) X

Outros

10 Glicose 219 - (A. S. Ramos et al., 2015) X X

11 17-Descarboxy-amaranthine 683 345, 507 (Roriz et al., 2014) X X

*G. O=gengibre orgânico; **G.C= gengibre comercial
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Tabela 4. Atribuições para analitos encontrados em gengibre (-) PS-MS.

N° Tentativa de Identificação m/z MS/MS Referência G. O* G. C**

Ácidos carboxílicos

1 Ácido málico 133 - (Guo et al., 2017) X X

2 Ácido cafeico 179 - (Mikulic-Petkovsek et al., 2015) X X

3 Ácido Cítrico 191 173 (Alberti-Dér, 2013) X X

4 Glicose 215 - (Guo et al., 2017) X X

5 Ácido palmítico 255 - (Amorim et al., 2009) X X

Fenilpropanóide

6 [6] -gingerol 293 - (Krüger et al., 2018) X

7 Ácido cafárico 311 (M. Silva et al., 2019) X X

8 Hexosídeo coumaroil 325 163, 119 (Alberti-Dér, 2013) X X

9 Oleuropeína aglicona 377 362, 334, 297, 282, 252 (Berto et al., 2015) X X

10 Ácido rosmarínico sulfatado 439 439, 359, 179, 161, 135 (Barros et al., 2013) X

11 Ácido cafeoil-cumarico-quí-
nico 499 377, 273, 163, 119 (Benayad et al., 2014)

112 Ácido 3,4-di-O- (E) -cafeoil-
quínico 515 464, 382,301 (El Sayed et al., 2016) X

13 Ácido litospérmico A (isô-
mero) 537 493, 359, 313, 295, 269, 

197, 179 (Barros et al., 2013) X X

Flavonóide

14 Kaempferol-3-O-desoxihe-
xosida 431 285, 284, 257, 227 (Alberti-Dér, 2013) X

15 Crioseriol-7-O-glicuronil 475 405, 367, 301, 286, 224, 
145 (El Sayed et al., 2016) X

16 Quercetina-3 malonilgluco-
sídeo 505 301, 271, 255,179 (Borges, 2008) X

Carotenóide

17 9-cis-β-caroteno 535 295, 269 (Mariutti et al., 2012) X X

*G. O=gengibre orgânico; **G.C= gengibre comercial Fonte: Autor, 2020

Pode-se observar nesta tabela que a análise por (+) PS-MS (Tabela 3) permitiu a iden-
tificação de 11 compostos pertencentes a várias classes, como açúcar, fenilpropanóides e 
flavonóides. Além disso, a maioria das substâncias identificadas está presente em ambos 
os tipos de gengibre. As diferenças entre eles estão relacionadas ao sinal com m / z 655 
(malvidin-3,5-O-diglucoside), que foi encontrado apenas no gengibre orgânico. Por outro 
lado, os sinais com m / z 419 (cianidina-3-O-xilosídeo) e 595 (caempferol-3-O-rutinosídeo) 
estão presentes apenas no gengibre comercial.

Conforme mostrado na Tabela 4, um total de 17 compostos foram encontrados no 
gengibre pertencentes às classes químicas açúcares, ácidos graxos, fenilpropanóides e 
flavonóides. A diferenciação do gengibre orgânico do comercial foi devido aos íons com m / 
z 293 ([6] -gingerol), 431 (kaempferol-3-O-desoxihexosídeo), 475 (crioseriol-7-O-glicuronil) 
e 515 (3, Ácido 4-di-O- (E) -cafeoilquínico).

Vale ressaltar que não foram encontrados na literatura estudos avaliando as diferenças 
entre o perfil químico do gengibre orgânico e comercial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresenta diversas contribuições para o avanço das pesquisas na área 
de análises químicas de alimentos, principalmente para a caracterização do gengibre, além 
de contribuir para o avanço e incentivo ao cultivo de alimentos orgânicos, uma vez que traz 
uma vasta comparação de componentes presentes no gengibre de culturas tradicionais e 
orgânicas. Também apresenta vários métodos de quantificação da capacidade antioxidante 
do gengibre, apresentando pontos positivos e negativos de cada método. Ainda neste artigo, 
após extensas análises de espectrometria de massa com ionização em spray de papel, cerca 
de 28 componentes de diferentes classes foram identificados no gengibre, como, açúcares, 
ácidos graxos, fenilpropanóides, flavonóides, além da identificação e quantificação do gin-
gerol, um componente com alta capacidade anti-inflamatória, contribuindo assim para uma 
melhor caracterização deste rizoma.

As amostras de gengibre orgânico apresentaram menor teor de umidade quando com-
paradas com as amostras convencionais e maiores quantidades de proteína e fibra com 
prevalência de fibra insolúvel.

É necessária a ingestão de 21 a 43 g de gengibre fresco, para atingir a quantidade 
adequada de gingeróis, substâncias biologicamente ativas, responsáveis pela atividade 
anti-inflamatória do gengibre.

Deve-se dar preferência à ingestão de gengibre orgânico, pois, além da ausência de 
agrotóxicos, também apresentou teores superiores de 6-gingerol, fibra alimentar e proteína 
quando comparado ao gengibre convencionalmente cultivado.

O PS-MS mostrou-se um método eficiente para determinação dos constituintes químicos 
do gengibre, permitindo a identificação de 28 compostos pertencentes a diferentes classes 
como açúcares, ácidos graxos, fenilpropanóides e flavonóides.

Além disso, por meio desse método foi possível verificar algumas diferenças entre os 
tipos de gengibre. Malvidin-3,5-O-diglucoside, cianidin-3-O-xyloside e kaempferol-3-O-ruti-
noside foram encontrados apenas em gengibre orgânico e cianidin-3-O-xyloside e kaemp-
ferol-3-O-rutinoside foram identificados apenas em gengibre comercial. Este trabalho abre 
novas possibilidades na utilização de técnicas de ionização ambiental por PS / MS, uma vez 
que permitiu a obtenção de impressões digitais de diversas matrizes complexas por meio de 
análises ultrarrápidas, de baixo custo analítico e sem geração de resíduos químicos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao CNPq, CAPES e FAPEMIG pelo apoio financeiro.



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

272 273

REFERÊNCIAS

1. ALBERTI-DÉR, Á. (2013). LC-ESI-MS/MS methods in profiling of flavonoid glycosides and 
phenolic acids in traditional medicinal plants: Sempervivum tectorum L. and Corylus avellana 
L. (Ph.D. Dissertation in Pharmaceutical Sciences) - Semmelweis University. doi: 10.14753/
SE.2014.1933

2. AMORIM, A. C. L. et al. Green and roasted arabica coffees differentiated by ripeness, pro-
cess and cup quality via electrospray ionization mass spectrometry fingerprinting. Journal 
of the Brazilian Chemical Society, v. 20, n. 2, p. 313–321, 2009. hdoi: 10.1590/S0103-
50532009000200017

3. AOAC, Association of Official Analytical Chemists. Official Methods of Analysis. 19th. ed. 
Gaithersburg, Maryland, EUA. 2018.

4. BARROS, L. et al. Phenolic profiles of cultivated, in vitro cultured and commercial samples 
of Melissa officinalis L. infusions. Food Chemistry, v. 136, n. 1, p. 1–8, 2013. doi: 10.1016/j.
foodchem.2012.07.107

5. BASAIYYE, S. S. et al. Molecular mechanism of apoptosis induction in Jurkat E6-1 cells by 
Tribulus terrestris alkaloids extract. Journal of Traditional and Complementary Medicine, 
v. 8, n. 3, p. 410–419, 2018. doi 10.1016/j.jtcme.2017.08.014

6. BATISTA, Â. G. et al. Red-jambo (Syzygium malaccense): Bioactive compounds in fruits 
and leaves. LWT - Food Science and Technology, v. 76, p. 284–291, 2017. doi: 10.1016/j.
lwt.2016.05.013

7. BENAYAD, Z.; GÓMEZ-CORDOVÉS, C.; ES-SAFI, N. Characterization of Flavonoid Glyco-
sides from Fenugreek (Trigonella foenum-graecum) Crude Seeds by HPLC–DAD–ESI/MS 
Analysis. International Journal of Molecular Sciences, v. 15, n. 11, p. 20668–20685, 2014. 
doi.: 10.3390/ijms151120668

8. BERTO, A. et al. Bioactive compounds and scavenging capacity of pulp, peel and seed extracts 
of the Amazonian fruit Quararibea cordata against ROS and RNS. Food Research Interna-
tional, v. 77, p. 236–243, 2015. doi: 10.1016/j.foodres.2015.06.018

9. BOCHI, V. C.; GODOY, H. T.; GIUSTI, M. M. Anthocyanin and other phenolic compounds in 
Ceylon gooseberry (Dovyalis hebecarpa) fruits. Food Chemistry, v. 176, p. 234–243, 2015. 
doi: 10.1016/j.foodchem.2014.12.041

10. BORGES, G. (2008). Characterisation of phenolic antioxidants in fruits and vegetables : bioa-
vailability of raspberry phenolics in humans and rats. (Ph.D. thesis for the degree of Doctor of 
Phylosophy) - University of Glasgow. http://theses.gla.ac.uk/428/

11. CAMPELO, F.; et al.Study of Thermoplastic Extrusion and Its Impact on the Chemical and Nu-
tritional Characteristics and Two Sorghum Genotypes SC 319 and BRS 332. Journal of the 
Brazilian Chemical Society, v. 31, n. 4, 2020. doi: 10.21577/0103-5053.20190243

12. CHEN, C., et al. 6-Shogaol (Alkanone from Ginger) Induces Apoptotic Cell Death of Human 
Hepatoma p53 Mutant Mahlavu Subline via an Oxidative Stress-Mediated Caspase-Dependent 
Mechanism. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 55, n. 3, p. 948–954, 2007. 
doi.10.1021/jf0624594



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

274

13. Commission decision 2002/657/EC of 12 August 2002. Implementing Council Directive 96/23/
EC concerning performance of analytical methods and the interpretation of results., Official 
Journal of the European Communities L221/8 (2002).

14. CORREIA, V. T. V. et al. Perfil químico da farinha extrusada de sorgo do genótipo BRS 305 
por paper spray. Research, Society and Development, v. 10, n. 1, p. e40710111414, 2021. 
doi: 10.33448/rsd-v10i1.11414

15. DENG, J.; YANG, Y. Chemical fingerprint analysis for quality assessment and control of Bansha 
herbal tea using paper spray mass spectrometry. Analytica Chimica Acta, v. 785, p. 82–90, 
2013. doi: 10.1016/j.aca.2013.04.056

16. EL SAYED, A. M. et al. In vivo diabetic wound healing effect and HPLC–DAD–ESI–MS/MS 
profiling of the methanol extracts of eight Aloe species. Revista Brasileira de Farmacognosia, 
v. 26, n.3, p. 352–362, 2016. doi :10.1016/j.bjp.2016.01.009

17. FARIA, A. F.; MARQUES, M. C.; MERCADANTE, A. Z. Identification of bioactive compounds 
from jambolão (Syzygium cumini) and antioxidant capacity evaluation in different pH conditions. 
Food Chemistry, v. 126, n. 4, p. 1571–1578, 2011. doi: 10.1016/j.foodchem.2010.12.007

18. FREITAS, J. R. L. et al. An Appraisal on the Source-to-Sink Relationship in Plants: an Application 
of Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry Imaging. Journal of the Brazilian 
Chemical Society, v. 29, n.1, p. 17-23, 2017. doi: 10.21577/0103-5053.20170107

19. FREITAS, J. R. L. et al. Assessing the Spatial Distribution of Key Flavonoids in Mentha × pipe-
rita Leaves: An Application of Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry Imaging 
(DESI-MSI). Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 30, n. 7, p. 1437-1446, 2019. doi: 
10.21577/0103-5053.20190039

20. GAN, F. et al. Shogaols at proapoptotic concentrations induce G2/M arrest and aberrant mi-
totic cell death associated with tubulin aggregation. Apoptosis, v. 16, n. 8, p. 856–867, 2011. 
https://doi.org/10.1007/s10495-011-0611-3

21. GARRETT, R.; REZENDE, C. M.; IFA, D. R. Coffee origin discrimination by paper spray mass 
spectrometry and direct coffee spray analysis. Analytical Methods, v. 5, n. 21, p. 5944, 2013. 
doi: 10.1039/c3ay41247d

22. GOUVÊA, A. C. M. S. et al. Identification and quantification of anthocyanins in fruits from 
Neomitranthes obscura (DC.) N. Silveira an endemic specie from Brazil by comparison of 
chromatographic methodologies. Food Chemistry, v. 185, p. 277–283, 2015. doi: 10.1016/j.
foodchem.2015.02.086

23. GUO, Y. et al. Rapid Analysis of Corni fructus Using Paper Spray-Mass Spectrometry. Phyto-
chemical Analysis, v. 28, n. 4, p. 344–350, 2017. doi: 10.1002/pca.2681

24. JIA, C.; et al. Identification of Glycoside Compounds from Tobacco by High Performance Liquid 
Chromatography/Electrospray Ionization Linear Ion-Trap Tandem Mass Spectrometry Coupled 
with Electrospray Ionization Orbitrap Mass Spectrometry. Journal of the Brazilian Chemical 
Society, v. 28, n. 4, p. 629-640, 2017. doi: 10.21577/0103-5053.20160211

25. JIANG, H.; TIMMERMANN, B. N.; GANG, D. R. (2007). Characterization and identification of 
diarylheptanoids in ginger (Zingiber officinale Rosc.) using high-performance liquid chromato-
graphy/electrospray ionization mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spec-
trometry, v. 21, n. 4, p. 509–518, 2007. https://doi.org/10.1002/rcm.2858

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i1.11414
https://doi


Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

274 275

26. KRÜGER, S.; BERGIN, A.; MORLOCK, G. E. Effect-directed analysis of ginger (Zingiber offi-
cinale) and its food products, and quantification of bioactive compounds via high-performance 
thin-layer chromatography and mass spectrometry. Food Chemistry, v. 243, p. 258–268, 2018. 
doi: 10.1016/j.foodchem.2017.09.095

27. LOYOLA, A. C. et al.. Use of Paper Spray Mass Spectrometry for Determining the Chemical 
Profile of Green Cavendish Banana (Musa AAA) Peel and Pulp Flours and Evaluation of Its 
Functional Potential. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 32, n. 5, p. 953-963, 2021. 
doi: 10.21577/0103-5053.20200243

28. MARIANO, A. P. X. et al. Analysis of the chemical profile of cerrado pear fixed compounds by 
mass spectrometry with paper spray and volatile ionization by SPME-HS CG-MS. Research, 
Society and Development, v. 9, n. 9, p. e949998219-22, 2020. doi: 10.33448/rsd-v9i9.8219

29. MARIUTTI, L. R. B. et al. Further Insights on the Carotenoid Profile of the Echinoderm Marthas-
terias glacialis L. Marine Drugs, v. 10, n. 12, p. 1498–1510, 2012. doi: 10.3390/md10071498

30. MARTUCCI, M. E. P. (2016). Metabolômica e screening de interações ecoquímicas de plantas 
da subtribo Lychnophorinae (Asteraceae). (Tese de Doutorado em Ciências) - Universidade 
de São Paulo.

31. MAZZOTTI, F.; et al.. Evaluation of dialdehydic anti-inflammatory active principles in extra-virgin 
olive oil by reactive paper spray mass spectrometry. International Journal of Mass Spectro-
metry, v. 352, p. 87–91, 2013. doi: 10.1016/j.ijms.2013.07.012

32. MIKULIC-PETKOVSEK, M. et al. A comparison of fruit quality parameters of wild bilberry ( 
Vaccinium myrtillus L.) growing at different locations. Journal of the Science of Food and 
Agriculture, v. 95, n.4, p. 776–785, 2015. doi: 10.1002/jsfa.6897

33. MINIGHIN, E. C. et al. Açai (Euterpe oleracea) e suas contribuições para alcance da ingestão 
diária aceitável de ácidos graxos essenciais. Research, Society and Development, v. 9, n. 
8, p. e760986116, 2020. doi: 10.33448/rsd-v9i8.6116

34. OK, S.; JEONG, W. Optimization of Extraction Conditions for the 6-Shogaol-rich Extract from 
Ginger (Zingiber officinale Roscoe). Preventive Nutrition and Food Science, v. 17, n. 2, p. 
166–171, 2012. doi: 10.3746/pnf.2012.17.2.166

35. OLIVEIRA JÚNIOR, A. H. et al. Chemical profile and bioprospecting of cocoa beans analy-
zed by paper spray mass spectrometry. Research, Society and Development, v. 9, n. 8, p. 
e975986882, 2020. doi: 10.33448/rsd-v9i8.6882

36. OLIVEIRA JÚNIOR, A. H. et al. Perfil químico de amêndoas de cacau por espectrometria de 
massas com ionização por paper spray. In: Silvani Verruck. (Org.). Avanços em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos. 1ed., 2020b, v. 1, p. 338-353. doi: 10.37885/201102158

37. OLIVEIRA, C. T. et al. Quantification of 6-gingerol, metabolomic analysis by paper spray mass 
spectrometry and determination of antioxidant activity of ginger rhizomes (Zingiber officinale). 
Research, Society and Development, v. 9, n. 8, p. e366984822, 2020. doi: 10.33448/rsd-
-v9i8.4822

38. PAN, M.; et al.. 6-Shogaol induces apoptosis in human colorectal carcinoma cellsviaROS 
production, caspase activation, and GADD 153 expression. Molecular Nutrition & Food Re-
search, v. 52, n. 5, p. 527–537, 2008. doi: 10.1002/mnfr.200700157

https://doi


Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

276

39. PAWAR, N.; PAI, S.; NIMBALKAR, M.; DIXIT, G. RP-HPLC analysis of phenolic antioxidant com-
pound 6-gingerol from different ginger cultivars. Food Chemistry, v. 126, n. 3, p. 1330–1336, 
2011. doi: 10.1016/j.foodchem.2010.11.090

40. RAMOS, A. L. C. C. et al. Chemical profile of Eugenia brasiliensis (Grumixama) pulp by PS/
MS paper spray and SPME-GC / MS solid-phase microextraction. Research, Society and 
Development, v. 9, n. 7, p. 318974008, 2020. doi: 10.33448/rsd-v9i7.4008

41. RAMOS, A. L. C. C. et al. Estudo metabolômico de compostos fixos e voláteis em de polpa 
de Eugenia brasiliensis (grumixama) por paper spray PS/MS e microextração em fase sólida 
SPME-GC/MS. In: Eduardo Mendonça Pinheiro (Org.). ENGENHARIA 4.0 a era da produção 
inteligente. 1ed. São Luís: Editora Pascal, 2021, v. 5, p. 1-565.

42. RAMOS, A. S. et al.Chemical characterization and antioxidant capacity of the araçá-pera ( Psi-
dium acutangulum ): An exotic Amazon fruit. Food Research International, v. 75, p. 315–327, 
2015. doi: 10.1016/j.foodres.2015.06.026

43. RODRIGUES, D.B. et al.Caracterização de compostos voláteis e compostos bioativos da polpa 
e geleia de cagaita por microextração em fase sólida no modo headspace e espectrometria de 
massa por paper spray. Research, Society and Development, v 10, n 1, p. e25610111735, 
2021. doi: 10.33448 / rsd-v10i1.11735.

44. RORIZ, C. L. et al. Pterospartum tridentatum, Gomphrena globosa and Cymbopogon citratus: 
A phytochemical study focused on antioxidant compounds. Food Research International, v. 
62, p. 684–693, 2014. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2014.04.036

45. RUFINO, M. S. M. et al.. Bioactive compounds and antioxidant capacities of 18 non-traditional 
tropical fruits from Brazil. Food Chemistry, v. 121, n. 4, p. 996–1002, 2010. doi: 10.1016/j.
foodchem.2010.01.037

46. SANWAL, S. K. et al. Antioxidant phytochemicals and gingerol content in diploid and tetraploid 
clones of ginger (Zingiber officinale Roscoe). Scientia Horticulturae, v. 124, n. 2, p. 280–285, 
2010. doi: 10.1016/j.scienta.2010.01.003

47. SILVA, E. B. M. et al. Physicochemical characterization, antioxidant activity and fingerprints of 
industrialized “detox” mixed beverages by paper spray mass spectrometry. Química Nova, v. 
43, n. 3, 2020a. doi: 10.21577/0100-4042.20170490

48. SILVA, M. R. et al. Análise metabolômica de cagaitas utilizando a espectrometria de massas 
com ionização por paper spray. In: Silvani Verruck. (Org.). Avanços em Ciência e Tecnologia 
de Alimentos. 1ed.: Editora Científica, 2020b, v. 1, p. 25-41.

49. SILVA, M. R. et al. Antioxidant Activity and Metabolomic Analysis of Cagaitas (Eugenia dysen-
terica) using Paper Spray Mass Spectrometry. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 
30, n. 5, p. 1034-1044, 2019. doi: 10.21577/0103-5053.20190002

50. SILVA, M. R. et al. Determination of chemical profile of Eugenia dysenterica ice cream using 
PS-MS and HS-SPME/ GC-MS. Química Nova, v. 44, n p. 129-136, 2021. doi: 10.21577/0100-
4042.20170680

51. SINGLETON, V. L.; ORTHOFER, R.; LAMUELA-RAVENTÓS, R. M. Analysis of total phenols 
and other oxidation substrates and antioxidants by means of folin-ciocalteu reagent. Methods 
in Enzymology, v. 299, p. 152–178, 1999. https://doi.org/10.1016/S0076-6879(99)99017-1

http://lattes.cnpq.br/3161464227394013
https://doi


Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

276 277

52. WANG, H. et al. Paper Spray for Direct Analysis of Complex Mixtures Using Mass Spectrome-
try. Angewandte Chemie International Edition, v. 49, n. 5, p. 877–880, 2010. doi: 10.1002/
anie.200906314

53. YU, Y. et al. Development of gas chromatography–mass spectrometry with microwave distillation 
and simultaneous solid-phase microextraction for rapid determination of volatile constituents 
in ginger. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, v. 43, n. 1, p. 24–31, 2007. 
doi: 10.1016/j.jpba.2006.06.037



18
Produção de bebida com os frutos do 
café maduro para o desenvolvimento 
de um novo estilo de cerveja

Débora Tamires Vitor Pereira

Mateus da Silva Junqueira
UFSJ

Júlio Onésio Ferreira Melo
UFSJ

10.37885/210504809

https://dx.doi.org/10.37885/210504809


Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

279

Palavras-chave: Cerveja artesanal, Coffea arábica, fermentação, bebida, levedura.

RESUMO

A crescente competitividade do mercado cervejeiro vem incentivando o desenvolvimento 
de novos produtos. O fruto do café possui uma composição que pode ser utilizado como 
matéria-prima para a produção de bebidas alcoólicas. O objetivo do presente trabalho foi 
estudar a adição da polpa do fruto do café maduro para a produção de um novo estilo de 
cerveja. Os tratamentos foram mosto de cerveja Stout isolado (M), mosto do fruto do café 
isolado (T) e mosto de cerveja Stout combinado com polpa do fruto do café (MT). No tra-
tamento T, foram usadas cinco proporções diferentes do fruto do café isolado + água: 
50:10 (T1), 40:60 (T2), 30:70 (T3), 20:80 (T4) e 10:90 (T5). E para a produção do mosto 
da cerveja Stout combinada com a polpa dos frutos do café maduro foi utilizada a propor-
ção 50:50 em cinco diferentes testes, sendo: M+T1, M+T2, M+T3, M+T4, M+T5. Todos 
os mostos foram inoculados com levedura de Saccharomyces cerevisae Nottingham® e 
incubados a 10º C durante 10 dias. Os mostos foram analisados quanto ao teor de sóli-
dos solúveis e pH antes e após as fermentações, e acidez, cor e teor alcoólico após as 
fermentações. As diferenças entre as médias dos tratamentos foram comparadas pelo 
teste t ao nível de 5% de probabilidade através do software estatístico GENES. Pode-se 
concluir que o tratamento T3 (30:70, fruto do café maduro + água) apresenta potencial 
para ser utilizado como adjunto do malte na produção de cerveja, pois apresentou maior 
eficiência na fermentação resultando em um maior teor alcoólico.
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INTRODUÇÃO

O Brasil é o terceiro maior fabricante mundial de cerveja com 13,3 bilhões de litros pro-
duzidos em 2019. A indústria cervejeira neste mesmo ano gerou R$ 77 bilhões em faturamen-
to, equivalendo a 2% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional (SINDCERV, 2021). A cerveja 
é uma das bebidas alcóolicas mais populares do mundo devido aos seus atributos como 
paladar, preço acessível e disponibilidade (CERVESIA, 2011). Segundo a legislação brasi-
leira, Decreto nº 6,871, de 04 de junho de 2009, art. 36: “Cerveja é a bebida resultante da 
fermentação, a partir da levedura cervejeira, do mosto de cevada malteada ou de extrato de 
malte, submetido previamente a um processo de cocção adicionado de lúpulo ou extrato de 
lúpulo, hipótese em que uma parte da cevada malteada ou do extrato de malte poderá ser 
substituída parcialmente por adjunto cervejeiro” (BRASIL, 2009).

De acordo com a Instrução Normativa de n° 65, de 10 de dezembro de 2019, art. 6°, 
“parte do malte de cevada poderá ser substituída por adjuntos cervejeiros que se caracte-
rizam por matérias-primas que substituam o malte ou o extrato de malte na elaboração do 
mosto cervejeiro”. Consideram-se adjuntos cervejeiros a “cevada cervejeira não malteada 
e os demais cereais malteados ou não-malteados, mel e os ingredientes de origem vegetal, 
fontes de amido e de açúcares, aptos para o consumo humano como alimento”. No art.10 
da Instrução Normativa de n° 65, de 10 de dezembro de 2019, as “cervejas são classificadas 
em relação à sua proporção de matérias-primas como “cerveja”, quando elaborada a partir 
de um mosto cujo extrato primitivo contém no mínimo 55% em peso de cevada malteada 
e no máximo 45% de adjuntos cervejeiros; e quando dois ou mais cereais contribuírem 
com a mesma quantidade para o extrato primitivo, todos devem ser citados na denomina-
ção” (BRASIL, 2019).

Atualmente estima-se mais de 20 mil tipos de cerveja, as quais se diferenciam pelo 
uso de matéria-prima, além de variações durante o processo, como: tempo e temperatura 
de cozimento, fermentação e maturação (SOARES, 2011). Os principais estilos de cerve-
jas existentes são: Altbier, Barley Wine, Belgian Ale, Bitter, Brown, Pale Ale, Porter, Stout, 
Scottish, Abadia, Bock. Existe uma demanda crescente por parte dos consumidores para o 
desenvolvimento de novas bebidas devido ao prazer de sentir novas sensações. Por meio 
de diferentes combinações e quantidades de matérias-primas e formas de preparo é possível 
obter diferentes estilos de cerveja (TSCHOPE, 2001).

O Brasil está entre os maiores produtores e exportadores mundiais de café de acordo 
com dados da Organização Internacional de Café – OIC, 2021. Os dois tipos de processa-
mentos pós-colheita de café mais utilizados no país são por via seca e por via úmida. No pro-
cesso por via úmida, os frutos são descascados/lavados, despolpados ou desmucilados e 
os sólidos residuais obtidos são denominados polpa (PIMENTA, 2003). Segundo Saenger 
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et al. (2011), neste processo são gerados aproximadamente o dobro de resíduos em rela-
ção a quantidade de material processado. Geralmente a polpa do café é subutilizada como 
fertilizantes, ração animal e biocompostagem. Estudos recentes têm estudado a aplicação 
deste subproduto como matéria-prima em processos biotecnológicos (GEMECHU, 2020; 
ELHALIS et al., 2021; BRESSANI et al., 2021; LOPES et al., 2020).

A polpa do café apresenta em sua composição altos teores de açúcares e mucilagens 
constituindo um meio propício para fermentações (MARTINELLI FILHO, 1983, PANDEY, 
2000). Dado isso, este subproduto pode ser utilizado como matéria-prima para a produção 
de bebidas alcoólicas fermentadas, como a cerveja. Portanto, a incorporação da polpa do 
fruto maduro do café no processo fermentativo da cerveja é uma opção interessante para a 
produção de um novo estilo de cerveja.

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de estudar a viabilidade do emprego de 
polpa do fruto do café maduro para a produção de um novo estilo de cerveja. Os resultados 
obtidos poderão auxiliar na introdução de um novo produto ao mercado e em tomadas de 
decisão relacionadas a investimentos e empreendimentos visando à produção de diferen-
tes tipos de cerveja a partir do aproveitamento de resíduo agroindustrial, sendo úteis para 
produtores, investidores, pesquisadores e demais setores relacionados ao desenvolvimento 
de novos produtos.

MÉTODO

Planejamento Experimental e Análise Estatística

Os tratamentos foram mosto do fruto do café isolado, mosto de cerveja Stout isolado 
e mosto de cerveja Stout combinado com polpa do fruto do café (Tabela 1) distribuídos em 
cinco testes (semanas diferentes de fabricação). Cada teste com uma combinação de porcen-
tagem do fruto do café (50%, 40%, 30%, 20% e 10%) e água (50%, 60%, 70%, 80% e 90%) 
para a fermentação do mosto do fruto do café isolado e combinado com o mosto de cerveja 
Stout. As diferenças entre as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de t ao 
nível de 5% de probabilidade com o auxílio do software estatístico GENES (CRUZ, 2006).

Tabela 1. Ensaios experimentais.

Mosto de Cerveja Stout Isolado Mosto do Fruto do Café Isolado Mosto do Fruto do Café + Cerveja Stout

Teste 1 M T1 MT1

Teste 2 M T2 MT2

Teste 3 M T3 MT3

Teste 4 M T4 MT4

Teste 5 M T5 MT5

M: Mostos de cerveja Stout produzidos em momentos diferentes.
 Fonte: Autor
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Matéria-prima e Obtenção do Mosto Isolado da Polpa dos Frutos do Café Maduro

A polpa de café cereja Coffea arábica L. fresca, foi cedida pela Fundação Procafé 
localizada em Varginha, MG. As amostras, logo após o despolpamento manual foram colo-
cadas em sacos plásticos e transportadas para o Laboratório de Engenharia Bioquímica do 
Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de São João del-Rei 
onde foram congeladas e armazenadas em freezer, a -18 ± 2 ºC.

A fim de avaliar os parâmetros físico-químicos do mosto do fruto do café isolado para 
o desenvolvimento de um novo estilo de cerveja foram realizados tratamentos com cinco 
proporções de polpa de café:água conforme Tabela 2.

Tabela 2. Descrição dos tratamentos utilizados para o preparo do mosto isolado do fruto do café maduro.

Tratamentos Proporções

T1 50% Polpa de café + 50% água

T2 40% Polpa de café + 60% água

T3 30% Polpa de café + 70% água

T4 20% Polpa de café + 80% água

T5 10% Polpa de café + 90% água

Fonte: Autor

Os processos de preparação dos mostos do café foram feitos misturando a quantidade 
de polpa do fruto do café e água potável correspondente a cada tratamento. Em seguida, 
cada ensaio experimental realizado de acordo com cada tratamento submetido, foi filtrado, 
manualmente, utilizando tecido de organza, pasteurizado por 30min/75 ºC e resfriado. Após 
o resfriamento, em cada ensaio foram inoculados 0,5 g da levedura Saccharomyces cerevi-
sae Nottingham em aproximadamente 500 mL de mosto de polpa do fruto do café isolado, 
onde em seguida foram acondicionados em balões volumétricos de 1 L utilizando airlocks 
e incubados a 10 ºC em câmara incubadora B.O.D. durante 10 dias.

Matéria-prima e Obtenção do Mosto Isolado de Cerveja Stout

As matérias-primas foram adquiridas na empresa Casa Olec localizada em Belo 
Horizonte, MG e armazenadas a temperatura ambiente. Para a preparação dos mostos de 
cerveja Stout isolado, foram moídos a seco em moinho para cereais B 03 (marca Botini) 286 
g de malte Pilsen, 58 g de malte Roasted Barley, 39 g de malte Carrahel (Weyermann), 10 
g de malte Carrafa III, 20 g de trigo em flocos, 12 g de aveia em flocos. Em seguida, foram 
colocados em um recipiente com 1,2 L de água e aquecido até 65 ºC durante 75 minutos 
para realizar a sacarificação, após a dextrinização a 78 ºC durante 10 minutos para a ex-
tração e hidrólise dos açúcares. O mosto foi filtrado manualmente utilizando tecido organza 
e em seguida para a etapa de pasteurização foi adicionado 1,1 L de água potável e levado 
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ao aquecimento durante 60 minutos a 75 ºC, sendo que aos 30 minutos de aquecimento 
foi adicionado 3,4 g de lúpulo em pellets e em 45 minutos de aquecimento adicionado 1,1 
g de lúpulo. Após o resfriamento do mosto, ocorreu a inoculação de 0,5 g da levedura de 
Saccharomyces cerevisae Nottingham e transferência para balões volumétricos com ca-
pacidade de 1 L acompanhado com airlocks e incubados a 10 ºC em câmara incubadora 
B.O.D. durante 10 dias. Na Figura 1 é apresentado o fluxograma com as etapas da fabrica-
ção da cerveja Stout.

Figura 1. Fluxograma do processo da fabricação de cerveja Stout.

 

Fonte: Autor

Obtenção do Mosto de Cerveja Stout combinado com o Mosto da Polpa dos Frutos 
do Café Maduro

Para obtenção dos cincos mostos combinados descritos conforme Tabela 3, foram 
utilizados cada um dos cinco tratamentos realizados para a obtenção do mosto isolado do 
fruto do café em proporções equivalentes com mosto isolado de cerveja Stout, sendo acon-
dicionados em balões volumétricos com capacidade de 1 L acompanhados com airlocks, 
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inoculados com 0,5 g da levedura de Saccharomyces cerevisae Nottingham® e incubados 
a 10 ºC em câmara incubadora B.O.D. durante 10 dias.

Tabela 3. Descrição das proporções utilizadas para cada um dos mostos combinados.

Mosto Combinado Proporções

MT1 50% Mosto M de cerveja Stout + 50% Tratamento T1

MT2 50% Mosto M de cerveja Stout + 50% Tratamento T2

MT3 50% Mosto M de cerveja Stout + 50% Tratamento T3

MT4 50% Mosto M de cerveja Stout + 50% Tratamento T4

MT5 50% Mosto M de cerveja Stout + 50% Tratamento T5

Fonte: Autor

Análises Físico-Químicas

Antes de iniciar a fermentação foram realizadas análises físico-químicas em duplicata 
do teor de sólidos solúveis (índice de refração) e pH (método potenciométrico), tanto nos 
mostos de cerveja Stout e polpa de café isolados assim como nos mostos combinados 
conforme metodologia descrito pelo Instituto Adolfo Lutz - IAL, 2008. Após a fermentação, 
foram realizadas análises físico-químicas em duplicata de teor de sólidos solúveis (índice 
de refração), pH (método potenciométrico), acidez (acidez total titulável), cor (espectrofo-
tometria, 430 nm) e teor alcóolico (%) tanto nos mostos de cerveja Stout e polpa de café 
isolados assim como nos mostos combinados antes da fermentação. As análises físico-quí-
micas teor de sólidos solúveis (índice de refração) e pH (método potenciométrico) foram 
realizadas seguindo metodologias propostas pelo IAL (2008), acidez (acidez total titulável) 
segundo metodologia descrita por IAL (1985), cor (espectrofotometria, 430 nm) conforme 
método analítico Standard Reference Method - SRM (1953) e teor alcóolico (detecção es-
pectrofotométrica, 580 nm) utilizando um espectrofotômetro UV-visível Shimadzu ® modelo 
UV-1800 (SANTOS JÚNIOR, 2012).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas Tabelas 4, 5, 6, 7 e 8 são apresentados os valores de ºBrix e pH antes da fermen-
tação e valores de ºBrix, pH, acidez, cor e teor alcoólico após a fermentação. No teste 1 da 
Tabela 4, verificou-se que o pH antes da fermentação e teor de sólidos solúveis depois da 
fermentação entre o mosto de cerveja Stout (M) e mosto combinado (MT1) não apresentaram 
diferença significativa entre os tratamentos.
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Tabela 4. Análises físico-químicas do Teste 1 dos mostos antes e após as fermentações.

Comparação 1 Comparação 2 Comparação 3

T1 M T1 MT1 M MT1

Teste 1

Antes da Fermentação

°Brix 6,15 A 12,05 B 6,15 C 9,4 D 12,05 E 9,4 F

pH 4,075 A 5,56 B 4,075 C 4,22 D 5,56 E 4,22 E

Após a Fermentação

°Brix 5,1 A 10 B 5,1 C 7,6 D 10 E 7,6 E

pH 3,92 A 5,15 3,92 C 4,28 D 5,15 E 4,28 F

Acidez (% m/v) 5,63 A 2,65 B 5,63 C 4,51 D 2,65 E 4,51 F

Cor 355,6 A 250,13 B 355,6 C 191,26 D 250,13 E 191,2 F

Teor Alcóolico (%) 1,035 A 1,45 B 1,035 C 0,41 D 1,45 E 0,41 F

T1: Mosto do Fruto do Café Isolado (50% Polpa de café + 50% água). M: Mosto de Cerveja Isolado. MT1: Mosto do Fruto do 
Café + Cerveja Stout (50% Mosto M de cerveja Stout + 50% Tratamento T1). Médias com letras diferentes na mesma linha 
indicam diferenças significativas entre tratamentos pelo teste t (p < 0,05). Fonte: Autor

No teste 2, na Tabela 5, as médias que não apresentaram diferença estatisticamente 
foram ºBrix e o pH antes da fermentação do mosto do fruto do café isolado (T2) quando 
comparado com o mosto combinado (MT2) e o pH depois da fermentação entre o mosto de 
cerveja Stout (M) e o mosto combinado (MT2).

Tabela 5. Análises físico-químicas do Teste 2 dos mostos antes e após as fermentações.

Comparação 1 Comparação 2 Comparação 3

T2 M T2 MT2 M MT2

Teste 2

Antes da Fermentação

°Brix 6,0 A 12,75 B 6,0 C 9,2 C 12,75 D 9,2 E

pH 4,1 A 5,46 B 4,1 C 4,315 C 5,46 D 4,315 E

Após a Fermentação
°Brix 4,9 A 7,5 B 4,9 C 9,4 D 7,5 E 9,4 F

pH 4,08 A 4,39 B 4,08 C 4,48 D 4,39 E 4,48 E

Acidez (% m/v) 7,21 A 3,645 B 7,21 C 3,35 D 3,645 E 3,35 F

Cor 282,895 A 224,155 B 282,895 C 205,675 D 224,155 E 205,675 F

Teor Alcóolico (%) 0,97 A 1,855 B 0,97 C 1,29 D 1,855 E 1,29 F

T2: Mosto do Fruto do Café Isolado (50% Polpa de café + 50% água). M: Mosto de Cerveja Isolado. MT2: Mosto do Fruto do 
Café + Cerveja Stout (50% Mosto M de cerveja Stout + 50% Tratamento T2). Médias com letras diferentes na mesma linha 
indicam diferenças significativas entre tratamentos pelo teste t (p < 0,05). Fonte: Autor

No teste 3, na Tabela 6, as médias estatisticamente iguais foram acidez tanto para 
os mostos de cerveja Stout (M) e fruto do café (T3) isolados e combinados (MT3), e o teor 
alcóolico da cerveja Stout (M) quando comparada com o mosto combinado (MT3).
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Tabela 6. Análises físico-químicas do Teste 3 dos mostos antes e após as fermentações.

Comparação 1 Comparação 2 Comparação 3

T3 M T3 MT3 M MT3

Teste 3

Antes da Fermentação

°Brix 3,6 A 13,1 B 3,6 C 8,45 D 13,1 E 8,45 F

pH 4,915 A 6,01 B 4,915 C 5,39 D 6,01 E 5,39 F

Após a Fermentação

°Brix 2,3 A 10,9 B 2,3 C 6,3 D 10,9 E 6,3 F

pH 4,755 A 5,16 B 4,755 C 5,035 D 5,16 E 5,035 F

Acidez (% m/v) 2,02 A 1,795 A 2,02 B 1,98 B 1,795 C 1,98 C

Cor 103,63 A 210,5 B 103,63 C 121,35 D 210,5 E 121,35 F

Teor Alcóolico (%) 0,77 A 1,67 B 0,77 C 1,4 D 1,67 E 1,4 E

T3: Mosto do Fruto do Café Isolado (50% Polpa de café + 50% água). M: Mosto de Cerveja Isolado. MT3: Mosto do Fruto do 
Café + Cerveja Stout (50% Mosto M de cerveja Stout + 50% Tratamento T3). Médias com letras diferentes na mesma linha 
indicam diferenças significativas entre tratamentos pelo teste t (p < 0,05). Fonte: Autor

No teste 4, Tabela 7, antes da fermentação o ºBrix e o pH foram estatisticamente iguais 
entre os mostos isolados e combinado. Após as fermentações, quando comparado o mosto 
do fruto do café isolado (T4) e o mosto de cerveja Stout isolado (M), observou-se médias 
iguais para o ºBrix e pH. E também médias iguais entre o mosto de cerveja Stout isolado 
(M) e o mosto combinado (MT4) nas análises físico-químicas pH e acidez.

Tabela 7. Análises físico-químicas do Teste 4 dos mostos antes e após as fermentações.

Comparação 1 Comparação 2 Comparação 3

T4 M T4 MT4 M MT4

Teste 4

Antes da Fermentação

°Brix 1,8 A 12,8 A 1,8 B 7,0 B 12,8 C 7,0 C

pH 4,95 A 5,715 A 4,95 B 5,38 B 5,715 C 5,38 C

Após a Fermentação

°Brix 1,4 A 9,6 A 1,4 B 5,5 C 9,6 D 5,5 E

pH 4,65 A 4,83 A 4,65 B 4,805 C 4,83 D 4,805 D

Acidez (% m/v) 0,935 A 1,91 B 0,935 C 1,815 D 1,91 E 1,815 E

Cor 76,455 A 212,53 B 76,455 C 97,03 D 212,53 E 97,03 F

Teor Alcóolico (%) 0,49 A 1,95 B 0,49 C 1,16 D 1,95 E 1,16 F

T4: Mosto do Fruto do Café Isolado (50% Polpa de café + 50% água). M: Mosto de Cerveja Isolado. MT4: Mosto do Fruto do 
Café + Cerveja Stout (50% Mosto M de cerveja Stout + 50% Tratamento T4). Médias com letras diferentes na mesma linha 
indicam diferenças significativas entre tratamentos pelo teste t (p < 0,05). Fonte: Autor

No teste 5, Tabela 8, todos as comparações das médias de ºBrix e pH foram estatis-
ticamente iguais antes das fermentações. Depois das fermentações, quando comparado o 
mosto isolados do fruto do café (T5) com o mosto da cerveja Stout (M), o pH obteve médias 
estatisticamente iguais. Entre o mosto do fruto do café isolado (T5) e mosto combinado 
(MT5), e o mosto da cerveja Stout isolado (M) e o mosto combinado (MT5), o pH e acidez 
alcançaram valores de médias iguais entre as comparações após as fermentações.
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Tabela 8. Análises físico-químicas do Teste 5 dos mostos antes e após as fermentações.

Comparação 1 Comparação 2 Comparação 3

T5 M T5 MT5 M MT5

Teste 5

Antes da Fermentação

°Brix 1,00 A 13,00 A 1,0 B 6,1 B 13,00 C 6,1 C

pH 5,1 A 5,67 A 5,1 B 5,63 B 5,67 C 5,63 C

Após a Fermentação

°Brix 1,00 A 10,3 B 1,0 B 5,5 C 10,3 D 5,55 E

pH 4,68 A 5,09 A 4,68 B 4,88 B 5,09 C 4,88 C

Acidez (% m/v) 0,51 A 1,615 B 0,51 C 1,43 C 1,615 D 1,43 D

Cor 44,45 A 227,965 B 44,45 C 100,39 D 227,965 E 100,39 F

Teor Alcóolico (%) 0,38 A 2,05 B 0,38 C 1,025 D 2,05 E 1,025 F

T5: Mosto do Fruto do Café Isolado (50% Polpa de café + 50% água). M: Mosto de Cerveja Isolado. MT5: Mosto do Fruto do 
Café + Cerveja Stout (50% Mosto M de cerveja Stout + 50% Tratamento T5). Médias com letras diferentes na mesma linha 
indicam diferenças significativas entre tratamentos pelo teste t (p < 0,05). Fonte: Autor

Considerando que não foram encontrados na literatura trabalhos referentes à cerveja 
produzida com polpa do fruto do café, os dados aqui obtidos são comparados com cervejas 
com outros adjuntos. A produção de cerveja combinada com polpa do fruto do café (MT1) 
apresentou menor teor de álcool (0,41%) e o mosto do café isolado (T1) apresentou maior 
teor final de álcool (1,035%), quando utilizado a relação 50:50 de polpa de do fruto do café e 
água. Este resultado indica que maior concentração de polpa de café no mosto combinado 
diminui a eficiência da fermentação e o teor alcóolico final, enquanto que no mosto do café 
isolado há um aumento significativo na concentração final de álcool.

Os valores das concentrações de álcool da Tabela 4, 5, 6, 7 e 8 estão inferiores ao en-
contrado por Brunelli (2012), 4,29%, utilizando mel como adjunto. O aumento na produção de 
etanol com o aumento da concentração inicial de substrato no mosto cervejeiro foi verificado 
por vários autores (CUNNINGHAM e STEWART, 1998; DRAGONE et al., 2003; McCAIG 
et al., 1992; SILVA, 2005), mas os resultados das Tabelas 4, 5, 6, 7 e 8 não evidenciaram 
uma relação proporcional com a concentração de polpa do fruto do café e produção de etanol.

Com relação ao teor de sólidos solúveis, observou-se nos mostos de polpa de café 
isolado e combinado com cerveja Stout antes e após as fermentações, uma diminuição 
nos valores à medida que se adicionou menor proporção de polpa de café. Este fato pode 
ser atribuído pelo aumento do teor de água ocorrendo, portanto, diluição à medida que se 
diminui a proporção de polpa de café. Os valores de teor de sólidos solúveis da cerveja 
Stout isolada tiveram variações de 7,5 e 10,9 ºBrix, apresentando não conformidade com a 
legislação brasileira (BRASIL, 2009), que define como cerveja comum como aquela cujos 
valores de extrato primitivo situam-se entre 10,5% e 12% m/m.

É importante esclarecer a diferença entre o valor de acidez titulável e pH, onde o pri-
meiro, segundo Fontes (2005), expressa a quantidade de ácido presente numa solução, 
enquanto que o pH expressa apenas o ácido dissociado na solução. O maior valor de acidez 
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titulável do mosto do fruto do café (T2 - 7,21 %) e combinado com a cerveja Stout (MT1 - 
4,51%) foram encontrados nos testes 2 e 1, respectivamente. Os menores valores foram 
encontrados em T5 (0,51%) e MT5 (1,43%) no teste 5, indicando que o teor de polpa de 
café é um fator preponderante para determinação teor de acidez, e que os ácidos orgânicos 
presentes em maiores concentrações de polpa de café contribuíram para o aumento da 
acidez titulável influenciando na acidez da cerveja combinada e no mosto de café isolado.

O pH dos mostos combinado (MT) e isolado (T) dos frutos maduro do café antes e 
após as fermentações apresentaram menores valores no teste 1, e maiores valores no teste 
5, evidenciando que os valores encontrados para acidez total apresentam relação inversa 
com as leituras de pH. Os resultados de pH do mosto de cerveja Stout variaram entre 5,46 - 
6,01 antes da fermentação, e 4,39 - 5,16 após a fermentação. Estes valores estão próximos 
aos apresentados por SLEIMAN (2002), 5,19 a 5,60, para cerveja com xarope de malte e 
HARDWICK (1995), 5,0 a 6,0, para cervejas puro malte.

Nos mostos do fruto do café isolado (T) e combinado com cerveja Stout (MT), a cor 
apresentou níveis crescentes de intensidade, à medida que se aumentou a concentração 
da polpa do adjunto. VENTURINI FILHO (2000) e BRADEE (1977) descreveram que o uso 
de determinados tipos de adjuntos resulta em cervejas com menores intensidades de cor. 
Porém, o mosto de cerveja puro malte apresentou um valor de cor mais elevado devido a pig-
mentos provenientes da casca do malte, principalmente os polifenóis (taninos) (VENTURINI 
FILHO E CEREDA, 2001).

CONCLUSÃO

Considerando os resultados das análises físico-químicas realizadas, pode ser concluir 
que os mostos fabricados apenas com maltes apresentaram características desejáveis para a 
produção de cerveja de boa qualidade. Além disso, a polpa do fruto maduro do café apresenta 
um potencial para ser utilizado como adjunto do malte na produção de cerveja. A concen-
tração de 30% de polpa do fruto do café + 70% de água demonstrou ser um indicativo da 
melhor proporção a ser utilizada na produção de um novo estilo de cerveja, pois favoreceu 
a eficiência da fermentação resultando em um maior teor alcóolico. No entanto, a análise 
sensorial é necessária para afirmar a aceitação do novo estilo. Os conhecimentos obtidos 
através do desenvolvimento deste trabalho podem ser ampliados através de um estudo 
utilizando os resíduos gerados do processamento pós-colheita do café para a produção de 
um novo estilo de cerveja.
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RESUMO

O mercado cervejeiro tem buscado cada vez mais a utilização de novas matérias-primas, 
tecnologias e insumos, com o objetivo de trazer novos sabores e aromas à bebida. O fruto 
do café maduro apresenta substratos potenciais para processos biotecnológicos para 
a produção de bebidas alcoólicas fermentadas. O aroma da cerveja é frequentemente 
julgado como um atributo de qualidade pelos consumidores. Então uma melhor com-
preensão dos compostos voláteis da cerveja Stout combinada com o fruto do café é de 
suma importância para a tecnologia. O objetivo desta pesquisa foi identificar os com-
postos voláteis presentes na cerveja Stout com frutos do café que possam ser utilizados 
como marcadores químicos provenientes do malte e da polpa do café e traçar um perfil 
aromático do novo estilo de cerveja com fruto do café. A partir dos resultados obtidos 
foi verificado que somente o composto volátil Undecan-1-ol foi transferido das fibras 
do malte e da polpa do fruto do café para o Tratamento 1 (polpa do fruto do café 10:90 
água) e Tratamento 2 (polpa do fruto do café 40:60 água), atuando como um marcador 
na caracterização do perfil dos compostos voláteis de cerveja. Os outros compostos 
voláteis identificados possivelmente foram biotransformados como resultado da ação do 
metabolismo das leveduras. Os resultados obtidos neste trabalho auxiliarão na identifi-
cação de quais compostos voláteis do malte e polpa do fruto do café estarão presentes 
no mosto fermentado, na caracterização do perfil de aromas e padronização da qua-
lidade da cerveja.
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INTRODUÇÃO

Em 2020, o Brasil alcançou uma área de produção de café de 1.884.315,4 hectares, 
sendo as regiões centro e sul as maiores responsáveis pelo cultivo (IBGE, 2021). Um dos 
principais subprodutos gerados após o processamento pós-colheita do café é a sua polpa. 
Uma maneira interessante de agregar valor a este subproduto seria o seu uso na produção 
de novos estilos de cerveja. A partir do desenvolvimento de uma nova bebida, a compreensão 
dos compostos de aroma é de suma importância para a tecnologia cervejeira para a seleção 
de insumos e controle de qualidade do produto final (SILVA et al., 2008).

O aroma característico da cerveja é uma mistura de componentes voláteis e não volá-
teis, sendo grande parte deles oriundos das matérias-primas usadas na produção da bebida 
(KOBAYASHI e SHIOYA, 2008; TSUJI e MIZUNO, 2010). Outros componentes de aroma 
são formados durante o processo da fabricação de cerveja e dependem de etapas tecnoló-
gicas e do metabolismo da levedura (VERHAGEN, 2010; SMOGROVICOVA e DOMENY, 
1999; BRÁNYIK et al., 2008), enquanto outros são formados durante a maturação da cerveja 
(VANDERHAEGEN et al., 2003, VANDERHAEGEN et al., 2006; VANDERHAEGEN et al., 
2007; MALFLIET et al., 2008). Os compostos voláteis identificados em diferentes tipos de 
cerveja e associados com seu aroma pertencem a variados grupos químicos, incluindo diver-
sos aromáticos e alifáticos, álcoois superiores, ácidos orgânicos, hidrocarbonetos, ésteres, 
aldeídos, cetonas, substâncias terpênicas e outras (SILVA et al., 2008; SMOGROVICOVA 
e DOMENY, 1999).

Os álcoois superiores e o etanol são formados durante a fermentação alcoólica con-
tribuindo para um aroma alcoólico. Os mais predominantes álcoois superiores são n-propa-
nol e o isobutanol, 2-feniletanol, e os álcoois isoamílicos (2-metilbutanol e 3-metil-butanol) 
(BRÁNYIK et al., 2008). Ésteres são caracterizados por atribuir um aroma frutado a cerveja 
(VANDERHAEGEN et al., 2003). As categorias de compostos carbonílicos presentes na 
cerveja são aldeídos e cetonas. O acetaldeído é o principal aldeído na cerveja (KOBAYASHI 
e SHIOYA, 2008; VANDERHAEGEN et al., 2003; VANDERHAEGEN et al., 2007). Os outros 
aldeídos que influenciam significativamente no aroma da cerveja podem ser classificados 
em três grupos: aldeídos de Strecker, aldeídos de Maillard e aldeídos de oxidação de ácidos 
graxos. O aldeído de Maillard predominante é o furfural (VANDERHAEGEN et al., 2003; 
VANDERHAEGEN et al., 2007). Ácidos carboxílicos podem conferir um amargor na cerveja 
devido a sua contribuição para a diminuição do pH durante a fermentação (BRÁNYIK, 2008; 
VERHAGEN, 2010).

As principais classes dos compostos voláteis predominantes encontrados nos frutos do 
café maduro em diferentes estágios de amadurecimento foram ésteres (como éster etílico 
do ácido acético) seguidos de álcoois (por exemplo etanol, 1-propanol e 2-metil-1-propanol), 



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

294

cetonas (como 2-propanona e 3-metil-propanona) e aldeídos (como acetaldeído) (ORTIZ 
et al., 2004). Fenômenos como degradação de produtos, mudança de textura, secagem e 
perda de peso dos frutos são responsáveis pela concentração de voláteis nos frutos do café 
(TAKEOKA e FULL, 1997). MATHIEU et al. (1999) identificou somente o limoneno nos frutos 
do café verde e relataram que o C. arábica produz altos níveis de terpenos enquanto que 
o C. canephora produz altos níveis de terpenos e sesquiterpenos.

Existe uma variedade de métodos para a extração de Compostos Orgânicos Voláteis 
(COV’s). Podem ser citados aqueles que incluem destilação a vácuo, destilação e concentra-
ção simultânea dos voláteis, análises do headspace estático e dinâmico (QUEIROGA et al., 
2005), onde destaca-se a microextração em fase sólida no modo headspace (HP-SPME). 
Este método de extração se destaca por fornecer resultados suficientes para uma ampla 
faixa de concentrações e analitos, mesmo sendo de execução rápida e simples (MERKLE; 
KLEEBERG; FRITSCHE, 2015). Em paralelo a isto, a cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massa (GC-MS) é um método de escolha para a análise destes COV’s 
extraídos em diversas áreas.

Espectrometria de massa é um método de detecção para impressões digitais de COV’s 
utilizado para identificação de compostos, devido aos dados de fragmentação específicas 
gerados por esta técnica (ZANELLA et al., 2021). Técnicas de microextração em fase sóli-
da (SPME) se caracterizam por ser rápidas, simples, e sem a utilização de solventes, além 
da sua sensibilidade que fornecem resultados para uma extensa faixa de concentrações e 
analitos (MERKLE; KLEEBERG; FRITSCHE, 2015). A microextração é realizada por meio da 
utilização de uma fibra extratora podendo ser de diferentes polaridades, sendo a eficiência da 
extração relacionadas à polaridade dos compostos presentes na amostra. Estudos mostram 
que a fibra semipolar Polidimetilsiloxano/ Divinilbenzeno semipolar (PDMS/DVB) é uma das 
que apresentam melhores resultados na extração de compostos como os terpenóides (SILVA 
et al., 2021; OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2020; SILVA et al., 2019; GARCÍA et al., 2019), uma 
das principais classes responsáveis pelo flavor. A detecção dos voláteis extraídos é realizada 
por meio da cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-MS).

A composição dos voláteis emitidos por frutos do café é dominada por altos níveis de 
álcoois, principalmente etanol, em todos os estágios de amadurecimento (ORTIZ et al., 2004). 
Baseado no fato que o aroma da cerveja impacta diretamente e indiretamente na qualidade da 
cerveja, o objetivo desta pesquisa foi identificar os compostos voláteis presentes na cerveja 
Stout com frutos do café que possam ser utilizados como marcadores químicos provenientes 
do malte e da polpa do fruto do café. Além disso, traçar um perfil aromático do novo estilo 
de cerveja com fruto do café utilizando a técnica de microextração em fase sólida (SPME).
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MÉTODO

Planejamento Experimental

A fim de identificar os compostos voláteis presentes na cerveja Stout combinada com 
a polpa do fruto do café maduro foram realizados dois tratamentos que consistiram em uti-
lizar fermentações com diferentes proporções em cada ensaio experimental. O tratamento 
1 consistiu na utilização de uma proporção de 50% de mosto de cerveja Stout e 50% de 
mosto dos frutos do café maduro (polpa do fruto do café 10:90 água potável) e o tratamento 
2 consistiu na utilização de uma proporção de 50% de mosto de cerveja Stout e 50% de 
mosto dos frutos do café maduro (polpa do fruto do café 40:60 água potável).

Tabela 1. Ensaios Experimentais.

Cerveja Stout com Fermentação da Polpa dos Frutos do Café Maduro

Tratamento 1 50% Mosto de cerveja Stout + 50% Mostos dos frutos do café (polpa dos frutos do café 10:90 água)

Tratamento 2 50% Mosto de cerveja Stout + 50% Mostos dos frutos do café (polpa dos frutos do café 40:60 água)

Fonte: Autor

Obtenção do Mosto da Polpa dos Frutos do Café Maduro

A polpa de café cereja Coffea arábica L. fresca, foi cedida pela Fundação Procafé 
localizada em Varginha, MG. As amostras, logo após o despolpamento manual foram colo-
cadas em sacos plásticos e transportadas para o Laboratório de Engenharia Bioquímica do 
Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de São João del-Rei 
onde foram congeladas e armazenadas em freezer, a -18 ± 2 ºC. Os ensaios foram realizados 
nos Laboratórios de Ciência e Tecnologia de Alimentos I e Engenharia Bioquímica. O pro-
cesso de preparação do mosto de café foi realizado de acordo com a Figura 1.
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Figura 1. Fluxograma para obtenção do mosto da polpa dos frutos do café.

 Fonte: Autor

Obtenção do Mosto de Cerveja Stout

As matérias-primas foram adquiridas na empresa Casa Olec localizada em Belo 
Horizonte - MG e armazenadas a temperatura ambiente. Para a preparação dos mostos de 
cerveja Stout isolado, foram moídos a seco em moinho para cereais B 03 (marca Botini) 286 
g de malte Pilsen, 58 g de malte Roasted Barley, 39 g de malte Carrahel (Weyermann), 10 
g de malte Carrafa III, 20 g de trigo em flocos, 12 g de aveia em flocos. Em seguida, foram 
colocados em um recipiente com 1,2 L de água e aquecido até 65 ºC durante 75 minutos 
para realizar a sacarificação, após a dextrinização a 78 ºC durante 10 minutos para a ex-
tração e hidrólise dos açúcares. O mosto foi filtrado manualmente utilizando tecido organza 
e em seguida para a etapa de pasteurização foi adicionado 1,1 L de água potável e levado 
ao aquecimento durante 60 minutos a 75 ºC, sendo que aos 30 minutos de aquecimento foi 
adicionado 3,4 g de lúpulo em pellets e em 45 minutos de aquecimento adicionado 1,1 g de 
lúpulo. E em seguida resfriado.
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Figura 2. Fluxograma do processo da fabricação de cerveja Stout. 

Fonte: Autor

Obtenção do Mosto de Cerveja Stout combinado com o Mosto da Polpa dos Frutos 
do Café Maduro

Para obtenção dos dois combinados descritos na Tabela 1, foram mesclados em pro-
porções equivalentes (50:50) o mosto da cerveja Stout e o mosto da polpa do fruto do café. 
Posteriormente, os mostos combinados foram acondicionados em balões volumétricos, 
inoculados e incubados a 10 ºC em câmara incubadora B.O.D. durante 10 dias, conforme 
Figura 3. Em cada um dos dois tratamentos foram retiradas amostras em duplicata antes da 
fermentação, depois da fermentação e após a destilação dos tratamentos T1 e T2, transfe-
ridas para frascos headspaces, seladas, congeladas e armazenadas em freezer, a -18 ± 2 
ºC. No final, um total de 14 amostras foram analisadas incluindo o malte de cerveja Stout e 
a polpa do fruto do café isolados.
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Figura 3. Fluxograma para obtenção do mosto de cerveja Stout combinada com frutos do café maduro. 

Fonte: Autor

Amostragem de Microextração em Fase Sólida

Para identificar os compostos voláteis na cevada, malte e cerveja Stout com adjunto da 
polpa do café, a técnica de SPME foi empregada. Foi utilizada fibra de SPME PDMS/DVB 
(Polidimetilsiloxano/Divinilbenzeno) disponível comercialmente. A fibra foi condicionada de 
acordo com as instruções fornecidas pelo fabricante. Em cada extração, aproximadamente 2,0 
g do fermentado foi colocada em frasco de headspace com capacidade de 20 mL. Os frascos 
foram lacrados com lacre de alumínio e septo de borracha e submetidos a uma temperatura 
de extração de 60ºC com a fibra exposta por 20 minutos. Esta foi a melhor condição para 
atingir o equilíbrio da partição dos analitos entre a amostra e a fibra as quais originaram 
maior recuperação dos compostos após a análise cromatográfica. No modo headspace, a 
fibra é colocada logo acima do volume da matriz (PAWLISZYN et al., 1997; KATAOKA et al., 
2000; SILVA et al., 2019; VIANA et al., 2018).

As análises foram realizadas por um cromatógrafo a gás Trace GC Ultra (Thermo 
Scientific, San Jose, CA) acoplado a espectrômetro de massas Polaris Q (Thermo Scientific, 
San Jose, CA) com analisador do tipo íon-trap, instalado no Laboratório de Espectrometria 
de Massas do Departamento de Química - UFMG. As condições foram definidas para o 
cromatógrafo a gás durante as análises: temperatura do injetor, 250 ºC; injeção em modo 
splitless; splitless time, 5 minutos; temperatura da fonte de íons, 200 ºC; temperatura da 
interface, 275 ºC; aquecimento com temperatura programada (40 ºC/3min, em seguida, um 
gradiente de 8 ºC/min até 100 ºC/2min, um gradiente de 15 ºC/min até 180 ºC/2min e em 
seguida 18 ºC/min até 245 ºC/3min. A coluna cromatográfica utilizada foi a coluna capilar TR-
1MS (100% dimetilpolisiloxano; 30 m x 0,25 mm d.i. x 0,25 m), com gás hélio como gás de 
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arraste a um fluxo constante de 1 mL/min. O índice RSI que consiste em um fator numérico 
de comparação entre compostos desconhecidos e compostos da biblioteca de espectros 
de massas foi fornecido pela busca nas bibliotecas NIST/EPA/NIH e usado na identificação 
dos compostos voláteis. Foi considerado como satisfatório um valor superior a 600. Para 
os produtos fermentados os compostos voláteis identificados foram relacionados com com-
postos presentes na biblioteca de espectros de massas com probabilidade aceitável ou RSI 
elevado (superior a 600).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 2 são apresentados os compostos voláteis anidrido do anidrido ácido pro-
panóico; undecan-1-ol, ácido 1,2-benzenodicarboxílico, ácido dodecanóico, furfural e 3-me-
tilbutan-1-ol que foram identificados no malte e na Figura 4 seu respectivo cromatograma.

Figura 4. Cromatograma do malte de cerveja Stout. 

Fonte: Autor

Tabela 2. Identificação dos compostos voláteis do malte de cerveja Stout, fibra PDMS/DVB.

Compostos Voláteis Tempo de Retenção (min) % Área relativa RSI

Anidrido Ácido Propanóico 18,08 50 918

Undecan-1-ol 22,65 7 677

Ácido 1,2-benzenodicarboxílico 22,25 13 821

Ácido Dodecanóico 23,19 7 644

Furfural 24,55 8 634

3-metil-butan-1-ol 25,25 15 688

Fonte: Autor

Diversos trabalhos identificaram os mesmos compostos voláteis presentes neste estudo 
em diferentes tipos de cervejas. Pothou et al. (2013) identificaram o ácido propanóico inves-
tigando os constituintes voláteis da cerveja usando resina de adsorção e GC/MS. O ácido 
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1,2-benzenodicarboxílico foi identificado em cervejas industriais e artesanais de vários estilos 
e origens por Rossi et al. (2014). Os ácidos carboxílicos são capazes de influenciar o sabor 
da cerveja, sendo que ácidos orgânicos de cadeia curta contribuem para a diminuição do pH 
durante a fermentação e amargor para a cerveja (BRÁNYIK et al., 2008; VERHAGEN, 2010). 
Ácidos graxos de cadeia média em cerveja são compostos indesejáveis para a estabilidade 
da espuma da cerveja e sabor (SMOGROVICOVA e DOMENY, 1999).

Undecan-1-ol, pertencente aos álcoois superiores, também foram encontrados por Silva 
et al. (2008) em quantidade significativa quando analisado o perfil volátil de cervejas. Os ál-
coois são formados durante a fermentação da cerveja e são importantes para o sabor e cheiro 
característico das cervejas (LIMBERGER et al., 2002). O ácido dodecanóico foi identificado 
por Herrmann et al. (2010) em componentes voláteis de cervejas frescas e Rossi et al. (2014) 
encontraram em cervejas industriais e artesanais de vários estilos e origens.

O furfural foi identificado por Pothou et al. (2013) em três principais classes de cerveja 
comerciais (Pilsen, Ale e Lambic) e correlacionaram esse composto com produtos de reação 
de Maillard com base em estudos anteriores (KUNCHEVA e OBRETENOV, 1996). Furfural é 
um composto volátil indesejável devido ao seu odor e sabor desagradável característico de 
uma cerveja envelhecida (SHIMIZU et al., 2001). Yahya et al. (2014) verificaram que produ-
tos torrados produzidos com baixos níveis de umidade e elevada temperatura de torrefação 
provocam um aumento significativo dos níveis de furfural na cevada torrada e no malte preto.

Dong et al. (2013) identificaram 1-butanol-3-metil como um dos álcoois presente na ce-
vada durante a maltagem. Segundo De Schutter et al. (2008), 3-metil-butanol são compostos 
presentes no malte e importantes para o aroma da cerveja. Rossi et al. (2014) identificaram 
3-metilbutan-1-ol em cervejas industriais e artesanais de vários estilos e origens, conferindo 
um sabor frutados à bebida (BRÁNYIK et al., 2008).

Na Tabela 3 são apresentados os compostos voláteis ácido 3-metilpropanóico; unde-
can-1-ol, metil éster do ácido octadecanóico, furfural e 3-Metilbutan-1-ol identificados na 
polpa dos frutos do café maduro em seu cromatograma apresentado na Figura 5.
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Figura 5. Cromatograma da polpa dos frutos do café. 

Fonte: Autor

Tabela 3. Identificação dos compostos voláteis dos frutos do café maduro, fibra PDMS/DVB.

Compostos Voláteis Tempo de Retenção (min) % Área relativa RSI

Ácido 3-metilpropanóico 18,08 53 918

Undecan-1-ol 22,65 7 677

Metil éster do ácido octadecanóico 23,19 7 644

Furfural 23,98 18 648

3-Metilbutan-1-ol 25,25 16 688

Fonte: Autor

Os compostos voláteis que foram identificados na polpa do fruto e no café torrado por 
diversos autores pertencem a diferentes grupos químicos. As classes predominantes des-
ses compostos voláteis são: aldeídos, cetonas, álcoois e ésteres metílicos. Agresti (2006) 
identificou o composto volátil dibutilftalato em amostras de café comercial e café cru. Oliveira 
et al. (2014) identificaram em águas residuais do processamento do café solúvel o composto 
volátil undecan-1-ol.

O ácido propanóico está entre um dos principais ácidos carboxílicos voláteis encontra-
dos no café torrado (ROSCULET, 1969; VAN STRATEN et al., 1985). Segundo De Maria et al. 
(2000), os principais ácidos carboxílicos voláteis encontrados no café torrado são o ácido 
acético, o ácido fórmico e o ácido propanóico. Agresti (2006) identificou o ácido propanóico 
em café verde submetido a torrefação e no café comercial. Ortiz et al. (2004) ao investigar os 
compostos voláteis dos frutos do café em diferentes estágios de amadurecimento detectou 
maior quantidade do composto ácido propanóico em estágio sobremaduro do fruto do café.

O furfural pertencente ao grupo dos furanos, já foi identificado por vários autores (DE 
MARIA et al., 1999; MONDELLO et al., 2005). Agresti (2006) identificou o furfural nos ca-
fés cru, sadio, preto, verde e ardido diferentes tempos de torrefação e também em café 
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comercial. Os furanos contribuem consideravelmente para as características sensoriais do 
café torrado (VITZTHUM, 2001), especialmente o furfural encontrado em grande quantidade 
(55-70 mg/kg) (DE MARIA et al., 1999).

Agresti (2006) identificou o composto volátil metil éster do ácido octadecanóico, em 
café ardido, café torrado, café preto em diferentes condições de torrefação e na fibra do 
café cru. Ortiz et al. (2004) ao analisar os frutos do café maduro identificaram também o 
comporto 1-butanol, 3-metil.

Nas Tabelas 4 e 5 são apresentados os compostos voláteis identificados antes e após 
a fermentação da cerveja Stout combinada com a polpa dos frutos do café maduro, referen-
tes ao Tratamento 1 e Tratamento 2, o e seus respectivos cromatogramas demonstrados 
nas Figuras 6 e 7.

Figura 6. Cromatogramas do Tratamento 1 antes e depois da fermentação e após a destilação. A) Tratamento 1 antes da 
fermentação. B) Tratamento 1 depois da fermentação. C) Tratamento 1 após a destilação. 

Fonte: Autor
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Tabela 4. Identificação dos compostos voláteis de cerveja Stout com fermentação dos frutos do café maduro (Tratamento 
1).

Compostos Voláteis Tempo de Retenção (min) % Área relativa RSI

Antes da Fermentação

1-Metiletilbenzeno 14,73 8 663

1-Metil-4 (1-metiletilideno)-cicloexano /15,1 30 767

Anidrido do ácido propanóico 15,61 6 822

Benzilbenzoato 16,85 14 654

2-propin-1-ol 19,77 17 767

Álcool oleílico 21,64 11 709

Undecan-1-ol 22,75 14 670

Depois da Fermentação

Anidrido do ácido propanóico 15,61 4 857

2-Propin-1-ol 19,77 45 779

Ácido nonanóico 20,45 8 703

Álcool oleílico 21,64 16 694

Furfural 21,98 12 662

Undecan-1-ol 22,75 16 684

Após a Destilação

Anidrido do ácido propanóico 15,62 3 847

2,4-Dimetilfenol 18,67 18 616

2-Propin-1-ol 19,77 54 803

Ácido monanóico 20,47 4 710

Álcool oleílico 21,64 11 675

Undecan-1-ol 22,75 11 66

Fonte: Autor

Figura 7. Cromatogramas dos Tratamentos 2 antes e depois da fermentação e após a destilação. A) Tratamento 2 antes 
da fermentação. B) Tratamento 2 depois da fermentação. C) Tratamento 2 após a destilação. 

Fonte: Autor
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Tabela 5. Identificação dos compostos voláteis de cerveja Stout com fermentação dos frutos do café maduro (Tratamento 
2).

Compostos Voláteis Tempo de Retenção (min) % Área relativa RSI

Antes da Fermentação

1-metil-4 (1-metiletilideno)-cicloexano 15,10 4 769

Anidrido do ácido propanóico 15,61 4 785

Benzilbenzoato 16,86 4 633

2-propin-1-ol 19,77 36 802

Ácido nonaico 20,45 3 713

Eucaliptol 21,40 8 605

Álcool oleílico 21,63 17 704

Undecan-1-ol 22,74 26 685

Depois da Fermentação

Benzeno (1-metiletil) 14,73 2 649

1-metil-4-(1-metiletilideno)-Cicloexeno 15,11 7 779

Anidrido do ácido propanóico 15,62 4 760

Furfural 16,65 4 728

Benzilbenzoato 16,86 6 689

2-propin-1-ol 19,77 19 715

Álcool oleílico 20,27 10 786

Ácido nonaico 20,45 28 723

Undecan-1-ol 22,75 19 686

Após a Destilação

1-metil-4-(1-metil etilideno)-cicloexeno 14,29 3 734

Ácido propanóico 15,62 3 860

Benzilbenzoato 16,88 10 649

2-Propin-1-ol 19,77 35 831

Ácido nonanóico 20,45 4 712

Álcool oleílico 21,64 22 703

Undecan-1-ol 22,75 23 677

Fonte: Autor

Analisando as Tabelas 4 e 5, verificou-se que somente o composto volátil undecan-
-1-ol foi transferido das fibras do malte e da polpa do fruto do café para o Tratamento 1 e 
Tratamento 2. O composto undecan-1-ol pode atuar então como um marcador na caracte-
rização do perfil dos compostos voláteis de cerveja. O undecan-1-ol pertence à classe dos 
álcoois superiores e são importantes como precursores de ésteres ativos contribuindo para 
o aroma típico da cerveja (PINHO et al., 2006).

Os outros compostos voláteis identificados nas Tabelas 4 e 5 possivelmente foram 
biotransformados como resultado da ação do metabolismo das leveduras. A identificação 
dos principais metabolitos secundários dos compostos voláteis é importante, uma vez que 
fornece a identidade principal e aroma característico da bebida sendo útil para traçar o perfil 
dos compostos voláteis da cerveja Stout com polpa do café.

As substâncias voláteis da cerveja são muito importantes já que correspondem aos 
maiores contribuintes para a qualidade do produto final. É importante conhecer o padrão 
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cromatográfico característico da cerveja para identificar mudanças na composição dos volá-
teis durante as etapas do processamento ou armazenamento. Além disso, o monitoramento 
da alteração do perfil de voláteis é essencial tanto para a indústria como para o consumidor.

Nesse sentido, a análise dos compostos aromáticos pode se tornar um meio extrema-
mente útil e eficaz capaz de padronizar a qualidade da bebida e permitir a caracterização 
dos perfis voláteis de cervejas de acordo com a composição e intensidade dos compostos 
químicos voláteis.

CONCLUSÃO

Na identificação dos compostos voláteis provenientes do malte e da polpa do café 
foi identificado na cerveja Stout combinada com o fruto do café o composto Undecan-1-ol 
como um marcador volátil. Este composto é considerado um importante álcool superior para 
a composição do aroma da cerveja. Os outros compostos voláteis identificados na bebida 
combinada foram possivelmente biotransformados pela ação das leveduras.

Há um conhecimento limitado dos voláteis presentes nos frutos do café maduro e nas 
bebidas fermentadas derivadas do café. Tendo em vista o crescimento do mercado nacio-
nal e internacional é importante para a indústria cervejeira conhecer o perfil dos voláteis da 
cerveja Stout com frutos do café maduro e identificar no seu controle de qualidade quais são 
os fatores a controlar na tecnologia cervejeira e no armazenamento para definir e padronizar 
o seu aroma, uma vez que estes compostos estão diretamente relacionados à percepção 
final do consumidor em relação ao produto.

Os resultados obtidos neste trabalho auxiliarão na identificação de quais compostos 
voláteis do malte e polpa do fruto do café estarão presentes no mosto fermentado e a ca-
racterização do perfil de aromas da cerveja combinada, uma vez que a qualidade da cerveja 
é principalmente julgada com base no seu perfil de sabor e aroma.
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RESUMO

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do processamento com calor 
seco e calor úmido sobre o perfil de antioxidantes naturais e atividade antioxidante em 
folhas de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata Mill.). Metodologia: As folhas das hortaliças 
foram coletadas no período da manhã, lavadas, sanitizadas (solução de cloro ativo a 200 
ppm) e separadas em três grupos destinados aos tratamentos: aplicação de calor úmido 
(cocção hidrotérmica a 100 ºC por 4 minutos), aplicação de calor seco (70 ºC por 8 horas) 
e controle (material in natura). Foram avaliadas as características de sólidos solúveis 
totais, sólidos totais, pH, acidez total titulável, compostos fenólicos totais, flavonoides 
totais, antocianinas totais, atividade antioxidante e o perfil químico, que consistiu na 
obtenção de fingerprints empregando-se o paper spray PS/MS. Resultados: O teor de 
sólidos solúveis totais diminuiu com o calor úmido, assim como os sólidos totais. O teor 
de compostos fenólicos totais aumentou calor úmido (12,43 ± 0,98 g EAG 100 g–1 amos-
tra seca) e com o calor seco diminuiu (4,25 ± 0,93 g EAG 100 g–1 amostra seca). Houve 
uma diminuição drástica no teor de flavonoides totais e antocianinas totais nas folhas 
processadas com calor seco (132,67 ± 20,28 mg 100 g–1 amostra seca e 19,70 ± 3,34 
mg CG 100 g–1 amostra seca, respectivamente). A atividade antioxidante diminuiu em 
ambos os processamentos, sendo esta, maior nas folhas de ora-pro-nóbis processadas 
com calor seco (0,82 ± 0,0033 µmol ET g–1 amostra seca). Conclusão: O processamen-
to das folhas de ora-pro-nóbis com calor seco causou a diminuição drástica do teor de 
compostos fenólicos e atividade antioxidante, quando comparado com o calor úmido, 
que causou um efeito menos pronunciado dessas características em relação às folhas 
in natura. O perfil químico das folhas não foi afetado pelo processamento, exceto para 
os compostos 4,5-dimetil-2,6-octadieno, que foi detectado apenas nas folhas in natura 
e o metanoato de ácido linolênico, que não foi detectado nas folhas processadas com o 
calor seco. Conhecer o efeito do processamento em alimentos é de extrema importância 
para se entender o comportamento de compostos que atuam de forma benéfica na saúde 
humana, identificar o melhor meio de processá-los e também de consumi-los.
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INTRODUÇÃO

A espécie Pereskia aculeata Mill., reconhecida regionalmente como alimento e tam-
bém como planta medicinal é considerada uma alternativa alimentícia e uma diversificação 
cultural na atividade agrícola, principalmente para agricultura familiar e populações urbana 
e rural de baixa renda (DE ALMEIDA et al., 2016). O desconhecimento das propriedades 
desta hortaliça por parte da população, faz com que seja subutilizada (BACCHETTA et al., 
2016; MENENDEZ-BACETA et al., 2017).

Pertencente à família Cactaceae, o ora-pro-nóbis, como é mais conhecida no Brasil, 
detém grande quantidade de fibras (39%) e proteínas (28%) em suas folhas, além quan-
tidades significativas de ferro e cálcio (KAZAMA et al., 2012; SOUZA et al., 2021; VIANA 
et al., 2015), sendo estes, teores iguais ou até maiores do que se pode encontrar em outras 
hortaliças folhosas (DE FREITAS et al., 2021; KINUPP & BARROS, 2008; LISE et al., 2021; 
TAKEIT et al., 2009; VIANA et al., 2015).

Não se detendo apenas ao consumo in natura, o ora-pro-nóbis também pode ser introdu-
zido em diversos outros pratos como bolos, pães, macarrão e sorvetes (MARTINEVSKI et al., 
2013; MAZON et al., 2020; ROSA et al., 2020). Também, a mucilagem provida das folhas 
desta planta pode ser utilizada em formulações de alimentos como agentes espessantes, 
agentes gelificantes e emulsificantes, além da produção de biofilmes (AMARAL et al., 2018; 
CONCEIÇÃO et al., 2014; JUNQUEIRA, 2018; LISE et al., 2021; OLIVEIRA et al., 2019).

A grande quantidade de componentes nutricionais presentes em espécies do gênero 
Pereskia torna este grupo uma importante fonte nutricional aliada à saúde, proporcionando 
maior qualidade de vida da população que as consome (DUARTE & HAYASHI, 2005; MARTIN 
et al., 2017; PINTO & SCIO, 2014). Medicinalmente são usadas para fins de ação antino-
ciceptiva, antiinflamatória, antissifilítico e cicatrizante (BARBALHO et al., 2016; DUARTE & 
HAYASHI, 2005; MASSOCATTO et al., 2021; ROSA & SOUZA, 2003; SARTOR et al., 2010; 
SILVA & FONSECA, 2016; SILVA JÚNIOR et al., 2010). O extrato do óleo essencial da es-
pécie, apresenta resultados eficientes no potencial antimicrobiano em um amplo espectro 
(DO CARMO PIMENTA et al., 2020; SOUZA et al., 2016).

Os compostos bioativos que promovem ação protetora nos organismos estão rela-
cionados com as suas propriedades antioxidantes, dentre eles os compostos fenólicos, 
carotenoides, vitaminas A, C e E (MELO et al., 2006; NAMIKI, 1990). Tais antioxidantes 
naturalmente presentes nas hortaliças contribuem de forma positiva para a saúde, sendo, 
portanto, o seu consumo amplamente recomendado. Os compostos fenólicos compõem a 
classe de fitoquímicos com maior expressão presentes no ora-pro-nóbis (AGOSTINI-COSTA 
et al., 2012; PINTO et al., 2012). Estes compostos estão associados à redução do risco 
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da ocorrência de doenças degenerativas, como o câncer, diabetes e o mal de Alzheimer 
(BARBALHO et al., 2016; CORRÊA et al., 2018)

Com isso, aumenta-se também a importância de compreender melhor a estabilidade 
desses compostos em alimentos, frente ao processamento a que são submetidos antes 
do consumo, já que, segundo Torres (2009), o processamento irá alterar a matriz do pro-
duto original, consequentemente tendo efeito sobre os teores dos fitoquímicos presentes 
neste. A influência do processamento sobre os compostos bioativos, ainda são pouco es-
tudados, sendo, oportuno é o conhecimento da relação processamento e preservação teor 
de antioxidantes naturais no alimento (CAMPOS et al., 2008; NASCIMENTO et al., 2014), 
especialmente pelo fato do crescente consumo de alimentos industrializados ou processados 
de diversas maneiras, despertando, o interesse na qualidade desses produtos.

O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do processamento térmico com calor 
seco e calor úmido sobre o perfil químico por paper spray PS/MS, atividade antioxidante e 
características das folhas de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata Mill.).

MATERIAL E MÉTODOS

Coleta e preparo do material vegetal

Foram utilizadas folhas de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata Mill.) (Figura 1) colhidas 
no Banco de Hortaliças da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) 
– Fazenda Santa Rita, situada em Prudente de Morais - MG (19°27’13.9”S 44°09’25.7”O), 
proveniente de cultivo realizado sem a aplicação de defensivos agrícolas.

As folhas da hortaliça foram colhidas ao acaso, buscando-se uma padroni-
zação por tamanho.

Figura 1. Folhas de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata Mill.) colhidas no Banco de Hortaliças Não Convencionais, Unidade 
Regional Epamig Centro Oeste em Prudente de Morais – MG.

Fonte: Autores 2021
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Caracterização das amostras

As folhas foram coletadas no período da manhã e transportadas sob refrigeração para 
o Laboratório de Conservação de Alimentos da Universidade Federal de São João del-Rei, 
Campus Sete Lagoas em Sete Lagoas/MG, onde foi conduzido o experimento.

As folhas foram lavadas em água corrente e separadas em três partes, a saber, uma 
parte foi mantida in natura (controle) reservada para as análises comparativas com as folhas 
submetidas aos processamentos térmicos: aquecimento hidrotérmico e ao calor seco.

Processamento com aplicação de calor seco

Parte das folhas (60 gramas) de ora-pro-nóbis foram submetidas inteiras ao calor seco 
utilizando um desidratador de cabine (Pardal PE 60), com circulação forçada de ar onde 
permaneceram a 70°C, por 8 horas. Após a desidratação as folhas foram trituradas manual-
mente com o auxílio de um gral e pistilo.

Processamento com aplicação de calor úmido

Parte das folhas (60 gramas) foram submetidas inteiras ao aquecimento hidrotérmico, 
onde foram imersas em 1 litro de água a 100°C durante 4 minutos.

O experimento foi conduzido com cinco repetições e todas as análises foram fei-
tas em triplicata.

Sólidos solúveis totais

Os teores de sólidos solúveis totais foram determinados conforme metodologia descrita 
pela AOAC (2016). As amostras foram trituradas, filtradas e colocadas sobre prisma de um 
refratômetro digital Reichert, R2 Mini com compensação interna de temperatura. Os resul-
tados foram expressos em °Brix.

Sólidos totais

Cerca de 2 g das amostras homogeneizadas foram submetidas à temperatura de 105°C 
em estufa de esterilização e secagem FANEM 515 por 48 horas. A porcentagem de sólidos 
totais foi obtida pela diferença entre as massas inicial e final (após a estufa) das amostras, 
conforme protocolo da AOAC (2016).
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Potencial hidrogeniônico (pH)

O valor de pH foi determinado por potenciometria com o auxílio de um pHmetro digital 
Tekna T-1000, através da imersão direta do eletrodo na amostra homogeneizada com 50 
mililitros de água destilada (AOAC, 2016).

Acidez total titulável

Para determinação da acidez total titulável usou-se uma solução de NaOH 0,1 N como 
padrão e fenolftaleína como indicador, com assistência de pHmetro. Os resultados foram 
expressos em gramas de ácido cítrico por 100 gramas de amostra fresca (AOAC, 2016). A aci-
dez total titulável foi calculada através da Equação 1.

          Equação 1

Onde: V = Volume gasto da solução de NaOH (litros), N = Normalidade da solução de 
NaOH, F = Fator de correção obtido da padronização do NaOH, Eq. = Equivalente ácido 
cítrico e M = Massa da amostra (gramas).

Compostos fenólicos totais

O conteúdo de compostos fenólicos totais foi determinado pelo método Folin-Ciocalteau 
(Singleton et al., 1999) com comparação de uma curva de calibração construída com ácido 
gálico. A absorbância foi lida em espectrofotômetro FENTO 700S a 740 nanômetros. Os re-
sultados foram expressos em miligramas de equivalentes de ácido gálico (EAG) por 100 
gramas de amostra em base seca. O teor de compostos fenólicos totais foi calculado apli-
cando-se a Equação 2.

          Equação 2

Onde: ABS = Absorbância da amostra e CF = Compostos fenólicos totais.

Flavonoides totais

A análise do conteúdo total de flavonoides foi realizada seguindo-se o método de 
Francis (1982). A absorbância foi lida em espectrofotômetro SHIMADZU UV-1800 a 374 na-
nômetros. Os resultados foram expressos em miligramas de flavonoides por 100 gramas de 
amostra em base seca. O teor de flavonoides totais foi calculado aplicando-se a Equação 3.

         Equação 3
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Onde: ABS = Absorbância da amostra, FT = Flavonoides totais e M = Massa da 
amostra (gramas).

Antocianinas totais

A análise do conteúdo de antocianinas foi realizada seguindo-se o método de Francis 
(1982). A absorbância foi lida em espectrofotômetro SHIMADZU UV-1800 a 535 nanôme-
tros. Os resultados foram expressos em miligramas de cianidina-3-glicosidio (CG) por 100 
gramas de amostra em base seca. O teor de antocianinas totais foi calculado através da 
aplicação da Equação 4.

         Equação 4

Onde: ABS = Absorbância da amostra, AT = Antocianinas totais e M = Massa (gramas).

Avaliação da atividade antioxidante

A atividade antioxidante foi determinada pelo método DPPH (2,2-difenil-1-picril-hi-
drazila), baseado no sequestro dos radicais livres por antioxidante, segundo o método de 
Brand-Williams et al. (1995).

Pesou-se cerca de 0,2 miligramas de amostra e adicionou-se 15 mililitros de metanol 
acidificado com 1% HCL, em seguida, foram agitados na incubadora Shaker Novatécnica 
a 150 rpm por 2 horas. Posteriormente, 10 mililitros desse conteúdo foi transferido para um 
tubo Falcon e este foi centrifugado a 3000 rpm por 15 minutos. Uma alíquota de 0,1 mililitros 
do sobrenadante foi transferida para um tubo de ensaio, onde se adicionou 2,9 mililitros do 
radical de trabalho. Após a reação das soluções ao abrigo de luz (30 minutos), realizou-se 
a leitura em espectrofotômetro a 515 nanômetros. Os resultados foram calculados através 
da Equação 5 e expressos em µmol de equivalente trolox por grama de amostra em base 
seca (µmol ET/ g amostra).

          Equação 5

Onde: ∆ABS = Absorbância do branco – absorbância da amostra, b = coeficiente linear, 
a = coeficiente angular, V = Volume utilizado na extração (litros), M = Massa da amostra 
(gramas) e D = Diluição.



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

316

Avaliação qualitativa do perfil químico por paper spray

A análise do perfil químico das amostras foi realizada usando um espectrômetro de 
massas LCQ Fleet (Thermo Scientific, São José, CA, EUA) equipado com uma fonte de 
ionização por paper spray. Foi realizado em triplicata em modos de ionização positivo e 
negativo, segundo Silva et al. (2019).

Nesta análise, o papel cromatográfico foi cortado em uma forma de triângulo equilátero 
(1,5 centímetros) e posicionado na frente da entrada do espectrômetro de massas. Este 
papel foi suportado por um conector de metal e posicionado a 0,5 centímetros de distância 
com o auxílio de uma plataforma móvel (XYZ).

Este aparelho foi conectado a uma fonte de alta tensão do espectrômetro através de 
um fio de cobre. Por fim, 2,0 µL do extrato metanólico da amostra foi aplicado na borda dos 
triângulos, foram adicionados 40,0 µL de metanol transferido para o papel cromatográfico e 
a fonte de tensão foi conectada para aquisição de dados. Para as análises, o instrumento foi 
operado a uma tensão de – 3,0 kV (modo de ionização negativa); tensão capilar de 40 V; tem-
peratura do tubo de transferência de 275 ° C; voltagem de lentes de tubo de 120 V; e faixa de 
massa de 100 a 1000 m/z (modo de ionização negativa). Os íons e seus fragmentos obtidos 
nesta análise foram identificados com base nos dados descritos na literatura. Energias de 
colisão usadas para fragmentar os compostos variaram de 15 a 40 V.

A análise de cada amostra foi realizada em triplicata e a presença do composto foi 
levada em consideração quando apareceu em pelo menos duas vezes, a ausência quando 
não apareceu ou quando apareceu uma única vez na triplicata.

Análise de dados

Para a análise estatística foi realizado o delineamento inteiramente casualizado (DIC), 
com 5 repetições. As avaliações foram realizadas em triplica. A verificação dos pressupostos 
de normalidade e homogeneidade das variâncias foi feita pelos testes de Shapiro-Wilk e 
Levene. Os dados provenientes de todas as análises foram submetidos à análise de variân-
cia (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey com 5% de probabilidade (p < 
0,05), utilizando o software SISVAR 5.6.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Características físico-químicas

Os valores de sólidos solúveis totais, sólidos totais, pH e acidez total titulável das folhas 
de ora-pro-nóbis in natura e após os processamentos térmicos estão dispostos na Tabela 1.
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Tabela 1. Valores médios dos parâmetros de sólidos solúveis totais (SST, °Brix), sólidos totais (ST, %), pH e acidez total 
titulável (ATT, g ác. cítrico 100 g–1 de amostra fresca) das folhas de ora-pro-nóbis in natura e pós processamento (média 

± desvio padrão).

Processamento
Parâmetro

SST ST pH ATT

In natura 7,37 ± 0,30a 15,60 ± 1,09b 5,07 ± 0,28a 0,11 ± 0,0066b

Calor úmido 5,87 ± 0,27b 10,01 ± 0,16c 5,10 ± 0,12a 0,18 ± 0,0042a

Calor seco N. r. 78,94 ± 1,79a 5,11 ± 0,21a 0,14 ± 0,0038a

CV (%) 12,65 25,76 2,56 10,54

N. r. = Não realizado. CV = Coeficiente de variação. Médias seguidas de mesma letra minúscula nas colunas não diferem 
significativamente entre si, ao nível de significância 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Fonte: Autores.

As folhas de ora-pro-nóbis mostraram se detentoras de grande quantidade de sólidos 
solúveis, sendo mais altos do que nos seus frutos, nos quais, Silva et al. (2018) analisaram 
o teor de SST em diferentes estágios de maturação e apontaram maiores teores para os 
frutos maduros (5,65 °Brix). Após o processamento das folhas de ora-pro-nóbis com o calor 
úmido, o teor de sólidos solúveis reduziu em 1,5 °Brix, sendo ainda, teores mais elevados 
do que nos frutos maduros descritos por Silva et al. (2018).

Ao realizar uma caracterização química de duas espécies do gênero Pereskia, De Almeida 
(2014) relatou o 12,46% de sólidos totais para folhas de Pereskia aculeata, sendo pouco 
menor do que o teor relatado neste trabalho para as folhas in natura.

O processamento das folhas de ora-pro-nóbis com o calor seco diminuiu o teor de 
umidade da amostra, já que houve a evaporação da água presente nos tecidos foliares da 
hortaliça devido às próprias condições do processamento. Já nas folhas de ora-pro-nóbis 
submetidas ao processamento com calor úmido, observou-se uma perda de água significa-
tivamente superior em relação às folhas da hortaliça in natura (5,59 %), conforme pode ser 
observado na Tabela 1, porém, ainda mantendo a água como o seu principal componente.

Compostos bioativos e atividade antioxidante

As folhas de ora-pro-nóbis submetidas ao processamento com calor úmido, apre-
sentaram aumento de 29,84% em seus teores de compostos fenólicos totais, chegando 
a 12,43 ± 0,98 g EAG 100 g–1 amostra seca. Já as folhas de ora-pro-nóbis submetidas ao 
processamento utilizando calor seco, tiveram uma redução de pouco mais da metade de 
seus compostos fenólicos totais, sendo detectado um total de 4,25 ± 0,93 g EAG 100 g–1 
amostra seca (Tabela 2).



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

318

Tabela 2. Valores médios dos conteúdos de compostos fenólicos totais (CFT, mg EAG 100 g–1 amostra em base seca), 
flavonoides totais (FT, mg 100 g–1 amostra em base seca) e antocianinas totais (AT, mg cianidina-3-glicosídeo 100 g–1 

amostra em base seca) das folhas de ora-pro-nóbis in natura e pós processamento (média ± desvio padrão).

Processamento
Parâmetro

CFT FT AT

In natura 8720 ± 710b 1215,90 ± 201,35a 117,23 ± 19,32a

Calor úmido 12430 ± 980a 1152,47 ± 197,82a 90,05 ± 12,89b

Calor seco 4250 ± 930c 132,67 ± 20,28b 19,70 ± 3,34c

CV (%) 11,56 27,76 25,33

CV = Coeficiente de variação. Médias seguidas de mesma letra minúscula nas colunas não diferem significativamente entre 
si, ao nível de significância 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Fonte: Autores.

Houve uma retenção de 94,78% dos flavonoides totais e 76,81% das antocianinas 
totais nas folhas submetidas ao calor úmido, e 10,91% dos flavonoides totais e 16,80% das 
antocianinas totais nas folhas submetidas ao calor seco, o que mostra que as folhas sub-
metidas ao calor por um maior período de tempo, têm grande parte de seus constituintes 
fenólicos perdidos.

Tsantili et al. (2010), afirmaram que com os danos sofridos pelas hortaliças submetidas 
aos processamentos, as membranas das células são rompidas, o que leva ao extravasa-
mento de seus conteúdos, consequentemente, levando a diminuição do teor de compostos 
bioativos nas folhas da hortaliça processada.

Sultana et al. (2008), estudando a influência de diferentes métodos de cocção sobre o 
conteúdo de fenólicos totais e atividade antioxidante de espinafre, cenoura, nabo, repolho, 
ervilha e couve-flor mostram que os conteúdos de compostos fenólicos tiveram um decrés-
cimo após a cocção, chegando até 80% de perdas. As folhas de ora-pro-nóbis in natura e 
submetidas ao aquecimento hidrotérmico não apresentaram diferença nos conteúdos de 
flavonoides totais (Tabela 2).

O processo de cozimento é relatado por desestabilizar a matriz de compostos pre-
sentes no interior das células vegetais, podendo haver perdas por lixiviação. A fervura da 
água pode fazer com que haja perdas destes compostos para a água de cocção devido a 
polaridade das moléculas, o que pode explicar o decréscimo nos teores de antocianinas 
totais incrementados pela degradação e também dos sólidos solúveis totais (Tabela 1) nas 
folhas de ora-pro-nóbis submetidas ao processamento hidrotérmico (LIMA et al., 2017; 
PALERMO et al. 2014).

Ambos os processamentos afetaram a atividade sequestradora de radicais livres ne-
gativamente. Esta, foi drasticamente reduzida nas folhas processadas com o calor seco, 
já nas folhas processadas com o calor úmido, a redução foi menor (Tabela 3). Da mesma 
forma, verificou-se uma menor retenção dos compostos bioativos das folhas submetidas ao 
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calor seco, em relação às folhas in natura (Tabela 2) e isso interferiu diretamente sobre à 
capacidade antioxidante.

Tabela 3. Valores médios da atividade antioxidante (AA, µmol ET/g amostra seca) das folhas de ora-pro-nóbis in natura 
e pós processamento (média ± desvio padrão).

Processamento AA

In natura 20,00 ± 1,29a

Calor úmido 12,03 ± 0,41b

Calor seco 0,82 ± 0,0033c

CV (%) 13,56

CV = Coeficiente de variação. Médias seguidas de mesma letra minúscula nas colunas não diferem 
significativamente entre si, ao nível de significância 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Fonte: Autores.

Os teores de compostos bioativos apresentaram maior retenção quando submetidos 
ao calor úmido, refletindo em sua atividade antioxidante. Mesmo empregando uma maior 
temperatura (100 ºC) durante o aquecimento hidrotérmico, as folhas de ora-pro-nóbis foram 
submetidas por menor tempo ao calor (4 minutos). Já as folhas processadas com o calor 
seco foram expostas durante 8 horas à uma menor temperatura (70ºC). Assim, preparos 
envolvendo o processamento hidrotérmico nestas condições, podem levar à menores perdas.

O tratamento térmico pode ter efeito sobre a capacidade antioxidante já que promove a 
destruição e/ou oxidação de compostos com tal potencial (MAZZEO et al., 2011, RAJAURIA 
et al., 2010). Além disso, tanto o incremento da temperatura quanto o tempo de perma-
nência a qual as folhas são submetidas, pode fazer com que haja certa desestabilização 
das células vegetais, fazendo com que a disponibilidade destes compostos seja alterada 
(GLISZCZYNSKA-ŚWIGLO et al., 2006). Garcia et al. (2019) relataram que o extrato de fo-
lhas de ora-pro-nóbis apresentou alta atividade antioxidante quando avaliadas por métodos 
distintos (DPPH e ABTS).

Rigueira et al. (2016) avaliaram a capacidade de neutralização de radicais livres de 
folhas de couve-manteiga cultivadas de maneira convencional e orgânica submetidas ao 
tratamento com calor seco e calor úmido e relataram atividade antioxidante 34,8% maior 
em folhas de alface cultivada em sistema convencional, já as folhas de alface cultivada em 
sistema orgânico, apresentaram capacidade antioxidante 36% maior em folhas submetidas 
ao calor seco em relação às folhas submetidas ao calor úmido.

Perfil químico por paper spray

A análise qualitativa do perfil químico das folhas de ora-pro-nóbis in natura e pós pro-
cessamento está apresentado na Tabela 4. Foi detectada a presença de 57 compostos de 
diferentes classes químicas nas folhas de ora-pro-nóbis. Muitos destes compostos, estão 
sendo relatados pela primeira vez na literatura para as folhas de Pesreskia aculeata.
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Tabela 4. Qualificação de compostos em folhas de ora-pro-nóbis in natura e pós processamento com calor seco e calor 
úmido identificados por PS.

Nº Tentativa de Identificação Fórmula m/z MS/MS Referência
Processamento

In natura Calor 
seco

Calor 
úmido

1 Ácido málico C4H6O5 133 115 (CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

2 Aldeído protocatecuico C7H6O3 137 121, 109 (CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

3 4,5-Dimetil-2,6-octadieno C10H18 138 123, 95, 69, 41 (PINTO et al., 2015) X

4 Ácido dihidroxi metoxi butanóico - 149 135, 131, 119, 
103

(CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

5 Ácido cafeico C9H8O4 179 163, 135, 109 (CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

6 1-Metoxi-p-toluil-propan-2-ol - 181 144, 116, 103, 
87, 73 (PINTO et al., 2015) X X X

7 Ácido azelaico C9H16O4 187 169, 125 (CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

8 Ácido quínico C7H12O6 191 173, 111, 93, 
85

(ABDUL RAHMAN et 
al., 2017) X X X

9 Ácido ferúlico C10H10O4 193 149, 134 (JIMÉNEZ-ASPEE et 
al., 2014) X X X

10 Ácido sebácico C10H18O4 201 185, 157 (CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

11 Nerolidol C15H26O 222 204, 161, 93, 
69, 41 (PINTO et al., 2015) X X X

12 Ácido sinápico C11H12O5 223 208, 179, 164 (CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

13 p-Hidroxinonanofenona - 233 219, 167, 135, 
121

(CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

14 Acetato de ácido sirínico - 239 197, 195, 179, 
149, 135, 107

(CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

15 Isômero de ácido piscídico - 255 193, 165, 135, 
119, 107

(CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

16 Ácido palmítico C16H32O2 256 213, 129, 73, 
60, 43 (PINTO et al., 2015) X X X

17 Palmitato de metila C17H34O2 270 227, 143, 87, 
74, 55, 43 (PINTO et al., 2015) X X X

18 Buteína - 271 163, 137, 135, 
121, 108

(CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

19 Neofitadieno C20H38 278 123, 95, 68, 43 (PINTO et al., 2015) X X X

20 Kaempferol C15H10O6 285 255, 229, 151 (ABDUL RAHMAN et 
al., 2017) X X X

21 Dalbergioidina C15H12O6 287
217, 179, 165, 
163, 147, 125, 

109

(CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

22 Catequina C15H14O6 289 271, 245, 151, 
137

(ABDUL RAHMAN et 
al., 2017) X X X

23 Metanoato de ácido linolênico C19H32O2 292 108, 95, 79, 
67, 55, 41 (PINTO et al., 2015) X X

24 Nordihidrocapsiato C17H26O4 293 277, 263, 247, 
157, 153, 141

(CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

25 Derivado de ácido cafeico - 295 179, 163, 133 (GARCIA et al., 2019) X X X

26 Fitol C20H40O 297 123, 95, 81, 
71, 57, 43 (PINTO et al., 2015) X X X

27 Octadecanoato de metila C19H38O2 298 143, 87, 74, 
55, 43 (PINTO et al., 2015) X X X

28 Quercetina C15H10O7 301 273, 179, 151 (ABDUL RAHMAN et 
al., 2017) X X X
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Nº Tentativa de Identificação Fórmula m/z MS/MS Referência
Processamento

In natura Calor 
seco

Calor 
úmido

29
3,5-Dihidroxi-4-metiloxolan-2-il

metoxi-6-hidroximetil oxano-3,4,-
5-triol

- 309 293, 279, 147, 
131

(CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

30 Ácido cis caftárico C13H12O9- 311 179, 149 (GARCIA et al., 2019) X X X

31 Hexosídeo de ácido protocate-
cuico - 315 255, 211, 153, 

137, 121, 109
(CABAÑAS-GARCÍA et 

al., 2019) X X X

32 Tricosano C23H48 324 113, 99, 85, 
71, 57, 43 (PINTO et al., 2015) X X X

33 Ácido fertárico C14H14O9 325 193, 179, 163 (CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

34 Ácido tianshico C18H34O5 329 165, 127 (CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

35 Monogaloil-glicose C13H16O10 331 271, 211 (ABDUL RAHMAN et 
al., 2017) X X X

36 Plastoquinona 3 C23H32O2 339 203, 163, 149, 
135

(CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

37 Ácido 1-cafeoilquínico - 353 191, 179, 135, 
93

(ABDUL RAHMAN et 
al., 2017) X X X

38 Vaccihein A C18H18O9 377 361, 347, 319, 
289, 125

(CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

39 9,10-dihidroxi-4,7-megastigma-
dien-3-ona hexosídeo - 385 223, 205 (JIMÉNEZ-ASPEE et 

al., 2014) X X X

41 Campesterol C28H48O 400
382, 367, 315, 
289, 213, 145, 

43
(PINTO et al., 2015) X X X

42 Estigmasterol C29H48O 412
351, 271, 255, 
159, 133, 83, 

69, 55
(PINTO et al., 2015) X X X

43 Sitosterol - 414
396, 329, 303, 
213, 145, 107, 

81, 57, 43
(PINTO et al., 2015) X X X

44 Taraxerol C30H50O 426 302, 287, 204, 
135, 95, 69 (PINTO et al., 2015) X X X

45 Quercetina-O-pentosídeo - 433 300, 255, 151 (ABDUL RAHMAN et 
al., 2017) X X X

46 Ácido lucuminico C19H26O12 445 163, 119, 107 (CABAÑAS-GARCÍA et 
al., 2019) X X X

47 Glicosídeo de kaempferol 447 284, 256, 151 (ABDUL RAHMAN et 
al., 2017) X X X

48 Quercetina-3-glicosídeo C21H20O12 463 300, 179, 151 (ABDUL RAHMAN et 
al., 2017) X X X

49 Isorhamnetina 3-O-β-glicosídeo - 477 315 (JIMÉNEZ-ASPEE et 
al., 2014) X X X

50 Procianidina B1 C30H26O12 577
451, 425, 407, 

289,
161, 137, 125

(ABDUL RAHMAN et 
al., 2017) X X X

51 Kaempferol-3-O-rutinosídeo C27H30O15 593 285 (GARCIA et al., 2019) X X X

52 Quercetina-O-pentosídeo-O-he-
xosídeo - 595 463, 301 (GARCIA et al., 2019) X X X

53 Quercetina-3-O-rutinosídeo C27H30O16 609 301 (GARCIA et al., 2019) X X X

54 Isorhamnetina-3-O-rutinosídeo - 623 315 (GARCIA et al., 2019) X X X

55 Quercetina-O-pentosídeo-O-ruti-
nosídeo - 741 609, 301 (GARCIA et al., 2019) X X X

56 Isorhamnetina-O- pentosídeo-O-
-rutinosídeo - 755 623, 315 (GARCIA et al., 2019) X X X

57 Isorhamnetina dirhamnosídeo 
hexosídeo - 769 315 (JIMÉNEZ-ASPEE et 

al., 2014) X X X
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Dentre os compostos identificados, 26 destes estão presentes na classe dos com-
postos fenólicos, sendo eles: ácido cafeico (m/z 179), conforme ilustrado na figura 2, ácido 
ferúlico (m/z 193), ácido sinápico (m/z 223), p-Hidroxinonanofenona (m/z 233), Acetato 
de ácido sirínico (m/z 239), isômero de ácido piscídico (m/z 255), kaempferol (m/z 285), 
dalbergioidina (m/z 287), catequina (m/z 289), nordihidrocapsiato (m/z 293), derivado de 
ácido cafeico (m/z 295), quercetina (m/z 301), ácido cis caftárico (m/z 311), hexosídeo de 
ácido protocatecuico (m/z 315), ácido fertárico (m/z 325), ácido 1-cafeoilquínico (m/z 353), 
Vaccihein A (m/z 377), quercetina-O-pentosídeo (m/z 433), glicosídeo de kaempferol (m/z 
447), kaempferol-3-O-rutinosídeo (m/z 593), quercetina-O-pentosídeo-O-hexosídeo (m/z 
595), quercetina-3-O-rutinosídeo (m/z 609), isorhamnetina-3-O-rutinosídeo (m/z 623), quer-
cetina-O-pentosídeo-O-rutinosídeo (m/z 741), isorhamnetina-O-pentosídeo-O-rutinosídeo 
(m/z 755) e isorhamnetina dirhamnosídeo hexosídeo (m/z 760).

Figura 2. Espectrograma da fragmentação da molécula de Ácido Cafeico.

Fonte: Autores.

Apesar do teor de compostos fenólicos totais ter sofrido alterações após os processa-
mentos térmicos (Tabela 2), não houve variação do perfil dos constituintes dessa classe de 
compostos nas processadas tanto com o calor seco quanto com o calor úmido em relação 
às folhas in natura (Tabela 4). Assim, o processamento pode ter afetado quantitativamente 
alguns dos compostos pertencentes a esta classe, os quais foram qualificados neste estudo.

Com relação a outras classes de compostos, observou-se a alteração do perfil químico, 
como por exemplo a substância 4,5-dimetil-2,6-octadieno foi detectada apenas nas folhas in 
natura, o composto metanoato de ácido linolênico não foi detectado nas folhas processadas 
com o calor seco. Garcia et al. (2019) identificaram dez compostos fenólicos em folhas de 
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ora-pro-nóbis procedentes da região sul do Brasil, a saber, dois ácidos fenólicos (derivados do 
ácido cafeico) e oito flavonóides (quercetina, caempferol e derivados do glicosídeo isorham-
netina). Também relataram que o ácido caftárico foi o principal constituinte fenólico do extrato, 
respondendo por mais de 49% do conteúdo fenólico, seguido pela quercetina-3-O-rutinosídeo 
(14,99%) e isorhamnetina-O-pentosídeo-O-rutinosídeo (9,56%), porém a estabilidade destes 
compostos nas folhas de ora-pro-nóbis pós processamento com calor seco e calor úmido 
não era conhecida. Todos os compostos anteriormente citados não tiveram a sua presença 
afetada por nenhum dos métodos de processamento utilizados neste trabalho.

Utilizando cromatografia líquida de ultra-alta eficiência (UHPLC) para analizar o perfil 
fitoquímico de Coryphantha macromeris (Cactaceae), Cabañas-García et al. (2019) detec-
taram a presença do composto 3,5-dihidroxi-4-metiloxolan-2-il metoxi-6-hidroximetil oxa-
no-3,4,5-triol (m/z 309) nas raízes da espécie. Segundo Vankudothu & Anwar (2014), tal 
composto possui propriedades contra diabetes tipo 2. Também, Teixeira (2018), constatou 
a presença de ácido cafeico (m/z 179) e ácido ferúlico (m/z 193) em folhas de ora-pro-nóbis 
in natura, já o composto quercetina (m/z 301) não foi detectado.

Souza et al. (2016) detectaram a presença de fitol (m/z 297) e octadecanoato de metila 
(m/z 298) no óleo essencial extraído das folhas de Pereskia aculeata coletadas no campus 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre). Este primeiro tem potencial 
para combater o câncer de pulmão (Islam et al., 2018).

Analisar o perfil químico e os teores de compostos bioativos presentes nos alimentos 
são de extrema importância para tais informações possam ser levadas em conta nas decisões 
acerca do tipo de processamento a que os alimentos serão submetidos. Apesar da presença 
de compostos com capacidades antioxidantes elevadas na forma in natura, é importante 
elucidar o comportamento destes componentes frente às condições de processamento.

CONCLUSÃO

O teor de compostos fenólicos (totais, flavonoides e antocianinas) presentes nas folhas 
de ora-pro-nóbis processadas com calor seco foram drasticamente reduzidos, o que conse-
quentemente afetou a atividade sequestradora de radicais livres, que apresentou uma queda 
de 93,18% quando comparada ao processamento das folhas de ora-pro-nóbis com calor 
úmido e 95,90% quando comparada com as folhas não processadas. O perfil químico das 
folhas também foi afetado pelo processamento, aonde o composto 4,5-dimetil-2,6-octadieno 
foi detectado apenas nas folhas in natura, o composto metanoato de ácido linolênico não foi 
detectado nas folhas processadas com o calor seco.

O perfil de compostos fenólicos das folhas de ora-pro-nóbis não foi afetado pelos pro-
cessamentos térmicos.
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Conhecer o efeito do processamento em alimentos é de extrema importância para se 
entender o comportamento de compostos que atuam de forma benéfica na saúde huma-
na, e assim identificar o melhor meio de processá-los e de consumi-los, sendo também de 
extrema importância na indústria farmacêutica, a qual se utiliza destes compostos para a 
produção de fármacos.
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RESUMO

Os insetos praga causam prejuízos de bilhões de dólares anuais ao Brasil. Para controlar 
as pragas, utiliza-se, principalmente, agrotóxicos. Entretanto, a resistência adquirida por 
insetos e a elevada toxicidade desses compostos sobre o ambiente e organismos não-
-alvos têm levado a um aumento na busca por produtos naturais não tóxicos e efetivos 
no controle de insetos praga. Naturalmente, diversas plantas utilizam um mecanismo 
complexo de defesa que as protegem contra agentes fitopatógenos, insetos e estresses 
variados. Por esse motivo os extratos de plantas têm sido bastante investigados a fim 
de avaliar sua toxicidade mediante os insetos praga, visto que esses extratos possuem 
uma grande quantidade de metabólitos (primários e secundários) e seus efeitos podem 
variar bastante. A aplicação desses extratos para o controle de pragas também tem sido 
relatada na literatura. Desta forma, o objetivo deste estudo foi de relatar uma revisão 
de literatura sobre os extratos de plantas com potencial inseticida do bioma brasileiro.
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INTRODUÇÃO

Existem diversos fatores que influenciam e prejudicam o bom desenvolvimento de 
uma cultura agrícola, dentre eles, o principal é o ataque de insetos durante o cultivo. Esses 
insetos podem causar perdas de bilhões de dólares anuais ao Brasil, com custos de controle 
e perdas de colheita (GALLO et al., 2002; OLIVEIRA et al., 2014).

As plantas em resposta a herbívoria podem desenvolver um mecanismo de defesa 
sofisticado que incluem defesas químicas e mecânicas. Essas defesas estão sendo estu-
dadas, visto a necessidade de desenvolver uma agricultura sustentável diminuindo o uso 
de pesticidas químicos sintéticos, que têm demonstrado alta toxicidade e ação não seletiva 
(GIMENEZ et al., 2018; QAIM, 2020; AGRIOS, 2004).

Nesse contexto, o uso de extrato de plantas tem sido muito relatado na literatura afim de 
se investigar sua influência na sobrevivência de inseto tidos como pragas. (LIMA, et al 2020; 
NAPOLEÃO et al., 2013; CAMAROTI et al, 2018). Esses extratos possuem uma grande 
quantidade de metabólitos (primários e secundários) e seus efeitos podem ser variados, 
tais como ovicida, repelente, fagoinibidor, antinutricional e efeitos entomotóxicos. Essas 
atividades podem ser geradas através de estratégias que envolvem contato, ingestão ou 
por ação fumigante (CESPEDES et al, 2013; BORGES et al, 2019).

Há relatos na literatura de testes inseticidas com diferentes tipos de aplicação des-
ses extratos, por meio de pulverização direta na planta ou em grãos armazenados com 
finalidade de repelir ou matar insetos, aplicação de bioinseticida via água de irrigação no 
solo e métodos de “atrai-e-mata” utilizando mistura de atrativo alimentar e inseticida. (DE 
MORAIS; MARINHO-PRADO, 2016; GIEHL, et al., 2021; BOTTON et al., 2014; DA ROSA 
et al., 2014; GOTTEMS, 2017).

Mediante o apresentado, o objetivo desse estudo, foi apresentar uma revisão de lite-
ratura sobre os extratos de plantas com potencial inseticida do bioma brasileiro.

DESENVOLVIMENTO

Metodologia

As bases de dados utilizadas na presente revisão bibliográfica foram Pubmed, Web of 
Science, EMBASE, SciELO, LILACS. A estratégia de busca incluiu os seguintes descritores: 
“plant extracts”, “secondary metabolites”,“plant defense” entre outros. Não houve restrição 
quanto ao idioma utilizado nas publicações. As referências de artigos incluídos na presente 
revisão foram consultadas a fim de identificar outros estudos potencialmente elegíveis.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Insetos Praga de Importância Econômica no Brasil

São considerados pragas, todos os indivíduos que possuírem um nível populacional 
que seja capaz de acarretar danos econômicos, sejam eles ocasionados pela redução da 
produção ou pela diminuição da qualidade do produto. (GALLO et al., 2002)

Na agricultura, a definição de inseto-praga está relacionada com os danos econômi-
cos que vão ser gerados por sua alimentação nas plantas (NAKANO, 1981) (FUJIHARA, 
2008). Os insetos praga são responsáveis por um prejuízo anual de 7,7% de toda produção 
brasileira, levando a prejuízos anuais de aproximadamente US$17,7 bilhões de dólares. 
(OLIVEIRA et al., 2014).

Os danos econômicos gerados por esses organismos podem ser causados pela ação 
direta sobre o produto vegetal comercializável, comprometendo a qualidade da produção 
das culturas cultivadas, ou causar prejuízos econômicos de forma indireta, levando a custos 
para a compra e a aplicação de inseticidas, ou se alimentando de partes da planta que vão 
impedir ou atrapalhar o seu crescimento e impactar na diminuição da quantidade de produto 
gerado. Além disso, os inseticidas frequentemente utilizados podem resultar em contamina-
ção ambiental, com impactos sobre a saúde (OLIVEIRA et al., 2014; IMENES & IDE, 2002).

No Brasil, dentre as ordens existentes, as que possuem maior quantidade de espé-
cies-praga são: Hemíptera, com 31,1% do total de espécies, Lepidoptera, com 25,5% e 
Coleoptera com 23,4%. Devido ao ataque às culturas com maior área plantada e da sua 
capacidade em utilizar diversas plantas para se alimentar (Polífagos), 7 das 10 principais 
pragas são da ordem Lepidoptera. Spodeptera frugiperda é considerada a principal praga 
da agricultura brasileira pois ataca diferentes culturas que, somadas, representam 97% de 
toda a área plantada no país. (ZARBIN et al., 2009).

Diferentes pragas podem afetar uma mesma cultura a depender do clima ou de outros 
fatores. Euschistus heros (percevejo marrom) ataca a soja em diferentes períodos do ano, 
afetando de forma mais intensa a produção quando o clima está mais seco (CIVIDANES 
et al., 1994). Estima-se que no Brasil exista aproximadamente 447 insetos pragas afetando 
as principais culturas no país (ZARBIN et al., 2009).

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) através da Instrução 
Normativa Nº 112 de 2018 publicou uma lista com as principais pragas de importância eco-
nômica de maior risco fitossanitário para as culturas agrícolas no Brasil (Tabela 1). É possível 
perceber que grãos, como soja, milho e feijão, são produtos bastante afetados no Brasil por 
conta de insetos pragas. Cerca de 10% da produção anual de grãos é perdida nas culturas 
nacionais, tanto em quantidade quanto em qualidade. O fato do Brasil ser um país tropical 
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com um clima que favorece a proliferação de várias pragas contribui bastante para essa 
elevada perda. Desta forma, tanto a indústrias agrícola como a de alimentos interessam-se 
por explorar estratégias para controlar esses insetos, pois aproximadamente 67.000 espé-
cies de pragas afetam culturas de interesse econômico. (GURU- PIRASANNA-PANDI et al., 
2018; DE ARAUJO et al., 2015).

Tabela 1.Insetos pragas de maior importância econômica

Insetos pragas Ordem Família Culturas afetadas

Helicoverpa armigera 
Chrysodexis includens 
Spodoptera frugiperda
Anticarsia gemmatalis

Lepidoptera Noctuidae Soja, Algodão e Milho

Euchistus heros
Dichelops melacanthus Hemiptera Pentatomidae Soja e Milho

Bemisia tabasi Hemiptera Aleyrodidae Feijão, Tomate,
Melão e Soja

Antonomus grandis
Oryzophagus oryzae Coleoptera Curculionidae Algodão Arroz

Fonte: Autor, 2021. Adaptado de MAPA, 2018.

Defesa das plantas

Frequentemente as plantas são expostas a estresses que prejudicam seu crescimento, 
desenvolvimento e produtividade. Entretanto, ao longo de processo evolutivo, foram desen-
volvidas formas de modular respostas de defesa, com objetivo de superar os estresses e 
retornar ao metabolismo natural vegetal. Com a compreensão dos mecanismos de defesa 
das plantas, torna-se possível o desenvolvimento de cultivares mais resistentes ao ataque 
de pragas e doenças. (SOARES & MACHADO, 2007).

Ao sofrerem ataque de agressores ou serem submetidas a condições adversas, as 
plantas, aparentemente indefesas, apresentam estratégias defensivas que retardam ou 
inibem a penetração de agentes fitopatogênicos (tais como fungos, bactérias e vírus) e 
insetos. A ativação do mecanismo de defesa da planta acontece, inicialmente, no reconhe-
cimento do agente agressor, seguido da ativação de barreias físicas e químicas envolvidas 
no processo (FERNANDES, ET AL. 2009).

As características anatômicas das plantas representam a defesa estrutural, sendo 
baseada na presença de espinhos, pelos, ceras e tricomas que recobrem principalmen-
te as superfícies e os caules das plantas. Como mecanismo de defesa, as plantas ainda 
conseguem modificar a constituição de diversas moléculas como meio de proteção e essa 
modificação é vital para sua sobrevivência. (BOWLES, 1990; DE WIT, 2007).

Segundo Fernandes e colaboradores (2009), as defesas utilizadas pelas plantas são a 
resposta hipersensitiva (HR), a resistência sistêmica adquirida (SAR), a indução de proteínas 
relacionadas à patogênese (PR-Proteínas) e os compostos sinalizadores.



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

334 335

A resposta hipersensitiva (HR), também conhecida como reação de hipersensibilidade 
em plantas, consiste na indução de morte celular no local da infecção. É um mecanismo 
de defesa contra fitopatógenos, impedindo que estes tenham acesso a nutrientes e água. 
Essa é uma resposta de defesa principalmente contra vírus, embora também ocorra contra 
bactérias e fungos. Na prática, a HR restringe o crescimento e a disseminação do patóge-
no. A HR é o primeiro passo no mecanismo de defesa da planta, sendo seguida de diversas 
outras alterações, como a liberação de compostos tóxicos, de maneira rápida e localizada, 
ao redor do local de infecção (GREENBERG, 1996; MENEZES, H. 2009; FERNANDES, 
2004; AGRIOS, 2004).

A infecção inicial, decorrente da resposta hipersensitiva, ocasiona a formação de le-
sões necróticas, ativando a resistência sistêmica adquirida (SAR). A SAR é caracterizada 
pela capacidade das plantas em resistir a uma infecção, recuperar-se de doenças e evitar 
infecções subsequentes por um mesmo micro-organismo (VLOT, et al. 2008; HAMMOND-
KOSACK & JONES, 2000).

Após recorrentes infecções, a SAR é ativada pelos indutores de resistência que geram 
a diminuição dos sintomas da doença, inclusive por diferentes espécies de patógenos. Assim, 
a resistência induzida, torna-se uma ferramenta eficaz no controle de doenças. Os cultivares 
que utilizam a resistência induzida limitam o uso de fungicidas e reduzem a população de 
patógenos. (FERNANDES, 2009; REZENDE et al., 2005).

As proteínas solúveis relacionadas à patogênese, também chamadas de PR- Proteínas, 
são produzidas no local da infecção e induzidas sistematicamente, agindo diretamente na 
eliminação do patógeno e no desenvolvimento da SAR, contra ataques futuros do patógeno. 
Dentre as PR-Proteínas destacam-se as peroxidases, quitinases e β- 1,3-glucanases. O au-
mento da expressão de fenilalanina amônio liase (PAL), a deposição de lignina e o aumento 
dos índices de ácido salicílico (AS) são respostas paralelas à infecção. (MENEZES, 2009; 
VERBENE et al., 2000).

As PR-Proteínas encontram-se expressas de forma constitutiva nas plantas, em pe-
quenas quantidades e seus níveis são aumentados quanto estas são submetidas a condi-
ções de estresse. Quando as proteínas não são detectadas em condições normais, seus 
genes correspondentes são ativados após injúria, ataque de patógenos ou alterações 
ambientais. A indução das proteínas é mediada pela ação de substâncias sinalizadoras 
(MARTINS-MIRANDA, 2002).

Além das injúrias causadas por fitopatógenos, as plantas estão susceptíveis ao ataque 
de insetos herbívoros. Uma vez atacadas, as plantas reconfiguram seu metabolismo e sinte-
tizam uma grande quantidade de fitoquímicos que atuam como redutores de digestibilidade 
ou como toxinas (KARBAN & BALDWIN, 1997).



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

336

Ao longo do processo de evolução, as plantas criaram mecanismos de defesa, como 
a produção de voláteis após serem atacadas. Esses compostos voláteis provocam a libera-
ção sistêmica de compostos químicos que vão afastar o agente agressor ou atrair inimigos 
naturais da praga que a está atacando (TEIXEIRA, 2016). Rhoades (1983) propôs que as 
plantas são capazes de capturar sinais de alerta de plantas vizinhas danificadas e, assim, 
produzir metabólitos defensivos contra os herbívoros.

As plantas desenvolvem uma série de mecanismos de respostas que a protegem 
contra agentes fitopatógenos, insetos e estresses variados. Conhecer os mecanismos de 
defesa das plantas, bem como os mecanismos de resistência, é fundamental para auxiliar 
no desenvolvimento de uma agricultura sustentável, evitando perdas importantes de produ-
tividade, seja através de estratégias de melhoramento das plantas ou através da aplicação 
de substâncias sintetizadas que induzam as defesas e/ou resistência das plantas (GIMENEZ 
et al, 2018; QAIM, 2020; AGRIOS, 2004).

A busca por inseticidas a partir de fontes naturais como as plantas surge pois os in-
seticidas sintéticos, por não serem específicos, são prejudiciais a organismos benéficos 
(polinizadores e inimigos naturais), comprometendo o funcionamento e os serviços dos 
agroecossistemas. Se usados excessivamente, estes inseticidas apresentam riscos de 
intoxicação dos agricultores, assim como o risco de deixar resíduos nos alimentos, tornan-
do-os de qualidade imprópria para consumo, além da contaminação dos lençóis freáticos 
(OLIVEIRA et al., 2018).

A expansão do mercado orgânico também aumentou a busca por novos produtos 
biodegradáveis para o controle de pragas, focando em alternativas com um novo modo de 
ação que apresente nenhum ou pouco efeito residual no produto aplicado, no meio ambiente 
e na saúde humana (SPARKS; LORSBACH, 2017).

Potencial Inseticida de extratos de diferentes plantas

A biodiversidade vegetal presente em diversos países resulta em uma grande variedade 
de fitocompostos que têm sido usados para controlar vetores e pragas de produtos agrícolas 
e armazenados (KRISHNAPPA et al., 2020; EMBRAPA; 2020). Segundo a Organizações 
das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) 70% da produção agrícola são 
armazenados por agricultores para diferentes fins (LORINI et al, 2015) e cerca de 30% a 
40% dessa produção é perdida pela deterioração causada por insetos pragas (EMBRAPA, 
2016; FAO, 2018).

As substâncias com potencial inseticida podem ser obtidas a partir de moagem de 
partes de plantas ou ainda após a extração com solventes orgânicos ou aquosos (MACIEL 
et al., 2010). O uso de extratos de plantas com atividade alelopática, uma vez dispersa no 
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ambiente, pode atuar inibindo a ação de insetos herbívoros seja por inibir a alimentação, 
reduzir a oviposição, por prejudicar o crescimento larval, ou por atrair polinizadores ou ini-
migos naturais (MAZHAWIDZA et al., 2017; CAMAROTI et al., 2018; SANTOS, et al., 2018; 
CERDA et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2020). Extratos vegetais também possuem moléculas 
com ampla diversidade química, tornando-se uma importante fonte para obtenção de pro-
dutos com alto valor biotecnológico (LIMA, 2019).

Os extratos de plantas com potencial inseticidas são cada vez mais explorados por ser 
de fácil obtenção e manuseio, fazendo parte das ferramentas no plano de medidas voltadas 
a redução do uso de agrotóxicos, presente no manejo integrado de pragas (MIP), que tem 
como objetivo a otimização do controle de insetos de modo sustentável e economicamente 
eficaz, reduzindo o uso de agrotóxicos e buscando obter um equilíbrio entre interesse eco-
nômicos, ambientais e para saúde (EMBRAPA, 2016), propondo a associação harmoniosa 
de técnicas biológica, química, cultural e genética (BRAGA; SOBRINHO et al., 2007).

Compostos com potencial inseticida

Em coevolução, plantas e insetos, que vivem juntos há mais de 350 milhões de anos, 
desenvolveram estratégias para evitar o ataque e os sistemas de defesa de um contra o 
outro. Essa corrida evolutiva entre plantas e insetos resultou no desenvolvimento do siste-
ma de defesa nas plantas, que tem a capacidade de reconhecer moléculas não-próprias ou 
sinais de células danificadas, assim como os animais, e ativa a resposta imune das plantas 
contra os herbívoros. Para combater o ataque de herbívoros, as plantas produzem estruturas 
morfológicas especializadas ou metabólitos secundários e primários como as proteínas que 
têm efeitos tóxicos, repelentes e/ou antinuticionais sobre os herbívoros (WAR et al., 2012).

Metabólitos secundários

Os metabólitos secundários têm importantes funções ecológicas nas plantas, a saber: 
protegem as plantas contra herbívoros e patógenos; servem como atrativos (aroma, cor, 
sabor) para polinizadores; e funcionam como agentes de competição entre plantas e de 
simbiose entre plantas e microrganismos. Metabólitos secundários nas plantas podem ser 
divididos em três grupos distintos quimicamente: terpenos, compostos fenólicos e compo-
nentes contendo nitrogênio (SINGH; KAUR, 2018).

As saponinas são uma classe importante de triterpenos que, nas plantas, desempenham 
um importante papel na defesa contra insetos e microrganismos. Os efeitos observados das 
saponinas nos insetos-pragas são a redução da ingestão de alimentos, indigestão, redução 
de peso, retardo de desenvolvimento, diminuição da taxa de reprodução e mortalidade. Já, 
mediante a ingestão de taninos e compostos fenólicos pelos insetos herbívoros, podem 
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ocorrer falhas na digestibilidade de proteínas bem como efeito deterrente (SINGH; KAUR, 
2018). LIMA et al., (2020) descreveu a presença de taninos, saponinas e compostos fenólicos 
no extrato da casca do tronco de Genipa americana L. e associou os efeitos antinutricionais 
encontrados em insetos adultos de Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) tratados 
com dieta artificial e o extrato desta planta, a presença desses compostos do metabolismo 
secundário, possivelmente agindo em conjunto com produtos do metabolismo primário, 
como as lectinas (proteínas).

Metabólitos primários - proteínas de plantas

Ecologicamente, na interação inseto-planta, a inter-relação entre os dois é importante 
para a sobrevivência de ambos. Os insetos sempre procuram uma planta hospedeira saudá-
vel que possa fornecer-lhes comida e possa ser adequada para acasalamento, oviposição e 
também forneça comida para seus descendentes. As necessidades nutricionais dos insetos 
são semelhantes às de outros animais, e qualquer desequilíbrio na digestão e utilização 
de proteínas vegetais resulta em efeitos drásticos na fisiologia dos insetos. A alteração da 
expressão gênica sob estresse, incluindo o ataque de inseto, leva a mudanças qualitativas 
e quantitativas nas proteínas, que por sua vez desempenham um papel importante na trans-
dução de sinal e defesa das plantas (PAIVA et al. 2012a).

Dentre as proteínas descritas na literatura como participantes da defesa das plantas 
destacam-se os inibidores de proteases e as lectinas. Os inibidores de proteases (IPs) 
cobrem uma das classes de proteínas defensivas mais abundantes nas plantas. A maior 
concentração de IPs ocorre em órgãos de armazenamento, como sementes e tubérculos, 
possuindo de 1 a 10% de suas proteínas totais na forma de IPs, que inibem diferentes tipos 
de enzimas e desempenham um papel importante na defesa das plantas contra a herbivo-
ria de insetos (NAPOLEÃO, 2018). Já as lectinas são proteínas ou glicoproteínas capazes 
de se ligar reversivelmente a carboidratos, possuindo diversas atividades biológicas, a sa-
ber: antitumoral (RAMOS, et al., 2019), antimicrobiana (COELHO, et al., 2018), inseticida 
(OLIVEIRA, et al., 2020), entre outras.

Mecanismos de ação dos extratos inseticidas

Os extratos vegetais apresentam em sua composição substâncias que mostram diversos 
efeitos, entre esses, ovicida, repelente, fagoinibidor, antinutricional e efeitos entomotóxicos, 
que são gerados através das estratégias seja por contato, ingestão ou por ação fumigan-
te. Sabe-se que as plantas produzem uma grande variedade de metabólitos (primários e 
secundários) que muitas vezes não têm função determinada ou relevante nos processos 
fisiológicos ou bioquímicos do vegetal, mas que são cada vez mais citados como importantes 
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mediadores das interações entre plantas e outros organismos (CESPEDES et al, 2013; 
BORGES et al, 2019).

Os produtos de plantas quando ingeridos podem induzir danos por diferentes mecanis-
mos. Podem agir como inibidores da alimentação de insetos ou dificultadores de crescimento, 
desenvolvimento, reprodução, na modulação do comportamento de neurotransmissores (ago-
nista ou antagonista), interferir na estrutura ou metabolismo de DNA (alcaloides), alteração 
estrutural e funcional de proteínas (taninos e outros fenóis) e interagindo e modificando a 
permeabilidade das membranas celulares (saponinas) (PAIVA et al, 2012b; RODRIGUES; 
SILVA; CASTRO, 2017).

Muitos dos sítios moleculares de ação e dos mecanismos de ação que vêm sendo 
observados em relação aos compostos naturais não foram observados nos produtos dispo-
níveis no mercado. Neste capítulo será descrito alguns destes mecanismos, tanto os tóxicos 
(letais) como os não- tóxicos (sub-letais).

Assim como inseticidas químicos sintéticos comumente utilizados, alguns extratos ve-
getais também podem apresentar efeito tóxico sobre o sistema nervoso central dos insetos. 
Acheuk et al (2017) demonstraram os efeitos do extrato etanólico de Artemisia judaica na 
inibição da atividade da enzima acetilcolinestersa - AchE em pulgões tratados. Sabe-se que 
esta enzima tem importante papel na transmissão do impulso nervoso através das sinap-
ses colinérgicas.

Vários autores têm investigado e descrito as alterações causadas pelo uso dos produtos 
botânicos, em especial através dos mecanismos considerados não tóxicos, que configuram 
uma opção promissora para o manejo de pragas, principalmente nas estratégias do manejo 
integrado de pragas. Dentre os mecanismos não-tóxicos, produtos de efeito deterrente ou 
repelente têm despertado cada vez mais interesse no controle de insetos pragas. Os autores 
sugerem que a deterrência alimentar em si, quando avaliadas por meio de dietas alimenta-
res artificiais, pode não ser o fator principal da mortalidade de insetos submetidos a dietas 
contendo extrato ou outros produtos de origem vegetal, mas que a privação alimentar ou 
mesmo o consumo reduzido promove estresse em insetos, podendo afetar assim o com-
portamento, a fisiologia, o desenvolvimento, a reprodução e a sobrevivência dos mesmos 
(PAIVA et al, 2012b; LIMA et al, 2020).

Neste sentido, diversos estudos têm demostrado os efeitos de extratos vegetais sobre 
a sobrevivência, nutrição e metabolismo de insetos. Entre os efeitos, falhas na digestibilidade 
de proteínas, nos parâmetros nutricionais, alterações funcionais em proteínas e enzimas de 
importância nos processos de metamorfose e crescimento dos insetos. O extrato aquoso 
de Schinus terebinthifolius afetou a sobrevivência e parâmetros nutricionais de Sitophilus 
zeamais (NAPOLEÃO et al., 2013; CAMAROTI et al, 2018).
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A literatura atribui também a muitos extratos vegetais e seus metabólitos secundários 
a interferência na biologia e no ciclo reprodutivo de insetos de diferentes ordens, o que tem 
sido associado muitas vezes a redução na ingestão alimentar a privação de alimento que 
geram estresse de fome em insetos, que pode interferir entre outros aspectos fisiológicos na 
sua reprodução. O extrato de cascas de G. americana foi capaz de reduzir 96,3% da eclosão 
de larvas de T. castaneum (BORGES et al, 2019; LIMA et al, 2020). Se considerarmos que 
a postura de ovos é uma importante forma de expansão populacional de insetos, o controle 
por meio de interferência em alguma etapa reprodutiva será de grande impacto.

Possível aplicação em campo

Os agrotóxicos ainda são muito utilizados na agricultura brasileira, apesar dos impactos 
negativos já conhecidos no meio ambiente e na saúde humana. Pesquisas evidenciam danos 
ao ecossistema como a contaminação de reservatórios de água, rios e mares, redução da 
produtividade de alimentos, presença de resíduos em alimentos nos supermercados e com-
postos organoclorados em amostras de leite, infertilidade do solo e mortalidade de abelhas. 
Estudos relacionados às interferências na saúde humana por agrotóxicos demonstraram 
que os mecanismos de defesa celular são danificados em trabalhadores rurais, grupo que 
normalmente entra mais em contato com tais substâncias, e essas alterações celulares po-
dem desenvolver alguns tipos de câncer. Além disso, transtornos mentais, dores no corpo, 
doenças respiratórias e intoxicações são outros efeitos deletérios associados aos agrotó-
xicos (LOPES; ALBUQUERQUE, 2018). O uso frequente de inseticidas sintéticos também 
tem levado ao desenvolvimento de populações de insetos resistentes. Já foram descritas 
resistência de T. castaneum, importante praga de grão armazenados, contra os pesticidas 
fosfina, malatião, fenitrotião e pirimifos-metil (KARANIKA et al., 2019).

A substituição de agrotóxicos por extratos vegetais tem se mostrado uma excelente 
alternativa ecológica, pois suas moléculas bioativas podem provocar desde a inibição da 
alimentação, redução do consumo alimentar, atraso no desenvolvimento, deformações e 
esterilidade até a mortalidade dos insetos (MARINHO-PRADO et al, 2018). Adicionalmente, 
a descoberta de novas substâncias oriundas de plantas pode ser empregada para o modelo 
de síntese de novos inseticidas (DE MORAIS; MARINHO- PRADO, 2016). Neste tópico serão 
discutidos experimentos realizados em campo ou em casa de vegetação utilizando diferentes 
métodos de aplicação de extratos vegetais que demonstraram ser promissores contra insetos.

Giehl et al. (2021) relataram uma alternativa para o manejo da mosca branca (Bemisia 
tabaci) ao utilizar extrato alcoólico de folhas de cinamomo (Melia azedarach L.) para pulveriza-
ção do cultivo do tomateiro, demonstrando efeito positivo no controle da população após três 
semanas de aplicação em comparação com o controle. Baldin et al. (2007) constataram que 
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os extratos de sementes de Piper nigrum como também de folhas com ramos de Melia aze-
darach, por exemplo, foram deterrentes à oviposição para o mesmo inseto. Pulverização com 
extratos de folhas de Cynaphalla flexuosa (Feijão- bravo), Croton blanchetianus (Marmeleiro) 
e Ziziphus joazeiro (Juazeiro) promoveram valores de mortalidade superiores a 50% de co-
chonilha-do-carmim em palma forrageira, alcançando até 91% no caso do extrato de C. fle-
xuosa (SILVA, 2013).

Outra estratégia bastante utilizada é o “atrai-e-mata”, onde pode ser misturado um in-
seticida a um atrativo alimentar de origem vegetal, composto de óleos e ceras que conferem 
resistência à chuva, como é o caso do produto Anamed® que é específico para atrair mosca-
-das-frutas sem trazer para si insetos benéficos necessários para a polinização. A instalação 
destas iscas é realizada ao redor do cultivo devido à sua toxicidade em folhas e frutos do 
pomar, como também para oferecer aos produtores a possibilidade de visualização e coleta 
das moscas mortas (BOTTON et al., 2014; DA ROSA et al., 2014; GOTTEMS, 2017).

A fim de evitar a degradação do inseticida botânico principalmente por radiação ul-
travioleta, a sua aplicação pode ser realizada via água de irrigação no solo. De Carvalho 
et al. (2015) empregaram esta estratégia utilizando óleo de nim (Azadirachta indica) contra 
Bemisia tabaci biótipo B em tomateiro, onde foi possível observar mortalidade significativa 
de ninfas da praga. A nanotecnologia é outra alternativa capaz de potencializar a ação dos 
biopesticidas na agricultura. Com um sistema de liberação controlada e material de pare-
de podendo ser constituído de polímeros naturais como quitosana e dextrana que atuam 
no encapsulamento de compostos bioativos, as nanopartículas protegem as formulações 
de extratos vegetais contra degradação enzimática e por raios ultravioleta, pH, umidade 
relativa e volatilização, liberando o produto de forma mais lenta e com uma concentração 
constante desejada, garantindo menores taxas de aplicação por pulverização (DA COSTA, 
2020; DE OLIVEIRA et al., 2014).

Peres (2015) testou o efeito de repelência dos óleos essenciais extraídos das folhas 
e frutos de Xylopia aromatica in natura e nanoencapsulados em Bemisia tabaci e consta-
tou a diminuição da oviposição do inseto-praga em feijoeiros, alcançando nas mais altas 
concentrações testadas até 98% de eficácia. O uso da nanotecnologia possibilitou reduzir a 
quantidade do biopesticida sem alterar a sua eficiência devido à liberação gradual. O estudo 
de Bezerra et al. (2021) promoveu melhorias no processo para obter bioinseticidas em pó 
à base de extrato microencapsulados de sementes de Azadirachta indica utilizando malto-
dextrina e goma arábica como material de parede, que são biodegradáveis.

Ademais, estudos mostram que extratos também possuem potencial para atuar com ati-
vidade repelente contra pragas de grãos armazenados. Substâncias responsáveis pelo efeito 
repelente são aplicadas a fim de servir como barreira protetora de tonéis de armazenamento 
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de grãos (DE MORAIS; MARINHO-PRADO, 2016). Guimarães et al. (2014) analisaram a 
ação repelente dos extratos aquosos e alcoólicos de polpa, fruto e semente de Capsicum 
baccatum contra o Sitophillus zeamai em arroz. Os autores observaram que apesar de todos 
apresentarem atividade repelente, os extratos aquosos foram os mais promissores.

Tendo em vista o alto potencial de crescimento do Agronegócio, faz-se necessário a 
criação de novas ferramentas e tecnologias para aumentar a produção e lucratividade de 
forma sustentável, bem como solucionar problemas nas diversas áreas do setor, como é o 
caso da presença de insetos-praga. Os métodos utilizando extratos vegetais discutidos neste 
capítulo são alguns dos que apresentam maior potencial de serem empregados na agricul-
tura, que incluem pulverização direta na planta ou em grãos armazenados com finalidade de 
repelir ou matar insetos, aplicação de bioinseticida via água de irrigação no solo, métodos 
de “atrai-e-mata” utilizando mistura de atrativo alimentar e inseticida, uso da nanotecnologia 
com nanopartículas constituídas de material de parede biodegradáveis, os quais possibilitam 
sustentabilidade na agricultura brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste estudo objetivou-se relatar uma revisão de literatura sobre os extratos de plantas 
com potencial inseticida do bioma brasileiro. Mediante o que foi exposto, percebemos que 
os extratos de plantas apresentam alto potencial para serem utilizados no manejo integrado 
de pragas e assim proteger diversas culturas, principalmente considerando o interesse em 
produtos com mecanismos não tóxicos como a inibição de ingestão alimentos, que alteram 
a fisiologia e a fertilidade dos insetos.
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RESUMO

Os metabólitos secundários são compostos naturais produzidos pelas plantas com efeitos 
na proteção contra o estresse abiótico e biótico. A inoculação de mudas, ainda na fase 
de viveiros, com os fungos micorrízicos arbuculares podem aumentar o crescimento e a 
produção de metabólitos secundários por essas mudas. O presente trabalho teve como 
objetivo analisar a presença de metabólitos secundários e avaliar o crescimento de mudas 
de pinho-cuiabano inoculadas com Rhizoglomus clarum, em casa de vegetação, utilizando 
um total de 30 plantas de origem seminal em delineamento experimental inteiramente 
casualizado. Metade das plantas foram inoculadas com R. clarum e a outra metade 
constituiu-se no grupo controle. Após 45 dias da inoculação das mudas foram realizadas 
análises de crescimento (altura das mudas, diâmetro do coleto, massa fresca de parte 
aérea, massa fresca de raiz, massa seca de parte aérea, massa seca de raiz e índice de 
qualidade de Dickson) e a análises da presença de alcaloides, flavonoides, saponinas e 
taninos nas mudas. Das análises de crescimento das mudas apenas a massa fresca de 
parte aérea e índice de qualidade de Dickson apresentaram resultados estatisticamente 
significativos, indicando que a inoculação com R. clarum, foi capaz de aumentar a qua-
lidade das mudas e a produção de massa fresca da parte de aérea. O pinho-cuiabano 
apresentou resultados positivos para a presença de alcaloides, flavonoides, saponinas e 
taninos. O conhecimento sobre o potencial de produção de mudas, aliado à utilização de 
tecnologias ecológicas, como é o caso dos FMAs, podem contribuir para o maior sucesso 
no estabelecimento de florestas plantadas.
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INTRODUÇÃO

A espécie florestal pinho-cuiabano (Schizolobium parahyba var. amazonicum) possui 
propriedades da madeira adequadas para fabricação de móveis, por apresentar uma madeira 
macia e de aspecto visual atrativa, apresentando uma densidade (0,30 g.cm-3 a 0,62 g.cm-
3) considerada leve, moderadamente densa (PAULA, 1980; RODRIGUEZ ROJAS; SIBILLE 
MARTINA, 1996) é altamente susceptível ao ataque de agentes bióticos no meio em que 
está inserido, como por exemplo, fungos apodrecedores, afetando seu valor econômico 
(LUNZ et al., 2010), também tem importância ecológica em projetos de reflorestamentos 
(LUNZ et al., 2010) recuperação de áreas degradadas, além de possuir copa ampla e em 
forma de guarda-chuva.

Schizolobium parahyba var. amazonicum tem ocorrência principalmente na várzea 
alta e florestas secundárias, é uma espécie da floresta amazônica, podendo formar em 
algumas regiões capoeiras com grande dominância monoespecífica (SOUZA et al., 2003; 
FLORA DO BRASIL, 2019).

A aplicabilidade do pinho-cuiabano para áreas da exploração madeireira, recomposição 
florestal entre outras finalidades, requer um consistente programa de produção de mudas, 
o que reforça a importância de se definir protocolos e estratégias que possam favorecer a 
produção de mudas com melhores capacidades de desenvolvimento, sendo acessíveis aos 
pequenos e médios produtores (CUNHA et al., 2005). Os viveiristas somente terão resultados 
quando os métodos exigidos de acordo com os protocolos e sistemas empregados priori-
zarem a produção de mudas com qualidade e preços acessíveis. Nesse sentido, o uso da 
inoculação de mudas com fungos micorrizicos pode representar uma importante estratégia 
para se obter um maior desenvolvimento das mudas ainda na fase de viveiro, sendo que 
essa biotecnologia trás uma vantagem muito grande em relação ao estabelecimento das 
mudas quando essas são levadas a campo.

Apesar de apenas 3% das espécies vegetais terem sido examinadas para a presença 
das micorrizas arbusculares (MAs), pode-se afirmar que cerca de 95% das espécies vege-
tais atuais pertencem às famílias que são caracteristicamente micorrízicas (TRAPPE, 1987). 
Assim as MAs são a regra e não a exceção na natureza.

A associação por micorríza arbuscular fornece vários benefícios para as plantas den-
tre eles podem ser citados o melhor acesso aos recursos do solo (FOLLI-PEREIRA et al., 
2012), aumento da tolerância da plantas ao estresse hídrico (ZHAO et al., 2015) e proteção 
contra fitopatógenos e insetos-praga (DEL FABBRO; PATRI, 2014), contribuindo assim, para 
a produtividade e sustentabilidade agrícola e para conservação e funcionalidade dos ecos-
sistemas naturas (PURIN; RILLIG, 2007). Além de trazer esses benefícios, os FMAs podem 
influenciar positivamente a produção dos metabólitos secundários nas plantas, representando, 
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juntamente com a adubação fosfatada, uma importante estratégia para se aumentar a in-
dução da produção desses compostos (FREITAS et al., 2004a e b; KAPOOR et al., 2007; 
TOUSSAINT et al., 2007).

Grandes diversidades de produtos químicos produzidos pelas plantas são classificadas 
como metabólitos primários e secundários, sendo esses últimos, compostos altamente es-
pecíficos que desempenham um papel importante na evolução dos vegetais e na interação 
com os seres vivos, pertencendo a uma das três principais classes de moléculas sendo eles: 
terpenos, compostos fenólicos e nitrogenados, esses compostos geralmente estão relacio-
nados com a proteção dos vegetais a estresses bióticos e abióticos (RASKIN et al., 2002), 
auxiliam como atrativos (aroma, cor, sabor) para polinizadores, agentes de competição entre 
plantas e de simbiose entre plantas e microrganismos (TAIZ; ZEIGER, 2006).

Neste contexto esse trabalho teve por objetivo avaliar a influência da inoculação de 
mudas de pinho-cuiabano com o fungo micorrízico arbuscular Rhizoglomus clarum, no o 
crescimento das mudas e na presença de metabólicos secundários.

MATERIAIS E MÉTODOS

Material Vegetal e Condições De Cultivo

Este experimento realizado em casa de vegetação na Universidade do Estado de Mato 
Grosso (UNEMAT), campus de Alta Floresta-MT.

As sementes de pinho-cuiabano foram coletadas na cidade de Alta Floresta-MT, após 
a coleta foram desinfestadas por imersão em álcool 70% por 3 minutos na sequência em 
solução de hipoclorito de sódio 2% durante 3 minutos, lavadas em água quente por 2 mi-
nutos, em seguida em água fria por 5 minutos, e posteriormente as sementes foram secas 
e escarificadas com lixa.

Após a desinfestação, as sementes foram semeadas em uma bandeja com areia auto-
clavada para germinação e logo após sua germinação foram plantadas em sacolas plásticas 
de polietileno com dimensão de 25x25x0,20 cm , contendo em seu interior o substrato autocla-
vado por 40 minutos à 127 °C sendo, solo + areia (1, 1). O solo utilizado para o experimento 
foi o Latossolo Vermelho Amarelo, coletado em campo nativo na profundidade de 0-20 cm.

No entorno da abertura feita nos sacos plásticos contendo o substrato para a deposição 
das plântulas foi realizada a inoculação com aproximadamente 0 a 50 esporos de FMAs 
(inóculo comercial). A inoculação das mudas foi feita após a sua germinação, sendo 15 mu-
das inoculadas com esporos do FMA Rhizoglomus clarum, que foi adquirido da Embrapa 
Agrobiologia. Foram pesados 0,36g desse inoculante, que continha cerca de 50 esporos, e 
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foram colocados em microtubos, para posterior inoculação das mudas. O controle foi obtido 
a partir de mudas que não foram inoculadas com o FMA e foi constituído de 15 repetições.

Para irrigação foi utilizada uma lâmina de água de aproximadamente 6 mm diariamente 
e as mudas foram adubadas com solução de Clark (1975) com metade da concentração de 
fósforo a cada 15 dias.

Análises Fitoquímicas (Presença De Metabólitos Secundários)

Os extratos preparados das folhas do pinho-cuiabano foram obtidos a partir de folhas 
que foram retirados das mudas inoculados e não inoculadas com fungos FMAs, utilizando 
8 g de cada. Após a coleta, as folhas estas foram secas em estufa a 45 ºC por 72 horas e 
logo em seguida, trituradas em um liquidificador.

A avaliação da presença de metabólicos secundários foi realizada segundo a metodo-
logia proposta por Matos (2009), onde foram realizadas com o preparo de extrato hidroal-
coólico sendo diluído 8g do material seco e triturado em 45 mL de álcool (92,8%) e 5 ml 
de água destilada.

A solução obtida pela mistura do material seco triturado mais álcool 92,8% e água 
destilada foi mantida em banho-maria a 79 ºC por 15 minutos sob agitação constante, para 
assim facilitar a extração das substâncias presentes no material. Posteriormente, a solução 
foi filtrada em gaze e papel filtro, acondicionada em frasco limpo, armazenada em local 
fresco, seco e protegida da luz.

Após a obtenção do extrato, foram realizados os testes fitoquímicos utilizando três tubos 
de ensaio contendo: um tubo de ensaio com água (testemunha), um tubo para realizar as 
análises do extrato das folhas das plantas inoculadas com R. clarum e outro para o extrato 
sem a inoculação. Os metabólitos secundários avaliados foram: alcaloides, flavonoides, 
saponinas e taninos, conforme protocolo pré-estabelecido descrito por Matos (2009).

Na análise de presença de alcaloides, utilizou-se o reagente Dragendorff, em um tubo 
de ensaio foi adicionado 2 ml do extrato obtido conforme já foi explicado, sendo alcalinizado 
com a adição de 15 gotas de hidróxido de sódio a 1% e acrescentado 2 ml de água destilada 
e 2 ml de clorofórmio. Posteriormente, foi desprezada a fase aquosa, e adicionado à fase 
clorofórmica 15 gotas de ácido clorídrico a 1%, 2 ml de água e desprezando a fase cloro-
fórmica, onde foram adicionadas 3 gotas do reagente de Dragendorff para a verificação da 
presença de alcaloides, sendo que a formação de precipitado insolúvel e floculoso confirmam 
a presença de alcaloides.

Para análise de presença de flavonoides iniciou-se com a separação de 3 tubos de 
ensaios sendo que em um foram adicionados 2 ml do extrato das folhas das plantas inocu-
ladas, no segundo tubo de ensaio foi adicionado o extrato das folhas das plantas controle 
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e no terceiro 2 ml de água destilada. Aos tubos acrescentou-se cerca de 0,5 cm de fita de 
magnésio e 2 ml de ácido clorídrico concentrado, posto que, o aparecimento de coloração 
variando de parda a vermelha, indica a presença de flavonoides no extrato.

Para a análise da classe de tanino foram utilizados três tubos de ensaio, em um dos 
tubos foi acrescentado 1 ml do extrato das folhas das plantas inoculadas, no segundo 1 ml 
de água destilada e no terceiro tubo 1 ml extrato das plantas controle. Posteriormente fo-
ram adicionados aos tubos três gotas de gelatina 1% diluída. Dado que o aparecimento do 
precipitado verde indica a presença de taninos.

No teste de saponina também foram necessários três tubos de ensaio. Sendo que em 
um foram adicionados 2 ml do extrato das folhas das plantas inoculadas, no segundo 2 ml de 
água destilada e no terceiro 2 ml do extrato das plantas controle. Aos tubos serão adicionados 
2 ml de clorofórmio e 5 ml de água, que em seguida foram agitados por 5 minutos. O apa-
recimento de espuma persistente por mais de 1 minuto, indica a presença de saponina.

Análises Do Crescimento Vegetal

Após 45 dias da inoculação as mudas foram avaliadas pelos parâmetros: sobrevivência 
(%), crescimento em altura (cm), desenvolvimento radicular em g (por meio da massa fresca 
e seca das raízes), massa fresca e seca da parte aérea em g, diâmetro do coleto em (cm) 
e o índice de qualidade de Dickson (IQD).

No total foram avaliadas 30 mudas, sendo 15 inoculadas e 15 não inoculadas com R. cla-
rum. A altura das mudas (distância entre o nível do solo e a inserção do broto terminal da 
haste principal) foi determinada com o auxílio de uma régua e o diâmetro do coleto com 
auxílio de paquímetro digital.

Para a obtenção de massa seca a parte aérea e o sistema radicular foram separados 
e pesados com auxílio de uma balança de precisão para que a massa fresca de cada uma 
dessas partes fosse estabelecida. Em seguida, cada uma das partes das mudas foi colocada 
em sacos de papel Kraft identificados e fechados, acondicionados em estufa com circulação 
forçada de ar à 70 ºC durante 72 horas e pesadas novamente para determinar a massa seca.

O Índice de Qualidade de Dickson (IQD) foi obtido através da Equação 1:

           (1)

Em que:
MST: massa seca total 
AP: altura de parte aérea; 
DC: diâmetro do coleto;
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MSA: massa seca de parte aérea;
MSR: massa seca radicular.

Estratégias Experimentais E Análises Dos Dados

Os tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado – 
(DIC) composto por dois tratamentos (plantas inoculadas e plantas não inoculadas) com 
quinze plantas cada.

Os dados foram analisados pelo teste de normalidade Shapiro-Wilk, submetidos à 
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0.05), realizadas com 
o software de análises estatísticas Sisvar® (FERREIRA, 2019).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise fitoquímica das mudas de pinho-cuiabano permitiu identificar a presença de 
alcaloides, flavonoides, saponinas e taninos nas mudas. O teste fitoquímico foi positivo para 
os extratos com as mudas inoculados com o FMA Rhizoglomus clarum e nas mudas sem a 
inoculação, como apresentado na Tabela 1. A biossíntese de metabólitos secundários pelas 
plantas pode ter a sua produção influenciada por fatores que podem intervir nos processos 
biológicos e ambientais, uma vez que desempenham papeis fundamentais quanto à interação 
planta e o meio que está inserida (GOBBO-NETO; LOPES, 2007; ESQUINCA; MORENO, 
2017; RODRIGUES et al., 2016).

Tabela 1. Metabólicos secundários presentes em folhas de espécies florestais de Alta Floresta, MT.

Metabólicos secundários Schizolobium parahyba var. amazonicum

Alcaloides (Mayer Gragendorf) +

Flavonoides +

Saponinas +

Taninos +

(+) Presente; (-) Ausente Fonte: Autor.

Na análise de alcaloides foi possível identificar uma formação floculosa nos tubos de 
ensaios, tanto no tudo que continha o extrato obtido a partir das mudas inoculadas quanto no 
extrato das mudas não inoculadas, confirmando assim a presença de alcaloides. Acredita-
se que os alcaloides atuem também como reserva da síntese de proteínas, estimulantes ou 
reguladores do crescimento, do metabolismo interno ou da reprodução, sendo ainda, agentes 
finais da desintoxicação e da transformação simples de outras substâncias, cujo acúmulo 
pode ser nocivo ao vegetal (SIMÕES, 2007).

As folhas das mudas de pinho-cuiabano apresentaram resultado positivo para a presen-
ça de Tanino, que foi verificada pela reação de precipitação com gelatina para a detecção 
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destes metabólitos secundários. Sendo assim, foi observada a presença de coloração verde 
que indica a presença de taninos condensados. Tradicionalmente, os taninos são classifica-
dos segundo a sua estrutura química em dois grupos: taninos hidrolisáveis e taninos conden-
sados (MONTEIRO et al., 2005). HASLAM (1996) infere que as propriedades farmacológicas 
dos taninos estão ligadas, pelo menos em parte, às três distintas características gerais que 
todos os grupos de taninos possuem, em maior ou menor grau. Tais propriedades são: a 
complexação com íons metálicos (ferro, manganês, vanádio, cobre, alumínio e cálcio, etc.), 
atividades antioxidantes e sequestradoras de radicais livres e habilidade de se complexar 
com outras moléculas, como proteínas e polissacarídeos.

Com relação à saponina foi observado o aparecimento de espuma que persistia por 
mais de 1 minuto, indicando, assim, a presença deste composto, em ambos os extratos de 
folhas de pinho-cuiabano com e sem FMAs. A atividade hemolítica das saponinas, que faz 
parte do sistema de proteção do vegetal contra ataques de predadores (insetos, vírus, fungos 
e bactérias), está ligada a muitas das atividades antibacteriana, antifúngica e espermicida 
apresentada por uma variedade de plantas (LACAILLE-DUBOIS; WAGNER, 1996).

Até pouco tempo atrás, o acúmulo de compostos fitoquímicos na parte aérea de plantas 
micorrizadas era documentado apenas como resultado de mudanças fisiológicas no cresci-
mento e na nutrição vegetal (TOUSSAINT, 2007). Porém, estudos recentes têm comprovado 
que a simbiose micorrízica pode ser alternativa na maximização da produção de compostos 
químicos, como metabólitos secundários (KAPOOR et al., 2007; CHAUDHARY ET al., 2008), 
concentrando na parte aérea mais princípios ativos (KRISHNA et al., 2005). Há estudos 
que relatam o benefício da associação micorrízica no aumento da produção de compostos 
secundários vegetais, com o aumento relacionado a mecanismos nutricionais (KAPOOR 
et al., 2002) e não nutricionais (MANDAL et al., 2013).

A utilização dos metabólitos secundários produzidos por plantas simbiontes, como o 
pinho-cuiabano, pode ser uma alternativa de biotecnologia para estimular o estabelecimento 
dessa associação nas espécies florestais, dessa forma, a geração de conhecimentos so-
bre o uso dessas novas técnicas que envolvem a inoculação com FMAs para a produção 
de mudas de pinho-cuiabano, nos permite avaliar se há um aumento da resistência desta 
espécie florestal contra o ataque de agentes bióticos que danificam os plantios, temos de 
exemplo às formigas cortadeiras, uma vez que as mesmas são uns dos agentes que mais 
danificam plantios de espécies florestais.

Conforme observado pelos dados do Gráfico 3 as mudas inoculadas apresentaram 
maior desenvolvimento na parte área, confirmando assim, que a inoculação com fungos mi-
corrizicos influencia no desenvolvimento das mudas. No estudo realizado por Andrade et al. 
(2019) as plantas inoculadas apresentaram maior número de folhas do que a testemunha, 
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os resultados encontrados neste estudo corroboram os de Santos et al. (2008), que obteve 
maior área foliar devido à micorrização em espécies nativas.

A análise de variância dos dados de crescimento das mudas demonstrou que houve 
diferença estatística significativa para as analises de massa fresca de parte aérea (MFPA) 
e índice de qualidade de Dickson (I.Q.D), sendo que as plantas inoculadas apresentaram 
os melhores resultados (Tabela 2). A análise de variância também mostrou que não houve 
diferença estatística entre plantas inoculadas e não inoculadas para a altura da parte aérea 
(AP), diâmetro do coleto (DC), massa seca da parte aérea (MSPA), massa fresca da parte 
aérea (MSPA) e massa seca da raiz (MSPR).

Tabela 2. Análise de variância da massa fresca da parte aérea (MFPA), diâmetro do coleto (DC), volume radicular (VR), 
massa seca da parte aérea (MSPA), massa fresca de raiz (MFPR), massa seca da raiz (MSPR), altura da parte aérea(AP) 
e do índice de qualidade de Dickson (I.Q.D) das mudas de Schizolobium parahyba var. amazonicum inoculadas ou não 

com o FMA Rhizoglomus clarum.

Fonte de Variação D.C (cm) MFPA (g) MSPA(g) MFPR (g) MSPR (g) AP (cm) I.Q.D

Inoculação com R. clarum 0,8851 NS 0,0343* 0,1278 NS 0,8515NS 0,8729 NS 0,4594NS 0,0244*

CV= Coeficiente de variação; FMA= inoculação com R. clarum
Os dados sofreram a transformação √(y+1). NS indica que o teste F foi não significativo a 5% de significância e * indica que o teste F foi 
significativo a 5% de significância.

Fonte: o autor.

No Gráfico 1, pode-se observar que não houve diferença estatísticas entre os tra-
tamentos, sendo que o tratamento controle e o tratamento correspondente à inoculação 
com R. clarum apresentaram, estatisticamente, o mesmo desenvolvimento em relação ao 
diâmetro do coleto. Daniel et al. (1997) relataram em seu trabalho que, geralmente, o diâ-
metro do coleto é um bom indicador do padrão de qualidade de mudas sendo, em geral, o 
mais indicado para determinar a capacidade de sobrevivência de mudas no campo, assim 
mudas que apresentam baixo diâmetro do coleto tendem a ter dificuldades em se mante-
rem após o plantio.

Segundo Gomes e Paiva (2004), valores significativos de diâmetro devem ser obtidos 
para melhor estabilidade do desenvolvimento dos ramos. Assim, de acordo com que os auto-
res citaram sobre a importância que o diâmetro do coleto, seria interessante se a inoculação 
das mudas de pinho-cuiabano fosse significativa para uma indicação que essas mudas são 
de qualidade para irem a campo para que o transplantio fosse evitado.
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Gráfico 1. Diâmetro do coleto das mudas de Schizolobium parahyba var. amazonicum inoculadas ou não com o FMA 
Rhizoglomus clarum.

CV (controle)=2,52% ; CV (R. clarum)=6,49% . 
Fonte: Autor.

A altura das mudas também não apresentou diferença estatística significativa entre o 
tratamento controle e as mudas que foram micorrizadas por 45 dias (Gráfico 2). No trabalho 
realizado por Silveira e Gomes (2007) e de MACHINESKI et al. (2009), não foi observada 
diferença na altura de mudas inoculadas com FMAs e plantas não inoculadas em plantas 
com 90 dias de idade. Segundo Silveira (1992), nos estágios iniciais da colonização micor-
rízica pode não ocorrer grandes ganhos no desenvolvimento das mudas devido ao fungo 
apresentar comportamento de parasita, dada a competição causada pelo fungo e pela planta 
por fotossintatos, sugerindo assim, que as mudas de pinho-cuiabano deveriam ficar por mais 
tempo inoculadas na fase de viveiro.

Quando se compara a relação altura da muda com o diâmetro do coleto nota-se que é 
uma variável importante na avaliação da qualidade das mudas, pois reflete as característi-
cas de acúmulo de reservas, maiores resistência e melhor fixação ao solo. De acordo com 
Araújo et al. (2016), mudas com baixo diâmetro de caule e altas alturas são consideradas 
de qualidade inferior em relação a alturas menores com um diâmetro de caule maior.

Gráfico 2. Altura das mudas em (cm) de mudas de Schizolobium parahyba var. amazonicum inoculadas ou não com o 
FMA Rhizoglomus clarum.

CV (controle)=5,50%; CV (R. clarum)= 7,52%. 
Fonte: Autor.
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Com relação à massa fresca de parte aérea, houve diferença estatísitica entre o trata-
mento controle e o tratamento correspondente à inoculação com R. clarum, sendo que as 
mudas que foram inoculadas com R. clarum apresentaram maior desenvolvimento na parte 
aérea em comparação com o tratamento controle (Gráfico 3), assim como foi observado no 
trabalho realizado por Schiavo e Martins (2003) nos quais verificaram que os FMAs propor-
cionaram um aumento nos incrementos dos conteúdos de P da parte aérea das mudas de 
acácia (Acacia mangium), com as mudas inoculadas com Gigaspora margarita, Rhizophagus 
clarus e o inóculo misto.

Gráfico 3. Massa fresca da parte aérea de mudas de Schizolobium parahyba var. amazonicum inoculadas ou não com o 
FMA Rhizoglomus clarum.

CV (controle)= 7,26%; CV (R. clarum)= 18,37%. 

Fonte: Autor.

No Gráfico 4, nota-se que não houve diferença significativa entre o tratamento controle 
e o tratamento correspondente à inoculação com R. clarum para a massa fresca das raízes. 
a massa seca da parte radicular do pinho-cuiabano, apresentou resultados semelhantes 
aos obtidos em trabalhos de Lacerda et al. (2011), onde o autor utilizou mudas de caroba 
(Jacaranda cuspidifolia), e inoculação com Rhizophagus clarus (= Glomus clarum). Em outros 
trabalhos com espécies nativas de áreas tropicais em fase inicial, demostraram um efeito 
positivo na produção de biomassa de matéria seca quando tiveram introdução de FMAs 
(POUYÚ-ROJAS; SIQUEIRA, 2000; LACERDA et al., 2011).
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Gráfico 4. Massa fresca das raízes de mudas de Schizolobium parahyba var. amazonicum inoculadas ou não com o FMA 
Rhizoglomus clarum.

CV (controle)= 9,03%; CV (R. clarum)= 16,89%. 
Fonte: Autor.

A massa seca das raízes de mudas não foi influenciada pela inoculação das mudas 
com R. clarum, apresentando valores estatisticamente igual ao da mudas que não foram 
inoculadas (tratamento controle) (Gráfico 5). Tendo em vista, que a planta só poderá investir 
nas raízes se houver absorção de fósforo suficiente para alocação do carbono visando a 
produção dos tecidos radiculares (BERNARDI et al., 2000), sendo uma possível relação do 
motivo da massa fresca de raiz não ter sido significativa.

Gráfico 5. Massa seca de raiz de mudas de Schizolobium parahyba var. amazonicum inoculadas ou não com o FMA 
Rhizoglomus clarum.

CV (controle)= 13.14%; CV (R. clarum)= 6,45%. 

Fonte: Autor.

Significativamente não houve diferenças em relação ao peso seco da raiz (MSPR) 
e peso fresco da raiz (MFPR), portanto as plantas inoculadas com os fungos micorrízicos 
arbusculares não apresentaram aumentos significativos em relação ao controle e, portanto, 
não evidenciou uma influência positiva dessas combinações no controle de desenvolvimento 
de raízes em relação a plantas não inoculadas. Resultados dissemelhantes aos alcança-
dos neste estudo foram encontrados por Samarão et al . (2011), que descobriram que a 
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inoculação com espécies dos FMAs Glomus clarum e G. margarita em mudas de Annona 
muricata proporcionaram aumentos lineares na produção de matéria seca da parte aérea e 
raiz, enquanto as não inoculadas não responderam aos tratamentos.

A inoculação com R. clarum mostrou não ser capaz de aumentar a produção de mas-
sa seca da parte aérea das mudas de Schizolobium parahyba var. amazonicum e essas 
mudas inoculadas apresentaram valores de massa seca estatisticamente iguais aos das 
mudas controle (Gráfico 6).

Gráfico 6. Massa seca da parte aérea de mudas de Schizolobium parahyba var. amazonicum inoculadas ou não com o 
FMA Rhizoglomus clarum.

CV (controle)= 5.95%; CV (R. clarum)= 18.33%. 
Fonte: Autor.

A inoculação das mudas com R. clarum mostrou-se eficiente em aumentar a qualidade 
das mudas por serem as que apresentaram maior Índice de qualidade de Dickson (IQD) 
(Gráfico 7). Gomes e Paiva (2012) não encontraram respostas significativas no IQD e mos-
traram que desenvolver padrões de qualidade requer uma avaliação do desenvolvimento 
das plantas às diversas condições em que as mesmas estão expostas.

Gráfico 7. Índice de qualidade de Dickson (IQD) de mudas de Schizolobium parahyba var. amazonicum inoculadas ou 
não com o FMA Rhizoglomus clarum.

CV (controle) = 5.31%; CV (R. clarum)= 9,81%. 

Fonte: Autor.
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Segundo Andrade et.al. (2019) a inoculação mista de fungos micorrízicos em mudas 
de pinho-cuiabano pode ser considerada uma estratégia vantajosa no seu cultivo comercial, 
uma vez que o rápido ganho de altura nos primeiros meses após o plantio é crítico para o 
sucesso da planta em condições de campo. Inoculação misturada com duas ou mais espécies 
de FMAs é uma ótima alternativa para avaliar a possível existência de um efeito sinérgico de 
inoculação, que pode resultar em aumento de eficiência que supera os benefícios produtivos 
obtidos com eles quando usado isoladamente.

A ausência de resposta dos FMAs neste trabalho pode ser explicada devido a algu-
mas espécies necessitarem de mais tempo em casa de vegetação para estabelecimento 
da simbiose efetiva, podendo este tempo ser superior a seis meses da após a inoculação 
(PAOLI; SILVA, 2006).

Neste estudo, as mudas de pinho-cuibano foram avaliadas com 45 dias e provavel-
mente o tempo que se passou desde a inoculação das mudas até a coleta dos dados não 
foi suficiente para o fungo colonizar um percentual significativo das raízes para se obtiver os 
benefícios da associação micorrizica para as mudas. Além desta explicação relacionada ao 
curto tempo de permanência das mudas no viveiro, a ausência de respostas mais robustas 
das mudas inoculadas com R. clarum, apontam que a associação micorrízica arbuscular 
pode apresentar variação de acordo com cada espécie de planta e de FMAs, de modo po-
sitivo ou negativo (SMITH et al., 2011).

Sabe-se que o pinho-cuiabano é uma espécie que tem grande importância quanto à sua 
utilização em projetos de reflorestamentos (LUNZ et al., 2010), em áreas que necessitam de 
recuperação. Assim, de acordo com Lacerda et al. (2011), para que as mudas sejam utili-
zadas no reflorestamento, é imprescindível que elas sejam de boa qualidade e apresentem 
aumento na produção de raízes de forma a garantir o seu estabelecimento no campo.

Assim, é notória a necessidade das mudas ficarem por maiores períodos em viveiro 
para que os fungos micorrízicos se associem efetivamente às raízes, uma vez que plantas 
que utilizam essa biotecnologia de inoculação com FMAs beneficiam as plantas, principal-
mente as que se desenvolvem em solos de baixa fertilidade, propiciando a capacidade de 
aumentar o volume de solo explorado pelas raízes e consequente o aumento da capacidade 
de absorção de água e nutrientes. A associação dos fungos micorrizicos em fase de viveiro é 
uma forma controlada de levar o fungo a campo contribuindo assim para o estabelecimento 
entre a simbiose, fungo e planta, e gerando mudas de qualidades com maiores chances 
de sobrevivência e desenvolvimento nas áreas de plantios e diminuindo os gastos e o uso 
de adubos fosfatados, pois as hifas dos fungos conseguem aumentar absorção desses 
nutrientes que são pouco móveis no solo como fósforo, melhorando o aproveitamento dos 
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fertilizantes usados, permitindo uma otimização dos mesmos e contribuindo para a preser-
vação do meio ambiente.

CONCLUSÃO

O pinho-cuibano apresenta metabólitos secundários do tipo tanino, saponinas, alca-
loides e flavonoides, tanto para mudas inoculadas, quanto para as não inoculadas com 
FMAs. A associação micorrizica com fungo R. clarum influenciou positivamente o desen-
volvimento da parte aérea e o índice de qualidade das mudas de pinho-cuiabano. Contudo 
não houve influência nos demais parâmetros analisados.

Houve diferença estatística significativa para as analises de massa fresca de parte 
aérea (MFPA) e índice de qualidade de Dickson (I.Q.D), sendo que as plantas inoculadas 
apresentaram os melhores resultados, não ocorrendo diferenças em relação ao peso seco 
da raiz (MSPR), peso fresco da raiz (MFPR), diâmetro do coleto (DC), massa seca das raízes 
(MSPR) e altura da parte aérea (AP).
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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar as características físicas e físico-químicas de frutos 
de três progênies de cagateiras em três diferentes municípios pertencentes ao bioma 
cerrado, e avaliar a composição química de cagaitas. Método: Foram medidos o diâmetro 
transversal e longitudinal (cm), número de semente por fruto, pH, sólidos solúveis e acidez 
titulável dos frutos. Os compostos voláteis foram extraídos usando o método de microe-
xtração em fase sólida no modo headspace (HS-SPME), sendo identificados por croma-
tografia gasosa acoplado a espectrometria de massas (GC-MS). Usou 0,5g da amostra 
em 8 mL de solvente, para avaliar o perfil químico dos extratos nos modos de ionização 
ambiente por paper spray. Resultado: Foram identificados 19 compostos voláreis e, 
respectivamente, 6 e 14 compostos nos modos positivo e negativo. Conclusão: Os frutos 
originados do município de Paraopeba apresentaram as maiores médias em relação ao 
peso e aos diâmetros, em relação aos originados das matrizes de cagaiteira pertencen-
tes aos municípios de Prudente de Morais e Caetanópolis, evidenciando serem os mais 
promissores para futuros melhoramentos genéticos na espécie.
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INTRODUÇÃO

O cerrado brasileiro é um bioma antigo que abrange dois milhões de km², represen-
tando 23% da área do país, com rica biodiversidade, possuindo cerca de 160 mil espécies 
de plantas, fungos e animais (RATTER, 1997). Sua flora riquíssima só agora começa a ser 
conhecida, existindo cerca de 1000 espécies de árvores, 3000 espécies de ervas e arbustos 
e aproximadamente 500 trepadeiras. Nas últimas três décadas, com o avanço da tecnologia 
e a maior disponibilidade de insumos agrícolas, facilitou a devastação de vegetação nativa 
do bioma do cerrado em aproximadamente 40% (ROESLER et al., 2007).

Algumas espécies vegetais do Cerrado podem constituir potenciais fontes de explora-
ção econômica, desde que a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias viabilizem seu 
aproveitamento. Mais de uma centena de espécies vegetais nativas da região fornecem 
frutos de características sensoriais peculiares e elevados teores de vitaminas, sais minerais 
e açúcares (SILVA e TASSARA, 2003; OLIVEIRA et al., 2012). Nesse contexto, insere-se a 
cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.), uma espécie frutífera super explorada, aproveitada pela 
população local para uso alimentar e medicinal. A cagaiteira é uma planta arbórea, originária 
dessa região, destaca-se pela alta capacidade de produção de frutos (500 – 2000 frutos 
por planta) (RODRIGUES et al., 2016; BUENO et al., 2017; COSTA et al., 2017a; COSTA 
et al., 2017b; GARCIA et al., 2017; RODRIGUES et al., 2017; BESS et al., 2020; LOPES 
et al.,2020). A Eugenia dysenterica produz um fruto amarelo (figuras1-7), globoso e achatado, 
com polpa de sabor acidulado, sendo que estes pesam de 14g a 20g.(BUENO et al., 2017) .
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Figura 1. a) Árvore de cagaiteira no final do outono; b) Árvore de cagaiteira no final do inverno toda florida; c) Flores 
brancas da cagaiteira no mês de agosto. d) Frutos da cagaiteira no início da primavera; e) Frutos maduros de cagaiteira 
debaixo da árvore. f) Cagaitas nos estádios de maturação verde, semi-maduro e maduro; g) Cagaitas no estádio maduro.
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Frutos verdes e maduros de cagaita são ricos em compostos fenólicos como: ácido gá-
lico, ácido caféico, ácido p-cumárico e quercetina, além de seu conteúdo de minerais, fazem 
do fruto uma fonte promissora de compostos bioativos, com antioxidante, anti-obesidade e 
ação nutritiva (GUEDES et al., 2017; BUENO et al., 2017).

Destaca-se o uso de frutas do Cerrado na culinária, entre eles destacam-se a indústria 
alimentícia e cooperativas. Por serem frutas exóticas, com sabores e aromas desconhecidos 
em muitos países, o mercado externo também pode ser conquistado (Silva et al., 2020).

Sobre o valor nutricional, a cagaita é considerada uma grande fonte de vitamina C (24,53 
mg/100 g), valores superiores são encontrados em muitas frutas cultivadas convencional-
mente, como a banana (Musa sp.) (6,4 mg/ 100 g) e maçã (Malus domestica) (5,9 mg/ 100 
g) (Lemos-Filho, 2000).

A comercialização de frutos de cagaiteira é resultante da ação extrativista. De acordo 
com a sucessiva destruição da vegetação nativa, o número de plantas existentes vem redu-
zindo com o transcorrer do tempo. Dessa maneira, a introdução desta árvore frutífera aos 
sistemas produtivos vem apresentando-se como uma possibilidade extremamente possível 
para o aproveitamento das aptidões naturais do Cerrado, tendo como alvo o restabelecimento 
da qualidade de vida da população local e o desenvolvimento sustentável.

Estudos biométricos de frutos e sementes são frequentes para diversas espécies,sendo 
realizados com o objetivo de auxiliar o conhecimento do sistema reprodutivo a fim de sus-
tentar os programas de melhoramento de espécies não domesticadas (MOURA et al., 2013; 
RODRIGUES et al., 2016; BUENO et al., 2017; COSTA et al., 2017a; COSTA et al., 2017b; 
GARCIA et al., 2017; RODRIGUES et al., 2017;  ; LOPES et al.,2020). O desenvolvimento 
de processos tecnológicos tem impulsionado o melhor aproveitamento do fruto. A produção 
de polpas congeladas e a utilização como matéria-prima para a produção de geleia consti-
tuem uma alternativa para contornar um dos pontos fracos e deterioráveis do mercado de 
cagaita. Essa é uma atividade viável para agregar valor econômico, minimizando perdas 
que podem ocorrer durante a comercialização do fruto in natura, além da extensão de sua 
vida pós-colheita (DAMIANI, 2009; EVANGELISTA &VIEITES, 2006).

Diante da demanda por métodos menos laboriosos e com menor custo, várias técnicas 
de espectrometria de massas (MS) com ionização ambiente têm sido propostas (FREITAS 
et al., 2017; FREITAS et al., 2019) . Entre elas, a MS com ionização por paper spray (PS) 
tem recebido maior atenção nos últimos anos em análises qualitativas e quantitativas de 
compostos bioativos. WANG et al. (2010) descreveram pela primeira vez essa técnica e, 
desde então, ela vem sendo amplamente empregada devido à sua grande simplicidade, 
eficiência e baixo custo em análises qualitativas e quantitativas das substâncias bioativas 
em frutos e produtos processados.
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Há diversos estudos sobre o mecanismo do PS. A ação capilar na superfície porosa 
do papel é o principal processo responsável pelo movimento dos analitos que serão des-
solvatados durante a formação do spray próximo à entrada do espectrômetro de massas. 
Neste processo tem-se a dessorção do analito em sua forma iônica a partir do papel (YANG 
et al., 2012). A geração de íons pelo PS tem os mesmos princípios que a Ionização por 
Eletrospray (ESI), onde uma solução de amostra em pH ácido ou básico é submetida a 
um spray eletrolítico sob pressão atmosférica. Um fino spray (aerossol) se forma (cone de 
Taylor) na presença de um alto campo elétrico de + 4000 volt (V) (ou – 4000 V). O contra-íon 
é oxidado (ou reduzido) e formam-se gotas com excesso de carga positiva (ou negativa).

A identificação dos compostos voláteis resultou-se com a associação de cromatografia 
gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS) introduzindo uma ferramenta útil na 
separação e identificação dos compostos oriundos de misturas complexas. Os espectrôme-
tros de massas proporcionam boa estabilidade e sensibilidade para análises de compostos 
voláteis (THOMAZINI & FRANCO, 2000).

A microextração em fase sólida no modo headspace (HS-SPME), é uma técnica que 
permite uma extração com baixo custo, rápida e sem a utilização de solventes, além de 
apresentar afinidade para inúmeros analitos e ser facilmente acoplada à cromatografia ga-
sosa (GARCIA et al, 2020; GARCIA et al, 2018, SILVA et al, 2018; KATAOKA; LORD & 
PAWLISZYN, 2000).

A presença de variabilidade em Eugenia dysenterica para todos os caracteres de in-
teresse, tanto os agronômicos, quanto para os de qualidade do fruto, proporciona ganhos 
nos programas de melhoramento. Dessa maneira, esse trabalho teve como objetivo fazer 
a caracterização biométrica, físico-química e avaliar as melhores condições para a identifi-
cação de Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) de cagaita, analisando vários parâmetros, 
tais como tipo de fibra de extração, agitação, temperatura e tempo. Finalmente, a pesquisa 
fornecerá informações relevantes sobre a fruta fresca, a fim de estabelecer padrões de 
identidade e qualidade.

MÉTODO

Coleta das amostras vegetais

Foram coletados manualmente e de forma aleatória frutos maduros de Eugenia dy-
senterica de três progênies adultas em diferentes áreas da microrregião de Sete Lagoas- 
Caetanópolis, Paraopeba e Prudente de Morais na safra de 2016. Em cada planta foram 
coletados 20 frutos, 5 frutos por quadrante, totalizando 60 frutos por local. As progênies foram 
georeferênciadas e fotografadas. (tabela com dados de cada planta, referência geográfica).
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Tabela 1. Referências geográficas das progênies de Cagaitera (Eugenia dysenterica)

Região Planta 1 Planta 2 Planta 3

Caetanópolis 19º22’29”S
44º20’11’’W

19º22’30”S
44º20’08’’W

19º22’32”S
44º20’09’’W

Paraopeba 19º16’22”S
44º24’50’’W

19º16’23”S
44º24’52’’W

19º16’24”S
44º24’51’’W

Prudente de Morais 19º28’53”S
44º08’36’’W

19º28’54”S
44º08’37’’W

19º28’57”S
44º08’34’’W

Os frutos coletados foram transportados para o Laboratório de Química Orgânica e 
Fitoquímica da UFSJ Campus Sete Lagoas, lavados em água corrente para a eliminação de 
Sujidades, desinfetados em solução de hipoclorito de sódio a 0,5% v/v por 10 minutos com 
posterior enxágue. Dos mesmos, foram selecionados 20 frutos maduros de cada árvore e 
submetidos às análises das variáveis físicas:

Tamanho do fruto (mm): Para as medições dos diâmetros transversais e longitudinais 
dos frutos foi utilizado um paquímetro digital da marca Marberg.

Peso do fruto (g) e peso da semente (g): O peso foi determinado individualmente, com 
o auxílio de uma balança digital da marca Shimadzu.

Número de sementes: O número de sementes foi contabilizado individualmen-
te em cada fruto.

A polpa proveniente do despolpamento dos frutos foi acondicionada em sacos de po-
lietileno e armazenada em refrigerador a cerca de -18ºC, para posterior análise das carac-
terísticas físico-químicas, segundo metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008):

Sólidos solúveis (ºBrix): O teor de sólidos solúveis foi determinado com a ajuda de um 
refratômetro digital da marca Atago.

pH: Para a determinação do pH, foi utilizado um potenciômetro digital da marca Hanna 
Instruments, modelo HI 2221.

Acidez titulável: Foi determinada por meio de titulação com NaOH a 0,1 mol/L, e os 
resultados foram expressos em g de ácido cítrico/100 g de polpa.

Relação SS/AT: foi obtida pela razão entre os teores de sólidos solúveis e de 
acidez titulável.

Os dados obtidos, após os testes de normalidade e homocedasticidade, foram sub-
metidos à análise de variância seguindo um esquema fatorial (3x3x4), envolvendo os três 
municípios experimentais, três progênies e 4 repetições (cada repetição consiste na média 
dos 5 frutos por quadrante). Na presença de interação significativa, foram realizados os 
desdobramentos necessários sendo as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott, a 
5% de probabilidade considerando, para tanto, efeito significativo (p<0,05) na análise de 
variância. A associação entre as variáveis estudadas foi investigada por meio do coeficiente 
de correlação de Pearson. As análises estatísticas foram feitas utilizando o software R (R 
CORE TEAM, 2016).
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Para as análises de PS/MS e SPME/CG/MS, foram coletados frutos maduros de cagaita 
no município de Sete Lagoas, Minas Gerais, Brasil (latitude 19 ° 28 ‘36 “e longitude 44 ° 11’ 
43”), em 2018, seguindo o mesmo procedimento de higienização. A polpa homogeneizada 
foi armazenada a -18 °C até uso posterior.

Extração de compostos voláteis

A extração de COVs foi realizada utilizando HS-SPME. Para esse processo, amos-
tras de 2,0 g de polpa de cagaita foram transferidas para frascos de 20 mL, os quais foram 
lacrados com septos de alumínio e borracha. Em seguida, os frascos foram colocados em 
bloco de aquecimento de alumínio (8,5 cm x 10 cm) com placa de aquecimento, e a fibra 
para adsorção de substâncias voláteis fora inserida em cada frasco.

Após a adsorção dos COVs pela fibra Polidimetilsiloxano / divinilbenzeno (PDMS/DVB, 
65 μm) no modo HS-SPME, a fibra foi introduzida diretamente no injetor do cromatógrafo a 
gás para a separação e identificação dos compostos extraídos.

Identificação de compostos voláteis

Os COVs foram identificados no Laboratório de Espectrometria de Massa do 
Departamento de Química - UFMG, por meio de cromatógrafo gasoso (Trace GC Ultra) 
acoplado a espectrômetro de massa (Polaris Q, Thermo Scientific, San Jose, CA, EUA), com 
armadilha iônica, utilizando um injetor capilar split / splitless. Para tanto, foram utilizadas as 
seguintes condições: temperatura do injetor de 250 °C, 5 min de dessorção, temperatura da 
fonte de íons de 200 °C e interface de 275 °C. Hélio foi usado como gás de arraste a uma 
taxa de fluxo de 1 mL min-1, e os COVs foram separados usando uma coluna capilar HP-5ms 
(5% fenil e 95% metilpolissiloxano) (30 mx 0,25 mm x 0,25 μm; Agilent TechnologiesInc ., 
Alemanha). Inicialmente, a coluna foi mantida a 40 ° C por 5 min e, em seguida, a tempera-
tura foi aumentada a uma taxa de 2,5 °C min-1 até 125 °C seguido por um aumento de 10 
°C min -1 até 245 °C e mantida por 3 min.

A aquisição dos dados ocorreu em modo full scan com faixa de 50 a 350 m / z, ioniza-
ção por impacto de elétrons (EI), e potência de 70 eV.

Para tal, comparou-se os espectros de massa dos analitos encontrados, com os da-
dos de espectros de massa obtidos da biblioteca NIST (National Institute of Standards and 
Technology), usando como ferramenta auxiliar os dados registrados na literatura para a 
confirmação dos compostos voláteis presentes nas amostras da polpa de cagaita.

O índice de RSI consiste em um fator numérico de comparação entre um composto 
desconhecido e compostos da biblioteca NIST. Contudo foram selecionados os picos que 
apresentaram nos cromatogramas uma relação de sinal/ruído (S/N) maior que 50 decibéis, 
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considerando um nível de intensidade padrão relativa (RSI) superior a 700. Os valores da 
intensidade dos picos obtidos e da relação S/N, foram retirados do programa X Calibur 1.4 
da Thermo Electron Corporation e transferidos para o Microsoft Office Excel 2013, programa 
no qual foi feita a seleção dos picos, de acordo com a relação S/N.

Análise do perfil dos compostos bioativos

Foram pesados 0,5 g da polpa de cagaita e colocados em tubos de ensaio sepa-
rados. Foram adicionados 8 mL de metanol e, em seguida, foram agitados em um ho-
mogeneizador, sendo deixados em repouso por 3 horas. Posteriormente, 2mL do extrato 
foram transferidos para eppendorfs e encaminhados para as análises PS-MS, realizadas 
no Laboratório de Espectrometria de Massas do Departamento de Química – Universidade 
Federal de Minas Gerais.

A análise do perfil dos compostos fixos das amostras foi realizada com um espectrô-
metro de massas (modelo LCQ Fleet, Thermo Scientific, San Jose, CA, EUA), com analisa-
dor do tipo ion-trap equipado com uma fonte de ionização paper-spray operada em modos 
positivo e negativo.

As análises foram realizadas utilizando-se as seguintes condições: voltagem do pa-
per-spray de 4,0 quilovolt (kV) para o modo positivo e de 3,0 kV para o modo negativo, vol-
tagem do capilar de 40 V, temperatura do capilar de 275 °C e voltagem das lentes do tubo 
de 120 V. A aquisição dos dados ocorreu no modo Full Scan com faixa de massas de 100 
a 1000 razão massa/carga (m/z) no modo positivo e no modo negativo.

Para a realização das análises, 2,0 µL da amostra foram colocados na extremidade 
do papel cromatográfico em formato de triângulo equilátero de 1,5 cm. Esse papel é fixado 
na entrada do espectrômetro de massas a uma distância de 0,5 cm por meio de um co-
nector do tipo garra jacaré conectado à uma fonte de alta tensão. Posteriormente, 40,0 µL 
de metanol foram transferidos para o papel cromatográfico e a fonte de voltagem foi ligada 
para aquisição dos dados. Para tal, utilizou-se o software Thermo Scientific X Calibur e os 
espectros dos compostos foram identificados de acordo com sua m/z e por meio da com-
paração com os dados relatados na literatura (CAMPELO et al., 2020; MINIGHEIN, et al., 
2020; OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2020; SANTOS et al., 2020; SILVA, ARQUELAUA et al., 
2020; SILVA, AUGUSTI et al., 2020; SILVA, MACEDO et al., 2020; SILVA, MENDONÇA 
et al., 2020; SILVA et al., 2019; Silva, 2021sorvete de cagaita).
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Análises biométricas e físico-químicas

A análise de variância das características avaliadas revelou efeito significativo (p<0,05) 
para a interação local vs progênie. O desdobramento do fator progênie dentro de cada local 
é apresentado na Tabela 2.

De acordo com os resultados no que diz respeito às avaliações físicas, os frutos de 
Eugenia dysenterica, das três regiões avaliadas, apresentaram valores médios de diâmetro 
longitudinal variando entre 1,92 cm até 3,29 cm, diâmetro transversal oscilando entre 2,21 cm 
até 4,34 cm e de peso do fruto variando de 6,66 g até 36,36 g. A progênie que se destacou 
entre as demais, levando em conta os parâmetros físicos, foi a progênie 2 de Paraopeba, 
apresentando as maiores médias. Comparando as avaliações físicas das regiões com outra 
região descrita na literatura, observa-se que os resultados demonstrados por Rodrigues et al. 
(2014) para a região de Sete Lagoas mais se assemelham com as regiões de Caetanópolis 
e Prudente de Morais.

Tabela 2. Médias das características físicas dos frutos de Cagaitera (Eugenia dysenterica) dos municípios de Caetanópolis 
(Ca), Paraopeba (Pa) e Prudente de Moraes (Pr)

Parâmetros Região P1 P2 P3 Média por região

Peso fruto
Ca
Pa
Pr

 12,31ª
14,02c
15,91b

13,36ª
39,44ª
22,75ª

8,24b
21,34b
11,49c

11,30
24,93
16,72

DT
Ca
Pa
Pr

2,76ª
2,76c
3,05b

2,64ª
4,34ª
3,60ª

2,21b
3,33b
2,72c

2,54
3,48
3,12

DL
Ca
Pa
Pr

2,07ª
1,93c
2,22b

2,18ª
3,29ª
2,39ª

1,72b
2,74b
1,92c

1,98
2,66
2,18

Peso polpa
Ca
Pa
Pr

10,03ª
11,54c
14,36b

11,71ª
36,36ª
21,08ª

6,66b
19,66b
9,96c

9,46
22,52
15,13

Médias seguidas de mesma letra minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade.

Correlações positivas e altamente significativas (p<0,001), com valores acima de 0,85, 
foram encontradas para todos os pares de características físicas (Tabela 3). Para as carac-
terísticas físico-químicas, AT, SS e pH não foi verificada correlação significativa (p>0,05) 
entre os pares estudados.

Segundo Lima et al. (2015) a medida do pH é um parâmetro muito importante na análise 
de alimentos industrializados, a base de frutas, uma vez que está relacionada à retenção 
do sabor-odor de produtos de frutas, a estabilidade de corantes artificiais em produtos de 
frutas e bem como a verificação do estado de maturação de frutas. A Tabela 4 apresenta 
os valores de pH das regiões analisadas, cujos valores variaram entre 2,79 até 3,31. Tendo 
como base a legislação brasileira vigente, o pH em polpa de fruta pode variar de 2,2 a 4,6 
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(BRASIL, 2000), dessa forma, todas as regiões estão dentro do permitido. Os valores de 
pH encontrados nesse trabalho estão próximos do valor encontrado por Rodrigues et al. 
(2014) na região de Sete Lagoas e inferiores ao encontrado por Cardoso et al. (2011) na 
região de Felixlândia.

Tabela 3. Estimativas de coeficientes de correlação entre características físicas de frutos dos frutos de Cagaitera (Eugenia 
dysenterica)

Peso do fruto DT DL Peso da polpa

Peso do fruto --- 0,9497** 0,8974** 0,9965**

DT 0,9497** --- 0,8770** 0,9506**

DL 0,8974** 0,8770** --- 0,9074**

Peso da polpa 0,9965** 0,9506** 0,9074** ---

** Significativo a 1% de probabilidade pelo teste t.

O teor de ácidos orgânicos em frutas varia de acordo com a espécie e o seu conteúdo 
diminui com o amadurecimento na maioria dos frutos tropicais devido à sua utilização no 
ciclo de Krebs ou a sua transformação em açúcares durante o processo respiratório (LIMA 
et al., 2015). Na legislação brasileira apenas o teor mínimo da acidez titulável é controlado 
para os sabores de polpas analisadas, variando de 0,30 a 0,90 % (BRASIL, 2000). Com base 
nos dados demonstrados na Tabela 4, todas as progênies, com exceção da progênie 2 de 
Prudente de Morais, estão dentro das normas da legislação vigente, sendo que os valores 
analisados variaram entre 0,56 até 1,08%. Ao se comparar os valores de acidez titulável 
com o encontrado no município de Curvelo por Bedetti et al. (2013), percebe-se que o valor 
se assemelha com os encontrados na planta 2 de Caetanópolis e na planta 1 de Prudente 
de Morais. Pôde-se observar que a progênie 2 da região de Prudente de Morais foi a que 
obteve as maiores médias em relação às demais.

O teor de Sólidos Solúveis (Brix) é utilizado como uma medida indireta do conteúdo de 
açúcares, pois seu valor aumenta à medida que estes vão se acumulando no fruto. No en-
tanto, a sua determinação não representa o teor exato de açúcares, uma vez que outras 
substâncias também se encontram dissolvidas no conteúdo celular (vitaminas, fenólicos, 
pectinas, ácidos orgânicos), apesar de os açúcares serem os mais representativos e poderem 
constituir até 85 - 90 % destes (LIMA et al., 2015). Segundo a Instrução Normativa Nº 01/2000 
(BRASIL, 2000), o teor de sólidos solúveis (ºBrix) varia de 5,5 a 11,0 °Brix, sendo que esse 
valor depende da fruta que deu origem a polpa de fruta. Na tabela 4, percebe-se que os 
valores variaram entre 7,75 a 10,67, estando dentro da legislação. Comparando o teor de 
sólidos solúveis com o encontrado em Sete Lagoas por Rodrigues et al. (2014), observa-
-se que os resultados obtidos apresentaram-se superiores. Conforme a Tabela 4, pôde-se 
observar que a progênie 1 de Prudente de Morais foi a que obteve as maiores médias em 
relação às demais, revelando que o mesmo possui maiores teores de açúcares.
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O grau de doçura de um fruto ou de seu produto, evidenciando se o sabor predominante 
é doce, ácido, ou ainda se há equilíbrio entre eles é indicado pela relação Sólidos Solúveis/ 
Acidez Titulável (SS/AT). De acordo com Lima et al. (2015), essa relação é uma das formas 
mais utilizadas para a avaliação do sabor, sendo mais representativo que a medição isolada 
de açúcares ou da acidez, dessa forma, quanto maior for esta razão, mais doces serão as 
frutas, sendo um importante atributo de qualidade das frutas, além de constituir uma forma 
usual para avaliar o sabor e selecionar a matéria prima para o processamento. Entre as 
regiões analisadas, de acordo com a Tabela 4, percebe-se que os valores entre as amos-
tras estão bem próximos, variando entre 8,09 a 19,12, com destaque para a progênie 1 de 
Prudente de Morais, que apresentou a maior média. Isso pode ser explicado devido ao fato 
desta progênie apresentar as menores médias em relação à Acidez Total e as maiores em 
relação aos Sólidos Solúveis.

Tabela 4. Médias das características físico-químicas dos frutos de Cagaitera (Eugenia dysenterica) dos municípios de 
Caetanópolis (Ca), Paraopeba (Pa) e Prudente de Moraes (Pr)

Região P1 P2 P3 Média por região

ATT
Ca
Pa
Pr

0,63ª
0,79ª
0,56c

0,57b
0,72b
1,08a

0,64ª
0,66c
0,90b

0,61
0,73
0,85

SS
Ca
Pa
Pr

7,75c
9,17b

10,67a

8,50b
9,67ª
8,75c

9,50ª
9,58ª
9,50b

8,58
9,47
9,64

SS/ATT
Ca
Pa
Pr

12,34b
11,53c
19,12a

14,87ª
13,44b
10,53b

14,94ª
14,53ª
8,09c

14,05
13,16
12,58

pH
Ca
Pa
Pr

3,20
2,94
3,40

2,55
2,73
3,28

2,62
2,80
3,27

2,79
2,82
3,31

Médias seguidas mesma letra minúscula na linha não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. 

Análise dos compostos voláteis

As análises foram realizadas em triplicata na extração dos compostos voláteis pelo 
método de microextração em fase sólida (SPME). Foram obtidos os cromatogramas da 
polpa de cagaita (figura 2 ).

Figura 2. Cromatograma da polpa de cagaita por SPME.
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De acordo com a Tabela 5, as principais classes químicas encontradas nas amostras 
foram ácidos carboxílicos, ésteres e terpenos.

Tabela 5. Compostos voláteis da amostra da polpa de cagaita utilizando a fibra de SPME PDMS/DVB, e analisado por CG-MS

Nº Compostos Formula CAS M/S

Éster

1 ácido butanóico, Ester etílico C6H12O2 105-54-4 43, 55, 71, 88

2 hexanoato de metila C7H14O2 106-70-7 43, 74, 39, 87

3 ácido hexanóico, éster butílico C10H20O2 626-82-4 173, 41, 43,

4 ácido decanóico, éster pentílico C15H30O2 5933-87-9 173, 55, 73

5 ácido hexanóico, éster 3-metil-2-butenílico C11H20O2 76649-22-4 41, 67, 43, 68

6 ácido dodecanóico, éster propílico C15H30O2 3681-78-5 201, 157, 55, 73

7 Ácido 2-decenóico, éster etílico C12H22O2 7367-88-6 55, 41, 73, 69

8 ácido octanóico, éster hexílico C14H28O2 1117-55-1 145, 41, 57, 89

9 ácido láurico, éster etílico C14H28O2 106-33-2 157, 73, 55, 185

10 acetato de tetrahidroionilo C15H28O2 68555-59-9 97, 57, 123

Monoterpeno

15 3-careno C10H16 13466-78-9 93, 79

16 cis-geraniol C10H18O 106-25-2 41, 43, 67, 69

17 2,4,6-octatrieno, 2,6-dimetil (E ,Z) C10H16 3016-19-1 121 105, 136

Sesqueterpeno

18 Eremophila-1(10),11-dieno C15H24 4630-07-3 105, 147, 133

Outros

19 Ácido hexanoico C6H12O2 142-62-1 60, 39, 73, 41

Na caracterização dos compostos voláteis da polpa da cagaita, detectou-se como um 
dos compostos majoritários identificados o 3-careno, pertencente à classe de terpenos. 
Segundo DORMAN (1999), os terpenóides são os principais compostos responsáveis pe-
las atividades medicinais, culinárias e aromáticas das plantas, além de realizar atividades 
biológicas contra insetos. Os terpenóides podem ser subdivididos em: os monoterpenos, 
sesquiterpenos e diterpenos (TEBALDI, 2008).

Na caracterização dos compostos voláteis detectou-se que entre os compostos mais 
numerosos estão os monoterpenos: 3-careno; cis-geraniol; 2,4,6-octatrieno, 2,6-dimetil (E, Z); 
e o éster ácido hexanóico, éster butílico. Também foram identificados hidrocarbonetos; ácido 
hexanóico; éster 3-metil-2-butenílico; ácido 2-decenóico, éster etílico; 3,8a- dimetilocta-hi-
dro-1(2H)-naftalenona; ácido octanóico, éster hexílico; ácido láurico; ácido decanóico, éster 
pentílico; ácido dodecanóico, éster propílico; acetato de tetrahidroionilo; e o sesquiterpeno 
eremophila-1(10),11-dieno.

Estes resultados se diferem de estudo realizado por SANTOS (2015) com frutos cole-
tados na Universidade Federal de Goiás, dentre os compostos voláteis majoritários, identi-
ficados na polpa congelada destacaram-se os sesquiterpenos: β-cariofileno; mirceno; α-hu-
mulene; germacreno D; 1H-Cicloprop[E]azuleno; decahidro-1,1,4,7-tetrametil). Verificou-se 
monoterpenos: trans-β-ocimeno.
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Os diferentes resultados encontrados nestes estudos podem ser explicados por algumas 
condições, sendo que a concentração dos compostos voláteis, em geral, é baixa e pode ser 
afetada por uma série de fatores: agronômicos (variedade, condições climáticas e amadu-
recimento) e tecnológicos (colheita, tratamento pós-colheita, armazenamento e condições 
de processamento) (VENDRAMINI & TRUGO, 2000; BOTONDI et al., 2003).

Análise dos compostos bioativos

As análises foram realizadas em triplicata para os dois modos de ionização (positivo e 
negativo) e foram obtidos os espectros na análise de espectrometria de massas por pape-
-spray (PS-MS) da polpa de cagaita.

Tentativa de identificação dos íons PS-MS (+)

Em geral, foi possível identificar íons referentes a moléculas de aminoácidos, açúcares, 
flavonoides e cumarinas no modo positivo Figura 3 (Tabela 6). SILVA et al. (2021) na análise 
do sorvete de cagaita o PS-MS (+) identificou 5 compostos das classes flavona, antocianinas 
e açúcares na forma de adutos de sódio e potássio.

Figura 3. Espectrograma da geleia de cagaita no modo positivo.

Fonte: Autores (2020)

Segundo SILVA et al (2019) o íon com a m/z 175 se refere à L-arginina protonada. Esse 
aminoácido apresentava um padrão de fragmentação diferente de outros aminoácidos, não 
sendo caracterizado pela perda de NH3. Sua classificação foi confirmada por íons distintivos 
obtidos após as reações de fragmentação (m/z 70 e 129).

O íon com a m/z 206 referi-se como citropteno, uma cumarina, que também foi ob-
servada por LEDESMA-ESCOBAR, PRIEGO-CAPOTE & CASTRO (2015) ao avaliar os 
parâmetros de identificação de cumarinas em limão (Citrus limon) por cromatografia líquida 
acoplada à espectrômetros de massa (LC-MS).

Foi identificada a sacarose, verificou-se em outros estudos a existência deste açúcar 
na polpa de cagaita com casca, como relatado por RIBEIRO (2011) quando encontraram 
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frutose em 2,54g/100g, glicose em 1,75g/100g e 0,59g/100g de sacarose. Durante a prepa-
ração da geleia de cagaita a sacarose foi adicionada no processo, hexoses são unidades 
que formam os dois polissacarídeos presentes no agar-agar.

Com o processo de produção da geleia de cagaita houve eliminação da delfinidina. 
Segundo SANTOS (2015), há perda de antioxidante em polpa congelada, relacionada à 
temperatura e ao tempo de armazenamento. Porém deve estar principalmente influenciada 
ao aquecimento durante a preparação da geleia, uma vez que se fosse pelo congelamento 
haveria influência na polpa.

Na produção da geleia manteve-se o composto maltotriose o qual há também na pol-
pa de cagaita. Segundo LEHNINGER, NELSON & COX (2006) a maltotriose é um produto 
obtido pela hidrólise do amido do fruto.

Tabela 6. Identificação dos íons PS-MS (+) da polpa de cagaita

N° Tentativa de Identificação CAS m/z MS/MS Referência

Flavonóides

1 Delfinidina-3-glicosídeo 50986-17-9 465 303 Flores et al. (2012); Silva et al. (2014)

Aminoácido

2 L-Arginina 74-79-3 175 70,129 Gogichaeva et al. (2007); Ozcan et al. (2015)

Cumarina

3 Citropteno 487-06-9 206 121 Ledesma-Escobar et al. (2015)

Açúcar

4 Sacarose ou Hexoses 42752-07-8 381 201, 219 Yuan et al. (2015); Asakawa & Hiraoka (2010)

5 Glicose 2280-44-6 219 - -

6 Maltotriose 1109-28-0 543 - -

Fonte: Autores (2020)

Tentativa de Identificação dos íons PS-MS (-)

Em geral, foram encontrados ácidos orgânicos, açúcares, flavonóides e ácidos fenólicos 
no modo negativo da polpa de cagaita (Tabela 7).

Figura 3. espectrograma da geleia de cagaita no modo negativo.

Fonte: Autores (2020)
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Ácidos hidroxicinâmicos

Os derivados do ácido hidroxicinâmico são ácidos fenólicos. Os ácidos p-cumári-
co, ferúlico, caféico e sináptico são os ácidos hidroxicinâmicos mais comuns na natureza 
(DEGÁSPARI & WASZCZYNSKYJ, 2004).

Detectou-se neste trabalho, o ácido p-cumárico. GUEDES et al. (2017), verificou a 
presença desse ácido em frutos verdes e maduros de cagaita.

A m/z 115 e 133 mostraram fragmentação de íons com m/z 71 e 89, assim eles foram 
propostos como ácido málico. O íon com m/z 191 foi reconhecido como ácido cítrico com 
base nos íons obtidos após a reação de fragmentação com m/z 85 e 111 (SILVA et al, 2019).

A m/z 311 atribuiu um íon de fragmentação com m/z 133, reconhecido como ácido 
caftárico, que corresponde a um composto fenólico não flavonóide originário da esterificação 
do ácido cafeico com ácido tartárico. Estudos anteriores já relataram sua presença em uma 
planta médica chinesa (Taraxacum formosanum) e em vinhos (SILVA et al, 2019).

A m/z 339 foi atribuída ao cafeoil-D-glicose. A substância com m/z 683 pode ser identifi-
cada como dímero de ácido cafeico 3-glicosídeo. GUEDES et al. (2017), empregando HPLC, 
caracterizaram o fruto da cagaita em diferentes estágios de maturação (maduros e verdes) 
e identificaram os compostos fenólicos ácido caféico (0,28 e 1,57 mg/100g) e p-cumárico 
(2,79 e 20,92 mg/100g), nos estágios maduro e verde respetivamente.

Ácidos hidroxibenzóicos

A m/z 359 pode ser reconhecida como hexosídeo de ácido siríngico. Esta substância 
também foi relatada anteriormente por GUEDES et al. (2017) no fruto da cagaita (fruto ma-
duro e verde) 1,66 e 2,50 mg/100g, respectivamente.

Flavonóides

A m/z 477 pode ser reconhecida como quercetina-3-O-glicuronídeo. A m/z 505 pode 
ser reconhecida como quercetina acetil-hexosídeo e a m/z 533 pode ser reconhecida como 
kaempferol-3-O-malonilglucosíde. GUEDES et al. (2017) relataram o destaque para a quer-
cetina em frutos maduros de cagaita (22,10 mg/100g) em comparação com frutos verdes 
(14,97 mg/100g). CELLI et al. (2011) identificaram a quercetina-3-O-hexosídeo em duas 
variedades de pitanga (roxa e vermelha). A quercetina tem como fonte alimentar o alho e 
o kaempferol pode ser encontrado em brócolis (NIJVELDT et al., 2001; BEECHER, 2003).
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Tabela 7. Identificação dos íons PS-MS (-) da polpa e geleia de cagaita

Nº Tentativa de Identificação CAS m/z MS/MS Referência

Compostos fenólicos

1 Ácido málico 6915-15-7 133 89, 115 Roesler et al. (2007)

2 Ácido cítrico 77-92-9 191 85, 111 Wang et al. (2017)

3 Ácido málico 6915-15-7 115 71 Wang et al. (2017)

4 Ácido caftárico 331-39-5 311 133 Abu-Reidah et al. (2015)

5 Hexosídeo de ácido p-cumárico - 325 119, 145 Aaby et al. (2007); Kajdžanoska et al. 
(2010)

6 Cafeoil-D-glucose - 339 - -

7 Hexosídeo de ácido siríngico - 359 153, 197 Abu-Reidah et al. (2015); Barros et al. 
(2012)

8 Hexosídeo dimetil ácido elágico 57499-59-9 491 454 Gordon et al. (2011)

Flavonoide

9 Kaempferol-3-O-malonilglucosíde - 533 - -

10 Quercetina acetil-hexosídeo - 505 - -

11 Quercetina-3-O-glicuronídeo 22688-79-5 477 - -

12 Quercetina acetil-hexosídeo - 667 - -

Outros compostos

13 Hexose 42752-07-8 215 71, 89, 179 Guo et al. (2017); Wang et al. (2017)

14 Hexose 42752-07-8 179 71, 89 Roesler et al. (2007); Wang et al.(2017)

Fonte: Autores (2020)

A vitexina pertence à classe dos flavonóides, já foi relatada por KOOLEN et al. 
(2013), também identificaram este flavonóide ao investigar compostos fenólicos do buriti 
(Mauritia flexuosa L. f.).

A cianidina é uma antocianina presente na cereja e está em nomeado bloco dos flavo-
noides (NIJVELDT et al., 2001; BEECHER, 2003).

CONCLUSÃO

Existe uma diversidade de frutos nativos do Cerrado de diferentes condições climáticas, 
que ainda não foram explorados pela comunidade científica. O que possibilita uma pesquisa 
de caracterização aromática e de compostos fixos, visto que informações químicas contri-
buem para agregar valor comercial à matéria-prima e industrial aos frutos.

A análise do PS-MS nos modos positivos e negativos permitiu a identificação de diversas 
substâncias, dentre elas, ácidos orgânicos, açúcares, antocianinas, ácidos hidroxicinâmicos, 
ácidos hidroxibenzóicos e flavonoides.

Na caracterização dos compostos voláteis da polpa de cagaita, detectou-se entre os 
compostos majoritários identificados, o 3-careno, pertencente à classe monoterpenos. 

O HS-SPME acoplado ao GC / MS tem se mostrado uma técnica eficiente para a extra-
ção e identificação dos COVs presentes na fruta da cagaita, permitindo a identificação de 27 
compostos. A maioria desses compostos pertencia aos seguintes agrupamentos químicos: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%2242752-07-8%22%5bCompleteSynonym%5d AND 206%5bStandardizedCID%5d
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pcsubstance/?term=%2242752-07-8%22%5bCompleteSynonym%5d AND 206%5bStandardizedCID%5d
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ácidos carboxílicos, ésteres e hidrocarbonetos; entretanto, as substâncias presentes nas 
maiores concentrações foram monoterpenos (36,29%) e ésteres (36,28%).

Das três regiões analisadas, constatou-se que, em média, a progênie 2 de Paraopeba 
foi a que se destacou nas avaliações físicas, possuindo maior peso e diâmetros longitudinal 
e transversal. Quanto às avaliações químicas, observou-se que a maioria das progênies 
apresentaram parâmetros (pH, Teor de Sólidos Solúveis, Acidez Total Titulável) dentro dos 
padrões estabelecidos pela legislação brasileira. Portanto, os resultados físico-químicos 
demonstraram que as matrizes de Paraopeba são mais promissoras para futuros melhora-
mentos genéticos na espécie, uma vez que possui as maiores médias de parâmetros físicos 
e mantém as médias dos parâmetros físico-químicos dentro dos padrões brasileiros.
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Palavras- chave:  Aval iação de Cul t ivares,  Zea Mays  L .,  Sorghum Bicolor  L ., 
Espaçamentos Entre Linhas.

RESUMO

Nesse estudo, objetivou-se testar o desempenho de genótipos de milho (Branca e 
Jabotão) e de sorgo (IPA-467 e SF-15) para a produção de forragem, submetidos a duas 
densidades de plantio. O trabalho foi desenvolvido no Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal de Alagoas. O experimento foi conduzido utilizando o delineamento 
em blocos casualizados em esquema fatorial (2x2), e com três repetições em cada experi-
mento. Foram avaliadas as variáveis de produção: Rendimento da Matéria Seca da Planta 
Inteira (RMSPI) e Rendimento de Massa Verde da Planta Inteira (RMVPI); e variáveis 
biométricas: Diâmetro de Colmo (DC), Altura de Planta (AP), Fibra em Detergente Neutro 
(FDN) e Fibra em Detergente Ácido (FDA). De acordo com os dados obtidos entre os 
genótipos de milho, a variedade Jabotão obteve os melhores resultados para a produção 
de forragem. A densidade de plantio de 102.041 plantas por ha–1 proporcionou a melhor 
produtividade de forragem do cultivo do milho. Entre os genótipos de sorgo, a variedade 
SF-15 obteve os melhores resultados para a produtividade de forragem. As densidades 
de plantio não influenciaram na produção forrageira do sorgo.
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INTRODUÇÃO

A cultura do milho (Zea mays L.) se caracteriza por ser amplamente versátil em suas 
formas de consumo, podendo ser utilizada tanto para o consumo humano quanto na ali-
mentação animal, sendo utilizado como grãos, ingredientes de ração e forragem, entre 
outras utilidades.

O milho é uma das plantas forrageiras mais indicadas para a produção de silagem, 
por apresentar características favoráveis, como: facilidade de cultivo, tecnologia disponí-
vel, cultivares adaptadas para diversas regiões, bom rendimento de matéria seca (MS), 
facilidade de fermentação, alto teor de energia e alta aceitação pelos animais (MIRANDA; 
DUARTE; GARCIA, 2012).

As regiões tropicais caracterizam-se pelo elevado número de espécies forrageiras com 
potencial para utilização na alimentação de ruminantes. Neste cenário, destaca-se a cultura 
do sorgo (Sorghum bicolor L.), que se trata de uma cultura com alta capacidade produtiva 
e elevado valor nutritivo, tornando-se uma alternativa de cultivo para as regiões do agreste 
e sertão, uma vez que a mesma apresenta resistência e adaptabilidade a climas adversos 
e tolerância a altas temperaturas e a baixos índices pluviométricos (TABOSA et al., 2008).

Em Alagoas a baixa produção forrageira deve-se a utilização de variedades pouco 
adaptadas as condições do ambiente do estado, além disso, o baixo nível tecnológico em-
pregado juntamente com a falta de assistência técnica justifica o baixo rendimento da cultura 
(CUENCA; NAZÁRIO; MANDARINO, 2005; MADALENA et al., 2009).

Para obter uma boa produtividade na produção forrageira, é necessário fazer o uso de 
técnicas adequadas, sendo importante dispor de genótipos adaptados e produtivos. Além 
disso, para a produção de forragem, é essencial a adoção de um manejo apropriado da 
cultura, em especial o tipo de arranjo espacial utilizado entre as linhas (LIMA et al., 2016).

Em relação aos índices de produtividade agrícola, o melhoramento genético possibilita 
incrementos, devido ao desenvolvimento de genótipos superiores e adaptados a diferentes 
níveis tecnológicos. No entanto, o aumento da densidade de plantio através da redução do 
espaçamento entre linhas, é uma técnica que proporciona melhor distribuição das plantas 
na área de uma mesma população. Sendo possível melhorar a eficiência da interceptação 
solar e da absorção de água e nutrientes, além de aprimorar o controle cultural das plantas 
invasoras, reduzindo as perdas de água por evaporação do solo (SANGOI et al., 2010).

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção forrageira 
de genótipos de milho e de sorgo em duas densidades de plantio.
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MATERIAL E MÉTODOS

Localização e ano experimental

O experimento foi desenvolvido na área experimental do Setor de Melhoramento 
Genético de Plantas do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas 
(SMGP/CECA/UFAL) – Campus Delza Gitaí, BR 104 Norte, km 85, situada no município 
de Rio Largo - AL, localizada a 9°27’de latitude sul e 35°27’de longitude oeste e 127 m de 
altitude. A região possui clima quente e úmido, com totais pluviométricos anuais elevados 
(1.500 - 2.000 mm), além de período chuvoso concentrado no outono-inverno, onde a preci-
pitação equivale a 70% do total anual, e o período seco na primavera–verão apresentando 
déficits hídricos elevados (SOUZA et al., 2004). O experimento foi conduzido de abril a julho 
de 2016 na área experimental do SMGP.

Tratamentos analisados

Genótipos estudados

Foi avaliado a produção forrageira de dois genótipos de milho: o genótipo Branca, de-
senvolvido pelo SMGP-CECA e a variedade crioula Jabotão, uma das mais utilizadas pelos 
produtores do Agreste e Sertão alagoano (experimento 1); e, duas variedades de sorgo: 
IPA-467 e a SF-15, amplamente cultivadas na região Nordeste (experimento 2).

Densidades de plantio

Foram avaliadas duas densidades de plantio, para o milho: 102.041 plantas kg ha–1 e 
89.286 plantas kg ha–1, com espaçamentos de 0,70 m x 0,14 m e 0,80 m x 0,14 m, respecti-
vamente (experimento 1); e, para o sorgo: 204.082 plantas kg ha–1 e 178.572 plantas kg ha–1, 
com espaçamentos de 0,70 m x 0,07 m e 0,80 m x 0,07 m, nesta ordem (experimento 2).

Descrição experimental

O experimento foi conduzido por meio do delineamento em blocos casualizados em 
esquema fatorial (2 x 2), sendo, três repetições, em cada um dos dois experimentos (expe-
rimento 1 e experimento 2). As parcelas foram compostas por cinco linhas de cinco metros, 
sendo as três centrais utilizadas como área útil (Figura 1).
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Figura 1. Parcelas dos genótipos de milho e sorgo

Implantação e condução dos ensaios experimentais

Antes do plantio foi realizada uma amostragem de solo para análise das condições 
químicas, através do Laboratório de Solo Água e Planta de CECA/UFAL. Os resultados foram 
os seguintes: pH – 5,8; Na -20 ppm; P – 18 ppm; K – 48 ppm; Ca+mg 3,14 meq/100ml; Ca – 
1,90 12 meq/100; Mg – 1,24 meq/100; Al 0,00 meq/100; H + Al – 3,78 meq/100; S.B. – 5,8 
meq/100; CTC – 7,13 meq/100; V – 47,0%; m 0,0% e M.O. 22,09%.

O preparo do solo ocorreu através de duas gradagens cruzadas, com posterior abertura 
dos sulcos através de enxadas, esses apresentando cerca de 10 cm de profundidade, onde 
foi aplicado a adubação de fundação recomendada, N-P-K (60-10020) no fundo do sulco e 
coberto com uma camada de 5 cm de solo. (Figura 2).

Figura 2. Abertura dos sulcos (A) e aplicação do adubo (B)

A                                                                                        B
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A semeadura ocorreu em 14 de abril de 2016, de forma manual, utilizando-se três se-
mentes por cova de cada genótipo, com profundidade de 3 a 4 centímetros. Após 13 dias da 
semeadura foi realizado o desbaste, deixando apenas uma planta por cova. As fileiras das 
plantas ficaram no sentido Leste-Oeste favorecendo uma melhor interceptação solar mais 
uniforme pela planta. O controle das plantas daninhas foi efetuado com três a partir de capinas 
manuais utilizando enxada, executadas aos 15, 35 e 55 dias posteriormente a semeadura.  

Foram consideradas como área útil às três fileiras centrais de cada parcela, despre-
zando as bordaduras na coleta dos dados. Na ocasião da colheita as plantas da área útil 
de cada parcela foram cortadas rente ao solo, aos 100 dias após a semeadura. Sendo 
consideradas de forma aleatória 30 plantas competitivas de cada parcela de milho e 60 de 
cada parcela de sorgo para determinação da matéria verde (Figura 3). Posteriormente, no 
Laboratório de Nutrição Animal do CECA-UFAL, as plantas foram trituradas em uma máquina 
forrageira. Em seguida, uma amostra de 800g do material triturado de cada tratamento, foi 
coletada, e secada em estufa a 105° C até peso constante para determinação da MS.

Figura 3. Corte (A) e pesagem das plantas (B)

 A                                                                                     B

Variáveis estudadas 

As variáveis estudadas foram as seguintes: Rendimento da Matéria Seca da Planta 
Inteira (RMSPI; kg ha-1), determinado com o apoio de balança de precisão da marca Magna, 
na qual, foram pesadas todas as amostras das plantas presentes na área útil, coletadas aos 
100 dias posteriormente a semeadura, e em sequência submetidas a secagem em estufa a 
105° C por 24 horas; Rendimento de Massa Verde da Planta Inteira (RMVPI; kg ha-1), obtida 
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com o ajuda de balança de precisão da marca Magna, na qual, foram feitas as pesagens 
das amostras de todas as plantas identificadas na área útil, aos 100 dias posteriormente a 
semeadura; diâmetro de Colmo (DC; mm), aferido a 10 cm do solo, utilizando um paquíme-
tro em cada 6 plantas identificadas por parcela, aos 100 dias posteriormente a semeadura; 
altura da planta (AP; m), avaliada com uso de uma trena, contemplando a distância do colo 
da planta até o ápice do pendão, em 6 plantas identificadas em cada parcela, aos 100 dias 
posteriormente a semeadura; fibra em detergente neutro (FDN); e, fibra em detergente ácido 
(FDA), conduzidas conforme os procedimentos metodológicos do INCT (2012).  

Métodos estatísticos 

 As análises de variância dos experimentos conduzidas de acordo sugestões de Ferreira 
(2000), considerando cada cultura separadamente. As médias dos genótipos e das densida-
des de plantio de milho e de sorgo foram comparadas pelo teste F a 5% de probabilidade, 
utilizando o aplicativo Sisvar (FERREIRA, 2003). 

RESULTADOS 

 Na Tabela 1, constam os resultados das análises de variâncias e coeficientes de 
variação do desempenho de genótipos de milho em duas densidades de plantio, para as 
seguintes variáveis: RMVPI, RMSPI, AP, DC, FDN e FDA. 

 De acordo com o teste F, para a fonte de variação dos genótipos (Tabela 1), verificou-se 
diferença significativa a 1% de probabilidade para as variáveis RMVPI, RMSPI, FDN e FDA. 
Todavia, as demais variáveis não apresentaram efeito significativo a 5% de probabilidade.

 Para à fonte de variação das densidades de plantio, houve diferença significativa a 
1% e 5% de probabilidade, para as seguintes variáveis: RMVPI e RMSPI. Já para as demais 
variáveis estudadas, o teste F não encontrou diferença significativa a 5% de probabilidade. 
Igualmente, para à fonte de variação da interação dos genótipos x densidades de plantio, 
não ocorreu diferença significativa a 5% de probabilidade pelo teste F (Tabela 1). 

Na Tabela 1, nota-se que os coeficientes de variação das variáveis analisadas, apre-
sentaram valores entre 2,93 a 12,71% para FDA e RMSPI, respectivamente. 
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  Tabela 1. Síntese das análises de variância e dos coeficientes de variação para as variáveis estudadas na performance 
de dois genótipos de milho submetidos a duas densidades de plantio (Rio Largo - AL, 2018). 

Fontes de Variação
QM

GL RMVPI RMSPI AP DC FDN FDA

G 1 286,809075** 17,860800* 0,004408ns 0,913008 ns 119,653463** 15,686762**

DP 1 172,293408 ** 17,184133 * 0,001875 ns 1,477008 ns 22,080293 ns 1,185602 ns

G x DP 1 15,481408 ns 0,456300 ns 0,007008 ns 1,248075 ns 84,493278 ns 1,958834 ns

Blocos - - - - - - -

Resíduo 8 14,042192 2,540642 0,013575 1,702025 8,147599 1,362361

TOTAL 11

CV (%) 9,32 12,71 3,93 7,43 4,60 2,93

ns: Não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. **: Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. *: Significativo a 5% 
de probabilidade pelo teste F. 
G: Genótipos; DP: Densidade de Plantio; G x DP: Interação entre os Genótipo e as Densidade de Plantio; RMVPI: Rendimento 
de Matéria Verde da Planta Inteira; RMSPI: Rendimento de Matéria Seca da Planta Inteira; AP: Altura da Planta; DC: Diâmetro 
do Colmo; FDN: Fibra em Detergente Neutro; FDA: Fibra em Detergente Ácido. 

Encontram-se na Tabela 2, as comparações das médias das variáveis RMVPI, RMSPI, 
AP, DC, FDN e FDA, dos genótipos de milho anali   sados pelo teste F a 5% de probabilidade.  

Observou-se que não houve diferença significativa estatística entre os genótipos de 
milho para as variáveis AP e DC, que apresentaram médias gerais de 2,96 m e 17,55 mm, 
respectivamente (Tabela 2). 

Para a variável RMVPI, o genótipo Jabotão obteve resultado superior, diferindo es-
tatisticamente da variedade Branca com produção de 44,56 t/ha. Do mesmo modo, para 
à variável RMSPI, o genótipo Jabotão também obteve melhor resultado, se diferenciando 
significativamente da variedade Branca, com produção de 13,76 t/ha. Já para as variáveis 
FDN e FDA, o genótipo Branca apresentou efeito significativo, exibindo resultado superior 
à variedade Jabotão, com médias de 65,24 e 41,04% respectivamente (Tabela 2). 

Verificou-se que os genótipos de milho estudados, apresentaram RMVPI varian-
do de 35,87 a 44,56 t/ha, para Branca e Jabotão, respectivamente. Contudo, o genótipo 
Jabotão exibiu maior rendimento de MS, se diferenciando estatisticamente da variedade 
Branca (Tabela 2). 

Tabela 2.  Médias das variáveis estudadas em dois genótipos do milho (Rio Largo - AL, 2018).

GENÓTIPOS RMVPI
(t/ha)

RMSPI
(t/ha) AP (m) DC (mm) FDN (%) FDA (%)

Branca 35,87a 11,32a 2,94a 17,28a 6524a 41,75a

Jabotão 44,56a 13,76a 2,98a 17,83a 58,92a 38,75a

MÉDIA GERAL - - 2,96 17,55 - -

∆5% 4,98 2,12 0,15 1,76 3,80 1,55

1/: Médias com letras iguais nas colunas, não diferem entre si pelo teste F a 5% de probabilidade.
AP: Altura da Planta; RMVPI: Rendimento de Matéria Verde da Planta Inteira; RMSPI: Rendimento de Matéria Seca da Planta 
Inteira; DC: Diâmetro do Colmo; FDN: Fibra em Detergente Neutro; FDA: Fibra em Detergente Ácido. 
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As médias das variáveis estudadas: RMVPI, RMSPI, AP, DC, FDN e FDA, em duas 
densidades de plantio, podem ser observadas na Tabela 3. 

 De acordo com o teste F a 5% de probabilidade, houve diferença significativa entre as 
densidades de plantio para as variáveis RMVPI e RMSPI (Tabela 3), sendo que, a densidade 
de plantio de 102.041 plantas kg ha-1 proporcionou um aumento de 20,81% no RMVPI e 
um aumento de 21,08% no RMSPI. 

 Para as variáveis AP, DC, FDN e FDA (Tabela 3) o Teste F a 5% de probabilidade, 
provou a falta de efeito entre os espaçamentos entre linhas e essas variáveis, evidenciando 
que a redução do espaçamento entre linhas não interferiu nos seus desempenhos. 

Tabela 3. Médias das variáveis estudadas em duas densidades do plantio do milho (Rio Largo - AL, 2018).

DENSIDADES DE PLANTIO RMVPI  
(t/ha) 

RMSPI  
(t/ha) AP (m) DC (mm) FDN (%) FDA (%)

102.041 plantas kg ha-1 44,00b 13,73b 2,95a 14,21a 63,44a 40,21a

89.286 plantas kg ha–1 36,42a 11,34a 2,97a 17,91a 60,73a 38,58a

MÉDIA GERAL - - 2,96 17,56 62,08 39,40

1/: Médias com letras iguais nas colunas, não diferem entre si pelo teste de F a 5% de probabilidade. 
AP: Altura da Planta; RMVPI: Rendimento de Matéria Verde da Planta Inteira; RMSP: Rendimento de Matéria Seca da Planta 
Inteira; Altura da Planta; DC: Diâmetro do Colmo; FDN: Fibra em Detergente Neutro; FDA: Fibra em Detergente Ácido. 

Os valores das análises de variâncias e coeficientes de variação do desempenho de 
genótipos de sorgo em dois tipos de espaçamentos entre linhas de cultivo, para as seguin-
tes variáveis: RMVPI, RMSPI, AP, DC, FDN e FDA, são mostrados na Tabela 4. De acordo 
com o teste F para a fonte de variação genótipos, notou-se diferença significativa a 1% de 
probabilidade para as variáveis RMVPI e RMSPI. Mas, para a fonte de variação genótipos, 
as demais variáveis não apresentaram efeito significativo a 5% de probabilidade. Para as 
fontes de variação espaçamentos entre linhas, houve diferença significativa a 1% de probabi-
lidade para as variáveis RMVPI, RMSPI, já para as demais variáveis estudadas o teste F não 
encontrou diferenças significativas a 5% de probabilidade.  

A interação, genótipos e espaçamentos entre linhas (Tabela 4), não apresentou dife-
rença significativa a 5% de probabilidade pelo teste F para as variáveis estudadas. 

O coeficiente de variação de todas as variáveis analisadas, exibiu valores de 7,73 a 
31,34% para FDA e AP, respectivamente (Tabela 4).

Tabela 4. Síntese das análises de variância e coeficientes de variação para as variáveis estudadas no desempenho de dois 
genótipos do sorgo submetidos a duas densidades de plantio (Rio Largo - AL, 2018).

Fontes de Variação
QM

GL RMVPI RMSPI AP DC FDN FDA

G 1 581,160008** 112,424408** 1,387200 ns 23,54008 ns 128,525474 ns 39,718958 ns

DP 1 123,713408 ns 2,385208 ns 1,306800 ns 27,331008 ns 10,956910 ns 6,053461 ns

G x DP 1 0,018408 ns 0,755008 ns 0,986133 ns 17,112408 ns 1,981119 ns 0,097669 ns

Blocos - - - - - - -

Resíduo 840,541108 2,912958 1,065467 31,481225 30,270243 12,123689
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Fontes de Variação
QM

GL RMVPI RMSPI AP DC FDN FDA

TOTAL 1

CV (%) 10,25 9,92 31,34 31,11 8,19 7,73

ns: Não significativo a 5% de probabilidade pelo teste F. **: Significativo a 1% de probabilidade pelo teste F. *: Significativo a 5% 
de probabilidade pelo teste F. 
G: Genótipos; DP: Densidade de Plantio; G x DP: Interação entre os Genótipo e as Densidade de Plantio; AP: Altura da Planta; 
RMVPI: Rendimento de Matéria Verde da Planta Inteira; RMSPI: Rendimento de Matéria Seca da Planta Inteira; DC: Diâmetro do 
Colmo; FDN: Fibra em Detergente Neutro; FDA: Fibra em Detergente Ácido. 

São exibidas na Tabela 5, as comparações das médias das variáveis RMVPI, RMSPI, 
AP, DC, FDN e FDA dos genótipos de sorgo avaliados pelo teste F a 5% de probabilida-
de. Os resultados mostraram que não houve diferença significativa entre os genótipos de 
sorgo para as variáveis AP e DC, que apresentaram médias gerais de 1,37 m e 7,47 mm, 
respectivamente. Para a variável RMVPI, houve efeito significativo estatístico. Observou-
se que o genótipo SF-15 obteve resultado superior à variedade IPA 467 com produção de 
69,10 t/há. Igualmente, para à variável RMSPI, o genótipo SF-15 também obteve o melhor 
resultado, diferindo estaticamente do genótipo IPA-467 com produção de 20,27 t/ha. 

Tabela 5. Médias das variáveis analisadas em dois genótipos do sorgo (Rio Largo - AL, 2018).

GENÓTIPOS RMVPI (t/ha) RMSPI (t/ha) AP (m) DC (mm) FDN (%) FDA (%)

SF-15 69,10b 20,27b 2,95a 15,05a 70,44a 46,85a

IPA 467 55,18a 14,27a 3,63a 17,84a 63,90a 43,21a

MÉDIA GERAL - - 3,29 16,44 67,17 45,03

∆5% 8,47∆ 2,27 1,37 7,47 7,32 4,63

1/: Médias com letras iguais nas colunas, não diferem entre si pelo teste F a 5% de probabilidade.
AP: Altura da Planta; RMVPI: Rendimento de Matéria Verde da Planta Inteira; RMSPI: Rendimento de Matéria Seca da Planta 
Inteira; DC: Diâmetro do Colmo; FDN: Fibra em Detergente Neutro; FDA: Fibra em Detergente Ácido. 

Na Tabela 6, são apresentadas as médias das variáveis RMVPI, RMSPI, AP, DC e 
FDN, FDA, nos dois espaçamentos entre linhas, que resultaram de duas densidades popu-
lacionais. De acordo com o teste F, não houve diferença significativa a 5% de probabilida-
de entre os espaçamentos entre linhas para as variáveis RMVPI, RMSPI, AP, DC, FDN e 
FDA. Assim, os diferentes espaçamentos entre linhas não influenciaram na produção das 
variáveis analisadas.

Tabela 6. Médias das variáveis estudadas em duas densidades de plantio do Sorgo (Rio Largo - AL, 2018). 

DENSIDADES DE PLANTIO RMVPI  (t/ha) RMSPI  (t/ha) AP (m) DC (mm) FDN (%) FDA (%)

204.082 plantas kg ha-1 65,35a 17,76a 3,62a 17,96a 68,12a 45,74a

178.572 plantas kg ha–1 58,93a 16,76a 2,96a 14,94a 66,22a 44,32a

MÉDIA GERAL 62,14 17,26 3,29 16,45 67,17 45,03

1/: Médias com letras iguais nas colunas, não diferem entre si pelo teste de F a 5% de probabilidade. 
AP: Altura da Planta; RMVPI: Rendimento de Matéria Verde da Planta Inteira; RMSPI: Rendimento de Matéria Seca da Planta Inteira; DC: 
Diâmetro do Colmo; FDN: Fibra em Detergente Neutro; FDA: Fibra em Detergente Ácido.
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DISCUSSÃO 

Os coeficientes de variação das variáveis estudadas, variaram entre 2,93 a 12,71% 
para FDA e RMSPI, respectivamente (Tabela 1). Segundo Ferreira (2000), esses valores 
indicam ótima (FDA, AP, FDN, DC e RMVPI) e boa (RMSPI) precisão experimental.

A ausência de diferença significativa entre os genótipos de milho para as variá-
veis AP e DC que apresentaram médias gerais de 2,96 m e 17,55 mm, respectivamente 
(Tabela 2), está de acordo com os estudos de Modolo et al. (2010), Barros et al. (2012) e 
Paiva et al. (2015), que também não perceberam diferenças significativas para os mesmos 
parâmetros analisados. Esse efeito, pode ser explicado pela menor interceptação solar pelo 
dossel da cultura em função do espaçamento reduzido (KAPPES et al., 2011). 

Notou-se que a FDN e FDA do genótipo Branca diferiu estatisticamente da varieda-
de Jabotão (Tabela 2). O percentual de FDN é o que indica a quantidade total de fibra do 
volumoso, e possui relação direta com o consumo dos animais. Por sua vez, a FDA está 
relacionada com a digestibilidade do volumoso, por evidenciar maior proporção de lignina 
na fração digestível (Rosa et al., 2004). 

Para a variável RMVPI, os genótipos de milho Branca e Jabotão apresentaram um bom 
desempenho (Tabela 2), quando comparadas com os resultados obtidos em outros estudos 
(FERRARI JUNIOR et al., 2005; MELLO et al., 2005; CANCELLIER et al., 2011; SILVA 
JÚNIOR et al., 2017). Resultados inferiores foram encontrados por Costa et al. (2017b), 
quando trabalharam com desempenho e produtividade de diferentes variedades de milho, e 
encontraram médias de 9,28 t/ha de matéria verde. Resultados semelhantes também foram 
observados por Turco (2011), para a produção de matéria verde da planta inteira.  

O rendimento produtivo de massa verde é uma das principais variáveis a avaliar quando 
se busca informação sobre determinada cultivar, dando atenção as variáveis de qualidade 
do material para a produção de volumoso com finalidade da produção de silagem, sendo 
esta característica importante para o dimensionamento de silos (FERRARI JUNIOR et al., 
2005). Analisando produção de massa verde, Scapim et al. (2006), constataram que há 
efeitos significativos na interação entre ambiente e genótipo, mostrando que os resultados 
dos genótipos diferem quando se trabalha com manejo e ambientes iguais. 

Neste estudo, o genótipo Jabotão apresentou diferença significativa e maior rendimento 
de MS, quando comparado com a variedade Branca (Tabela 2). Resultados intermediários 
foram encontrados por Fonseca et al. (2002) e Vasconcelos et al. (2005), que notaram ren-
dimentos de 8,0 a 23,0 t/ha. Igualmente, Neumann et al. (2017), ao trabalharem com produ-
ção de forragem de milho em diferentes densidades de semeadura, também encontraram 
resultados intermediários aos obtidos neste experimento. 
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O teor de MS é caracterizado por ser relevante na composição bromatológica da planta, 
já que, é a parte do alimento onde fica concentrado todo o valor nutritivo. É a partir da MS, 
que se determina a quantidade dos nutrientes presentes na dieta animal, fator fundamental 
para o seu desenvolvimento (DUPONT, 2016).

Os resultados obtidos nesse estudo, são similares aos encontrados por Paziani, Duarte 
e Nussio (2016), que ao trabalharem com produtividade de milho e sorgo encontraram mé-
dias de 11,9 a 20,8 t/ha. Resultados semelhantes também foram observados por Fernandes 
et al. (2004) e Jaremtchuk et al. (2005). 

De acordo com Albuquerque et al. (2010), a MS produzida é resultado das condições 
climáticas as quais o experimento é exposto, que pode proporcionar, ou não, as condições 
necessárias para que diferentes genótipos possam expressar todo seu potencial produtivo. 
Para Bergamaschi e Matzenauer (2014), o percentual de MS da planta está relacionado com 
a temperatura e umidade relativa do ar. 

Segundo os resultados obtidos, o genótipo Jabotão apresentou bons resultados para 
os percentuais de matéria verde e seca, quando comparado com resultados obtidos por 
outros autores (CORDEIRO e CEQUINE, 2008; TURCO, 2011). Logo, o genótipo Jabotão 
apresenta bom potencial forrageiro, podendo trazer benefícios ao produtor, ou seja, ganhos 
econômicos com o aproveitamento da planta inteira. 

Para as variáveis RMVPI e RMSPI, observou-se diferença significativa entre as den-
sidades de plantio (Tabela 3). A densidade de plantio de 102.041 plantas kg ha-1 propiciou 
incremento de 20,81% no RMVPI e de 21,08% no RMSPI. Para a densidade de plantio de 
89.286 plantas kg ha-1, resultados semelhantes foram relatados por Silva Junior (2015). 

 Stacciarini et al. (2010), observaram um incremento na produtividade do milho com 
o aumento da densidade de plantio. Já Resende (2003), avaliando os espaçamentos 0,45, 
0,70 e 0,90 m, entre linhas de milho, verificaram que o espaçamento de 0,70 m apresentou 
melhores resultados. Do mesmo modo, Boiago et al. (2017), estudaram a combinação de 
espaçamento entre linhas e densidade populacional sobre o aumento da produtividade do 
milho, e concluíram que tanto a redução do espaçamento quanto a densidade, aumentam a 
produtividade, mas a redução do espaçamento tem efeito maior no incremento da produção. 

Os resultados mostraram (Tabela 3) que a redução do espaçamento entre linhas não 
interferiu no desempenho das variáveis AP, DC, FDN e FDA (DEMÉTRIO et al., 2008; 
SILVA JUNIOR, 2015). 

As variáveis para os genótipos de sorgo, sofreram muita variação ambiental, com o 
ataque de formigas da espécie Atta spp. e da ferrugem do sorgo (Puccinia purpúrea). Em fun-
ção disso, os seus coeficientes de variação foram elevados (7,73 a 31,34% para FDA e AP, 
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respectivamente; Tabela 4). No entanto, verificou-se nesse estudo que as variáveis RMVPI 
e RMSPI apresentaram boa precisão experimental (FERREIRA, 2000). 

A falta de efeito entre os genótipos de sorgo para as variáveis AP e DC (Tabela 5), 
possivelmente ocorreu em decorrência da maior competição entre as plantas, que propiciou 
o maior crescimento das plantas em busca de luz. Desse modo, não ouve diferença signifi-
cativa para as variáveis FDN e FDA. Rabelo et al. (2012), obtiveram resultados diferentes ao 
utilizarem os espaçamentos de 0,50, 0,70 e 0,90 m. Esses autores observaram uma maior 
altura em algumas plantas. Em estudos realizados por Costa et al., (2017a), que avaliaram 
características do sorgo em dois espaçamentos, as variáveis AP e DC apresentaram efeito 
significativo estatístico. 

A altura da planta no sorgo forrageiro é uma característica importante na escolha de 
uma variedade, onde genótipos de porte elevado tendem a produzir maiores quantidades 
de MS. Os resultados obtidos para a AP e DC foram superiores aos encontrado por Oliveira 
et al. (2014). A altura de plantas no sorgo forrageiro é uma característica de grande impor-
tância na escolha da cultivar, já que, forragens de porte elevado tendem a produzir maiores 
quantidades de MS. 

Os resultados obtidos para as variáveis RMVPI e RMSPI encontrados neste trabalho 
(Tabela 5), foram superiores aos descritos por Silva et al. (2008), para as mesmas variáveis 
ao estudarem o genótipo SF-15. Esses autores notaram que a produtividade variou de 40 
a 60 toneladas por hectare para a produção de massa verde e de 15 a 18 toneladas por 
hectare para produção de massa seca. Resultados equivalentes também foram encontra-
dos por Souza et al. (2005) e Buso et al. (2011). Todavia, resultados superiores também 
foram obtidos em outros estudos (ALBUQUERQUE; PARRELA; TARDIN, 2010; VALE e 
AZEVEDO, 2013).  

O conhecimento sobre o teor de MS nas forragens é de suma importância, já que as 
dietas de ruminantes são formuladas com base na MS. Esses animais, exigem quantidades 
específicas dos nutrientes presentes na MS dos alimentos, os quais são responsáveis por 
atender as suas exigências nutricionais, ou seja, a quantidade de MS da forragem é funda-
mental para produção e mantença de ruminantes (MCDONALD et al. 1991). 

Observa-se na Tabela 6, que os diferentes espaçamentos entre linhas não influen-
ciaram na produção das variáveis RMVPI, RMSPI, AP, DC, FDN e FDA. Esses resultados 
corroboram com os estudos conduzidos por Dantas et al. (2016), que encontram resultados 
expressivos em manejo de cultivares de sorgo forrageiro. 
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CONCLUSÃO 

 Entre os genótipos de milho, a variedade Jabotão obteve os melhores resultados para 
a produção de forragem. 

A densidade de plantio de 102.041 plantas kg ha-1 proporcionou os melhores resultados 
a produção de forragem na cultura do milho. 

Entre os genótipos de sorgo, a variedade SF-15 obteve os melhores resultados para 
a produção de forragem. 

As densidades de plantio não influenciaram na produção forrageira das va-
riedades do sorgo. 
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RESUMO

A alface é considerada a olerícola de maior importância nacional. O aumento da demanda 
e exigência sobre a qualidade do produto estimula a utilização de novas tecnologias, 
como os bioestimulantes, na etapa produtiva. O objetivo, neste trabalho, foi avaliar o 
efeito da aplicação do bioestimulante comercial Stimulate® via foliar em época de trans-
plantio, sobre as características agronômicas da cultura da alface roxa em ambiente 
protegido. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro trata-
mentos, compostos por doses de bioestimulante (2,5; 5,0; 7,5; 10,0 mL L–1), aplicadas 
via foliar sobre as mudas de alface transplantadas para a área experimental em seis 
repetições. O experimento foi instalado em março de 2020, no Setor de Plasticultura 
do Departamento de Engenharia e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista, 
Campus de Jaboticabal. Foram avaliados: massa fresca da parte aérea, massa fresca 
raiz, comprimento de raiz, produtividade e eficiência do uso da água. Verificou-se que a 
dose de 2,5 mL L–1 do produto bioestimulante aplicado no momento do transplantio de 
mudas afeta positivamente a massa fresca da parte aérea, massa fresca de raiz, com-
primento de raiz, produtividade e eficiência do uso de água para a hortaliça alface roxa 
em cultivo protegido.
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INTRODUÇÃO

No Brasil a alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa de maior importância eco-
nômica. A principal vantagem da alface roxa em relação aos demais tipos é a presença de 
antocianina, substância que confere à hortaliça sua cor avermelhada característica e traz 
diversos benefícios à saúde. Entre eles a prevenção a alguns tipos de câncer e o fortaleci-
mento do sistema cardiovascular.

A alface é rica em vitaminas A e C, além de ser uma boa fonte de fósforo e cálcio. 
Mesmo nas folhas verdes, se optar pelo verde mais escuro, a concentração de ferro aumenta. 
Além de rica em diversos nutrientes, a alface também é reconhecidamente um alimento que 
tem propriedade calmante, ajudando a reparar a qualidade do sono.

Com a expansão de redes fast-food em todo o país, segundo Sala e Costa (2008) 
houve um consequente aumento na demanda da hortaliça e consequentemente em sua 
cultura. Os mesmos autores também apontam um maior consumo desta cultura na época 
do verão, quando saladas folhosas são preferidas.

Os bioestimulantes são misturas de um ou mais reguladores de crescimento com outros 
compostos de natureza química diferente, como sais minerais (CASTRO; PEREIRA, 2008). 
Estes compostos são utilizados com sucesso em espécies de interesse agronômico como, 
arroz, milho, feijão, cebola e alface (ALBRECHT et al., 2009; BERNARDES SOARES et al., 
2012; LESZCZYNSKI et al., 2012).

Repke et al. (2009) conduziram experimento com aplicação de Stimulate® em alface 
americana e crespa (variedades “Lucy Brown” e “Verônica”) e observaram efeitos benéficos 
no crescimento das plantas; elevação do teor de clorofila total na alface americana, aumento 
do diâmetro médio das plantas e fitomassa das plantas de alface crespa. Na dose de 150 
mL ha-1 de Stimulate® estes autores observaram um aumento relevante no crescimento ve-
getativo com maior fitomassa médio das plantas (variedade “Verônica”) e para a variedade 
“Lucy Brown”, a dose de 100 mL ha-1 resultou em maiores teores de clorofila total.

Frente ao exposto, evidencia-se a importância de estudos mais aprofundados sobre a 
utilização dos bioestimulantes em culturas de interesse comercial. Sendo assim, objetivou-
-se avaliar a produtividade e o desenvolvimento da alface roxa em resposta à aplicação de 
bioestimulante via foliar no momento do transplantio das mudas.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – 
UNESP, Campus de Jaboticabal, no Setor de Plasticultura, pertencente ao Departamento 
de Engenharia e Ciências Exatas (21°15’22”S, 48°18’58”O, 595 m). Segundo a classificação 
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de Köppen, o clima da região é Aw, tropical, com precipitação de 1.340 mm, concentrada no 
verão, e temperatura média anual de 21,7 ° C, verões quentes e invernos amenos.

Figura 1. Variação climática para a cultura da alface roxa em resposta à aplicação de bioestimulante (Stimulate ®) em 
ambiente protegido. Jaboticabal, UNESP, 2020.

A cultivar utilizada no presente estudo foi a alface (Lactuca sativa L.) do grupo 
roxa. As mudas foram adquiridas de empresa agropecuária idônea e foram transplantadas 
quando apresentaram de 4 a 5 folhas definitivas.

Figura 2. Cultivar de alface utilizada no experimento.

Em estufa agrícola, tipo capela, foram acondicionados vasos de 8 dm3 contendo solo 
classificado como Latossolo Vermelho distrófico típico (Latossolo), textura argilosa, ho-
rizonte A moderado, teor de óxido de ferro <8% e relação (SiO 2 ) / (Al 2 O 3 + Fe 2 O 3 )> 
0,75 (EMBRAPA, 2018) cujas características químicas estão contidas na Tabela 1. Para 
fins de drenagem no fundo do vaso foi utilizada brita tamanho nº 2, seguida de manta per-
meável tipo bidim.
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Tabela 1. Características químicas do solo do vaso utilizado no experimento. Jaboticabal, SP, 2020.

pH M.O. P S Ca Mg Na K Al
H+Al

CTC
Sat. Sat.

SMP S.B. Bases Al

CaCl2 g dm–3 mg dm–3 mmolc dm–3 V% m%

5,4 27 203 43 39 13 - 6,0 1 18 57,9 76,1 76 2

O experimento foi instalado em delineamento de blocos ao acaso, com 4 tratamentos, 
sendo estes constituídos de T1: 2,5 mL L–1 ; T2: 5,0 mL L–1; T3: 7,5 mL L–1; T4: 10 mL L–1; 
do produto stimulate em 6 repetições. Cada unidade experimental foi constituída de 1 planta 
vaso–1. As aplicações das doses de bioestimulantes foram feitas via pulverização foliar para 
cada tratamento no transplantio das mudas.

O bioestimulante utilizado possui em sua composição 0,009% de cinetina (cito-
cinina), 0,005% de ácido giberélico (giberilina), 0,005% de ácido indolbutírico (auxina) 
(STOLER DO BRASIL, 1998).

Figura 3. Aplicação de bioestimulante via foliar em alface roxa após transplantio das mudas.

No momento do transplantio realizou-se adubação de plantio segundo recomendação 
do Boletim 100 IAC para cultura da alface. Também se realizou adubação de cobertura a 
cada 7 dias, totalizando 3 adubações conforme o preconizado para a cultura.

A cultura foi cultivada em vasos de 8 L, sendo o nível de irrigação de 100% da capaci-
dade de vaso obtido por meio da saturação do solo no vaso e posterior drenagem, definindo 
assim a “capacidade de vaso”, que corresponde a quantidade máxima de água que pode 
ser retida no volume de solo considerado (CASAROLI; JONG VAN LIER, 2008). O manejo 
da irrigação foi realizado num turno de rega diária. Aplicou-se lâmina total de 194,94 mm 
conforme verificado na Figura 4.
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Figura 4. Lâmina de irrigação aplicada na cultura da alface roxa submetida à aplicação de bioestimulante (Stimulate ®) 
em ambiente protegido. Jaboticabal, UNESP, 2020.

A colheita da alface roxa por tratamento foi realizada aos 30 dias após o transplantio, 
quando estas apresentaram tamanho ideal de comercialização.

Durante período em que a cultura permaneceu em campo ocorreu um acúmulo de 
graus dias de 431,70°, levando em consideração a temperatura basal para cultura de 
10° C (Figura 5).

Figura 5. Graus dias para a cultura da alface roxa em resposta à aplicação de bioestimulante (Stimulate ®) em ambiente 
protegido. Jaboticabal, UNESP, 2020.

Após colheita foram avaliados: massa fresca da parte aérea, massa fresca raiz, com-
primento de raiz, produtividade e eficiência do uso da água para cultura da alface roxa em 
resposta à aplicação de doses de bioestimulantes (Stimulate®) em ambiente protegido.
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Figura 6. Produto comercial Stimulate® utilizado no presente experimento de alface roxa.

Figura 7. Pesagem de massa fresca de alface roxa.

Figura 8. Comprimento de raiz de alface roxa.

A análise de regressão foi utilizada para verificar o ajuste de modelos polinomiais para 
variáveis, em função das doses de solução com as diferentes concentrações de Stimulate® 
aplicadas nas mudas transplantadas, em nível de 5% de probabilidade.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todas as características avaliadas para alface roxa foram influenciadas pelas doses 
de bioestimulante foliar no transplantio, permitindo o ajuste dos dados à regressão linear 
negativa (Figura 9, Figura 10, Figura 11, Figura 12 e Figura 13).

O uso de bioestimulante reduziu a matéria fresca da alface roxa (Figura 9). Na maior 
concentração (12,5 mL L–1) foi verificado uma redução de 86,11 g, representando 63,30% 
quando comparado ao tratamento T1 (2,5 mL L–1). Essa característica é uma das mais 
importantes e observadas pelo consumidor no momento da aquisição da alface, que é co-
mercializada fresca e por unidade.

Figura 9. Massa fresca da parte aérea da alface roxa em resposta à aplicação de bioestimulante (Stimulate ®) através de 
pulverizações no momento do transplantio das mudas. Jaboticabal, UNESP, 2020.

Seguindo a tendência da variável massa fresca da raiz, o aumento das doses de bioes-
timulante induziram em menor desenvolvimento radicular (Figura 10). Na maior concentração 
(12,5 mL L–1) foi verificado uma redução de 7,08 cm, representando 65,99% quando compa-
rado ao tratamento T1 (2,5 mL L–1). Maior comprimento de raiz favorece maior exploração 
do sistema radicular da alface roxa, refletindo em maior absorção de água e nutrientes.
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Figura 10. Massa fresca de raiz de alface roxa em resposta à aplicação de bioestimulante (Stimulate ®) através de 
pulverizações no momento do transplantio das mudas. Jaboticabal, UNESP, 2020.

A aplicação de bioestimulante reduziu o comprimento de raiz para alface roxa (Figura 
11). Na maior concentração (12,5 mL L–1) foi verificado uma redução de 3,4 cm, representando 
78,53% quando comparado ao tratamento T1 (2,5 mL L–1). Quanto maior o comprimento de 
raízes, maior será a emissão de pelos radiculares.

Figura 11. Comprimento de raiz da alface roxa em resposta à aplicação de bioestimulante (Stimulate ®) através de 
pulverizações no momento do transplantio das mudas. Jaboticabal, UNESP, 2020.

O aumento da concentração de bioestimulante propiciou redução na produtividade 
e eficiência do uso de água pela cultura da alface roxa (Figura 12 e Figura 13). Maiores 
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produtividades (39,15 ton ha–1) foram alcançadas para a dose de 2,5 mL L–1, seguindo o 
mesmo comportamento para eficiência do uso da água, no qual maior aproveitamento de 
água pela cultura alcançada foi de 20,06 kg m–3 de água utilizada na irrigação.

Figura 12. Produtividade da alface roxa em resposta à aplicação de bioestimulante (Stimulate ®) através de pulverizações 
no momento do transplantio das mudas. Jaboticabal, UNESP, 2020.

Figura 13. Eficiência do Uso da Água da alface roxa em resposta à aplicação de bioestimulante (Stimulate ®) através de 
pulverizações no momento do transplantio das mudas. Jaboticabal, UNESP, 2020.

Os efeitos negativos ocasionados pelo aumento das concentrações do bioestimu-
lante para as variáveis avaliadas na cultura da alface roxa podem ser reflexos da atuação 
dos fitormônios como ácido indolbutírico e cinetina, presentes no bioestimulante comercial, 
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causando alteração no balanço hormonal das plantas, ocorrendo efeito marcante na inibição 
do crescimento dos órgãos vegetais.

A utilização de reguladores vegetais, segundo Silva et al. (2006), tem eficácia variável 
de acordo com o estado geral da planta, o comportamento do material, o momento e a forma 
da aplicação, tendo em vista o momento de maior sensibilidade dos tecidos, proporcionando 
ou não a entrada das substâncias no citoplasma.

Desta forma infere-se que o transplantio não representa o melhor momento para a 
aplicação de reguladores vegetais em mudas de alface da cultivar Amanda.

Assim, é de fundamental importância a realização de novas pesquisas voltadas à utiliza-
ção de bioestimulantes em diferentes cultivares de alface para a definição de concentrações 
adequadas ao crescimento, produtividade e qualidade, resultando em consequente ganho 
comercial para o produtor rural.

CONCLUSÕES

A dose de 2,5 mL L–1 do produto bioestimulante aplicado no momento do transplantio 
de mudas afeta positivamente a massa fresca da parte aérea, massa fresca de raiz, com-
primento de raiz, produtividade e eficiência do uso de água para a hortaliça alface roxa em 
cultivo protegido.
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RESUMO

A adaptação humana, face aos eventos climáticos extremos, é essencial para desen-
volvimento social e comunitário. Assim, objetivou-se com a pesquisa pontuar o estado 
da arte acerca das implicações das mudanças climáticas e escassez hídrica na cultura 
da palma forrageira em regiões de clima semiárido. Para tanto, utilizou-se de revisão 
sistemática e narrativa. Salienta-se que o desenvolvimento de pesquisas relacionadas 
ao tema é preponderante, haja vista que a literatura reúne um número expressivo de es-
tudos evidenciado lacunas a serem estudadas. Conclui-se que a palma forrageira é uma 
cultura estratégica para cultivo no semiárido, sobretudo pela sua expressiva capacidade 
adaptativa, por meio de ativação de mecanismos de defesa contra variações bruscas 
na temperatura, concentração atmosférica de CO2, radiação fotossinteticamente ativa e 
disponibilidade hídrica do solo.
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INTRODUÇÃO

A atividade agrícola é demasiadamente dependente das condições climáticas. Logo, 
buscar estratégias para conviver com as adversidades do ambiente e conhecer os fatores 
que influenciam a tomada de decisões do produtor agrícola, no que tange à adoção de estra-
tégias de adaptação às mudanças climáticas, é essencial para incrementar a produtividade 
nos agroecossistemas. Esta compreensão orienta as políticas públicas e evidencia um vasto 
campo de atuação para a comunidade científica (KHANAL et al., 2021).

É importante salientar que distintos aspectos correspondentes às mudanças climáti-
cas, como o aumento da temperatura, a redução do regime de chuvas, maior concentração 
atmosférica de CO2, variações de fluência e irradiância luminosa têm diferentes efeitos nos 
rendimentos das culturas (SILVA et al., 2020a). Isto posto, a aplicação de modelos de previ-
são de rendimento das culturas integra uma estratégia promissora para a estimativa de produ-
tividade em situações de alterações do clima (DIXIT et al., 2018; MAGALHÃES et al., 2019).

Sabe-se que as mudanças climáticas afetam a distribuição espacial e temporal das 
chuvas, podendo causar déficit hídrico às culturas e a restrição das atividades econômicas. 
Outrossim, o aumento populacional e a consequente demanda por maiores quantidades de 
alimento tendem a impulsionar o maior consumo de recursos hídricos (ROSA et al., 2020). 
Este cenário tem incrementado a busca por fontes hídricas alternativas, denotando o potencial 
de águas residuárias para uso na irrigação (TAN et al., 2018), além do cultivo de espécies 
com potencial social, econômico e ambiental (ANDRADE et al., 2020).

A palma forrageira (Opuntia-ficus-indica (L.) Mill.) é uma planta xerófila rica em proteí-
nas, minerais, gorduras, carboidratos, fibras, energia e ácidos graxos, com elevada capaci-
dade antioxidante (SANTIAGO et al., 2021). Esta planta também pode ser utilizada para fins 
medicinais (BOUHRIM et al., 2021), matéria-prima na fabricação de cosméticos e fármacos, 
além de ser largamente empregada para tratamento de águas residuárias (JAYALAKSHMI 
et al., 2017; KADDA et al., 2021).

Essa cactácea é adaptada às condições edafoclimáticas do semiárido em virtude de 
seu mecanismo morfofisiológico CAM (metabolismo ácido das crassuláceas), o que lhe 
confere maior eficiência na utilização de CO2 e água (NUNES et al., 2020). O conhecimen-
to da dinâmica de água no solo auxilia a tomada de decisões acerca do suprimento hídri-
co da palma, justificando o desenvolvimento de pesquisas com palma forrageira irrigada 
(MORAIS et al., 2017).

Iniciativas vêm sendo priorizadas para incremento tecnológico do cultivo de palma 
(FERRAZ et al., 2019), como irrigação associada à adubação nitrogenada nas variedades 
Orelha de Elefante Mexicana e Miúda (FERRAZ et al., 2020a) e Baiana (FERRAZ et al., 
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2020b) evidenciando resultados promissores para o seguimento produtivo, inclusive em 
condições de estresse salino (SILVA et al., 2020b).

OBJETIVO

Utilizar revisão sistemática e narrativa, a partir de bases de dados, para pontuar o es-
tado da arte acerca das implicações das mudanças climáticas e escassez hídrica na cultura 
da palma forrageira em regiões de clima semiárido.

MÉTODOS

A pesquisa foi realizada mediante revisão sistemática e narrativa (ROTHER, 2007). 
Para tanto, foi realizada busca sistemática no dia 26 de agosto de 2017 nas bases de dados: 
Google Acadêmico, Scielo, Science Direct, Scopus, Springer Link e Wiley Online Library, 
conforme Figura 1.

Figura 1. Base de dados Google Acadêmico (A); Scielo (B); Science Direct (C); Scopus (D); Springer Link (E) e Wiley Online 
Library (F).

Foram utilizados os termos de busca “Opuntia-ficus-indica” AND “water deficit”; “Opuntia-
ficus-indica” AND “déficit hídrico”; “Opuntia-ficus-indica” AND “climate changes” e “Opuntia-
ficus-indica” AND “mudanças climáticas”. O operador booleano “AND” foi utilizado visando a 
obtenção de artigos que continham os dois termos entre aspas simultaneamente no mesmo 
artigo, considerando título, resumo e palavras chave. Os dados obtidos foram dispostos em 
planilha eletrônica e submetidos à análise estatística descritiva.
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Os artigos com temática pertinente para explicação das implicações das mudanças 
climáticas e escassez hídrica sobre a palma forrageira, bem como os mecanismos envolvi-
dos nas respostas desta planta foram minunciosamente examinados e descritos na forma 
revisão narrativa.

RESULTADOS

Os resultados para relevância da pesquisa, obtidos a partir da combinação de termos 
de busca nas bases de dados estão representados na Figura 1. Verificou-se que maior 
quantidade de referências foi evidenciada quando foram combinados os termos “Opuntia-
ficus-indica” AND “water deficit” na base de dados Google Acadêmico, seguido das bases 
Wiley Online Library, Springer Link, Science Direct, Scopus e Scielo, com 491, 66, 71, 37, 
4 e 1 referências, respectivamente (Figura 2A). Quando o termo foi utilizado em português, 
só foram encontradas referências na base de dados do Google Acadêmico (Figura 2B).

Para o termo de busca “Opuntia-ficus-indica” AND “climate changes”, maior número 
de referências foi verificado na base de dados Google Acadêmico com 158 referências, 
seguido da Springer Link com 89, Wiley Online Library e Science Direct com 68 cada, 
Scopus com 10 e Scielo sem nenhum registro (Figura 2C), já para o termo “Opuntia-ficus-
indica” AND “mudanças climáticas”, maiores registros foram observados na base Google 
Acadêmico (Figura 2D).

Figura 2. Número de artigos em função das bases de dados para os termos de busca “Opuntia-ficus-indica” AND “water 
deficit” (A); “Opuntia-ficus-indica” AND “déficit hídrico” (B); “Opuntia-ficus-indica” AND “climate changes” (C) e “Opuntia-
ficus- indica” AND “mudanças climáticas” (D). Linha azul (-●-) representa artigos por base e linha vermelha (-●-) média 

de artigos em todas as bases.
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DISCUSSÃO

Relevância da pesquisa

A significativa quantidade de materiais publicados denota a pertinência da pesquisa 
proposta. A literatura relacionada ao tema abordado possui maior abundância de publica-
ções associando a palma forrageira ao déficit hídrico, embora seja vasta com relação às 
mudanças climáticas. Os resultados encontrados indicam que o Google Acadêmico retorna 
quantidade expressiva de documentos relacionados aos termos de busca, tanto em língua 
inglesa quanto portuguesa, possivelmente por recuperar os documentos contidos nas demais 
bases. Para buscas eficientes nas demais bases de dados, é fundamental que os termos 
sejam inseridos em língua inglesa.

Palma forrageira e mudanças climáticas

As plantas de O. ficus evoluíram para melhor adaptação aos ecossistemas áridos e 
semiáridos para suportarem a má distribuição espacial e temporal das chuvas (Figura 3A). 
Estas plantas abrem os estômatos e capturam CO2 durante a noite, quando a temperatura 
está baixa, reduzindo a transpiração e aumentando a eficiência no uso da água, caracterís-
ticas de plantas CAM - metabolismo ácido crassuláceo (Figura 3B). O tecido parenquimático 
de armazenamento de água da palma forrageira (Figura 3C) associado à elevada conduti-
vidade hidráulica das raízes (Figura 3D) faz com que a planta seja eficiente em absorver e 
armazenar água em período de pouca disponibilidade (ABRAHAM et al., 2020).
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Figura 3. Semiárido (A) – Fonte: Aqui; metabolismo ácido crassuláceo – CAM (B) – Fonte: Aqui; parênquima (C) – Fonte: 
Aqui e raízes da palma forrageira (D) – Fonte: Lopes et al. (2013).

As prospecções para palma forrageira, obtidas por meio de simulações climáticas para 
o ano de 2070, indicam que a cultura tem elevado potencial para aumentar o rendimento de 
biomassa, o que se justifica pela possibilidade de aumento de 10% na assimilação de CO2 
em decorrência de sua capacidade de utilizar pouca quantidade de água disponível no solo 
e possuir baixa sensibilidade a variações extremas de temperatura (OWEN et al., 2016).

Por se tratar de uma planta CAM, o cultivo de Opuntia-ficus-indica, é uma alternativa 
sustentável para produção de biomassa, notadamente por possuírem elevada eficiência no 
uso da água (WUE) e resiliência às mudanças climáticas (ZHANG et al., 2020).

Palma forrageira e escassez hídrica

A operação do sistema antioxidante da palma forrageira aumenta sob condições de 
escassez de água no solo. Isso acorre devido aos incrementos de metabólitos, como ácidos 
fenólicos e flavonoides, além da atividade da enzima fenilalanina amônia-liase (CAMARENA-
RANGEL et al., 2017). É importante ressaltar que, sob irrigação, a palma forrageira pode 
modificar seu metabolismo para CAM-facultativa. Salienta-se que os mecanismos pelos quais 
ocorre esta mudança de metabolismo são pouco compreendidos. No entanto, questiona-se 
a eficiência da mudança metabólica em virtude desta alteração ocorrer em curto intervalo 
de tempo e pouco contribuir para o acúmulo de carbono, havendo necessidade de retomada 
do metabolismo CAM (FERRARI et al., 2020).

O déficit hídrico reduz o crescimento da palma forrageira (Figura 4A, B, C, D e 
E). Em regiões com precipitação pluvial inferior a 368 mm há necessidade de irrigação 
(Figura 4F, G, H, I e J) para que a cultura expresse maior potencial produtivo (PEREIRA 
et al., 2015). Embora O. ficus seja adaptada às condições de semiárido, ocorrem expressivas 
reduções em seu aparato fotoquímico sob restrição de água no solo. De fato, no clorênqui-
ma ocorre reduções de 42, 34 e 31% nas clorofilas total a e b, enquanto que no parênqui-
ma as reduções destes pigmentos são de 39, 36 e 26%, respectivamente. A atividade da 
enzima fosfoenolpiruvato carboxilase (PEP) é reduzida em 19% no clorênquima e 60% no 
parênquima. O transporte de elétrons fotossintéticos é reduzido em 29% no clorênquima e 

https://www.cn1.com.br/fotos/noticias/65831/IMAGEM_NOTICIA_1.jpg?v=a36911d6e1b990e
https://askabiologist.asu.edu/sites/default/files/resources/articles/photosynthesis/photosynthesis_portuguese/plant-cycles-portuguese.jpg
http://estacio.webaula.com.br/cursos/go0297/galeria/aula7/img/Imagem27.jpg
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aumenta em 150% no parênquima. Eficiência quântica do fotossistema II é reduzida tanto 
no parênquima quanto no clorênquima (BECERRIL & VALDIVIA, 2006).

Figura 4. Cultivo palma forrageiro de sequeiro (A, B, C, D e E) e irrigado (F, G, H, I e J). Fonte: Santos et al. (2017).

CONCLUSÃO

O desenvolvimento de pesquisas relacionadas à palma forrageira em circunstancias 
de mudanças climáticas e escassez hídrica é pertinente, a julgar pelo expressivo número 
de publicações sobre o tema contemplados na literatura, evidenciando inúmeras lacunas a 
serem estudadas.

A palma forrageira é uma cultura estratégica para cultivo no semiárido, sobretudo pela 
sua expressiva capacidade adaptativa, por meio de ativação de mecanismos de defesa contra 
variações bruscas na temperatura, concentração atmosférica de CO2, radiação fotossinteti-
camente ativa e disponibilidade hídrica do solo.
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RESUMO

O feijão de vagem (Phaseolus vulgaris L.) é uma hortaliça que pertence à família das 
leguminosas, é da mesma espécie do feijão para grãos, a principal diferença entre eles 
está na forma de consumo. Quanto a forma de crescimento o feijão de vagem pode 
ser de crescimento determinado e indeterminado. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
o desenvolvimento do sistema radicular do feijão de vagem em relação as diferentes 
doses de Biozyme®. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, Campus Toledo, localizado no Oeste do Paraná, onde 
a condução se deu na casa de vegetação da entidade. Neste experimento foi utilizado o 
feijão de vagem (Phaseolus vulgaris L.) da variedade Manteiga Baixo, totalizando quatro 
tratamentos, com 0 (testemunha), 5, 10 e 15 mL kg-¹ aplicados nas sementes no mo-
mento da implantação do experimento e cinco repetições. Aos 14 dias após semeadura 
foi realizada a avaliação do crescimento do sistema radicular em com uso de paquímetro 
e os dados obtidos foram tratados com o software Sisvar e submetidos a análise de re-
gressão a 5% de significância. O tratamento 3 proporcionou maior crescimento radicular 
dentre os demais tratamentos.
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INTRODUÇÃO

Introdução O feijão de vagem Phaseolus vulgaris L. pertence à família das leguminosas, 
sendo a mesma espécie botânica do feijão para grãos secos e tem como principal carac-
terística que o difere dos outros feijões que a parte comestível é a vagem inteira (Moreira 
et al., 2009). O feijão de vagem é uma hortaliça de grande interesse mundial.

O feijão tem grande importância na alimentação humana, em vista de suas caracterís-
ticas proteicas e energéticas. Em nosso país, está leguminosa tem importância social e eco-
nômica, por ser responsável pelo suprimento de grande parte das necessidades alimentares 
da população de baixo poder aquisitivo, que ainda tem apresentado taxas de crescimento 
relativamente altas e pelo contingente de pequenos produtores que se dedicam à cultura 
(TÁVORA et al, 2006).

Em relação ao hábito de crescimento o feijão de vagem se divide em crescimento 
indeterminado e determinado, o de hábito indeterminado tem maior produtividade, mas 
por outro lado se faz necessário o tutoramento além de um ciclo maior, já o de hábito de-
terminado tem menor produtividade, porém possui ciclo mais curto e com possibilidade de 
mecanização total da colheita. Embora seja uma cultura de grande importância econômica 
e social, existem poucos trabalhos de pesquisa com as cultivares de crescimento determi-
nados (Nunes et al, 2005).

Muitos dos patógenos causadores de doenças em feijoeiro, senão todos, podem ser 
transmitidos e ou transportados pelas sementes. Dessa forma, as sementes constituem-se 
em importantes veículos de disseminação ou introdução de patógenos numa área. Sementes 
de feijão contaminadas podem introduzir patógenos ainda inexistentes numa região, ou ainda 
introduzir uma raça de um patógeno que venha a provocar danos consideráveis à cultura 
(O Agronômico, 2003).

No Brasil, o feijoeiro possui sete patógenos de solo de importância epidemiológica e 
que são transmitidos por sementes, sendo seis fungos e uma bactéria. Entre os fungos, 
destacam-se Fusarium oxysporum f.sp. phaseoli (murcha de Fusarium), Fusarium solani 
f.sp. phaseoli (podridão radicular seca), Macrophomina phaseolina (podridão cinzenta da 
haste), Rhizoctonia solani (=Thanatephorus cucumeris) (respectivamente “podridão radicu-
lar” e “mela” do feijoeiro) e Sclerotinia sclerotiorum (mofo branco). Há também Sclerotium 
rolfsii, fungo sobrevivente no solo e causador da murcha de esclerócio, mas de importância 
regional (Junior, 2018).

A produtividade do feijão de vagem tem aumentado no país nos últimos anos, isso se 
deve aos estudos e pesquisas que vem desenvolvendo melhorias na genética e nas culti-
vares e, também na criação de novos produtos que estimulam o crescimento e produção da 
planta. Entre esses produtos podemos citar os bioestimulantes, que podem ser compostos 
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de fitohormônios, micronutrientes, aminoácidos, extratos de algas marinhas e enzimas, esses 
bioestimulantes atuam como reguladores, podendo inibir ou promover o crescimento dos 
órgãos e tecidos da planta. Dentre os hormônios presentes na composição desses produtos 
encontrasse as auxinas, citocininas e giberelinas, que são os principais responsáveis pelo 
crescimento de uma planta. As giberelinas atuam no crescimento entre nós, germinação e 
crescimento dos frutos, as citocininas atuam no crescimento tanto da parte aérea quanto 
do sistema radicular e as auxinas regulam o crescimento do caule jovem (Taiz et al, 2017).

Biozyme é usado no tratamento de sementes para melhorar a fixação e absorção de 
nutrientes em função do maior crescimento radicular ou com aplicações foliares nas fases 
de desenvolvimento vegetativo, perfilhamento, início de brotações, estolonização, tuberi-
zação, floração e início do desenvolvimento dos frutos. Contém em sua formulação macro 
e micronutrientes combinados com extratos vegetais hidrolizados, que proporcionam uma 
melhoria em diversos processos metabólicos e fisiológicos das plantas como a divisão e o 
alongamento celular, translocação de nutrientes, síntese de clorofila, tuberização e bulbifica-
ção, diferenciação de gemas, fixação de frutos, mantendo o equilíbrio nutricional e fisiológico 
das plantas, sendo importante para uma maior produção, da sua cultura (ARYSTA).

O tratamento de sementes consiste na aplicação de defensivos químicos e/ou biológicos 
às sementes. O objetivo é suprimir, controlar ou afastar fungos, insetos ou outras pragas 
que atacam sementes, mudas e plantas (BOAS, 2018).

Desta forma, este trabalho teve por objetivo avaliar o crescimento radicular das plan-
tas de feijão de vagem sujeitas as diferentes dosagens do Biozyme® por meio de trata-
mento de sementes.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná, Escola de Ciências Agrárias e Medicina Veterinária, localizada no mu-
nicípio de Toledo, Oeste do Paraná. A área está localizada nas coordenadas geográficas: 
latitude 42˚42’48”S, longitude 53˚44”35”W e altitude 574 m, com clima subtropical e tempe-
ratura média anual de 22° C.

O delineamento experimental utilizado segue o esquema fatorial 4x5, totalizando 4 
tratamentos e 5 repetições, totalizando 20 unidades experimentais conduzidas na casa de 
vegetação da entidade. Cada unidade experimental utilizada corresponde a um vaso com 
volume de cinco litros, o substrato utilizado foi a areia onde a quantidade se substrato cor-
responde ao volume do vaso. A semeadura foi realizada no dia 19 de março de 2018, com 
uma profundidade de 2,5 cm, depositado manualmente, em cada tratamento foram semeadas 
7 sementes respectivamente, deixando apenas 5 plantas após germinação. As sementes 
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utilizadas para o experimento, é da variedade de feijão de vagem Manteiga Baixo (Phaseolus 
vulgaris), as sementes foram tratadas industrialmente com 0,2% de Mayran (Thiran 700gr 
kg–¹) + 0,06% de K-obiol (Deltametrin 2gr kg–¹).

O tratamento de interesse foi realizado com o bioestimulante Biozyme®, onde a dose 
utilizada em cada tratamento está descrita na Tabela 1.

Tabela 1. Doses de Biozyme® no tratamento de semente de feijão.

Doses no tratamento de semente

TRATAMENTOS DOSES (ml i.a. / 1 kg de semente)

T1 0 ml

T2 5 ml

T3 10 ml

T4 15 ml

Fonte: AUTOR, 2018.

O Biozyme® é um fertilizante líquido para aplicação foliar ou tratamento de sementes, 
contendo em sua formulação macro e micronutrientes nas seguintes concentrações (%p/p): 
Nitrogênio: 1,5; potássio: 5,0; Boro: 0,08; Ferro: 0,4; Manganês: 1,0; Zinco: 2,0; Enxofre: 
1,0, combinados com extratos vegetais que proporciona rápido crescimento vegetativo, na 
aplicação foliar é recomendado 200 - 250 mL/há¹, e no tratamento de sementes 200 - 300 
mL/100 kg. (Arysta).

Foram realizados durante o experimento tratos culturais como raleamento dos vasos 
e retirada de plantas daninhas de forma manual.

A avaliação foi realizada quatorze (14) dias após a semeadura, no dia 02 de abril de 
2018, onde o parâmetro de avaliação foi o crescimento radicular, realizando a retirada das 
plantas, lavando-as com água para retirar o solo das raízes e assim medi-las com auxílio 
de fita métrica determinar seu tamanho e centímetros.

Os dados foram tratados com o software Sisvar submetidos a análise de regressão a 
5% de significância.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio da análise de regressão dos tratamentos chegamos ao seguinte resultado 
(gráfico 1), onde mostra o ponto de máxima, que possa auxiliar e mostrar com clareza, que 
o tratamento três proporcionou o melhor resultado.
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Gráfico 1. Análise de regressão em relação ao crecimento radicular sobre as diferentes doses de Biozyme®.

Fonte: Autor, 2018.

Dentre os tratamentos realizados com o Biozyme®, houve diferença significativa entre 
eles, onde o tratamento 3 teve maior destaque por conta de seu maior crescimento radicular, 
apresentando enraizamento em torno de 30 cm de comprimento.

Constatou-se que houve um crescimento significativo do sistema radicular das plan-
tas de feijão submetidas ao tratamento de semente com Biozyme®, através da análise de 
regressão observamos que a dose de 11,5 mL kg–¹ e a dose ideal, pois proporcionara maior 
crescimento radicular.

Segundo ALMEIDA, A. Q. et al, 2014 o uso de bioestimulantes em leguminosas tem 
o poder de incrementar o desenvolvimento e crescimento vegetal, por conta de fatores pro-
porcionados pelas concentrações e composição do produto, e pode favorecer até mesmo 
na absorção de água e nutriente pela planta.

Castro e Vieira, 2001, relataram que bioestimulantes agem degradando substâncias 
de reservas das sementes, na diferenciação, divisão e alongamento celulares favorecen-
do melhor arranque, estabilidade e produtividade final comparada com plantas sem o uso 
desses produtos.

Em relação a morfologia do feijão, o seu sistema radicular é superficial, entre 20 e 40 
cm, mas em condições favoráveis de solo, como boa estruturação, porosidade, aeração e 
adubação, a raiz pode atingir até 100 cm de profundidade. Ono et al., 1999 em sua pesquisa 
comprovou que os bioestimulantes são produtos que promovem o equilíbrio hormonal das 
plantas, favorecendo a expressão do seu potencial genético, e estimula o desenvolvimento 
do sistema radicular desde a germinação.

CONCLUSÃO

A dose de 10 mL kg–¹ proporcionou maior crescimento radicular dentre os demais tra-
tamentos de sementes com Biozyme®.
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A dose ideal encontrada é 11,5 mL kg–¹ de Biozyme® no tratamento de sementes.
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RESUMO

O uso de extratos vegetais tem sido amplamente estudado como controle biológico 
alternativo de doenças de plantas, especialmente aquelas causadas por fungos pato-
gênicos. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar a atividade antifúngica 
in vitro do extrato bruto etanólico obtido de folhas de algodão (Gossypium arboreum 
L., Malvaceae) em diferentes concentrações sob o desenvolvimento micelial do fungo 
fitopatogênico Lasiodiplodia theobromae. O ensaio foi conduzido nos Laboratórios de 
Microbiologia/Fitopatologia/Genética e de Cultivo/Isolamento da Universidade do Estado 
do Amapá/UEAP, em Macapá, Amapá. Em um Delineamento Inteiramente Casualizado 
(DIC), seis tratamentos e seis repetições foram organizados: T1 (controle negativo) – 
BDA (Batata-Dextrose-Ágar) + 0 mg.mL–1 (extrato foliar); T2 - BDA + 5 mg.mL–1 (extrato 
foliar); T3 - BDA + 10 mg.mL–1 (extrato foliar); T4 - BDA + 20 mg.mL–1 (extrato foliar); T5 - 
BDA + 2,5 mL de etanol e T6 (controle positivo) - BDA + 2,5 mL de fungicida comercial 
(Derosal®). As variáveis inibição do crescimento micelial (ICM), índice de velocidade de 
crescimento micelial (IVCM) e área abaixo da curva de cobertura de crescimento mice-
lial (AACCM) foram calculadas ao final do experimento. Os resultados mostraram que o 
extrato bruto etanólico das folhas de G. arboreum não apresentou atividade antifúngica 
in vitro frente ao fungo L. theobromae nas concentrações testadas. O extrato induziu o 
crescimento micelial do fungo, especialmente na concentração 10 mg.mL–1, a qual apre-
sentou condição ideal para o desenvolvimento das estruturas do fungo.
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INTRODUÇÃO

Gossypium arboreum L. pertence à família Malvaceae sensu APG IV (BYND et al., 
2016). No Brasil é uma planta exótica conhecida popularmente como algodão, bem como 
a maioria das espécies de Gossypium que formam o mais importante grupo de plantas de 
fibras no mundo (JOHN; THOMAS, 2012). Este gênero compreende 50 espécies descritas, 
distribuídas principalmente na África, Austrália, Arábia, Peru, México e Brasil (FRYXELL, 
1992). Dentre as espécies de algodão cultivadas e domesticadas de forma independente 
no mundo, quatro se destacam: Gossypium arboreum e Gossypium herbaceum represen-
tadas no Velho Mundo e Gossypium barbadense e Gossypium hirsustum no Novo Mundo 
(BRUBAKER et al., 1999).

No Brasil, o cultivo de G. arboreum para uso interno, principalmente para fins medicinais 
é bastante relatado em comunidades tradicionais (BENTES-GAMA et al., 1999; COELHO-
FERREIRA; JARDIM, 2005; LINHARES et al., 2015; SCOLES, 2006; SCUDELLER et al., 
2009; SILVA, 2002). Diferentes partes da planta são utilizadas para o tratamento de diversas 
doenças e enfermidades: uso das folhas como antimalárico (ADEBAYO; KRETTLI, 2011; 
AJAIYEOBA et al., 2006), anti-hipertensivo, antirreumático, antidiabético (DHUNDI et al., 
2012; KAZEEM et al., 2013), antitussígeno, tonsilite, diurético, para queimaduras, hemorra-
gias, gastrite, micoses e problemas respiratórios como asma; as flores são utilizadas como 
antitussígeno, para combater anemia, disenteria, hemorragia (SILVA, 2002), além de hipo-
condria e inflamações brônquicas (DHUNDI et al., 2012); folhas, flores e cascas em conjunto 
são utilizados como diurético e contra asma; sementes como antitussígeno (SILVA, 2002), 
antipirético e o óleo de semente é utilizado externamente para limpar manchas e sardas da 
pele (DHUNDI et al., 2012); o fruto é usado no combate às micoses (SILVA, 2002), e ainda, 
relatado para retenção de placenta (WONDIMU et al., 2007).

A maioria dos estudos que buscaram investigar a presença de compostos químicos nas 
diferentes partes da planta de G. arboreum obtiveram resultados satisfatórios, principalmente 
porque a maioria dos compostos encontrados estão biologicamente relacionados com o uso 
popular medicinal dessa planta (ANNAN; HOUGHTON, 2008; HEDIN et al., 1992; MIRA-
NETO; ALMEIDA, 2015; SAIDU; ABDULLAHI, 2011; WAAGE; HEDIN, 1984; WONDIMU 
et al., 2007). Vale ressaltar ainda que, as plantas de Gossypium contêm o gossipol, um 
aldeído triterpenoide que tem propriedades antitumorais (COYLE et al., 1994), além de 
inseticidas e antimicrobianas (WAAGE; HEDIN, 1984), o que confere resistência da planta 
frente a estes organismos (BRINK; ACHIGAN-DAKO, 2012). Inclusive, há registro de que o 
extrato da folha, bem como de outras partes da planta de G. arboreum, apresentam atividade 
antibacteriana (ANNAN; HOUGHTON, 2008; SAIDU; ABDULLAHI, 2011). Contudo, estudos 
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acerca do uso do extrato foliar de G. arboreum para o controle de fungos fitopatogênicos 
ainda são incipientes.

Naturalmente, muitas plantas podem oferecer resistência frente aos diferentes patóge-
nos associados (LEMOS et al., 1990). Essa resistência pode estar relacionada com a pre-
sença de substâncias inibitórias (compostos secundários) que agem direta ou indiretamente 
ativando os mecanismos de defesa das plantas (STANGARLIN et al., 2011). Além disso, a 
presença dessas substâncias pode contribuir para o uso no controle de doenças fitopato-
gênicas, inclusive em diferentes plantas, uma vez que estas são responsáveis por causar 
as maiores perdas de culturas no Brasil, especialmente àquelas de importância econômica 
(RIBEIRO; BEDENDO, 1999).

Para reduzir os danos causados, métodos físicos, químicos e biológicos vêm sendo 
amplamente empregados (ECKERT; OGAWA, 1985; SITTON; PATTERSON, 1992; WILSON; 
WISNIEWSKI, 1994). O uso de agroquímicos, por exemplo, contribui para o aumento da 
produtividade agrícola, entretanto tem sido responsável por causar efeitos adversos ao meio 
ambiente e à saúde humana (BASTOS; ALBUQUERQUE, 2004; STANGARLIN et al., 2011). 
Nesse sentido, o uso de extratos vegetais visando a exploração de propriedades tóxicas 
aos diferentes patógenos vem se mostrando uma alternativa de controle (ARAÚJO et al., 
2013). Esse método pode ser uma alternativa viável, seja do ponto de vista econômico, seja 
do ponto de vista ambiental (RODRIGUES et al., 2006).

É importante ressaltar que a demanda por esses produtos alternativos é crescente 
e diversos estudos têm registrado a eficiência de extratos vegetais em promover a inibi-
ção do desenvolvimento de vários fitopatógenos de natureza fúngica (BARRERA-NECHA 
et al., 2009; BERNARDO et al., 2015; KURITA et al., 1981; PEREZ-SÁNCHES et al., 2007; 
RIBEIRO; BEDENDO, 1999; RODRIGUES et al., 2006; SCHWAN-ESTRADA et al., 2000; 
WILSON et al., 1997). A determinação da bioatividade dos extratos vegetais pode contribuir 
para a aquisição de maiores conhecimentos que reforcem sua possível utilização como um 
método alternativo de controle de doenças de plantas (SCHWAN-ESTRADA et al., 2000).

Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & Maubl. pertence à Botryosphaeriaceae, 
sendo um fungo amplamente distribuído em regiões tropicais e temperadas (CRUZ-AVILÉS 
et al., 2001). Botryosphaeriaceae possui distribuição cosmopolita, sendo uma família rica 
em espécies que inclui patógenos de uma grande variedade de plantas de angiospermas e 
gimnospermas (BARR, 1987; BHADRA et al., 2014; CHEN et al., 2011). Os membros dessa 
família são geralmente tratados como patógenos oportunistas devido as doenças que eles 
causam, as quais são quase sempre associadas com algum tipo de estresse ou ferimento 
(CIESLA et al., 1996, SLIPPERS; WINGFIELD, 2007).
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Lasiodiplodia theobromae está associado a diferentes doenças como podridão-seca; 
cancro em ramos, caules e raízes; lesões em estacas, folhas, frutos e sementes; resultan-
do inclusive na morte da planta (CIESLA et al., 1996; OLD; DAVISON, 2000; ROUX et al., 
2001; SHEARER et al., 1987; SMITH et al., 1994). Além disso, este fungo pode colonizar 
tecidos saudáveis de plantas sem exibir sintomas (MOHALI et al., 2005). Lasiodiplodia 
theobromae pode ocorrer principalmente em árvores de Eucalyptus spp., Pinus spp. e 
Syzigium spp. (PAVLIC et al., 2007; SLIPPERS et al., 2009; SMITH et al., 1996). Contudo, 
muitos Botryosphaeriaceae que ocorrem em Eucalyptus também já foram registrados em 
outros hospedeiros.

No Brasil, por exemplo, em diversas culturas de importância econômica L. theobromae 
já foi relatado, tais como: abacate (Persea americana, Lauraceae), banana (Musa spp., 
Musaceae), acerola (Malpighia glabra, Malpighiaceae), cajueiro (Anacardium occidentale, 
Anacardiaceae), citrus (Citrus spp., Rutaceae), coqueiro (Cocos nucifera, Arecaceae), pinha 
(Annona squamosa, Annonaceae), vinha (Vitis sp., Vitaceae), goiaba (Psidium guajava, 
Myrtaceae), manga (Mangifera indica, Anacardiaceae), melão (Cucumis melo, Cucurbitaceae), 
maracujá (Passiflora edulis, Passifloraceae), graviola (A. muricata, Annonaceae), melancia 
(Citrullus lanatus, Cucurbitaceae) (FREIRE et al., 2003; TAVARES, 2002) e até mesmo 
em espécies florestais nativas, como o paricá (Schizolobium parahyba var. amazonicum, 
Fabaceae) (TREMACOLDI et al., 2009). No caso dos eucaliptos (Eucalyptus spp., Myrtaceae), 
este fitopatógeno é considerado uma ameaça significativa para a produção e sustentabilidade 
das plantações (MOHALI et al., 2009; RODAS et al., 2009).

OBJETIVO

Avaliar o potencial fungitóxico, in vitro, do extrato bruto etanólico de Gossypium arbo-
reum L. (algodão) em diferentes concentrações sob o desenvolvimento micelial do patóge-
no L. theobromae.

MÉTODOS

Obtenção do extrato e do fitopatógeno

O estudo foi realizado em setembro de 2013 nos Laboratórios de Microbiologia/
Fitopatologia/Genética e de Cultivo/Isolamento do campus I da Universidade do Estado do 
Amapá/UEAP, localizada em Macapá, Amapá.

Para a condução do experimento foi utilizado o extrato bruto etanólico de G. arboreum, 
o qual foi obtido a partir de folhas coletadas da planta no entorno da Área de Proteção 
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Ambiental do Rio Curiaú, a 8 km de Macapá. Uma amostra coletada da planta foi herboriza-
da, sendo devidamente identificada e depositada na coleção do Herbário da Universidade 
Federal do Amapá/HUFAP, sob número de registro 427. O extrato foi produzido e analisado 
fitoquimicamente no Laboratório de Farmacognosia e Fitoquímica da Universidade Federal 
do Amapá/UNIFAP.

Amostras do material coletado foram colocadas em estufa a uma temperatura média 
de 45 ºC e, em seguida, moídas por rasuração manual com auxílio de almofariz e pisti-
lo. O extrato foi obtido por extração a quente sob refluxo com o uso de álcool etílico 96% 
(EtOH) como solvente. Em seguida, o extrato foi filtrado e concentrado em roto evaporador 
sob temperatura de 50 ºC e pressão reduzida.

Para a triagem fitoquímica foram realizadas reações analítico-qualitativas para identifi-
cação de flavonoides, alcaloides, fenóis e taninos, esteroides e triterpenoides, depsídeos e 
depsidonas, ácidos orgânicos, polissacarídeos, açúcares redutores, saponinas espumídicas, 
antraquinonas e resinas (BARBOSA et al., 2004).

Para realização do ensaio microbiológico, utilizou-se o patógeno L. theobromae obti-
do na coleção fitopatológica da UEAP. Este fungo foi oriundo do caule de Eucalyptus spp. 
(amostras cedidas pela empresa Amapá Florestal e Celulose S/A – AMCEL).

Delineamento experimental

Para a determinação in vitro da atividade antifúngica do extrato foliar de G. arboreum, 
preparou-se inicialmente três concentrações: 5, 10 e 20 mg.mL–1. As concentrações foram 
adicionadas em meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar) sintético, suplementado com 
cinco gotas do antibiótico cloranfenicol e vertido em placas de Petri de 9 cm de diâmetro. 
Após a solidificação do meio de cultura, discos de micélio (cerca de 4 mm de diâmetro) 
de L. theobromae cultivado em BDA foram transferidos para o centro das placas de cada 
tratamento, as quais foram organizadas em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), 
com seis tratamentos e seis repetições: T1 (controle negativo) - BDA + 0 mg.mL–1 (extrato 
foliar); T2 - BDA + 5 mg.mL–1 (extrato foliar); T3 - BDA + 10 mg.mL–1 (extrato foliar); T4 - BDA 
+ 20 mg.mL–1 (extrato foliar); T5 - BDA + 2,5 mL de etanol e T6 (controle positivo) - BDA + 
2,5 mL de fungicida comercial (Derosal®). Posteriormente, as placas foram vedadas com 
filme plástico e colocadas em incubadora do tipo B.O.D. (Demanda Bioquímica de Oxigênio) 
sob temperatura de 25 ± 2 ºC em fotoperíodo de 12 horas.

Avaliação do experimento

Após 24 horas da inoculação, iniciou-se a avaliação do crescimento micelial do pató-
geno L. theobromae diariamente a cada 24 horas, durante sete dias. Para redução do efeito 
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natural de deformação das colônias foram registradas as médias dos diâmetros das colônias 
através de quatro medidas, em sentidos perpendiculares entre si. A partir dos dados obtidos 
durante a avaliação diária, as seguintes variáveis foram calculadas: inibição do crescimento 
micelial ICM (%) = (D-d).100/D, em que D é o diâmetro de crescimento do controle e d o 
diâmetro das placas com tratamento (BASTOS, 1997); índice de velocidade de crescimento 
micelial IVCM = ∑(D-Da)/n, em que D é o diâmetro atual da colônia, Da é diâmetro da colônia 
do dia anterior e n a duração do período de avaliação (OLIVEIRA, 1991); e área abaixo da 
curva de crescimento micelial AACCM = [∑(yi+yi+1)/2.dti]/n, em que yi e yi+1 são os valores de 
crescimento da colônia observados em duas avaliações consecutivas, dti o intervalo entre 
as avaliações e n a duração do período de avaliação (CAMPBELL; MADDEN, 1990).

Análise dos dados

Os dados foram submetidos ao teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis (One Way 
Analysis of Variance on Ranks) ao nível de significância α > 0,05, seguido pelo teste de 
Dunn com comparações múltiplas para determinar a significância das diferenças entre os 
tratamentos. Para a análise estatística, o programa Assistat 7.7 versão beta (ASSIS; SILVA, 
2014) foi utilizado.

RESULTADOS

Os resultados obtidos quanto ao efeito fungitóxico do extrato bruto etanólico de G. ar-
boreum frente ao fitopatógeno L. theobromae estão representados na Tabela 1. De acordo 
com as avaliações realizadas aos 7 dias de incubação, nenhuma das concentrações do ex-
trato testadas foram eficientes na redução do crescimento micelial do fungo, principalmente 
a concentração de 10 mg.mL–1 (T3).

Tabela 1. Resultados obtidos para o extrato de G. arboreum sob o crescimento micelial de L. theobromae. Os valores 
que estão representados pelas mesmas letras não diferem estatisticamente entre si pelas comparações múltiplas do 

teste de Kruskal-Wallis (α > 0,05).

Tratamentos Diâmetro final (cm)* ICM (%) IVCM (cm.dia–1) AACCM

T1 - 0 mg.mL–1 (controle negativo) 4,25 ab 0,00 ab 0,38 ab 3,41 ab

T2 - 5 mg.mL–1 (extrato) 4,30 ab -1,14 ab 0,43 abc 3,42 ab

T3 - 10 mg.mL–1 (extrato) 4,50 b -5,84 b 0,47 c 3,58 b

T4 - 20 mg.mL–1 (extrato) 4,30 ab -1,27 ab 0,44 bc 3,45 b

T5 - 2,5 mL etanol (controle positivo) 3,56 ab 16,49 ab 0,41 bc 2,82 ab

T6 - 2,5 mL fungicida (controle positivo) 0,00 a 100,0 a 0,00 a 0,00 a

* Diâmetro da colônia no sétimo dia de avaliação.

Para as variáveis diâmetro final e ICM não houve diferença estatística signifi-
cativa entre os tratamentos T2, T4 e T5 quando comparados ao controle negativo 
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(T1). O tratamento T3 apresentou a maior média de crescimento em diâmetro e, conse-
quentemente, uma inibição de crescimento micelial negativa para L. theobromae.

Considerando a variável IVCM, o tratamento T3 apresentou a maior média em veloci-
dade de crescimento micelial (0,47 cm.dia–1), seguido dos tratamentos T5 e T4, os quais não 
diferiram estatisticamente entre si. É interessante observar que no tratamento T1 (controle 
negativo), a variável IVCM apresentou um valor mais baixo em comparação com os trata-
mentos T2, T3 e T4 (concentrações do extrato).

Com base na variável AACCM, os tratamentos T3 e T4 apresentaram as maiores médias 
e não diferiram estatisticamente entre si. Para os tratamentos T1, T2 e T5 também não houve 
diferença estatística significativa. Além disso, como um resultado esperado, para todas as 
variáveis, o tratamento com fungicida (T6) foi 100% satisfatório na redução do crescimento 
micelial, demonstrando a alta sensibilidade de L. theobromae a este químico.

Vale ressaltar que, após os sete dias de avaliação foi possível observar que as con-
centrações de 10 mg.mL–1 (T3) e de 5 mg.mL–1 (T2) do extrato foliar de G. arboreum se 
mostraram ideais para o desenvolvimento de L. theobromae, isto porque as placas dos 
respectivos tratamentos apresentaram um desenvolvimento mais acelerado em relação as 
estruturas reprodutivas do fungo (Figura 1A-B).

Figura 1. A - Desenvolvimento micelial de L. theobromae em meio de cultura BDA associado ao extrato bruto etanólico 
das folhas de G. arboreum, após sete dias de inoculação. B - Esporos de L. thebromae, isolado de Eucalyptus spp. e 

cultivado em meio de cultura BDA.

Na concentração de 20 mg.mL–1 (T4) é possível observar que o desenvolvimento das 
estruturas de L. theobromae foi similar à concentração de etanol (T5) (Figura 1A), o que 
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é corroborado também na Tabela 1 para a maioria das variáveis em que não há diferença 
estatística entre estes dois tratamentos.

DISCUSSÃO

O extrato foliar de G. arboreum teve um efeito inverso, induzindo o crescimento micelial 
de L. theobromae (Tabela 1 e Figura 1A). Naturalmente, a redução do crescimento micelial 
é consequente da ação fungitóxica das substâncias presentes na composição das plantas 
bioativas. No entanto, Carvalho (2010) explica que, caso o extrato vegetal não manifeste 
efeito fungitóxico ou fungiestático, a sua composição em termos de substâncias importantes 
no metabolismo do fungo enriquecerá a composição nutritiva do meio de cultura produzindo 
o efeito inverso. Possivelmente, isto explica o efeito observado com o extrato de G. arboreum 
para as três concentrações testadas neste estudo.

Embora as concentrações de 5 mg.mL–1 (T2) e de 10 mg.mL–1 (T3) tenham propor-
cionado o crescimento micelial de L. theobromae e o desenvolvimento de suas estruturas 
reprodutivas (Figura 1B), a tendência deveria ser que na concentração de 20 mg.mL–1 (T4) 
o mesmo padrão se mantivesse, conforme o aumento da dose do extrato foliar de G. ar-
boreum. No entanto, apesar do crescimento micelial de L. theobromae ter ocorrido no T4, 
este fungo não se desenvolveu em um curto período sua estrutura vegetativa, bem como 
não ocorreu esporulação, assim como observado para os tratamentos T2 e T3 (Figura 1A). 
Isto sugere que talvez em concentrações maiores do extrato, o efeito fungitóxico possa ser 
satisfatório frente ao L. theobromae ou até mesmo a outros fungos fitopatogênicos.

A exemplo disso, um estudo realizado por Okafor et al. (2001) com o extrato bruto das 
folhas de quatro espécies incluindo G. arboreum mostrou que esta espécie inibiu o cresci-
mento micelial de três espécies fúngicas: Trichophyton rubrum, Basidiobolus haptosporus 
e Ephidermophyton floccosum nas concentrações entre 25 e 100 mg.mL-1, concentrações 
mais altas quando comparadas às concentrações testadas neste trabalho.

Do mesmo modo, Menegassi et al. (2008) trabalharam com uréases (metaloenzimas) 
extraídas das sementes de Gossypium hirsutum e verificaram que as mesmas podem de-
sempenhar efeito tanto antifúngico quanto fungistático, ou até mesmo matar os esporos fún-
gicos, inibindo a germinação dos fungos fitopatogênicos: Colletotrichum musae, Curvularia 
luneta e Penicillium herguei.

Recentemente, Mira-Neto e Almeida (2015) testaram o efeito do extrato bruto das fo-
lhas de G. arboreum em dois ensaios: primeiro, frente às bactérias Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae nas concentrações de 25 mg/mL, 50 mg/mL e 
100 mg/mL do extrato; segundo, frente às larvas de Artemia salina nas concentrações 50 
µg/mL, 100 µg/mL, 250 µg/mL, 500 µg/mL, 750 µg/mL e 1000 µg/mL. Os resultados foram 
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satisfatórios apenas para o ensaio de toxicidade de A. salina, em que a concentração letal 
foi de CL50= 238 µg/mL, com toxicidade aguda para mais de 50% da população.

Por outro lado, Aladesanmi et al. (2007) testaram as propriedades de extratos me-
tanólicos de 10 espécies com usos etnomedicinais na Nigéria, dentre eles o da casca 
de G. arboreum, contudo, estes autores não encontraram propriedades antibacterianas e/
ou antifúngicas, tal como o resultado encontrado neste estudo para com o extrato das fo-
lhas desta espécie.

Diversos estudos buscaram alternativas para o controle de L. theobromae, um pro-
blema notoriamente limitante para a fruticultura tropical, em especial para o Nordeste do 
Brasil (OLIVEIRA et al., 2012) e um agente causador de doenças em plantios de Eucalyptus 
spp., inclusive já registrado para o estado do Amapá (PINTO, 2013). Lima et al. (2010), por 
exemplo, testaram in vitro o efeito fungitóxico de seis extratos de plantas nativas da Caatinga 
frente ao L. theobromae e concluíram que o extrato de alecrim-do-campo (Lippia microphyl-
la, Verbenaceae) apresentou o maior percentual de inibição do crescimento micelial deste 
fungo, o que consiste em uma alternativa viável para o controle de L. theobromae.

Adeniyi e Joseph (2015) também avaliaram a ação fungitóxica in vitro de quatro extratos 
vegetais (Acalypha hispida, Euphorbiaceae; Chromolaena odorata, Compositae; Tetrapleura 
tetraptera, Fabaceae; e Azadirachta indica, Meliaceae) frente ao L. theobromae e também 
obtiveram resultados satisfatórios, uma vez que todos os extratos apresentaram efeito po-
sitivo em inibir o crescimento do fungo.

No estudo realizado por Mota et al. (2002), o extrato foliar de L. sidoides (Verbenaceae) 
e os óleos essenciais de L. sidoides e Piper aduncum (Piperaceae) foram os que controla-
ram mais eficientemente o crescimento micelial de L. theobromae. Com apenas 12 mL do 
extrato foliar de L. sidoides, a inibição foi superior a 90%. Feitosa (2000) também obteve o 
controle de L. theobromae utilizando extratos de plantas medicinais, como arnica (Arnica 
montana, Compositae), juá (Ziziphus joazeiro, Rhamnaceae), manjericão-branco (Ocimum 
basilicum, Lamiaceae) e alfavaca (O. gratissimum, Lamiaceae), obtendo inibição de 60%, 
62%, 91% e 100%, respectivamente, no crescimento micelial desse patógeno.

Em contrapartida, Bhadra et al. (2014) estudaram o efeito antagônico de espécies 
de Trichoderma – agentes de biocontrole conhecidamente muito eficazes contra diversos 
patógenos – frente ao L. theobromae e verificaram que T. viride apresentou inibição máxi-
ma, com melhor desempenho inclusive em comparação aos fungicidas comerciais também 
testados no estudo.

Vale ressaltar que embora propriedades antitumorais, inseticidas e antimicrobianas 
tenham sido relatadas (ANNAN; HOUGHTON, 2008; HEDIN et al., 1992; MIRA-NETO; 
ALMEIDA, 2015; SAIDU; ABDULLAHI, 2011; WAAGE; HEDIN, 1984; WONDIMU et al., 2007), 
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devido aos diversos compostos químicos presentes nas partes da planta de G. arboreum 
– justificados pelo uso na medicina popular – o seu efeito antifúngico frente ao L. theobro-
mae foi ineficaz.

Mira-Neto e Almeida (2015), após a triagem fitoquímica do extrato foliar de G. ar-
boreum, detectaram a presença dos seguintes compostos químicos: alcaloides, fenois e 
taninos, saponinas espumídicas, depsídeos e depsidonas, além de esteroides e triterpenoi-
des. No entanto, com base nos resultados obtidos nesse estudo não é possível inferir sobre 
qual substância presente no extrato foliar de G. arboreum possa ter enriquecido o meio de 
cultura e favorecido o desenvolvimento de L. theobromae.

CONCLUSÃO

O extrato bruto etanólico das folhas de G. arboreum não apresentou atividade anti-
fúngica in vitro frente ao fungo L. theobromae nas concentrações testadas. Os resultados 
mostraram que o extrato pode ter induzido o crescimento micelial do fungo, especialmente 
na concentração 10 mg.mL–1, a qual apresentou aparentemente condição ideal para o de-
senvolvimento do fungo. Em concentrações maiores, talvez o extrato de G. arboreum possa 
ter efeito positivo na redução do crescimento micelial de L. theobromae ou até mesmo de 
outros patógenos. Para isto, mais estudos são necessários.
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Palavras-chave: Polietilenoglicol-PEG, Potencial Hídrico, Solanum Lycopersicum L.

RESUMO

O tomate é a segunda hortaliça mais cultivada em todo o mundo e no Brasil apresenta 
elevada importância econômica. O presente trabalho teve o objetivo de avaliar o efeito 
do estresse hídrico na germinação de sementes de tomate da cultivar CALINE IPA-7. 
Avaliando-se o efeito de potenciais osmóticos induzidos com PEG 6.000, sendo eles: 0,0;
-0,05; -0,1; -0,2 e -0,3 MPa, foram quantificados o teor de água das sementes, primeira 
contagem, porcentagem de germinação (%), Índice de velocidade de germinação (IVG), 
comprimento da parte aérea (cm) e comprimento da raiz (cm). Os dados obtidos foram 
avaliados por análise de variância (teste F a 5% de probabilidade) e análise de compa-
ração de médias (Tukey, P < 0,05) utilizando-se o software SAS. Obteve-se o teor de 
água de 8,7%. A primeira contagem manteve-se acima de 86% nos potenciais 0,0, -0,05 
e -0,1, o vigor das sementes de tomate diminuiu à medida que os potenciais osmóticos 
decresceram (P<0,05). A Porcentagem de germinação manteve-se acima de 92% até 
o potencial -0,2 MPa de PEG 6.000. Para o comprimento da parte aérea se observa 
redução a partir do potencial -0,1 MPa. As plântulas submetidas ao potencial -0,3 MPa, 
apresentaram redução significativa no comprimento das raízes (P < 0,05). Conclui-se que 
o potencial hídrico ideal para garantir uma boa germinação e crescimento de plântulas 
de tomate, nas condições testadas, é de até -0,2 Mpa.
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INTRODUÇÃO

A cadeia produtiva do tomate é uma das mais importantes da Indústria alimentícia 
(CAMARGO et al. 2006). No Brasil, a tomaticultura tem grande importância econômi-
ca. De acordo com os últimos dados disponibilizados pela FAOSTAT (2016), o país ocupa 
a oitava posição no ranking mundial, produzindo aproximadamente 3,7 milhões de toneladas 
por safra. Para se obter bons rendimentos e, consequentemente, retorno econômico com 
essa olerícola, é necessário um manejo adequado da nutrição, fornecimento de água, cul-
tivares melhoradas e manutenção de sanidade (SILVA et al. 2013). Dentre esses fatores, a 
água é um dos principais, pois exerce maior influência nas características de crescimento, 
desenvolvimento e produção do tomateiro (SANTANA et al. 2009). Ressalta-se que o tomate 
é exigente em água, mas tanto o excesso como o déficit hídrico afetam negativamente a 
cultura (MAROUELLI e SILVA 2006).

Durante o processo germinativo, a água atua como um agente estimulador e controlador, 
uma vez que, além de promover o amolecimento do tegumento, favorecendo a penetração do 
oxigênio, e aumentar o volume do embrião e dos tecidos de reserva, estimula as atividades 
metabólicas básicas, favorecendo o crescimento do eixo embrionário (MARCOS FILHO 1986).

Potenciais hídricos negativos, especialmente no começo da embebição, inviabilizam 
a sequência dos eventos germinativos da semente durante a absorção de água (HEBLING 
1997). A água é o fator determinante para o processo de germinação das sementes 
(CARVALHO e NAKAGAWA 2000), e deve estar disponível numa quantidade adequada 
durante o processo germinativo. Contudo, o solo nem sempre oferece condições ótimas para 
a germinação das sementes, principalmente na região Nordeste, em virtude da escassez 
hídrica, típica da região. Nessas condições, o solo possui potenciais hídricos muito negativos 
que dificultam a absorção da água necessária para o processo de germinação (MACHADO 
NETO et al. 2006).

Entre as soluções osmóticas utilizadas para simular déficit hídrico, a mais utilizada é o 
polietilenoglicol (PEG) (FURLAN et al. 2014). O PEG é um dos produtos mais utilizados para 
simular a redução da disponibilidade hídrica nas fases iniciais da germinação de sementes 
por ter a vantagem de ser inerte e promover a deficiência hídrica sem penetrar no tegumen-
to das sementes (MASETTO, VARGAS & SCALON 2016). Este é preferível porque suas 
moléculas maiores não atravessam as membranas celulares, garantindo que as sementes 
realmente absorvam apenas água (MARCOS FILHO 2005). Com isso, o entendimento do 
mecanismo de resposta vegetal à deficiência hídrica, durante as fases críticas de cultivo, é 
de grande importância e parte fundamental para a obtenção de cultivares mais tolerantes à 
seca (FURLAN et al. 2014).
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Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o estresse hídrico simulado com 
PEG 6.000 em sementes de tomate cultivar CALINE IPA-7.

Os experimentos foram desenvolvidos no Laboratório de Biologia Vegetal da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco/Unidade Acadêmica de Garanhuns - UFRPE/
UAG, em Garanhuns-PE. As sementes de tomate da cultivar CALINE IPA-07 foram adqui-
ridas no comércio local da cidade de Garanhuns, de Lote: 153301, Safra: 2015/2015. Para 
avaliação do efeito de diferentes potenciais osmóticos induzidos com PEG 6.000, o expe-
rimento foi composto por cinco níveis de soluções osmóticas (0,0 testemunha; -0,05; -0,1; 
-0,2 e -0,3 MPa) (Tabela 1).

Para o cálculo da quantidade de PEG 6.000 a ser adicionada para se obter cada tensão 
de água, foi utilizada a equação proposta por MICHEL; KAUFMANN (1973), onde:

µos = - (1,18 x 10–2) C - (1,18 x 10–4C2) + (2,67 x 10–4) CT + (8,39 x 10–7) C2T

Em que:
µos = potencial osmótico (bar);
C = concentração (gramas de PEG 6.000/litro de água); T = temperatura (oC).

Tabela 1. Concentração de polietilenoglicol (PEG 6.000) utilizada para obter os diferentes níveis de potencial osmótico, 
com temperatura de 25 oC.

Potencial osmótico (MPa) Concentração (g PEG 6.000/L H2O)

0,00 0,000

0,05 50,080

0,10 78,490

0,20 119,571

0,30 148,957

Foram utilizadas 500 sementes, totalizando 100 sementes para cada potencial osmótico 
testado. Na sequência, 25 sementes foram distribuídas uniformemente em caixas plásticas do 
tipo gerbox (11 x 11 x 3,5 cm) contendo duas folhas de papel germitest autoclavadas, ume-
decidas com 10 mL das soluções de diferentes potenciais osmóticos, tampadas para evitar 
perda de umidade. O ensaio foi conduzido em laboratório a temperatura ambiente (±25 0C).

A determinação do teor de água foi realizada de acordo com o método da estufa a 
105±3 °C, durante 24 horas (BRASIL, 2009), utilizando-se uma amostra de 3 g de semen-
tes. As contagens de germinação foram realizadas diariamente desde a instalação até o 
momento em que se constatou a estabilização da germinação aos 14 dias de experimento.

Para avaliação do efeito dos tratamentos sobre a germinação das sementes foi quanti-
ficado a Primeira Contagem de germinação, a Porcentagem de sementes germinadas (PG) 
(%) e o Índice de velocidade de germinação (IVG), de acordo com BORGHETTI e FERREIRA 
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(2004). A contagem de germinação e o cálculo do Índice de Velocidade de Germinação foram 
realizados em conjunto com o teste de geminação: na Primeira contagem foram contabiliza-
das as plântulas normais presentes no quinto dia após a semeadura e posterior utilização 
dos dados para determinação da porcentagem de germinação e do Índice de velocidade de 
germinação (IVG), através das seguintes fórmulas de acordo Maguire (1962).

PG = (Σni/N) * 100

Em que:
PG: Porcentagem de germinação;
Σni: número total de sementes germinadas;
N: número total de sementes dispostas para germinar.

IVG = G1/N1+ G2/N2 +... Gn/Nn

Em que:
IVG: Índice de velocidade de germinação;
G1, G2, Gn: número de sementes germinadas na primeira, segunda e última contagem;
N1, N2, Nn: número de dias da semeadura até a primeira, segunda e última contagem.
Ao final do experimento (14 dias), foram medidas as distâncias do ápice da parte aérea 

até o colo (comprimento da parte aérea– CPA) (cm) e do colo à extremidade da raiz primária 
(comprimento da raiz - CR) (cm) com o auxílio de uma régua graduada. Para tanto foram 
avaliadas 5 plântulas normais ao acaso em cada caixa gerbox, assim, foram avaliadas 20 
plântulas por tratamento.

Os dados obtidos foram avaliados por análise de variância (teste F até 5% de proba-
bilidade). Foi procedido o teste de comparação de médias (Tukey, P< 0,05) para os fatores 
quantitativos utilizando-se do software SAS.

O teor de água das sementes de tomate da cultivar CALINE IPA-7 foi de 8,7%. MACIEL 
et al. (2012) observaram em sementes de tomate que os valores do teor de água oscilaram 
entre 4,5 e 11,0%, sendo os menores valores observados nas cultivares Ibatã (4,5%), Cereja 
Pendente Yubi (6,0%) e Salada (7,5%), enquanto os maiores valores foram apresentados 
pelas cultivares Gaúcho Marmante (10,5%) e Cereja Carolina (11,0%). Aumentos no teor 
de água favorecem a elevação da temperatura da semente, em decorrência dos processos 
respiratórios e da maior atividade de microrganismos.

Sementes com elevados teores de água apresentam maior atividade respiratória, ace-
lerando o metabolismo, culminando com a sua deterioração, rompimento das membranas 
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citoplasmáticas, consequentemente, perda de solutos orgânicos e desintegração do núcleo 
(LOPES 1990). Masetto, Ribeiro e Rezende (2013) observaram em sementes de braquiária 
(Urochloa ruziziensis, Poaceae), que a extensão dos danos provocados na germinação e 
no crescimento de plântulas deveu-se à severidade do estresse hídrico causado por PEG 
e ao teor de água de 9,5% nas sementes.

Na primeira contagem, o vigor das sementes de tomate diminuiu à medida que os 
potenciais osmóticos decresceram (figura 1). Manteve-se acima de 86% nos potenciais 
0,0, -0,05 e -0,1. Com redução mais severa a partir de -0,2 MPa, onde a porcentagem de 
plântulas normais na primeira contagem reduziu a 49% (P<0,05), e no potencial de -0,3 MPa 
reduziu a 9%, aos cinco dias após a semeadura (P<0,05). Esta redução, provavelmente, foi 
resultante da perda de turgescência protoplasmática, que provoca distúrbios na fisiologia 
celular e danos nos sistemas de biomembranas (BRUNI e LEOPOLD 1992).

Figura 1. Primeira contagem do teste de germinação de sementes de tomate, cultivar CALINE IPA-7, submetidas a níveis 
de potencial osmótico em polietilenoglicol (PEG 6.000). Tratamentos T1: 0,0 MPa (controle); T2: -0,05 MPa; T3: -0,1 MPa; 

T4: -0,2 MPa e T5: -0,3 MPa.

Os resultados obtidos por SIMON, SORANA & ALVES (2017) corroboram com os resul-
tados em questão, onde na pesquisa com sementes de chia (Salvia hispânica L., Lamiaceae), 
observaram redução da primeira contagem de germinação à medida que houve diminuição 
dos potenciais osmóticos da solução, porém a partir do potencial osmótico de -0,2 MPa ve-
rificaram que não ocorreu germinação. Silva JR. et al. (2014) observaram que o potencial 
osmótico de -0,2 MPa pode causar uma perda significativa no vigor de sementes de tomate.

A porcentagem de germinação das sementes de tomate manteve-se acima de 92% 
até o potencial -0,2 MPa de PEG 6.000 (figura 2). O potencial de -0,3 MPa provocou uma 
redução de 31,6% na germinação, comparado ao controle.
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Figura 2. Porcentagem de germinação de sementes de tomate, cultivar CALINE IPA-7, submetidas a níveis de potencial 
osmótico em polietilenoglicol (PEG 6.000). Tratamentos T1: 0,0 MPa (controle); T2: -0,05 MPa; T3: -0,1 MPa; T4: -0,2 

MPa e T5: -0,3 MPa.

De acordo com Cardoso (2012), a embebição prévia das sementes numa solução 
osmótica, principalmente de polietilenoglicol, atua inibindo a quantidade e a velocidade de 
absorção de água, impedindo assim a protrusão radicular. O estresse hídrico geralmente 
atua diminuindo a velocidade e a porcentagem de germinação das sementes, sendo que 
para cada espécie existe um valor de potencial hídrico crítico, abaixo do qual a germinação 
não ocorre (BEWLEY et al. 2013).

Os resultados nas sementes no Índice de Velocidade de Germinação se mostraram 
altamente significativos (figura 3). As sementes de tomate apresentaram redução gradativa 
da velocidade de germinação quando o potencial osmótico da solução foi reduzido entre -0,05 
a -0,3 MPa. No potencial osmótico -0,05 MPa, a velocidade de germinação obteve redução 
significativa de 16% comparado ao controle (0,0 MPa), demonstrando alta sensibilidade das 
sementes de tomate ao déficit hídrico.
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Figura 3. Índice de velocidade de germinação de sementes de tomate, cultivar CALINE IPA-7, submetidas a níveis de 
potencial osmótico em polietilenoglicol (PEG 6.000). Tratamentos T1: 0,0 MPa (controle); T2:  -0,05 MPa; T3: -0,1 MPa; 

T4: -0,2 MPa e T5: -0,3 MPa.

As características de crescimento analisadas indicaram, para cultivar em estudo, efeito 
linear significativo nas plântulas submetidas ao déficit hídrico (P<0,05). Para o comprimento 
da parte aérea observou-se que o menor comprimento foi proveniente nas sementes sub-
metidas ao potencial -0,3 MPa (figura 4). Resultados semelhantes foram observados em 
sementes de maxixe (Cucumis anguria L., Cucurbitaceae), onde Alves et al. (2014) obser-
varam que a partir de -0,3 MPa houve redução severa no comprimento da parte aérea.

Figura 4. Comprimento da parte aérea de plântulas de tomate, cultivar CALINE IPA-7, submetidas a níveis de potencial 
osmótico em polietilenoglicol (PEG 6.000). Tratamentos T1: 0,0 MPa (controle); T2: -0,05 MPa; T3: -0,1 MPa; T4: -0,2 

MPa e T5: -0,3 MPa.

O primeiro efeito mensurável do estresse hídrico é uma diminuição no crescimento 
causada pela redução da expansão celular que necessita de potencial de turgor adequado 
(TAIZ et al. 2017). Nesse sentido, a redução do comprimento de parte aérea em plantas sob 
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estresse hídrico pode ser considerada uma estratégia de sobrevivência para evitar a perda 
de água por transpiração (CORREIA e NOGUEIRA 2004).

O menor comprimento médio de raiz foi observado nas plântulas oriundas de sementes 
submetidas ao potencial osmótico -0,3 MPa (figura 5). De acordo com TAIZ et al. (2017), a 
redução no crescimento das raízes, em condições de baixa disponibilidade de água, pode 
ser provocada pela redução da expansão e do alongamento celular, devido ao decréscimo 
da turgescência.

Figura 5. Comprimento de raízes de plântulas de tomate, cultivar CALINE IPA-7, submetidas a níveis de potencial osmótico 
em polietilenoglicol (PEG 6.000). Tratamentos T1: 0,0 MPa (controle); T2: -0,05 MPa; T3: -0,1 MPa; T4: -0,2 MPa e T5: 

-0,3 MPa.

De acordo com Gordin; Scalon e Masetto (2015) os comprimentos médios da parte 
aérea e das raízes de plântulas de Níger (Guizotia abyssinica Cass., Asteraceae), apresen-
taram redução, em função do decréscimo da disponibilidade hídrica do substrato, em todos 
os teores de água estudados, com valores mínimos no potencial osmótico de - 0,36 MPa.

CONCLUSÕES

A redução do potencial osmótico do substrato (-0,05 a -0,3 MPa) promove decréscimo 
significativo na germinação e no crescimento de plântulas de tomate.

As sementes de tomate toleram potenciais osmóticos iguais ou maiores a -0,2 MPa, 
sendo possível o seu cultivo em áreas agrícolas nas concentrações acima destes potenciais.
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RESUMO

A produção de sementes florestais de qualidade é essencial para o sucesso de qualquer 
programa voltado para silvicultura, restauração de áreas degradadas e conservação 
de recursos genéticos. As Áreas de Coleta de Sementes (ACS) são áreas destinadas 
à obtenção de frutos e sementes. O procedimento básico de implantação de ACS se 
inicia com a identificação de áreas de interesse. Após a identificação inicial, realiza-se o 
Inventário Florestal, que aponta: (i) as espécies disponíveis; (ii) seleção de árvores ma-
trizes a partir de características visuais, sanitárias e biométricas (medições, como DAP 
- diâmetro à 1,30 m de altura, alturas e diâmetro da copa); (iii) a localização geográfica 
de cada indivíduo selecionado; (iv) as características ambientais. É importante determi-
nar com precisão a localização geográfica de cada árvore, de forma que posteriormente 
esses indivíduos possam ser facilmente encontrados. As árvores matrizes são aquelas 
com potencial para a coleta de sementes, que apresentam características fenotípicas 
desejáveis para uma futura geração, como boa sanidade, vigor e produtividade. Após 
o inventário são determinadas as espécies prioritárias, com no mínimo 10 a 30 indiví-
duos (matrizes). Isso é essencial para garantir a variabilidade genética de um lote de 
sementes. Atualmente o Centro de Semente Nativas do Amazonas (CSNAM) conta com 
7 ACS, localizadas em Terras Indígenas, Unidades de Conservação, Áreas de Proteção 
Ambiental e Assentamento Rural em diferentes municípios do Amazonas. São mais de 
70 coletores locais capacitados para o manejo e produção de sementes florestais de mais 
de 50 espécies prioritárias, como os Louros (família Lauraceae), Scleronema micran-
thum (Cardeiro), Hymenaea courbaril (Jatobá), Manilkara bidentada (Massaranduba), 
Minquartia guianensis (Acariquara), Bertholletia excelsa (Castanha) Euterpe sp. (Açaí), 
Mauritia flexuosa (Buriti), Carapa guianensis (Andiroba), Aniba rosaeodora (Pau-Rosa), 
Parkia multijuga (Parauacaxi), Schefflera morototoni (Morototó), dentre outras. Essas 
espécies são muito utilizadas para fins madeireiros, alimentação, produção de óleos e 
medicamentos, artesanato, reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e siste-
mas agroflorestais.
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INTRODUÇÃO

A semente é um produto florestal não madeireiro, utilizado tanto para os fins de per-
petuação natural das espécies, como também para alimentação, produção de mudas, recu-
peração de áreas degradadas, produção de medicamentos, artesanatos, corantes naturais, 
biodiesel, dentre outros. A diversidade biológica de frutos e sementes tropicais existentes 
na Amazônia fornece uma ampla variedade de produtos para manejo e exploração de uso 
direto e indireto.

A produção de sementes de espécies florestais desempenha um importante serviço 
social e ambiental, pois são fontes de renda e alimento de famílias que vivem na floresta 
em várias partes da região Amazônica. Estas promovem, ainda, serviços ambientais, prin-
cipalmente a partir da manutenção de florestas produtivas e da utilização dessas sementes 
para a recomposição florestal em áreas degradadas. Para esses serviços é fundamental que 
se utilize sementes de qualidade e de procedência conhecida. Tais questões são ampara-
das pela Lei nº 10711/2003 (BRASIL, 2003), regulamentada pelo Decreto nº 10.586/2020 
(BRASIL, 2020) que trata da produção e comercialização de sementes e mudas.

O Centro de Sementes Nativas do Amazonas (CSNAM), que é vinculado ao 
Departamento de Ciências Florestais da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade 
Federal do Amazonas (DCF/FCA/UFAM), tem o objetivo de desenvolver pesquisa, ensino e 
extensão, aliado aos diversos atores da cadeia produtiva de sementes florestais da Amazônia. 
Vem exercendo através de parcerias com diversas instituições, a importante missão no de-
senvolvimento regional e preservação ambiental por meio da capacitação de atores locais 
e produção de sementes de qualidade.

As Áreas de Coleta de Sementes (ACS) são áreas destinadas à obtenção de frutos 
e sementes, através de técnicas de arboricultura capazes de aliar produção de alta quali-
dade, conservação dos recursos naturais na floresta e respeito às práticas tradicionais da 
população. Essas áreas contribuem de sobremaneira para a proteção das florestas, com a 
conservação da biodiversidade e disponibilização de sementes. Contribuem ainda, para a 
geração de renda dos coletores e suas famílias, diminuindo a pressão do desmatamento 
sobre as áreas de remanescentes florestais.

Nas ACS’s são selecionadas as matrizes de cada espécie, que são aquelas árvores ou 
palmeiras que apresentam potencial fenotípico para a produção de sementes de qualidade 
superior. As matrizes possuem características desejáveis para uma futura geração, como 
boa sanidade, vigor e produtividade, e são selecionadas a partir de inventário florestal na 
área de interesse.

Atualmente o CSNAM conta com mais de 70 coletores de sementes formados no es-
tado. No total são 7 Áreas de Coleta de Sementes implementadas entre os anos de 2013 
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a 2016. Essas áreas estão distribuídas em 8 municípios do Amazonas, sendo que duas 
dessas áreas (TI Sateré-Maué e RESEX Catuá-Ipixuna) pertencem a mais de um município.

As ACS’s foram implantadas em diferentes áreas ou Unidades de Conservação 
(Figura 1), como a Reserva Extrativista (RESEX) Catuá-Ipixuna, Parque Municipal do Mindu, 
Área De Proteção Ambiental (APA) da UFAM e Terra Indígena Sateré-Mawé. Também em 
comunidades, como a área de assentamento rural da Comunidade Água Branca (Manaus), 
Comunidade Boa Esperança no município de Autazes, e ACS Balbina em Presidente 
Figueiredo. Essas ACS’s estão em constante atualização por meio da inserção de novas 
espécies ou indivíduos, conforme oportunidade ou necessidade de coleta de sementes.

Figura 1. Mapa das Áreas de Coleta de Sementes implementadas no estado do Amazonas a partir de técnicas e metodologia 
desenvolvidas pelo Centro de Sementes Nativas do Amazonas.

Após a implantação, as ACS’s devem ser registradas junto ao MAPA (Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento) pelo responsável técnico (Engenheiro Florestal cre-
denciado). O registro acontece a partir de informações sobre a identificação botânica das 
espécies, quantificação do número de indivíduos por espécies, registro da localização geo-
gráfica da área e informações fenológicas das espécies selecionadas, além da estimativa 
de produção de sementes da área.

A Lei nº 10711/2003 (BRASIL, 2003) regulamentada pelo Decreto nº 10.586/2020 
(BRASIL, 2020) que trata da produção e comercialização de sementes e mudas, classifica 
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as principais categorias de ACS. Todas as ACS’s implantadas pelo CSNAM se enquadram 
como “Área Natural de Coleta de Sementes com Matrizes Marcadas - ACS-NM: população 
vegetal natural, com marcação e registro individual de matrizes, das quais são coletados 
sementes ou outros materiais de propagação”. A Instrução Normativa nº 17/2017 (BRASIL, 
2017) de sementes florestais do MAPA normatiza a coleta de sementes nessas áreas.

O plano de Manejo da Área de Coleta de Sementes é formulado, a partir das informações 
coletadas em campo durante a implantação da ACS e dados coletados em revisão biblio-
gráfica. No plano de manejo são estipuladas as diretrizes de utilização da ACS, bem como 
todas as informações relacionadas às características ecológicas e tecnológicas das espécies 
selecionadas, plano de exploração, mapa fenológico, métodos de coleta, pré-beneficiamento, 
transporte e acondicionamento, práticas de manejo e monitoramento da área.

Seleção de matrizes

A variabilidade individual existente dentro de uma mesma espécie é fruto de caracte-
rísticas genéticas hereditárias e condições locais, como estrutura e fertilidade do solo, relevo 
e clima. É dependente ainda, de fatores biológicos como injúrias causadas por insetos e 
animais, ou agentes abióticos que atuam diretamente na formação do indivíduo ao longo 
do seu desenvolvimento.

Algumas vezes, as características fenotípicas observadas em campo podem ser aciden-
tais. Porém, há grande probabilidade que tenham sido determinados por fatores hereditários 
e que sejam transmissíveis por meio de suas sementes, ou seja, é provável que uma árvore 
com boas características fenotípicas, apresente uma boa constituição genética, originando 
bons descendentes a partir de suas sementes.

Alguns autores referem-se às matrizes como aquelas com características fenotípicas 
superiores, ou seja, os melhores indivíduos da floresta (Aguiar et al., 1993). Porém, o con-
ceito de árvore matriz é variável, dependendo do objetivo a que se destina e o ambiente 
onde a árvore matriz se encontra. Há, portanto, diversos critérios para a sua seleção. Por 
exemplo, se o objetivo da coleta de sementes florestais for para fins de artesanato ou para 
produção de óleos, medicamentos ou substâncias, as sementes devem apresentar caracte-
rísticas específicas, e não serão utilizadas para gerar descendentes da espécie, entretanto a 
formação de copa grande é sempre desejável, por se esperar poder coletar o maior número 
possível de sementes em maior volume de copa. Entretanto, durante a coleta devemos nos 
atentar para coletar apenas uma porcentagem da produção total de sementes da copa, e 
nunca coletar completamente, permitindo a dispersão natural, regeneração da floresta e 
alimentação de animais.
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Quando pensamos em sementes florestais para produção de mudas, recuperação de 
áreas e silvicultura, a árvore matriz deve apresentar características visuais superiores às 
demais, como crescimento; boa produtividade; saúde e vigor; copa frondosa, proporcional à 
altura e bem distribuída; tronco sem deformações (dependendo do objetivo da coleta); livre 
de cupins, fungos e doenças diversas (Lima Júnior et al., 2016).

Essas sementes utilizadas para produção de mudas ou reflorestamento, necessitam 
ser selecionadas de forma criteriosa, pois irão compor uma nova população de indivíduos 
que devem ter capacidade genética para se estabelecer, adaptar às adversidades e desen-
volver em ambiente florestal. Portanto, algumas características devem ser imprescindíveis 
à sua eleição, tais como: sanidade e vigor. Uma árvore matriz não sadia, produz sementes 
mal-formadas, chochas e com pouca reserva nutricional para germinar, além de árvores de 
baixa qualidade em campo, causando grandes perdas econômicas e de tempo.

Outra questão importante é que uma matriz nunca deve ser uma árvore isolada, o que 
poderá resultar em problemas de autofecundação, com sementes inviáveis ou com restrição 
da diversidade genética (Aguiar et al., 1993). A diversidade genética, nesse caso, é essencial 
para o sucesso da manutenção das espécies ao longo do tempo, sendo que uma população 
com diversidade genética restrita, pode acarretar em graves problemas que podem ser ca-
pazes, inclusive, de levar esses plantios ao fracasso e incapacidade de regeneração natural.

Para evitar problemas de restrição da diversidade genética, um lote de sementes para 
plantio ou recuperação de áreas deve ser coletado de, no mínimo, dez árvores matrizes da 
mesma espécie, quando o ideal são trinta indivíduos por espécie, respeitando-se uma dis-
tância mínima entre eles. No caso de floresta nativa, a distância mínima entre as matrizes 
depende da forma de distribuição natural da espécie na floresta, e pode variar entre 20 a 
100 m. Já em floresta plantada, deve-se coletar as sementes no maior número de árvores 
possível (Lima Júnior et al., 2016; Pinto et al., 2016).

Além disso, a maturidade reprodutiva dos indivíduos é importante para a seleção de 
matrizes capazes de produzir sementes florestais. Após a seleção inicial, as árvores matrizes 
podem ser consideradas ou não como matrizes, de acordo com a qualidade das sementes 
atestada em laboratório após a análise (BRASIL, 2009).

Abaixo estão relacionadas as espécies selecionadas como prioritárias nas ACS’s im-
plantadas pelo CSNAM. Podemos observar que o número mínimo de indivíduos selecionado 
foi de 21 indivíduos por espécie. Esses indivíduos estão presentes em diferentes áreas de 
coleta, o que permite uma distância espacial entre eles. Dessa forma, existe grande proba-
bilidade de constituição de lotes de sementes com ampla diversidade genética e qualidade 
superior. Onde pode-se observar espécies encontradas em até 6 ACS (Tabela 1).
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Tabela 1. Principais espécies prioritárias das 7 ACS implantadas pelo CSNAM. As espécies estão ordenadas de acordo 
com o número de indivíduos e identificadas por nome científico, nome popular local, família e número de ACS presentes.

ID Nome científico Nome popular Família Nº de ind. Nº de ACS

1 Ocotea cinerea van der Werff Louro-preto Lauraceae 111 4

2 Bertholletia excelsa Bonpl. Castanha Lecythidaceae 109 2

3 Aniba rosaeodora Ducke Pau-rosa Lauraceae 108 2

4 Iryanthera tricornis Ducke Punã Myristicaceae 96 2

5 Eschweilera coriaceae (DC.) S.A.Mori. Matamatá ec. Lecythidaceae 93 2

6 Scleronema micranthum (Ducke) Ducke Cardeiro Malvaceae 70 2

7 Miconia poeppigii Triana Miconia Melastomataceae 67 2

8 Aldina heterophylla Benth. Macucu Fabaceae 66 3

9 Eschweilera truncata A.C. Sm. Matamatá et. Lecythidaceae 65 2

10 Brosimum rubescens Taub. Pau-rainha Moraceae 59 4

11 Goupia glabra Aubl. Cupiuba Goupiaceae 58 6

12 Mauritia flexuosa L.f. Buriti Arecaceae 57 1

13 Virola pavonis (A.DC.) A.C. Sm. Ucuuba-do-baixio Myristicaceae 56 3

14 Carapa guianensis Aubl. Andiroba Meliaceae 47 4

15 Couepia longipendula Pilg. Castanha-de-galinha Chrysobalanaceae 45 1

16 Eperua bijuga Benth. Muirapiranga Fabaceae 43 2

17 Parkia multijuga Benth. Parauacaxi Fabaceae 41 1

18 Hymenaea courbaril L. Jatobá Fabaceae 40 4

19 Ruizterania cassiquiarensis (Spruce ex Warm.) Mandioqueira Vochysiaceae 39 2

20 Sclerolobium melanocarpum Ducke Tachi-vermelho Fabaceae 37 1

21 Licaria canella (Meissn.) Kostern Louro-pirarucu Lauraceae 36 3

22 Sextonia rubra (Mez) van der Werff Anoira Lauraceae 36 3

23 Mezilaurus duckei van der Werff Itaúba-abacate Lauraceae 35 3

24 Simarouba amara Aubl. Marupá Simaroubaceae 35 3

25 Couepia robusta Huber Pajuaru Chrysobalanaceae 33 3

26 Euterpe oleracea Mart. Açaí-de-touceira Arecaceae 33 2

27 Manilkara huberi (Ducke) Standl. Massaranduba Sapotaceae 33 1

28 Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don. Caroba Bignoniaceae 31 3

29 Schefflera morototoni (Aubl.) Morototó Araliaceae 31 3

30 Manilkara bidentada A.Chev. Massaranduba Sapotaceae 30 2

31 Minquartia guianensis Aubl. Acariquara Olacaceae 30 2

32 Copaifera multijuga Hayne Copaíba Fabaceae 29 2

33 Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W. Grimes Angelim-rajado Fabaceae 28 2

34 Ormosia excelsa Benth. Tento-do-igapó Fabaceae 27 1

35 Acosmium nitens (Vog.) Yakovlev Itaubarana Fabaceae 26 3

36 Anacardium giganteum Hancock ex Engl. Caju-açu Anacardiaceae 26 1

37 Brosimum parinarioides Ducke Amapá-doce Moraceae 26 4

38 Hevea guianensis Aubl. Seringa-vermelha Euphorbiaceae 26 5

39 Iryanthera paraensis Huber Arurá-vermelho Myristicaceae 25 3

40 Micropholis williamii Aubrév. & Pellegr. Balata-brava Sapotaceae 25 2

41 Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Ucuubarana Myristicaceae 25 2

42 Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. Cumarú Fabaceae 24 3

43 Protium altsonii Sandwith Breu-vermelho Burseraceae 23 3

44 Pouteria freitasii T.D.Penn. Abiurana Sapotaceae 22 2

45 Pseudobombax munguba (Mart. & Zucc.) Du-
gand Munguba Malvaceae 21 2
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METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DE ACS

O procedimento básico para a implantação das ACS, se inicia com a identificação 
de áreas de florestas preservadas com potencial para a coleta de sementes de interesse 
comercial. Essas áreas devem apresentar características de uma floresta produtiva, com 
alta diversidade de espécies, dinâmica de regeneração natural e ocorrência de espécies de 
interesse econômico e importância ecológica.

As ACS’s foram determinadas a partir do interesse da população local para produção 
de sementes e implantadas por uma equipe do Centro de Sementes Nativas do Amazonas 
(CSNAM), especializada em inventário florestal. Essa equipe ministra para a população 
local, aulas de ecologia florestal, fenologia, características das sementes e técnicas de ma-
nejo e coleta de sementes e de material botânico para identificação da espécie; e realiza as 
atividades técnicas de campo junto com essas comunidades, como seleção de espécies de 
interesse, marcação de matrizes reprodutivas, levantamento de dados dendrométricos (DAP 
– diâmetro a altura do peito ou a 1,30 m do solo, alturas total, do fuste e da copa e diâmetro 
da Copa), localização geográfica de todos os indivíduos selecionados e coleta de material 
botânico de pelo menos um exemplar de cada espécie, para posterior identificação da espé-
cie. Dessa forma, os participantes são formados como coletores de sementes pela UFAM.

Durante o inventário, além dos dados dendrométricos e de localização coletados para 
cada indivíduo que compõe a ACS (medição e localização para caracterização de cada 
matriz), são feitas observações da fenologia – estado fenológico da árvore, que pode ser: 
floração, frutificação ou mudança foliar e suas subdivisões (botões florais, floração plena, 
floração terminando; frutos novos, frutos maduros, frutos dispersando; desfolhada, folhas 
novas em maioria, folhas velhas em maioria), das características ecológicas da floresta (grau 
de sucessão, fitofisionomia), do ambiente (tipo de solo, relevo) e da posição onde o indivíduo 
se encontra (indivíduo de dossel, sub-bosque, emergente). Todas essas informações são 
registradas, conforme exemplo da ficha de campo (Figura 2).

Na implantação das ACS’s do CSNAM, foram realizados Inventários Florestais em 
trilhas existentes na floresta ou em parcelas de área fixa para cada ACS. Durante o inven-
tário foram identificadas as espécies representativas de cada área e indivíduos arbóreos 
ou palmeiras com potencial para serem selecionados como matriz. Dessas matrizes foram 
obtidas informações biométricas, como DAP (diâmetro à 1,30 m de altura), altura (fuste e 
total), diâmetro da copa e características fenotípicas. Cada indivíduo selecionado teve sua 
localização geográfica determinada com auxílio de GPS e foram marcados em campo com 
plaquetas de identificação, de forma que posteriormente esses indivíduos possam ser en-
contrados facilmente.
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Figura 2. Ficha de cadastramento de Árvore Matriz. Utilizada durante o Inventário Florestal para implantação de Área de 
Coleta de Sementes (ACS). Metodologia adaptada e utilizada pelo Centro de Sementes Nativas do Amazonas - CSNAM.

Plano de manejo da Área de Coleta de Sementes

O plano de manejo da ACS é feito após o inventário e a seleção das matrizes em cam-
po. Nesse documento são abordados os aspectos legais, técnicas e ecológicos da ACS em 
específico. São registradas informações referentes ao número de indivíduos por espécie, 
localização dos indivíduos, fenologia e características ecológicas, tecnologias e de uso das 
espécies florestais (Aleixo et al., 2016). Os aspectos práticos sobre a coleta de sementes, 
como tipo de coleta, beneficiamento, armazenamento e transporte de sementes de espécies 
com diferentes características também são inseridos, para que se faça um manejo adequado 
de cada espécie.

A utilização de sementes de espécies florestais requer cuidados específicos por sua 
grande variabilidade de forma (morfologia), composição, estrutura e características ecoló-
gicas. No caso de sementes para propagação, é preciso minimizar a influência de fatores 
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prejudiciais ao poder germinativo, promovendo a manutenção da qualidade e viabilidade das 
sementes. Estes cuidados estão diretamente relacionados ao processo de beneficiamento de 
frutos e sementes. Portanto, é fundamental o conhecimento prévio das técnicas de manejo 
adequado deste importante produto florestal não madeireiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até o momento, o CSNAM conta com um banco de dados de 241 espécies flores-
tais da Amazônia, totalizando 3107 árvores marcadas em 7 ACS localizadas no estado do 
Amazonas. Dessas, foram selecionadas 45 espécies prioritárias, com mais de 21 indivíduos 
por espécie e interesse comercial e ecológico.

Todas essas espécies apresentam importância econômica e ecológica, e podem ser 
facilmente encontradas em campo a partir dos dados coletados durante a implantação da 
ACS. Os diferentes usos das espécies conferem a esses indivíduos uma grande importância 
econômica e ecológica, o que auxilia na produtividade da floresta preservada. Dessa forma, 
alia-se a produtividade, geração de renda local e a preservação florestal.

Estas informações são importantes principalmente para que sejam feitos ensaios de 
progênie e consequente formação de pomar de sementes para promoção de plantios de 
qualidade e consequentemente produtivos. Precisamos investir na produção de sementes 
de qualidade e no melhoramento florestal, diante disso as ACS são importantes na promo-
ção de emprego e renda, bem como ambiente para estudo das espécies para produção de 
produtos não madeireiros, aqui sendo imprescindível para a promoção do restauro florestal, 
bem como para estudos de espécies nativas da Amazônia.

REFERÊNCIAS

1. AGUIAR, I. B. de; PIÑA-RODRIGUES, F. C. M.; FIGLIOLIA, M. B. Sementes florestais tropicais. 
Brasília, DF: ABRATES, Comitê Técnico de Sementes Florestais. 1993. 350 p.

2. ALEIXO, I. F.; LIMA JÚNIOR, M. J. V.; ANDRADE, P. C. M.; BUSTAMANTE, N. C. R. Carac-
terísticas Reprodutivas. In: LIMA JÚNIOR, M. J. V. (Org.). Manejo de sementes para o cultivo 
de espécies florestais da Amazônia. São Paulo: Editora Brasil Seikyo; Manaus, AM: UFAM, 
2016. p.55-81.

3. BRASIL. Decreto 10.586 de 18 de dezembro de 2020. Regulamenta a Lei nº 10.711, de 5 de 
agosto de 2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas. Brasil, 2020. 
Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.586-de-18-de-dezembro-
-de-2020-295257581>. Acesso em: 13 de Abril de 2021.



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

472

4. BRASIL. Lei N° 10.711, de 5 de Agosto de 2003. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Semen-
tes e Mudas e dá outras providências. Brasil, 2003. Disponível em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/2003/l10.711.htm>. Acesso em: 13 de Abril de 2021.

5. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA. Instrução Normativa Nº 
17, de 26 de Abril de 2017. Regulamentar a Produção, a Comercialização e a Utilização de 
Sementes e Mudas de Espécies Florestais ou de Interesse Ambiental ou Medicinal, Nativas e 
Exóticas, visando garantir sua procedência, identidade e qualidade.

6. BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regras para análise de semen-
tes. Brasília: Coordenação de Laboratório Vegetal. Departamento Nacional de Defesa Vegetal, 
2009. 399 p

7. LIMA JÚNIOR, M. J. V.; OLIVEIRA, E. A. de; MENDES, A. M. S. Coleta de frutos e/ou sementes. 
In: LIMA JÚNIOR, M. J. V. (Org.). Manejo de sementes para o cultivo de espécies florestais da 
Amazônia. São Paulo: Editora Brasil Seikyo; Manaus, AM: UFAM, 2016. p. 99-115.

8. PINTO, A. C. M.; LIMA JÚNIOR, M. J. V.; CANALEZ, G. de G.; CUNHA, U. S. da. Área de 
coleta de sementes. In: LIMA JÚNIOR, M. J. V. (Org.). Manejo de sementes para o cultivo 
de espécies florestais da Amazônia. São Paulo: Editora Brasil Seikyo; Manaus, AM: UFAM, 
2016. p. 197-209.



31
Exploração do residual de flumioxazin 
por meio de doses e associações a 
outros herbicidas em pré-emergência 
na soja

Hugo Matheus Guimarães Araújo de 
Mello
Sumitomo Chemical

Renata Pereira Marques
IFGoiano

Eduardo Moura Vieira
UNIRV

Paulo Henrique Bezerra Lima
UNIRV

10.37885/210504462

https://dx.doi.org/10.37885/210504462


Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

474

Palavras-chave: Controle de Plantas Daninhas, Seletividade, Fitossociologia.

RESUMO

Poucas são as informações sobre a eficiência e a seletividade do herbicida flumioxa-
zin em altas doses ou associado a outros herbicidas com ação em pré-emergência. 
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência e a seletividade do flumioxazin 
em altas doses em associações com outras moléculas. Método: quatorze tratamentos 
herbicidas, sendo duas doses de flumioxazin isoladas (150 ou 200 g i.a. ha–1) e mais doze 
tratamentos em misturas foram aplicados no sistema “aplique-plante”. Dois experimentos 
similares foram realizados, um com o cultivar de soja Monsoy M7739 IPRO e outro com 
Brasmax Desafio 8473 RR. Calculou-se a densidade absoluta (Da) por meio da conta-
gem das plantas daninhas em cada parcela aos 40 dias após a emergência da cultura. 
Avaliou-se a fitointoxicação, altura e produtividade da soja para a análise de seletividade. 
Resultados: a planta daninha dominante nas áreas experimentais foi Cenchrus echinatus, 
para a qual, todos os tratamentos testados foram pouco eficientes. Com exceção desta 
espécie, as demais espécies presentes foram eficientemente controladas por todos os 
tratamentos em ambos os experimentos. Para o cultivar Monsoy M7739IPRO, os trata-
mentos considerados seletivos foram flumioxazin isolado (150 ou 200 g ha–1), flumioxazin 
+ s-metolachlor (150 + 1152 ou 200 + 2304 g ha–1) e flumioxazin + imazethapyr (150 + 
106 g ha–1). Para o cultivar Brasmax Desafio 8473 RR, todos os tratamentos herbicidas 
foram considerados seletivos. Conclusão: a escolha dos tratamentos com flumioxazin 
nestas doses, isolado ou em mistura deve levar em consideração o cultivar utilizado, bem 
como a comunidade infestante em cada área.
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INTRODUÇÃO

A cultura da soja ocupa mais de 36 milhões de hectares no Brasil e a produção alcançou 
mais de 120 milhões de toneladas de grãos na última safra, dos quais 66% são destinados 
para exportação (IBGE, 2021). Dentre os desafios fitotécnicos para o contínuo aumento de 
produtividade nas lavouras de soja, está a presença de plantas daninhas, as quais podem 
proporcionar perdas que variam de 27 a 70% na produtividade caso nenhum método de 
controle seja empregado (LÓPEZ-OVEJERO et al., 2016, VITORINO et al., 2017).

Atualmente, o controle de plantas daninhas por meio da aplicação de herbicidas é 
o principal método adotado por agricultores. Por consequência da sua eficiência para o 
controle de plantas emergidas com amplo espectro, bem como da seletividade em cultiva-
res de soja RR (resistentes ao Roudup Ready®), o glyphosate se tornou o herbicida mais 
utilizado do mundo (HEAP; DUKE, 2018). Entretanto, a ocorrência de biótipos de plantas 
daninhas resistentes ao glyphosate, em especial capim-amargoso (Digitaria insularis), buva 
(Conyza spp.) e azevém (Lolium multiflorum) no Brasil, tem sido criada a necessidade de 
mudanças nas estratégias de controle químico da comunidade infestante (BECKIE et al., 
2019; HEAP, 2021).

Neste sentido, a adoção de herbicidas com ação residual, em aplicações em pré-emer-
gência (PRÉ), apresenta-se como prática de manejo básica, não apenas para a mitigação 
de resistência, mas também para um controle eficiente de plantas daninhas no desenvol-
vimento inicial da soja dentro dos sistemas de produção (BUSI et al., 2020). O controle em 
PRÉ apresenta importantes vantagens, dentre elas o controle contínuo sobre vários fluxos 
de emergência, a prevenção da interferência inicial e a maior flexibilidade para o controle em 
pós-emergência – PÓS (SANTIN et al., 2019). Apesar dos benefícios e da disponibilidade, 
a adoção de herbicidas aplicados em PRÉ ainda é pouco utilizada no Brasil, e reflete na 
falta de informação sobre a eficácia e a seletividade dos produtos para as cultivares de soja 
atualmente comercializadas.

Entre os herbicidas amplamente utilizados em aplicações realizadas em PRÉ, está a 
flumioxazin (fenilftalamina). Este ingrediente ativo é tóxico para plantas sensíveis por inibir 
a enzima protoporfirinogênio oxidase (PROTOX), uma vez que a paralização da atividade 
da PROTOX acarreta no acúmulo de protoporfirina, que reage com a luz, forma espécies 
reativas de oxigênio, as quais posteriormente degradam membranas e lipídios (DAYAN 
et al., 1997). Este herbicida apresenta espectro principalmente sobre dicotiledôneas (folhas 
largas) e é registrado para mais de quinze culturas no Brasil (MAPA, 2021).

A seletividade da flumioxazin já foi comprovada em vários trabalhos da literatura para 
culturas como o trigo (ASSUNÇÃO et al., 2017), mandioca (SCARIOT et al., 2013), euca-
lipto (TIBURCIO et al., 2012) e cebola (DURIGAN et al., 2005). No entanto, a maior fração 
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do mercado deste herbicida se remete a cultura da soja, por apresentar bons resultados de 
controle de plantas daninhas e seletividade para a cultura em doses que variam de 25 a 60 
g i.a. ha–1 (CORREIA et al., 2008; JAREMCHUCK et al., 2009).

Apesar dessas informações, alguns agricultores vêm optando pelo aumento da dose 
deste ingrediente ativo, bem como pela mistura do flumioxazin com outros produtos em 
mesma modalidade de aplicação, na intenção de incrementar o período residual e o es-
pectro de controle. A hipótese gerada para este trabalho é que doses acima de 150 g ha–1 
de flumioxazin em pré-emergência podem ser seletivas para a cultura da soja. Portanto, o 
objetivo deste trabalho foi de avaliar a seletividade do flumioxazin para a soja em altas doses 
aplicadas em pré-emergência, isoladas e em associação com outros herbicidas com efeito 
residual, bem como a eficiência de controle de plantas daninhas.

MÉTODO

Dois experimentos foram conduzidos na estação experimental “..”, no município de “..” 
(UF). Os experimentos foram instalados nas coordenadas geográficas “..” e altitude de “..” m.

As informações principais sobre o clima da área experimental, como temperatura e 
precipitação estão apresentados na Figura 1, sendo os dados coletados em estação me-
teorológica próxima ao local de condução dos experimentos.

Figura 1. Dados de temperatura e precipitação coletados da estação Meteorológica de “..”, setembro de 2018 a março 
de 2019.

Fonte: INMET, 2019.

A área experimental apresentava histórico de cultivo mínimo (sem revolvimento do solo) 
há, pelo menos, dez anos. A análise de solo da área revelou 16,4% de matéria orgânica, 
16% de argila e CTC de 4,2 cmolc dm–3.
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Na safra 2017/2018 esta área foi cultivada com soja e posteriormente, com milho na 
safrinha em 2018. No momento da instalação dos experimentos, a cultura do milho havia 
sido colhida há 97 dias. Quinze dias antes do início dos experimentos, as plantas daninhas 
presentes foram controladas com a aplicação de 1620 g e.a. ha–1 de glyphosate. Uma grada-
gem leve foi realizada antes da semeadura para o nivelamento da área experimental. Além 
disso, em todas as parcelas o herbicida paraquate (400 g i.a. ha–1) foi aplicado para fins de 
dessecação da flora daninha presente.

Os experimentos foram compostos por 16 tratamentos herbicidas aplicados em pré-e-
mergência das plantas daninhas e da cultura (“aplique-plante”). Os tratamentos foram T1: 
controle absoluto, T2: controle capinado, T3: flumioxazin a 150 g ha–1 (Flumyzin 500 i.a. g kg–1, 
WP, Sumitomo Chemical), T4: flumioxazin a 200 g ha–1, T5: flumioxazin+diclosulam (Spider 
840 i.a. g kg–1, WG, Corteva) a 150+25,2 g ha–1, T6: flumioxazin+s-metolachlor (Dual Gold, 
1900 i.a. g L–1, SL, Syngenta) a 150+1152 g ha–1, T7: flumixazin+imazethapyr (Zethapyr, 106 
i.a. g L–1, SL, Sumitomo Chemical) a 150+106 g ha–1, T8: flumioxazin+metribuzin (Sencor 
480 i.a. g L–1, SC, Bayer) a 150+480 g ha–1, T9: flumioxazin+trifuralin (Premerlin 600 i.a. g 
L–1, EC, Adama) a 150+1800 g ha–1, T10: flumioxazin+sulfentrazone (Boral 500 i.a. g L–1, 
SC, FMC) a 150+200 g ha–1, T11: flumioxazin+diclosulam a 200+50,4 g ha–1, T12: flumioxa-
zin+s-metolachlor a 200+2304 g ha–1, T13: flumixazin+imazethapyr a 200+212 g ha–1, T14: 
flumioxazin+metribuzin a 200+960 g ha–1, T15: flumioxazin+trifuralin a 200+3600 g ha–1, T16: 
flumioxazin+sulfentrazone a 200+400 g ha–1.

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos completos ao acaso, com quatro 
repetições por tratamento. Os experimentos foram instalados lado a lado sendo um condu-
zido com a cultivar de soja M7739 IPRO® (denominada 7739 neste trabalho) pertencente à 
Monsoy®, que se caracteriza por possuir hábito de crescimento semi-indeterminado, grupo 
de maturação 7.7, apresentando rusticidade em ambientes de baixa produção e excelente 
opção com precocidade e teto produtivo (MONSOY, 2020), e outro com a Desafio 8473 RR® 
(denominada Desafio) pertencente à BRASMAX®, que se caracteriza por possuir hábito de 
crescimento indeterminado, grupo de maturação 7.9, apresentando alto potencial produtivo 
e boa adaptabilidade às diferentes condições de cultivo (BRASMAX, 2020).

Cada parcela tinha 15 m2 (3 x 5 m) de dimensão, compostas por seis linhas de soja 
espaçadas 0,45 m entre si. Como área útil, considerou-se as três linhas centrais na largura 
e os quatro metros centrais no comprimento das parcelas. A cultura da soja foi semeada 
logo após as aplicações dos tratamentos, depositando-se 16 sementes m–1 para ambas as 
cultivares, resultando na população média de 15 plantas por m–1. Concomitante à semeadura, 
realizou-se adubação no sulco de semeadura de 200 kg ha–1 do formulado 10-20-20 (NPK).
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A aplicação dos tratamentos herbicidas ocorreu no dia 05/12/2018, no período das 
07h50min. as 09h10min. A umidade relativa do ar era de 77,5%, a velocidade do vento 
máxima verificada foi de 2,19 m s–1 e a temperatura era de 19,9°C. Para as aplicações, foi 
utilizado um pulverizador costal pressurizado por CO2 e equipado com uma barra de seis 
pontas (TeeJet). A pressão de trabalho foi de 31,29 psi e a velocidade de aplicação de 1,0 
m s–1, o que proporcionou taxa de aplicação de 150 L ha–1.

O manejo de pragas e doenças foi realizado conforme a necessidade, por meio de ava-
liações fitossanitárias semanais e pela aplicação de inseticidas e fungicidas recomendados 
para a cultura (MAPA, 2021).

A avaliação de controle de plantas daninhas foi realizada pela contagem das espécies 
daninhas alocadas em dois quadrados de 0,5 m² lançados aleatoriamente em cada parcela. 
Foi realizada a contagem do número de plantas emergidas de cada espécie e em seguida 
foram calculadas para cada tratamento a densidade absoluta (Da): número de indivíduos 
por espécie ÷ 8 (número de quadrados avaliados por tratamento) (PITTELI, 2000). Esta 
avaliação foi realizada aos 40 dias após a aplicação (DAA) dos tratamentos.

Aos 20 dias após a semeadura (DAS), a fitointoxicação da soja foi quantificada utili-
zando a escala EWRC (EUROPEAN WEED RESEARCH COUNCIL, 1964) que varia de 1 a 
9, sendo que: 1 = sem danos, 2 = pequenas alterações (descoloração, deformação) visíveis 
em algumas plantas, 3 = pequenas alterações visíveis em muitas plantas (clorose e encar-
quilhamento), 4 = Forte descoloração ou razoável deformação, sem ocorrer necrose, 5 = 
necrose de algumas folhas, acompanhada de deformação em folhas e brotos, 6 = redução 
no porte das plantas, encarquilhamento e necrose das folhas, 7 = mais de 80% das folhas 
destruídas, 8 = danos extremamente graves, sobrando pequenas áreas verdes nas plantas 
e 9 = morte da planta. Aos 50 DAS, quantificou-se a altura da soja, medindo vinte plantas 
aleatoriamente na área útil de cada parcela.

Os dados de produtividade em kg ha-1 foram utilizados para realização do cálculo para 
estipular as perdas em relação ao Controle capinado e transformados em porcentagem. A soja 
foi colhida manualmente no dia 05/04/2019. Como área útil de colheita, utilizou-se as três 
linhas centrais, nos quatro metros centrais de comprimento das parcelas. As plantas foram 
trilhadas e aferiu-se o peso de grãos e a umidade de cada parcela. Em seguida, a umidade 
foi corrigida para 13% e a produtividade foi extrapolada para kg ha-1.

Os dados de altura de plantas, fitointoxicação e produtividade foram submetidos à 
análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de pro-
babilidade. O Software utilizado para as análises estatísticas foi o SASM-Agri. Com relação 
ao controle de plantas daninhas, a comparação dos tratamentos foi realizada pela análise 
da Da, segundo a metodologia proposta por PITTELI (2000).
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As espécies de plantas daninhas presentes na área foram Commelina benghalensis 
(trapoeraba), Chamaecyse hirta (erva-de-santa-luzia), Spermacoce latifolia (erva-quen-
te), C. echinatus (capim-carrapicho), Ipomoea grandifolia (corda-de-viola), D. horizontalis 
(capim-colchão) e Eleusine indica (capim-pé-de-galinha).

Os dados sobre densidade absoluta para o experimento com a cultivar 7739 se apre-
sentam na Tabela 1. Nota-se que os tratamentos herbicidas que tiveram infestação de acima 
de 20 plantas m–2 foram o que continham flumioxazin isolado nas duas doses, flumioxazin 
+ diclosulam (150 + 25 g ha–1), flumioxazin + s-metolachlor (150 + 1152 g ha–1) e flumioxa-
zin + metribuzin (150 + 480 g ha–1). Nas doses mais altas testadas, apenas a mistura com 
metribuzin não demonstrou bom desempenho (Tabela 1). Os tratamentos supracitados são 
apresentados com base nos resultados para capim-carrapicho, o qual apresentou frequência 
dominante na área experimental (acima de 92% em todos os tratamentos).

Tabela 1. Densidade absoluta das plantas daninhas Chamaecyea hirta (EPHHI), Spermacoce latifolia (BOILF), Cenchrus 
echinatus (CCHEC), Ipomoea grandifolia (IPOGR), Digitaria horizontalis (DIGHO) e Eleusine indica (ELEIN) no experimento 

com a cultivar Monsoy M7739IPRO aos 40 dias após a semeadura.

Tratamento
Dose Densidade Absoluta (n° plantas m–2)

(g i.a. ha–1) EPHHI BOILF CCHEC IPOGF DIGHO ELEIN

Controle absoluto - 0 1 25 1 0 0

Flumioxazin 150 0 0 28 0 0 0

Flumioxazin 200 0 0 40 0 0 0

Flumioxazin + diclosulam 150 + 25,2 0 0 22 0 0 0

Flumioxazin + S-metolachlor 150 + 1152 0 0 21 0 0 0

Flumioxazin + imazethapyr 150 + 106 0 0 7 0 0 0

Flumioxazin + metribuzin 150 + 480 0 0 28 0 0 0

Flumioxazin + trifuralin 150 + 1800 0 0 8 0 0 0

Flumioxazin + sulfentrazone 150 + 200 0 0 10 0 0 0

Flumioxazin + diclosulam 200 + 50,4 0 0 7 0 0 0

Flumioxazin + S-metolachlor 200 + 2304 0 0 1 0 0 0

Flumioxazin + imazethapyr 200 + 212 0 0 11 0 0 0

Flumioxazin + metribuzin 200 + 960 0 0 31 1 0 0

Flumioxazin + trifuralin 200 + 3600 0 0 4 0 0 0

Flumioxazin + sulfentrazone 200 + 400 0 0 3 0 0 0

Para a cultivar Desafio, a densidade absoluta está demonstrada na Tabela 2. Em com-
paração ao experimento com a cultivar 7739, o experimento com a Desafio apresentava 
infestação mais branda de C. echinatus, no entanto, plantas como erva-de-santa-luzia, 
erva-quente, corda-de-viola e capim-pé-de-galinha também compuseram a comunidade 
infestante (Tabela 2).

Todas as espécies foram relativamente bem controladas por todos os tratamentos her-
bicidas, exceto C. ehinatus, que apresentou infestações de 15 plantas m–2 no tratamento com 
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flumioxazin + metribuzin (150 + 480 g ha–1), e 2 plantas m–2 com flumioxazin + sulfentrazone 
(150 + 200 g ha–1) ou flumioxazin + metribuzin (200 + 960 g ha–1). A aplicação de flumioxa-
zin + diclosulam também não foi suficiente para evitar a emergência de capim-carrapicho e 
capim-pé-de-galinha, entretanto, os demais tratamentos não mencionados foram eficientes 
para o controle desta e das demais espécies (Tabela 2).

Tabela 2. Densidade absoluta das plantas daninhas Chamaecyea hirta (EPHHI), Spermacoce latifolia (BOILF), Cenchrus 
echinatus (CCHEC), Ipomoea grandifolia (IPOGR), Digitaria horizontalis (DIGHO) e Eleusine indica (ELEIN) no experimento 

com a cultivar Desafio aos 40 dias após a semeadura.

Tratamento
Dose Densidade absoluta (n° plantas m–2)

(g i.a. ha–1) EPHHI BOILF CCHEC IPOGF DIGHO ELEIN

Controle absoluto - 4 1 4 2 0 1

Flumioxazin 150 0 0 0 0 0 0

Flumioxazin 200 0 0 2 1 2 0

Flumioxazin + diclosulam 150 + 25,2 0 0 1 0 0 0

Flumioxazin + s-metolachlor 150 + 1152 0 0 0 0 0 0

Flumioxazin + imazethapyr 150 + 106 0 0 0 0 0 0

Flumioxazin + metribuzin 150 + 480 0 0 15 0 0 0

Flumioxazin + trifuralin 150 + 1800 0 0 0 0 0 0

Flumioxazin + sulfentrazone 150 + 200 0 0 2 0 0 0

Flumioxazin + diclosulam 200 + 50,4 0 0 1 0 0 1

Flumioxazin + s-metolachlor 200 + 2304 0 0 0 0 0 0

Flumioxazin + imazethapyr 200 + 212 0 0 0 0 0 0

Flumioxazin + metribuzin 200 + 960 0 0 2 0 0 0

Flumioxazin + trifuralin 200 + 3600 0 0 0 0 0 0

Flumioxazin + sulfentrazone 200 + 400 0 0 0 0 0 0

Percebeu-se nos dois experimentos a maior frequência da infestação de capim-car-
rapicho, bem como esta foi a planta daninha de mais difícil controle no aspecto geral. Essa 
espécie apresenta as sementes encapsuladas em estruturas denominadas cariopses. São 
consideradas plantas oriundas de propágulos grandes e, portanto, germinam mesmo quan-
do estão em maiores profundidades do solo (VERLOOVE et al., 2012). Isso faz com que o 
contato com os herbicidas essencialmente absorvidos por embebição seja menor resultando 
em baixos níveis de controle, sobretudo em áreas com elevada infestação.

Geralmente, os inibidores da ALS como imazethapyr e diclosulam, cuja absorção se 
dá pela raiz, apresentam bom desempenho para o controle de capim-carrapicho (LOPEZ-
OVEJERO et al., 2013), o que também foi observado no presente estudo. No caso do me-
tribuzin, também absorvido pela raiz, a mesma eficácia não foi observada, provavelmente 
porque seu espectro nas doses avaliadas é limitado para gramíneas, principalmente oriundas 
de propágulos grandes (SILVA NETO et al., 1991).

No que se refere às demais espécies, todos os tratamentos avaliados foram consi-
derados eficientes, com exceção de metribuzin para corda-de-viola, no experimento com 
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a cultivar 7739 (Tabelas 1 e 2), e de diclosulam para capim-pé-de-galinha, no experimento 
com a cultivar Desafio (Tabelas 1 e 2).

Controle excelente de cinco espécies de plantas daninhas, folhas-largas e folhas-es-
treitas, foi verificado com a mistura de flumioxazin + imazethapyr + metribuzin (71 + 75 + 425 
g ha–1) (MAHONEY et al., 2014). Outras importantes espécies não avaliadas no presente 
estudo também são alvos controlados com bom desempenho pelo flumioxazin, como por 
exemplo I. indivisa, Urochloa plantaginea, Digitaria insularis, Conyza bonariensis e Bidens 
pilosa em doses a partir de 50 g ha–1, isolados ou associados a outros herbicidas (OLIVEIRA 
NETO et al., 2010; FERNANDES et al., 2016).

Com relação à avaliação visual de fitointoxicação da soja, nota 4 foi atribuída aos 
tratamentos que continham metribuzin, seja a 480 ou a 960 g ha–1 para a cultivar 7739 
(Tabela 3). Esse nível de fitointoxicação significa dano severo, porém sem decréscimos no 
rendimento da cultura. Resultados semelhantes foram observados para a cultivar Desafio, 
em que apenas tratamentos com metribuzin causaram fitointoxicação, sendo nível 2-3 para 
a dose mais baixa (480 g ha–1) e nível 4 para a dose mais alta (960 g ha–1). Destaca-se que 
para os demais tratamentos não foi verificada fitointoxicação da soja, tanto para flumioxazin 
isolado quanto em associação com os demais herbicidas (Tabela 3).

SMITH et al. (2019) avaliaram tratamentos contendo metribuzin com doses de até 410 
g ha–1 em nove locais diferentes. Os autores constataram fitointoxicação máxima de 30% 
em um dos locais e a produtividade não foi prejudicada em nenhum tratamento contendo 
metribuzin. A fitointoxicação ocasionada por esse herbicida pode estar relacionada com as 
características do solo e clima em cada situação. Entretanto, o prejuízo da metribuzin para a 
soja é dependente, sobretudo, da sensibilidade da cultivar semeada (GAZZIERO et al., 2018).

Para a variável altura de plantas, o grupo de tratamentos que prejudicou este compo-
nente de crescimento da soja foi constituído por flumioxazin a 150 g ha–1 em associação 
com imazethapyr e metribuzin para a variedade 7739 (Tabela 3). Com relação à maior dose 
de flumioxazin (200 g ha–1), associações com s-metolachlor (2304 g ha–1), imazethapyr (212 
g ha–1), metribuzin (960 g ha–1) e trifuralin (3600 g ha–1) também compuseram o grupo de 
tratamentos que suprimiu o crescimento da cultivar 7736. Contraditoriamente, nenhum tra-
tamento prejudicou a altura da cultivar Desafio em relação ao controle capinado, inclusive 
àqueles com doses elevadas das associações (Tabela 3).
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Tabela 3. Fitointoxicação (EWRC, 1964) e altura de plantas dos cultivares 7739 e Desafio aos 20 dias após a emergência 
depois da aplicação de tratamentos herbicidas com flumioxazin em pré-emergência no sistema “aplique-plante”.

Tratamento
Dose Fitointoxicação EWRC Altura de plantas (cm)

(g i.a. ha–1) 7739 Desafio 7739 Desafio

Controle absoluto - 1 b 1 c 76,85 a 51,55 a

Controle capinado - 1 b 1 c 76,80 a 51,55 a

Flumioxazin 150 1 b 1 c 77,80 a 56,65 a

Flumioxazin 200 1 b 1 c 76,95 a 52,85 a

Flumioxazin + diclosulam 150 + 25,2 1 b 1 c 77,65 a 53,40 a

Flumioxazin + s-metolachlor 150 + 1152 1 b 1 c 78,90 a 55,10 a

Flumioxazin + imazethapyr 150 + 106 1 b 1 c 74,25 b 51,70 a

Flumioxazin + metribuzin 150 + 480 4 a 3 b 71,35 b 51,15 a

Flumioxazin + trifuralin 150 + 1800 1 b 1 c 77,20 a 48,90 a

Flumioxazin + sulfentrazone 150 + 200 1 b 1 c 75,75 a 52,80 a

Flumioxazin + diclosulam 200 + 50,4 1 b 1 c 77,15 a 54,15 a

Flumioxazin + s-metolachlor 200 + 2304 1 b 1 c 75,10 b 53,20 a

Flumioxazin + imazethapyr 200 + 212 1 b 1 c 73,25 b 51,50 a

Flumioxazin + metribuzin 200 + 960 4 a 4 a 73,00 b 49,25 a

Flumioxazin + trifuralin 200 + 3600 1 b 1 c 72,55 b 51,20 a

Flumioxazin + sulfentrazone 200 + 400 1 b 1 c 78,10 a 52,00 a

CV 0,00 33,8 4,21 4,88

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (5%). CV: Coeficiente de variação.

Danos ao crescimento da soja já foram verificados com aplicações de S-metolachlor a 
1.440 g ha–1 em pré-emergência da cultivar FPS Iguaçú®, no entanto para a cultivar NA5909® 
o mesmo não foi constatado (FORNAZZA et al., 2018). No caso do diclosulam, doses de 
até 70 g ha–1 podem não ser prejudiciais (MATTE et al., 2019), contudo é comum variações 
negativas na altura da soja em algumas condições nas quais inibidores da ALS são aplica-
dos, como por exemplo em solos compactados (SOUZA et al., 2020) ou com baixo teor de 
matéria orgânica.

A cultivar 7739 produziu 18% a menos quando em competição com plantas daninhas 
em relação ao controle capinado. Produtividades similares foram observadas entre tratamen-
tos que receberam flumioxazin isolada (150 e 200 g ha–1) e o controle capinado, indicando 
seletividade desses tratamentos nas condições avaliadas para a cultivar 7739 (Tabela 4). 
Nos tratamentos de flumioxazin a 150 g ha–1 com as respectivas associações, apenas não 
houve queda de rendimento para s-metolachlor (1.152 g ha–1) e imazethapyr (106 g ha–1). 
Para os demais, foram observadas perdas que variaram de 5,8 a 9% em relação ao Controle 
capinado (Tabela 4). Para as associações com a maior dose de flumioxazin (200 g ha–1), 
apenas a mistura com s-metolachlor (2.304 g ha–1) foi considerada seletiva, enquanto as 
demais misturas proporcionaram perdas de 7,1 a 10% para a cultivar 7736 (Tabela 4).
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Tabela 4. Produtividade de soja após a aplicação de tratamentos herbicidas com flumioxazin em pré-emergência no 
sistema “aplique-plante”.

Tratamento Dose
(g i.a. ha–1)

7739 Desafio

Produtividade
(kg ha–1)

Perda
relativa (%)1

Produtividade
(kg ha–1)

Perda
relativa (%)1

Controle absoluto - 2658,8 b 17,70 2866,70 a 19,80

Controle capinado - 3229,4 a 0,00 3574,70 a 0,00

Flumioxazin 150 3122,3 a 3,30 3191,10 a 10,70

Flumioxazin 200 3175,0 a 1,70 3134,00 a 12,30

Flumioxazin + diclosulam 150 + 25,2 2945,7 b 8,80 3225,80 a 9,80

Flumioxazin + S-metolachlor 150 + 1152 3286,7 a -1,80 3176,80 a 11,10

Flumioxazin + imazethapyr 150 + 106 3160,7 a 2,10 3083,00 a 13,80

Flumioxazin + metribuzin 150 + 480 2950,7 b 8,60 2926,10 a 18,10

Flumioxazin + trifuralin 150 + 1800 3041,3 b 5,80 2776,90 a 22,30

Flumioxazin + sulfentrazone 150 + 200 2975,2 b 7,90 3263,90 a 8,70

Flumioxazin + diclosulam 200 + 50,4 2910,4 b 9,90 2991,90 a 16,30

Flumioxazin + S-metolachlor 200 + 2304 3151,7 a 2,40 3019,50 a 15,50

Flumioxazin + imazethapyr 200 + 212 2998,9 b 7,10 3143,30 a 12,10

Flumioxazin + metribuzin 200 + 960 2946,5 b 8,80 3158,00 a 11,70

Flumioxazin + trifuralin 200 + 3600 2927,2 b 9,40 2712,90 a 24,10

Flumioxazin + sulfentrazone 200 + 400 2906,7 b 10,00 3260,40 a 8,80

CV 5,66 13,38
1calculado em relação ao Controle capinado. Perdas relativas em negrito são significantes pelo teste de Scott-knott a 5% de probabilidade. 

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Scott-Knott (5%). CV: Coeficiente de variação.

Com relação a cultivar Desafio, apesar de alguns tratamentos resultarem em produ-
tividade relativamente menores em relação a Controle capinado, esses valores foram con-
siderados não significativos pelo teste F (F = 1,04) e, consequentemente, para o teste de 
médias adotado (Tabela 4). A ausência de queda de produtividade aliada ao crescimento 
relativamente normal da soja após a aplicação dos tratamentos herbicidas (Tabela 4) su-
gerem que a cultivar Desafio apresenta maior tolerância aos herbicidas avaliados do que 
a cultivar 7739.

Mesmo herbicidas considerados altamente seletivos como trifuralin desempenharam 
seus efeitos fitotóxicos por serem associados com flumioxazin e por ultrapassarem a faixa de 
dose recomendada (MAPA, 2021). A aplicação em pré-emergência de misturas como s-me-
tolachlor + metribuzin, flumioxazin + imazethapyr + metribuzin e s-metolachlor + metribuzin 
+ chlorimuron também já foram constatadas como causa de perdas de produtividade para a 
soja (MAHONEY et al., 2014). Apesar de vários desses herbicidas serem conhecidamente 
seletivos para a soja em diferentes condições, a associação de dois ou mais produtos pode 
proporcionar efeito aditivo ou sinérgico na fitointoxicação, ressaltando para a necessidade 
de avaliações de seletividade das misturas.

O local pode influenciar o resultado de fitointoxicação para herbicidas aplicados em 
pré-emergência. Por exemplo, a aplicação de sulfentrazone (400 g ha–1), imazethapyr (90 g 
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ha–1), diclosulam (25 g ha–1) e s-metolachlor (1920 g ha–1) causaram fitointoxicação na soja 
em níveis 2 a 4 (EWRC, 1964) em um local experimental, porém não causaram nenhum 
dano visual (nota 1) em outros três locais (LOPEZ-OVEJERO et al., 2013). Para recomen-
dação de uma aplicação nesta modalidade, seja em associação ou isolada, necessita-se 
avaliar as características do cada produto como tempo de meia vida, sorção pela matéria 
orgânica, solubilidade e também do ambiente como matéria orgânica, pH, teor de argila, 
umidade do solo e precipitação esperada (MANCUSO et al., 2011). Mesmo que o herbicida 
seja considerado seletivo para a soja, a avaliação dessas características em conjunto em 
cada local é essencial para reduzir os riscos de perdas de produtividade por fitointoxicação.

Assim, como verificado no presente estudo, a seletividade da flumioxazin para soja já 
foi relatada em diversos estudos com doses de 60 g ha–1 (LOPEZ-OVEJERO et al., 2013), 
90 g ha–1 (NIEKAMP et al., 1999), e até 110 g ha–1 (NIEKAMP; JHONSON, 2001). Contudo, 
doses acima de 100 g ha–1 podem proporcionar níveis de fitointoxicação de até 25% e perdas 
de produtividade de até 300 kg ha–1, dependendo da cultivar e do local (MCNAUGHTON 
et al., 2014). Este foi o primeiro trabalho a avaliar e comprovar a seletividade da flumioxazin 
em altas doses (150 e 200 g ha–1) isoladamente e em mistura com alguns outros herbicidas 
com efeito em pré-emergência em condições edafoclimáticas do Cerrado brasileiro.

CONCLUSÕES

Nas condições experimentais avaliadas todos os tratamentos herbicidas foram eficientes 
no controle das plantas daninhas com exceção para capim-carrapicho, e exceto misturas 
contendo diclosulam para capim-pé-de-galinha e metribuzin para corda-de-viola.

Para a cultivar Monsoy M7739 IPRO, os tratamentos considerados seletivos foram 
flumioxazin isolado (150 ou 200 g ha–1), flumioxazin + s-metolachlor (150 + 1152 ou 200 + 
2304 g ha–1) e flumioxazin + imazethapyr (150 + 106 g ha–1). Para a cultivar Brasmax Desafio 
8473 RR, todos os tratamentos herbicidas avaliados foram considerados seletivos.
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RESUMO

O Brasil tem apresentado constante aumento na produção de grãos. Em levantamento 
realizado pela CONAB, Goiás tem sido apresentado como um dos estados com alto 
crescimento de produção, exigindo assim maior estrutura de armazéns. Um dos principais 
problemas de produtores rurais é a armazenagem pós-colheita. Em razão do custo da 
construção de novos armazéns ser significativamente alto, não são todos os produtores 
que têm aporte financeiro para total armazenagem da safra. Objetivou-se, com este 
trabalho, promover conhecimento das regiões do Estado de Goiás que possuem déficit 
e superávit de armazéns da produção local, assim obtendo resultados para discussão 
sobre eventuais investimentos. Para avaliação, foram obtidos os dados de capacidade de 
armazenamento por município (CONAB) e os dados de produção de grãos por município 
(IMB). Os dados foram inseridos em um banco de dados geográficos (SIG) para sobrepor 
os dados e definir as áreas com déficit e superávit de armazenamento. Constatou-se que 
o estado de Goiás necessita de investimento proporcional ao aumento da sua produ-
ção. A distribuição de armazéns no estado é incompatível com as áreas produtoras de 
grãos e é possível detectar a magnitude do déficit de armazenagem nas microrregiões do 
estado, observando que apenas 4 de suas 18 microrregiões se encontram com superávit 
de capacidade de armazenagem.
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INTRODUÇÃO

De acordo com o 12º levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), 
publicado em setembro de 2020, a produção estimada para a safra 2019/20 indicou um volu-
me de 257,8 milhões de toneladas. Resultado 4,5% maior que na última safra 2018/19, aliado 
ao recorde de produção de milho de primeira safra com mais de 102 milhões de toneladas 
de grãos e da soja com 124,8 milhões de toneladas conjunto com a produção de feijão 7% 
maior que da safra anterior e aumento da área plantada em 4,2% junto a um acréscimo de 
0,3% na produtividade alcançando resultado positivo na safra, demonstrando linha ascen-
dente de produção no país.

Atualmente, o Brasil tem enfrentado o problema da incapacidade em armazenar sua 
produção, a qual vem aumentando gradativamente e preocupando, pois, há uma real per-
da de produtos por falta de armazenagem. Isso leva ao não armazenamento adequado do 
produto e esse seja vendido de imediato para que não ocorra maiores perdas quantitativa 
e/ou qualitativa.

Diante disso, ressalta-se a importância em se fazer um levantamento preciso da ca-
pacidade armazenadora do estado de Goiás através do mapeamento de acordo com da-
dos da CONAB, para o qual pode-se utilizar o SICARM (Sistema de Cadastro Nacional de 
Unidades Armazenadoras).

SICARM é um software criado pela Conab para cadastro e acompanhamento de unida-
des armazenadoras adjuntas à Companhia, abrangendo todo o seu ciclo de vida: cadastro, 
impedimentos, credenciamento e descredenciamento de armazéns, cadastro de contrato, 
termo aditivo, termo de rescisão, descredenciamentos e recredenciamentos de agentes, 
registro de perdas de estoque e informações relativas às ofertas de armazenagem existen-
tes nas diversas regiões do país. Salienta-se que o SICARM é integrado aos sistemas do 
governo federal como o SIRCOI -Sistema de Cadastro de Inadimplentes da Conab, assim 
como ao SICAF - Sistema de Cadastro de Fornecedores (CONAB, 2017).

Um dos principais problemas de produtores rurais é a armazenagem pós-colheita. Em ra-
zão do custo de construção de novos armazéns ser significativamente alto, não são todos 
os produtores que conseguem locais para total armazenagem da safra ou safrinha, que por 
sua vez acabam vendendo o produto de imediato perdendo assim vantagens de mercado 
já que na época da safra ou safrinha vários produtores acabam tendo que se submeter ao 
mesmo problema de venda imediata, fazendo com que o lucro do produtor caia já que a 
demanda aumenta.

Uma das hipóteses para solução desse problema seria o investimento nos locais adequa-
dos, em unidades que comportem toda a produção gerada junto à adequação de vias estra-
tégicas para economia de tempo e gasto nos transportes. Isso pode promover aos produtores 
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melhor rendimento em lucro e tempo que, por sua vez, dá a oportunidade de pequenos 
produtores poderem investir em suas lavouras e melhorar cada vez mais a sua produção.

Diante de um dos problemas acima citados, a elaboração deste estudo, que engloba 
o mapeamento das unidades de todo o estado de Goiás, pode facilitar também possíveis 
investimentos de cooperativas e empresas que buscam melhoramento e organização para 
os seus cooperados e fornecedores.

O objetivo desse artigo é identificar as regiões com déficit e superávit de armazenagem 
de grãos para o Estado de Goiás, assim obtendo resultados para discussão sobre eventuais 
investimentos de interessados tanto em unidades armazenadoras ou também em pavimen-
tação das vias utilizadas para transportes desses produtos.

DESENVOLVIMENTO

MATERIAL E MÉTODOS

Esse trabalho foi elaborado na UEG (Universidade Estadual de Goiás), Unidade 
Universitária Santa Helena de Goiás.

As coordenadas geográficas dos armazéns foram coletadas do banco de dados da plata-
forma digital da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) coletadas no ano de 2017, 
utilizando o programa SICARM (2017). Com a utilização de planilhas eletrônicas (Excel® 
2013), os dados foram tabulados de forma separada contendo (Armazenador, Endereço, 
Município, Tipo de armazém, Telefone, E-mail, Capacidade de armazenagem, Latitude e 
Longitude) de cada armazém. Os tipos de armazém disponibilizados foram: Baterias de silo, 
Convencional, Silo, Graneleiro, Chapéu chinês e Depósito.

Os dados de produção de grãos foram obtidos por meio da plataforma digital do Instituto 
Mauro Borges (2017) de estatísticas e estudos socioeconômicos, tabelando todos os dados 
de produção do estado de Goiás com o histórico de 2016, dados esses que são represen-
tantes as culturas de girassol, milho, soja e sorgo.

Durante a coleta de coordenadas das unidades armazenadoras, foram constatados 
34 armazéns com localização (Latitude e Longitude) fora do estado, porém cadastrados em 
cidades de Goiás. Para confirmação, foi feito contato na forma de ligação para as respec-
tivas unidades armazenadoras, das quais, 5 não foi possível o contato por falta do número 
de telefone ou e-mail, sendo descartadas da planilha e as demais foram localizadas através 
do endereço e confirmado a informação, utilizando o softwares Google Earth Pro versão 
7.3.1 e Google maps para correção das coordenadas de latitude e longitude das mesmas, 
totalizando 903 armazéns utilizados para este estudo.
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Com a utilização do software QGIS v. 2.18.17, foi realizada a inserção da planilha de 
dados e convertidos como arquivo vetorial, por meio da localização das coordenadas. As de-
mais informações fizeram parte da tabela de atributos, as quais foram separadas quanto 
a localização, tipo e capacidade de armazenamento. Os armazéns foram identificados em 
forma de pontos.

Para complementar a análise geográfica, foram obtidos outros dados vetoriais como: 
limite das microrregiões e do Estado de Goiás, as quais foram obtidas por meio do SIEG 
(2018) (Sistema Estadual de Geoinformação).

Após a formação do banco de dados, os mesmos foram sobrepostos por microrregiões 
do estado de Goiás, obtendo o acumulado de produção de todas as culturas armazenadas 
na foram de grãos, bem como o total da capacidade de armazenamento, dentro da mesma 
microrregião. Foram definidas assim as microrregiões com déficit e superávit de armazéns 
para o ano correspondente de dados obtidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi possível observar na Figura 1 um aglomerado de armazéns entre o sul e o leste do 
estado, mostrando onde se potencializa a produção do estado de Goiás que de acordo com 
dados do IMB no ano de 2016 para girassol, milho, soja e sorgo foi de 16 404 878 toneladas 
em todo o território goiano que comparado a sua capacidade de armazenar consta-se um 
déficit de 18,6% em relação a esse período.
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Figura 1. Localização geográfica dos tipos de armazéns por unidades de microrregião do Estado de Goiás, 2017.

Fonte: CONAB (2017)

Outro fator prejudicial aos produtores do setor é a distribuição geográfica dessas unida-
des armazenadoras, que em geral estão próximas as áreas urbanas e rodovias. Essa locali-
zação sem uniformidade de distribuição favorece apenas produtores próximos às mesmas, 
acarretando em maior valor no transporte e perdas dos produtos nas estradas, ocasionado 
pela logística e transporte e, este índice representa de acordo com o censo do IBGE (2010) 
perdas de até 10% do produto escoado da lavoura até seu destino final.

Observa-se também que diversos armazéns se localizam em pontos próximos às frontei-
ras do estado, podendo levar em consideração que acabam armazenando também produtos 
que são produzidos fora de Goiás, acarretando maior lotação do que a esperada.

Há muitos munícios do estado que não possuem armazéns de grãos, com destaque 
para microrregião de Iporá, onde não consta nenhum armazém em seu território (Figura 2). 13 
microrregiões mostraram ter menos de 50% de municípios com infraestrutura para armazena-
gem dos tipos de grãos citados, como a microrregião de Chapada dos Veadeiros com 12,5% 
de seus municípios, Porangatu 31,6%, Aragarças 28,6%, Rio vermelho 11,1%, São Miguel 
do Araguaia 42,9%, Entorno do DF 45%, Vão do Paranã 33,3%, Anápolis 20%, Anicuns 
15,4%, Ceres 18,2%, Goiânia 29,4%, Catalão 27,3%, e Quirinópolis 22,2%. As demais mi-
crorregiões do estado mostraram ter mais de 50% dos seus municípios com armazéns, como 
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a microrregião de Meia Ponte com 61,9%, Pires do rio 50%, Vale do rio dos bois 53,8% e 
Sudoeste de Goiás sendo a microrregião com maior percentual dos municípios com algum 
tipo de armazém (77,8%).

Figura 2. Municípios do Estado de Goiás com e sem algum tipo de unidades armazenadoras de grãos (2017).

Fonte: CONAB (2017)

Segundo o Sindicato Rural de Ipiranga do Norte (MT), 40 mil sacas do grão estão sem 
lugar para ser armazenadas (Canal Rural, 2017, s/p). Esse fato vem se tornando comum, já 
que o aumento da produção com a agricultura de precisão e com os melhoramentos gené-
ticos das sementes, pode tornar mais frequente essas situações. Isso, muitas vezes obriga 
a se estocar o produto em local aberto como o ocorrido, por falta de espaço nas umidades 
armazenadoras. Os investimentos nessas áreas necessitam ser constantes para que o agro-
negócio brasileiro melhore sua competitividade no cenário internacional, não fazendo com 
que a sua produção seja escoada com baixo valor agregado, podendo o produtor escolher 
a melhor época para venda e não ser obrigado a entregar o produto para que não ocorra 
perda de sua produção.

Na Figura 3, nota-se que existe considerável diferença entre uma microrregião e outra. 
Considerando que a capacidade ideal seria de se estocar toda a produção durante todo o 
ano, e muitas dessas microrregiões não comportariam a demanda, como as microrregiões 
de Anicuns com uma produção de 97 421 t, Aragarças 232 790 t, Catalão 1 295 341 t, Ceres 
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108 718 t, Chapada dos veadeiros 217 968 t, Entorno de Brasília 2 479 464 t, Iporá 33 608 
t, Pires do Rio 1 039 272 t, Porangatu 258 320 t, Rio Vermelho 85 117 t, São Miguel do 
Araguaia 77 639 t, Sudoeste de Goiás 7 189 126 t, Vale do Rio dos Bois 1 098 532 t, e Vão 
do Paranã com 102 060 t.

Cabe destacar que algumas das principais microrregiões produtoras de grãos como 
do sudoeste goiano e de Meia Ponte são também as que apresentam maior capacidade 
de armazenamento, seguido das microrregiões do entorno de Brasília e de Catalão. Essas 
microrregiões têm destaque a nível estadual e nacional em produção, por apresentarem 
extensas áreas agriculturáveis, estrutura tecnológica e um complexo agroindustrial, o que 
motiva vários segmentos a montar suas estruturas de armazenamento nessas regiões.

Figura 3. Capacidade de armazenagem de grãos nas microrregiões de Goiás (2017).

Fonte: CONAB (2017)

A magnitude do déficit de armazenagem nas microrregiões do estado, assim observa 
que apenas 4 de suas 18 microrregiões se encontram com superávit de capacidade de ar-
mazenagem (Figura 4).

Utilizando-se dos dados de produção de grãos referentes ao ano de 2016 e dos arma-
zéns cadastrados até o ano de 2017 foi possível constatar um déficit de 89,3% na micror-
região de Chapada dos Veadeiros, 27,1% em Porangatu, 61% em Aragarças, 97,9% em 
Rio Vermelho, 30,2% em São Miguel do Araguaia, 46,1% no Entorno de Brasília, 35,9% em 
Vão do Paranã, 72,4% em Anicuns, 64,7% em Ceres, 100% em Iporá, 22,2% em Catalão, 
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36% em Pires do Rio, 13,6% no Sudoeste de Goiás, e 26% no Vale do rio dos bois. Apenas 
as microrregiões de Anápolis com 36,4%, Goiânia com 7,3%, Meia Ponte com 23,1%, e 
Quirinópolis com 54,6% atingiram um superávit na sua capacidade de armazenamento.

Figura 4. Microrregiões de Goiás com déficit e superavit de armazenamento de grãos (2017).

Fonte: CONAB; IMB (2017)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As microrregiões de Anápolis (36,4%) Goiânia (7,3%), Meia Ponte (23,1%) e Quirinópolis 
(54,6%), apresentam superavit de armazéns para produção de grãos da microrregião. 

Todas as demais microrregiões de Goiás, apresentam déficit;
As mesorregiões Norte, Noroeste e Leste não possuem nenhuma microrregião com 

excedente de armazenamento;
As microrregiões do Sudoeste goiano e de Meia ponte, seguido das microrregiões do 

Entorno de Brasília e de Catalão, apresentam maior capacidade de armazenamento de grãos;
A distribuição de armazéns no Estado é incompatível com algumas áreas pro-

dutoras de grãos;
A microrregião de Iporá não possui nenhum armazém.
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RESUMO

A palmeira Veitchia merrillii, também conhecida pelo nome popular de palma de Manila, 
é uma planta exótica, monóica, de caule solitário tipo estipe, fortemente utilizada no 
paisagismo em ambientes pela sua facilidade de adaptação. Objetivo: avaliar a germi-
nação e desenvolvimento de plântulas em diferentes substratos para identificar em qual 
a planta expressa seu maior potencial para produção de mudas. Método: Na avaliação 
da germinação, utilizando os seguintes componentes: vermiculita (V), areia lavada (A), 
serragem (S), fibra de coco (F), gerando os tratamentos: TG1 (V) e TG2 (A), TG3 (A+S) 
e TG4 (V+F), na avaliação do desenvolvimento, foram selecionadas mudas, repicadas 
para o viveiro em recipientes, contendo 1,5 litro dos seguintes tratamentos: TC1 (A+terra 
preta (T)); TC2 (composto comercial); TC3 (A+T+húmus), o delineamento experimen-
tal foi bloco ao acaso com três repetições para germinação e crescimento, avaliando 
germinação, índice de velocidade de germinação (IVG), altura e diâmetro do caulículo. 
Resultados: A germinação foi em média de 98,5%, com os seguintes percentuais: 96, 
98, 100 e 100% e os IVG de 0,8824; 0,6765; 0,5 e 0,5294 nos respectivos tratamentos 
TG1, TG2, TG3, e TG4. Os dados de crescimento em altura foram: 10,42; 12,86; e 
12,59 cm e diâmetro de 0,47; 0,52; e 0,50 cm nos respectivos tratamentos TC1, TC2 e 
TC3. Conclusão: Conclui-se que é importante oferecer substratos de qualidade logo 
nos primeiros estágios, fornecendo nutrientes que ajudaram a formar uma muda de 
melhor qualidade.
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INTRODUÇÃO

A palmeira Veitchia merrillii, também conhecida pelo nome popular de palma de Manila, 
é uma planta exótica, de origem filipina, monóica, de caule solitário tipo estipe com diâmetro 
entre 20 a 25 cm, e altura entre 5 a 8 metros, que se desenvolve muito bem a pleno sol e 
possui frutos oblongos do tipo drupa que estão contidos em forma de cacho, sendo fortemente 
utilizada no paisagismo em ambientes externos e internos pela sua facilidade de adaptação 
(SODRÉ, 2005). Os frutos quando imaturos, têm coloração verde oliva e, quando maduros, 
coloração vermelha intensa. Essa espécie frutifica normalmente ao longo do ano, porém sua 
maior produção ou safra ocorre no período de maior estiagem que normalmente, no estado 
do Pará, acontece de julho a dezembro.

Sua propagação ocorre através de sementes, que apresentam alto teor de fibras e 
ácido palmítico, oleico e linoleico e são consideradas albuminosas, com endosperma rumi-
nado, embrião lateral, periférico e relativamente indiferenciado, com a germinação hipógea. 
Além disso, as sementes são consideradas recalcitrantes, perdendo o vigor e diminuindo a 
germinação quando armazenadas por longo tempo (KOBORI, 2006).

A palmeira V. merrillii é uma espécie que já está sendo cultivada, no Brasil, no entan-
to ainda não há muitas pesquisas relacionadas aos parâmetros técnicos de produção de 
mudas que possam auxiliar o produtor ou viveirista a encontrar técnicas mais adequadas 
quanto ao substrato ideal para a germinação de sua semente (NAZÁRIO, 2006). Conhecer 
a maturação das sementes é uma das etapas que contribui para que a colheita dos frutos 
seja realizada no tempo certo (FIGLIOLIA & KAGEYAMA, 1994).

Kampf (2005), descreve como a água é um fator importante para a germinação das 
sementes e crescimento das plantas devido às diversas funções que participam nas vidas 
das plantas, como meio de transporte dos compostos e nutrientes, hidratação, balanço hí-
drico e osmótico, equilíbrio térmico, etc. Isso é importante, visto que mantém a sobrevivên-
cia do embrião das sementes e seu desenvolvimento (KAMPF, 2005). Em geral, os frutos 
devem ser colhidos bem maduros, ou seja, com mudança morfológica da cor da casca e 
do desprendimento do cacho. Nesse estágio, encontra-se fisiologicamente a maturidade 
da semente que estão com o máximo conteúdo de matéria seca e apresentam maior vigor 
e potencial de germinação.

Assim é de suma importância identificar os parâmetros que orientam esse processo, 
pois as espécies vegetais são distintas com relação a sua maturidade fisiológica e podem 
sofrer alterações de acordo com o tipo de ambiente que foram inseridas. De acordo com 
Piña-Rodrigues e Aguiar (1993), tanto a temperatura e umidade relativa do ar, quanto os 
aspectos genéticos e ecológicos favorecem a maturação das sementes.
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Outro fator que contribui é o substrato que possui como principal função fixar as raízes 
e disponibilizar os nutrientes como água e minerais para a planta. Ele deve proporcionar 
condições favoráveis para o desenvolvimento radicular e facilitar as trocas catiônicas da so-
lução do solo. Existem vários tipos de substratos e cada substrato pode ou não proporcionar 
condições para germinação de sementes e crescimento de plantas. Esse fator dependerá 
muito da sua composição, porosidade, densidade, retenção de umidade e textura do ma-
terial. O substrato pode ser formado de um único ou de várias matérias ou resíduos como 
compostos orgânicos. Estes materiais devem ser livres de plantas invasoras e ter boas 
propriedades físicas e químicas (KAMPF, 2005) e segundo KRATZ et al (2013):

As propriedades dos substratos são variáveis em função de sua origem, méto-
do de produção ou obtenção, proporções de seus componentes, entre outras 
características. Caso haja possibilidade, todo substrato utilizado no viveiro 
deverá ter suas propriedades analisadas, o que embasa melhor a formulação 
de misturas e adubações.

Demonstrando a importância de conhecer os substratos, Kampf (2005), relata a existên-
cia de diversos tipos de substratos que podem ser utilizados para germinação e crescimento 
vegetativo das mudas, tais como: areia, vermiculita, casca de arroz carbonizada, casca de 
arroz queimada; xaxim, composto orgânico, argila expandida rígida, fibra de coco, serapi-
lheira, composto de lixo domiciliar urbano, espuma fenólica, entre outros.

Pensando nessas dificuldades de implementação de pesquisas relacionadas a essa 
espécie de palmeira, o trabalho teve o objetivo de avaliar a germinação e desenvolvimento 
de plântulas da Palmeira V. merrillii em diferentes substratos com a intenção de identificar 
em quais deles a planta expressa seu maior potencial de germinação e desenvolvimento 
vegetativo para produção de mudas.

MÉTODO

O trabalho foi realizado na casa de vegetação e viveiro de mudas do Instituto de Ciências 
Agrárias – ICA da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (CAMPUS – Belém), os 
frutos da palmeira V. merrillii foram colhidos maduros com a casca (epicarpo) vermelha, no 
município de Marituba, região metropolitana de Belém-PA no dia 01 de novembro de 2017, 
depois de retirar a polpa foram colocados para secar durante dois dias.

Para a avaliação da germinação das sementes da palmeira V. merrillii, utilizou-se qua-
tros tipos de substratos: TG1 – Tratamento de Germinação 1: vermiculita, TG2 – Tratamento 
de Germinação 2: areia lavada, TG3 – Tratamento de Germinação 3: areia lavada + serragem 
de madeira na proporção volumétrica de 1:3, TG4 – Tratamento de Germinação 4: vermicu-
lita envelhecida + fibra de coco envelhecida na proporção volumétrica de 1:1. Os substratos 
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foram colocados em bandejas de plástico furadas, e acondicionados na casa de vegetação. 
Semeada nas seguintes quantidades: TG1 (100 sementes), TG2 (100 sementes), TG3 (60 
sementes) e TG4 (60 sementes).

Para calcular o percentual de germinação das sementes, utilizou-se a metodologia 
proposta pelas Regras para Análise de Semente (Brasil, 1992) através da Equação 1.

            (1)

NG = número de sementes germinadas;
NT = número total de sementes que foram colocados para germinar.

Para obtenção do Índice de Velocidade de germinação (IVG) utilizou-se da metodologia 
recomendado por Maguire (1962) através da Equação 2:

           (2)

ni = número de semente germinados na i-ésima avaliação;
di = número de dia da i-ésima avaliação após a semeadura das sementes.

Os dados foram submetidos a análises de estatísticas descritivas com média, desvio 
padrão e teste de comparação de médias a 5% de probabilidade de erro.

Para a avaliação do desenvolvimento, foram selecionadas 90 mudas que, no dia 16 de 
dezembro de 2017, foram repicadas para o viveiro em recipientes de polietileno com tamanho 
15 cm de diâmetro x 25 cm de altura x 0,05 cm de espessura, contendo aproximadamente 
1,5 litros dos seguintes substratos nos respectivos tratamentos: TC1 – tratamento de cres-
cimento 1: areia lavada + terra preta na proporção volumétrica de 1:1 (testemunha); TC2 
– tratamento de crescimento 3: composto comercial contendo em sua composição calcário, 
esterco de galinha, esterco de caprino, fibra de coco, casca de arroz carbonizado e caroço 
de açaí carbonizado; TC3 – tratamento de crescimento 2: areia lavada + terra preta +húmus 
de minhoca na proporção volumétrica de 1:1:1.

Foram avaliadas as medidas de altura e diâmetro do caulículo em cm com auxílio de 
uma régua e um paquímetro. Essas medidas foram anotadas em planilha feita no programa 
Excel para acompanhar o crescimento da plântula.

O delineamento experimental utilizado foi bloco ao acaso com 3 tratamentos (TC1, 
TC2 e TC3) e com 3 repetições em cada bloco. Em cada tratamento, foram plantadas 30 
mudas divididas em três fileiras de 10 mudas, onde cada fileira era uma repetição. As mu-
das foram acondicionadas em um viveiro de aclimatação coberto com sombrite com 50% 
de filtragem de luz. As avaliações de crescimento de altura e diâmetro do caulículo foram 
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realizadas quinzenalmente. Os resultados obtidos foram submetidos à análise variância e 
teste de comparação de média (Turkey a 5% de probabilidade).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A germinação aconteceu a partir da emergência das plântulas. De acordo com os 
resultados obtidos, a germinação das sementes da palmeira V. merrillii obteve excelente 
resultado, pois apresentou em todos os tratamentos percentuais entre 96% e 100% de ger-
minação (Tabela 1). Isso se deve principalmente ao fato de o ponto certo da colheita dos 
frutos coincidirem com o ponto de maturação fisiológica, como também de outros fatores 
que influenciaram positivamente para o sucesso da germinação, como vitalidade, umidade, 
água, temperatura e substrato (MARCOS FILHO, 2005).

Tabela 1. Germinação dias após o semeio (DAS), porcentagem de Germinação (%G), Índice de Velocidade de Germinação 
(IVG) das sementes da palmeira Veitchia merrillii em diferentes tipos de substratos.

 DAS TG1 TG2 TG3 TG4

16 5 4 2 3

18 3 3 4 2

20 2 5 5 4

22 3 4 2 2

24 2 6 3 3

26 4 8 3 5

28 2 13 2 3

30 19 15 10 9

32 26 17 12 11

34 30 23 17 18

%G 96 98 100 100

IVG 0,8824 0,6765 0,5000 0,5294

Fonte: Próprio Autor.

Segundo Marcos Filho (2005), vitalidade refere-se à viabilidade das sementes, que 
dentro de certas condições, possam germinar. As sementes, quando colhidas maduras 
com todas as suas estruturas morfológicas e fisiológicas completamente desenvolvidas e 
preservadas, têm maior percentual de germinação. Para o autor, a maioria das sementes 
de várias espécies têm possibilidade de germinar antes de atingir a maturidade fisiológica, 
porém ele ressalta que os valores máximos de germinação geralmente coincidem com o 
período em que as sementes acumulam o máximo de matéria seca.

Longevidade é o período de tempo em que o embrião da semente se mantém vivo 
e, em se tratando de palmeira, que naturalmente tem semente recalcitrante, ou seja, baixo 
período de armazenamento das sementes, não pode ser armazenada por longo tempo de-
vido à perda de viabilidade da semente. O pouco tempo de intervalo, entre a colheita dos 
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frutos e a semeadura das sementes da palmeira V. merrillii, foi também um dos fatores que 
contribuiu para o sucesso da germinação (BROSCHAT 1994).

As sementes do TG1 obtiveram o maior Índice de Velocidade de Germinação (IVG) 
0,8824; seguida do TG2, 0,6765; TG4, 0,5294 e o menor foi TG3 de 0,5000. O maior IVG de 
0,8824 obtido no TG1 (Tabela 1) deve-se às condições intrínsecas da qualidade do substrato 
com a vantagem de possuir uma maior porosidade, melhor drenagem e melhor capacidade 
de trocas gasosas (UGARTE, 2008). Esse substrato fornece água e oxigênio em quantidades 
satisfatórias para o embrião da semente e, por isso, foi um dos fatores que contribuiu para 
que esse substrato obtivesse o maior índice de velocidade de emergência em comparação 
com os demais tratamentos que apresentados (MARTINS, 2012).

A germinação das sementes da palmeira V. merrillii, nos quatros tratamentos, ocorreu 
no intervalo de tempo de 16 a 34 dias, após a semeadura, com percentual de germinação, 
nos tratamentos (Tabela 1 %G) de TG1 96%; TG2 98%; TG3 100% e TG4 100%, com o 
percentual médio nos quatros tratamentos de 98,5% de germinação.

O tempo de germinação, apesar de variável de 16 a 34 dias, após a semeadura, pode 
ser considerado rápido, pois é um percentual de germinação alto, ao ser comparado com 
germinação de sementes de outras palmeiras. Estudando a emergência em diferentes es-
pécies de palmeiras, Broschat (1994); Maciel e Mogollón (1995) citado por Kobori (2006) 
verificaram que, para Livistona chinensis, a emergência teve início, na oitava semana, fina-
lizou, na 16ª semana, e apresentou 90% de emergência; para Chrysalidocarpus lutescens, 
iniciou, na sexta semana, e finalizou, na 13ª semana, com emergência de 87%; V. merrillii e 
Pritchardia pacífica iniciaram na sexta e oitava semanas, e finalizou, na 11ª e 15ª semanas, 
com 85% e 86% de emergência respectivamente; Roystonea oleracea teve início, na oitava 
semana, e finalizou, na 21ª semana, com 53% de emergência; Caryota rumphiana iniciou, 
na 15ª, e finalizou, na 35ª semana, com apenas 47% de emergência.

Esses valores de percentual e tempo de germinação, para emergência da palmei-
ra V. merrillii, encontrado por Broschat (1994), Maciel e Mogollón (1995) citado por Kobori 
(2006) que foi de 85% de germinação com início da emergência aos 42 dias e término aos 77 
dias, diferem-se completamente do encontrado, neste trabalho, no qual o início da germinação 
aconteceu 16 dias após a semeadura e o final da germinação aos 34 dias. Já o percentual 
médio dos quatro tratamentos foi de 98,5 % de germinação. Luz et al. (2008), estudando a 
germinação de Dypsis decaryi, não observaram diferença entre esses dois substratos areia 
e vermiculita. Já para sementes de pupunheira (Bactris gasipaes Kunth), Ledo et al.(2002), 
observou que areia proporcionou maior porcentagem de germinação quando comparado 
com vermiculita.
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No desenvolvimento, os valores médios encontrados para altura do crescimento da 
plântula de V. merrillii, no TC1, diferiram estatisticamente no Teste T, em função do tempo, 
em relação à altura plântula (Tabela 2). Aos 15 dias, quando foi realizada a 1ª mensuração, 
a altura média das plântulas era de 7,19 cm, enquanto que, aos 45 dias, a altura mensurada 
foi de 10,42 cm. Portanto pode-se verificar que houve crescimento, na altura, de 3,23 cm 
durante o intervalo de tempo de 30 dias.

Tabela 2. Valores médios do crescimento em altura e diâmetro de Veitchia merrillii, nos substratos, em função do tempo 
de avaliação. Letras semelhantes nas linhas não diferenciam estatisticamente no Teste T, teste realizado somente em 

função do tempo, individualmente em cada tratamento.

 
Parâmetro

Tempo (dias)
Tratamento

15 30 45

Altura (cm) 7,19 c 7,90 b 10,42 a
TC1

Diâmetro (cm) 0,39 c 0,43 b 0,47 a

Altura (cm) 7,13 c 8,39 b 12,86 a
TC2

Diâmetro (cm) 0,40 c 0,47 b 0,52 a

Altura (cm) 6,92 c 8,03 b 12,59 a
TC3

Diâmetro (cm) 0,39 c 0,48 b 0,50 a

Fonte: Próprio Autor.

Para o diâmetro do caulículo, no substrato TC1, em função do tempo de avaliação 
de 15, 30, e 45 dias, os resultados mostram que houve diferenças significativas dentro do 
tratamento (Tabela 2) aos 15 dias. Quando foi realizada a 1ª mensuração do diâmetro do 
caulículo, sua medida era de 0,39 cm e, aos 45 dias, passou para 0,47 cm.

Os valores médios encontrados, para altura do crescimento da plântula de V. merrillii, 
no substrato TC2, diferem estatisticamente, no Teste T, em função do tempo, em relação 
à altura de crescimento da plântula (Tabela 2). Aos 15 dias, quando foi realizada a 1ª men-
suração, a altura média das plântulas era de 7,13 cm enquanto que aos 45 dias a altura 
mensurada foi de 12,86 cm.

Para o diâmetro do caulículo, no substrato TC2, em função do tempo de avaliação de 
15, 30, e 45 dias, os resultados mostram que houve diferenças significativas de aumento 
dentro do tratamento (Tabela 2). Aos 15 dias, quando foi realizada a 1ª mensuração do diâ-
metro do coleto, sua medida era de 0,40 cm e, aos 45 dias, passou para 0,52 cm.

Os valores médios encontrados, para altura do crescimento da plântula de V. merrillii, 
no substrato TC3, diferiram estatisticamente, no Teste T, em função do tempo, em relação à 
altura de crescimento da plântula como mostra a Tabela 1. Aos 15 dias, quando foi realizada 
a 1ª mensuração, a altura média das plântulas era de 6,92 cm enquanto que aos 45 dias a 
altura mensurada foi de 12,59 cm.

Para o diâmetro do caulículo, no substrato TC3, em função do tempo de avaliação de 
15, 30, e 45 dias, os resultados mostram que houve diferenças significativas de aumento 
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do diâmetro em função do tempo dentro do tratamento (Tabela 2). Aos 15 dias, quando foi 
realizada a 1ª mensuração do diâmetro do caulículo, sua medida era de 0,39 cm e, aos 45 
dias, passou para 0,50 cm.

Os tratamentos TC2 e TC3 não diferem estatisticamente entre si, no crescimento, em 
relação à altura das plântulas no período de 45 dias, porém, eles apresentam diferenças sig-
nificativas para crescimento do caulículo das plântulas em relação a TC1 (Tabela 3), SILVA 
et al (2006) descreveu resultados semelhantes com a espécie Bactris gasipaes Kunth. na 
sua avaliação, mostrando que um substrato enriquecido com nutrientes, favorece o desen-
volvimento das plântulas de palmeiras.

Tabela 3. Valores médios do crescimento em altura e diâmetro de Veitchia merrillii, aos 45 dias, nos diferentes tratamentos. 
Letras semelhantes nas linhas não diferenciam estatisticamente no Teste T.

Parâmetro
Tratamento

Tempo (dias)
TC1 TC2 TC3

Altura (cm) 10,42 b 12,86 a 12,59 a
45

Diâmetro (cm) 0,47 b 0,52 a 0,50 a

Fonte: Próprio Autor.

Os tratamentos TC2 e TC3 não diferem estatisticamente entre si, no diâmetro do cau-
lículo das plântulas, em relação ao tempo de 45 dias, com 0,52 e 0,50 cm respectivamente, 
entretanto, os dois tratamentos apresentaram diferença significativa, em relação a testemunha 
TC1, que apresentou diâmetro médio de 0,47 cm (Tabela 3).

Os tratamentos com substrato comercial (TC2) e Terra Preta + Areia Lavada + Húmus 
de minhoca (TC3) não diferem estatisticamente entre si para variáveis morfológicas avaliadas 
(crescimento em altura e diâmetro do caulículo), em relação ao tempo de 15, 30 e 45 dias 
avaliadas, porém os dois apresentam diferença significativa em todas as variáveis morfo-
lógicas, em relação ao tratamento Terra Preta + Areia Lavada (TC1), no período avaliado.

Os maiores crescimentos em altura e diâmetro do caulículo, aos 45 dias após a repica-
gem, para os recipientes, foram observados em plântulas cultivadas no substrato comercial 
(TC2), seguido do substrato (TC3), que tiveram valores quase semelhantes entre si (Tabela 
2), entretanto os dois substratos não diferem estatisticamente. Isso está, provavelmente, re-
lacionado ao fato de o substrato (TC2) e substrato (TC3) terem nutrientes mais prontamente 
disponíveis, apresentando melhor estruturação e retenção de umidade. O menor desenvol-
vimento foi no substrato TC1, esse menor crescimento em altura e diâmetro, possivelmente, 
está relacionado à baixa disponibilidade de nutrientes e de retenção de umidade.

Resultados semelhantes foram registrados por Charlo et al. (2006), ao avaliar vários 
tipos de substratos para determinar o mais adequado para a germinação e crescimento inicial 
de plântulas de Archontophoenix alexandrae. Nessa pesquisa, os autores encontraram os 
melhores resultados com os substratos Plantmax® para germinação e para o crescimento 
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inicial das plântulas no substrato de terra + areia + esterco e Plantmax® e o menor desen-
volvimento, para esses parâmetros, com o substrato de areia. Isso está relacionado, pos-
sivelmente, com a falta de nutrientes e com baixa retenção de umidade desse substrato.

Apesar da deficiência de nutrientes na areia, Pinã-Rodrigues et al. (1993) afirmam que 
a areia é o substrato mais adequado para a realização de testes de aferição da germinação, 
quando se deseja efetuar comparação com outros substratos, uma vez que, com o uso da 
areia, obtêm-se, em geral, melhores resultados de germinação.

Desta maneira, a escolha do substrato ideal para o desenvolvimento de mudas de pal-
meira V. merrillii irá depender da capacidade que o mesmo tem para disponibilizar nutrientes 
e água às plantas durante as fases de germinação e desenvolvimento das mesmas.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir, neste trabalho, que a germinação das sementes da palmeira V. mer-
rillii teve excelente percentual de germinação com média de 98,5% em todos os tratamentos. 
Dentre os tratamentos, os maiores Índices de Velocidade de Germinação foram registrados 
na Vermiculita e Areia Lavada. Já no desenvolvimento das plântulas, o substrato comercial 
e composto de terra preta + areia lavada + húmus de minhocas foram os que apresenta-
ram maiores desenvolvimento tanto em altura quanto em diâmetro do caulículo da palmei-
ra V. merrillii , demonstrando a importância que o substrato tem no desenvolvimento inicial 
da espécie, por oferecem disponibilidade de nutrientes nos primeiros estágios que ajudam 
a produzir uma muda de melhor qualidade.
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Palavras-chave:  Phaseolus Lunatus ,  Manejo de Plantas Daninhas, Plantas Da-
ninhas, Zea Mays.

RESUMO

Objetivo: Avaliar o efeito da densidade de plantio de milho (Zea mays) consorciado 
com fava (Phaseolus lunatus) em área com infestação de plantas daninhas e sobre a 
produtividade de milho. Método: O experimento foi conduzido em delineamento blocos 
casualizado, com cinco tratamentos – densidade de plantio de milho (10.000, 15.000, 
20.000, 25.000, 30.000 plantas ha–1) e quatro repetições. A densidade de plantio da 
fava foi de 10.000 plantas ha–1. O número de plantas daninhas por parcela, número de 
grãos de milho por fileira, número de fileiras por espiga e produtividade de milho, foram 
avaliados aos 90 dias após a semeadura do milho. Resultados: Foram identificadas 
24 espécies de plantas daninhas, pertencentes às famílias: Poaceae, Portulacaceae e 
Commelinaceae. Quanto maior a densidade de semeadura das plantas de milho, me-
nor a infestação de plantas daninhas, número de grãos por fileira (~14 m²), fileiras por 
espiga de milho (~9) e produtividade de grãos (~80 kg ha–1). Conclusão: O aumento de 
densidade da semeadura de milho em consórcio com fava reduz a ocorrência de plantas 
daninhas na área, porém, diminui a produtividade de grãos.
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INTRODUÇÃO

O milho (Zea mays) pertence à família Poaceae, originário do México, é uma das 
principais culturas agrícolas do mundo e é cultivado em todo território brasileiro (CONAB, 
2021). O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho, atrás dos EUA e China, os 
quais produzem ~381 e 268 milhões de toneladas, respectivamente (FIESP,2021). O Centro-
Oeste brasileiro é a maior região produtora de milho (~56.836 mil toneladas). Enquanto que o 
nordeste brasileiro é a região com menor rendimento de grãos (8.804,6 mil toneladas). A es-
timativa da safra 2021/2022 é de ~118 milhões de toneladas de grãos. Isto representa um 
aumento de ~16% em relação à safra 2020/2021 (CONAB, 2021).

Um dos maiores desafios enfrentados pelos produtores de milho se refere às plantas 
daninhas cuja presença nas áreas agrícolas promove competição por fatores limitantes à 
produção como luz, água e nutrientes (GALON et at., 2020). Além de que, algumas espé-
cies podem ser hospedeiras de pragas e doenças (VOLPE et al.,2011). Dentre os métodos 
de controle de plantas daninhas, o aumento da densidade de plantio permite maximizar a 
interceptação da luz solar pela cultura e otimização do seu uso para formação de grãos 
(MARCHÃO et al., 2005). Contudo, foi observado redução de ~72% da biomassa de plantas 
espontâneas, quando teve aumento de cinco para sete plantas de milho por metro quadrado 
(MARÍN e WEINER, 2014).

Nas áreas de produção de milho, maior densidade de plantio e o consórcio (cobertura 
viva), são táticas de controle cultural de plantas daninhas comumente utilizadas nas lavou-
ras. Ademais, para implantação do consórcio, são recomendadas a adoção de culturas com 
morfologia diferente, ao exemplo de milho e leguminosas (i.e. soja, feijão, fava), pois pode 
ter aumento do rendimento de grãos (~1.000 kg ha–1 de milho) (VIEIRA e VIEIRA, 1996).

Aumentos na densidade populacional de diferentes espécies vegetais pode intensificar a 
competição entre elas e tornar rapidamente escassos os recursos existentes no meio. Ao re-
duzir o espaçamento entre as plantas de milho e consorciá-las com a fava, pode reduzir a 
infestação de plantas daninhas (TOURINO et al., 2002). Porém, se aumentar a competição 
intraespecífica, pode afetar negativamente o desenvolvimento e a produtividade do milho 
(BRACHTVOGEL et al., 2012).

Logo, a compreensão da capacidade competitiva do milho nestas condições e do po-
tencial do consórcio de milho-fava, para reduzir a infestação de plantas daninhas na área 
agrícola, faz-se necessário. Diante do exposto, o efeito da densidade de plantio de milho 
(Zea mays) consorciado com fava (Phaseolus lunatus L.) em área com infestação de plantas 
daninhas e sobre a produtividade de milho, foram avaliados.



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

510 511

MÉTODO

O estudo foi conduzido na fazenda experimental da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB, no período de 2017 a 2018, no muni-
cípio de Redenção, Estado do Ceará. A região é caracterizada como de clima tropical, com 
variações do quente úmido, quente sub-úmido e semiárido brando. A precipitação média 
anual é de 1062,0 mm, temperatura média variando de 26 a 28º C e a evaporação média 
anual é de 1.600 mm (IPECE, 2016).

O experimento foi conduzido em blocos casualizados, com cinco tratamentos – den-
sidade de semeadura do milho (10.000, 15.000, 20.000, 25.000 e 30.000 plantas ha–1) e 
quatro repetições. A densidade de plantio da fava foi de 10.000 plantas ha–1, em todos os 
tratamentos. Cada unidade experimental era composta por uma área de 16 m². A área ex-
perimental era destinada para produção de arroz de sequeiro, porém, antes da implantação 
do estudo, havia três anos que se encontrava em pousio.

Foram utilizadas sementes de milho e fava crioulos, obtidas com produtores da região 
do Maciço de Baturité, Estado do Ceará. Antes da semeadura, foi realizado o teste de ger-
minação e emergência das sementes. Foi realizado o preparo da área e marcação da área 
experimental, delimitando 16 m² por parcela. Posteriormente, a semeadura foi realizada de 
forma manual, tanto do milho quanto da fava em outubro de 2017. Aos 21 dias após a se-
meadura (DAS) foi realizado o desbaste das plantas, afim de manter a densidade de plantas, 
conforme os tratamentos.

Foram realizadas duas avaliações fitossociológicas, a primeira antes da semeadura de 
milho e da fava, e a segunda aos 30 DAS por parcela. Para isso, foi adotado o método do 
quadrado inventário de 0,25 m2 (SEVERINO et al, 2006), lançado por quatro vezes dentro 
de cada parcela. As plantas daninhas dentro do quadrado foram coletadas e identificadas, 
utilizando o manual de identificação e controle de plantas daninhas (LORENZI, 1994).

Aos 90 DAS foi realizada a colheita das espigas de milho, para isso 9 m² da região cen-
tral das parcelas (16 m²) foram consideradas como área útil. Após a colheita, a contagem do 
número de fileiras de grãos o número de grãos por espiga de milho, foram realizadas. Para 
correção da umidade das sementes para 13%, determinou-se a massa de 100 sementes 
em balança digital, com precisão de 0,001g. Posteriormente as sementes foram colocadas 
na estufa por 72 h a 105°C (NERY et al., 2004) e o grau de umidade foi determinado tendo 
como base as regras para análise de sementes (RAS) (BRASIL, 1992). Após, produtividade 
de grãos (kg ha–1) foi avaliada.

Os dados foram submetidos a análise de variância de 1 e 5 % de probabilidade 
(SISVAR 5.6, 2018). A análise de regressão foi realizada quando os fatores foram signifi-
cativos, usando o software SigmaPlot 10.0® (Systat Software, Inc., San Jose, EUA, www.

http://www.systatsoftware.com/
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systatsoftware.com). A escolha dos modelos foi baseada na sua significância e no coeficiente 
de determinação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A identificação de 24 espécies de plantas daninhas foi realizada, as quais perten-
cem as famílias Poaceae, Portulacaceae e Commelinaceae (Figura 1). Espécies da família 
Poaceae foram mais frequentes quando a densidade de plantio de milho foi menor (10.000 
plantas ha). Enquanto que, foi observada menor infestação por plantas Commelinaceae, 
independente da densidade de plantio de milho consorciado com fava. Algumas espécies 
das famílias Poaceae e Portulaceae possuem metabolismo do tipo C4, requerem um elevado 
índice de saturação luminosa, o que é prejudicado com o aumento da densidade de plan-
tio (SARMENTO et al., 2015). No entanto, as espécies de metabolismo C3, como plantas 
Commelenaceae, embora possam se adaptar ao ambiente com alta incidência luminosa, 
requerem baixos índices de saturação luminosa, sendo favorecidas em densidades de plantio 
maiores (SARMENTO et al., 2015).

Figura 1. Valores médios do número de indivíduos de plantas daninhas, identificadas por família em relação a densidade 
de plantio de milho.

 Fonte: Os autores.

O comportamento da densidade populacional das plantas daninhas foi linear, quanto 
menor a densidade de plantio de milho maior foi a densidade populacional das plantas infes-
tantes (Figura 2). A densidade populacional de plantas daninhas foi maior (~48 indivíduos) 
quando a densidade de plantio de milho era de 10.000 plantas ha–1.

http://www.systatsoftware.com/
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Figura 2. Valores médios da densidade de plantas daninhas em 0,5m² em relação a densidade de plantio de milho, 
Redenção, Ceará, 2018. 

Fonte: Os autores.

O comportamento da comunidade infestante é influenciado não só pelo manejo agrí-
cola, mas pela composição do banco de sementes do solo e das condições edafoclimáticas 
(SILVA et al., 2018). Logo, ressalta-se a importância de realizar a caracterização do banco 
de sementes do solo e a identificação das plantas daninhas. Esta identificação das espécies 
de plantas daninha é importante pois quando não manejadas de forma adequada podem 
competir com a cultura por vários fatores como água, luz e nutrientes, além de comprometer 
o crescimento, desenvolvimento da cultura e produtividade (FERREIRA et al., 2019).

A alta infestação por plantas da família Poaceae, uma das famílias de plantas daninhas 
de maior importância agrícola (DOMINSCHEK et al., 2019). Principalmente em áreas com 
menor densidade de plantio, pode estar relacionada não só ao ambiente com maior incidência 
de luz – o que favoreceu o seu estabelecimento, mas também ao histórico de manejo adotado 
na área (tratos culturais, adubação, culturas, sistema de cultivo, etc.) e da composição do 
banco de sementes do solo (CONCENÇO et al., 2011). No entanto, as espécies da família 
Poaceae também são conhecidas pela adaptabilidade e estabelecimento em ambientes di-
versos e são indivíduos que produzem elevada quantidade de diásporos, o que facilita sua 
disseminação e colonização em novas áreas (Lorenzi, 1994). Além disso, grande parte são 
plantas com metabolismo C4. Ambientes com alta incidência de luz favorecem o seu de-
senvolvimento (SARMENTO et al., 2015). Corroborando com isso, estudos fitossociológicos 
realizados em áreas de cultivo de milho e café orgânico, também foi observado dominância 
da infestação por plantas Poaceae (MACIEL et al., 2010; FERREIRA et al., 2019).

A densidade de plantio de milho influenciou o número de grãos por fileira na espiga, 
fileira de grãos na espiga e produtividade de grãos (Tabela 1). O adensamento das plantas 
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(30.000 plantas ha–1) associado a qualidade dos híbridos, condições edafoclimáticas, con-
sórcio, competição interespecífica e com as plantas daninhas, favoreceram a redução do 
número de grãos por espiga (Figura 3), fileiras de grãos por espiga (Figura 4) e decrésci-
mo da produtividade de grãos (Figura 5). Assim, a competição intensa entre híbridos de 
milho e plantas daninhas pode afetar negativamente o crescimento das plantas de milho 
(GALON et al., (2020).

Tabela 1. Análise de variância das variáveis nº de fileiras por espiga, nº de grãos por fileira e produtividade de grãos kg 
ha–1, Redenção, Ceará, 2018.

FV GL
Quadrado médio

Grãos/Fileira Fileira de grãos/Espiga Produtividade (kg ha–1)

Densidade 3 137,2* 1,3** 92859*

Resíduo 4 4,16 0,16 7784

C.V (%) 10,11 10,10 39,81

* significativo ao nível de 1% de probabilidade. 
** significativo ao nível de 5% de probabilidade.

Figura 3. Valores médios do número de grãos de milho por fileiras na espiga em relação a densidade de plantio de milho, 
Redenção, Ceará, 2018. 

Fonte: Os autores.
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Figura 4. Valores médios do número de fileiras de grãos na espiga de milho em relação a densidade de plantio de milho, 
Redenção, Ceará, 2018. 

Fonte: Os autores.

Figura 5. Valores médio da produtividade de grãos de milho (kg ha–¹) em relação a densidade de plantio de milho, 
Redenção, Ceará, 2018. 

Fonte: Os autores.

Apesar da infestação das plantas daninhas e dominância de plantas Poaceae, ocorreu 
maior produtividade de grãos (480 kg ha–1) em talhões com densidade de 10.000 plantas de 
milho ha–1 com diferença de ~83% em relação a áreas com densidade de plantio de 30.000 
plantas de milho ha–1. A produção de grãos por fileira (30), fileira de grãos por espira (11) foi 
maior em relação aos demais tratamentos. Como também foram observadas reduções do 
número de grãos por fileira e de fileiras por espiga de milho e da produtividade de grãos em 
cultivos com elevada densidade de plantas de milho (MARCHÃO et al., 2005).

Isto ressalta a importância do planejamento correto das atividades de implantação da 
cultura, mesmo que o consórcio (MECHI et al.,2018) e o aumento da densidade de plantio 
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da cultura (MARCHÃO et al., 2005) sejam recomendados como ferramentas de controle de 
plantas daninhas, se o espaçamento entre plantas e o manejo da cultura não são realiza-
dos de forma adequada, severas perdas da produção podem acontecer (RESENDE et al., 
2003). Vale ressaltar que, as sementes de milho e de fava devem ter boa qualidade genética 
e fitossanitária, além de serem recomendados para a região de plantio. Corroborando com 
isso, o rendimento de grãos foi influenciado pela densidade de plantas, mas o incremento 
da produtividade foi relacionado às características genéticas do híbrido de milho e das con-
dições edafoclimáticas (RESENDE et al.,2003).

CONCLUSÃO

O aumento da densidade da população de milho consorciado com fava reduz a infes-
tação de plantas daninhas, porém reduz a produtividade do milho.
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RESUMO

A produção de frutas e hortaliças pelos agricultores de pequenas propriedades em 
Tangará da Serra-MT, tem sido uma alternativa de renda. Desta forma, o objetivo do 
estudo foi obter uma visão sistêmica da produção, comercialização e consumo de frutas 
e hortaliças em Tangará da Serra – MT, visando o desenvolvimento de ferramentas 
digitais que possam auxiliar os agricultores. Os dados foram coletados em pesquisa 
direta, por meio de questionário estruturado, com perguntas abertas e fechadas, e va-
riáveis quantitativas e qualitativas. A população pesquisada foram 162 produtores e 383 
consumidores de frutas e hortaliças do município de Tangará da Serra-MT. Quanto ao 
perfil socioeconômico, 75% são proprietários, 32% tem idade entre 51 e 60 anos, 63% 
possuem somente ensino fundamental, 58% têm renda familiar igual ou superior de 4 
salários-mínimos e apenas 51 produtores recebem assistência técnica. A maioria das 
propriedades (62%) possui área de até 10 ha, 95% praticam o cultivo convencional de 
17 variedades de frutas e 37 tipos de hortaliças. Os canais de comercialização mais 
utilizados são as feiras livres e a venda direta para supermercados, comércio e outros, 
embora 59% utilizem apenas um canal. No perfil de consumo, 52% dos entrevistados 
consomem frutas e hortaliças diariamente, 68% gastam até R$ 50,00 por semana com 
estes produtos e o principal motivo de consumo é a preferência por alimentação sau-
dável. Os poucos canais de comercialização dificultam a ampliação das vendas e do 
mercado consumidor, sendo necessário o desenvolvimento de ferramentas digitais para 
resolver este problema.
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INTRODUÇÃO

A segurança alimentar, a nutrição e a agricultura sustentável representam um grande 
desafio das políticas internacionais dispostas na Agenda 2030, uma vez que, a produção de 
alimentos e a agricultura necessitam adotar sistemas alimentares mais modernos e produ-
tivos de modo a garantir a demanda de alimentação mundial ocasionada pelo crescimento 
da população (FAO, 2019).

Neste contexto, as frutas e hortaliças são fontes essenciais para uma alimentação 
saudável, além de grande importância econômica. As hortaliças ou olerícolas englobam 
a produção de culturas folhosas (alface e couve) raízes (cenoura e batata-baroa), bulbos 
(cebola e alho), tubérculos (batata) e frutos (tomate, berinjela, quiabo) e 60% (sessenta por 
cento) da sua produção é, geralmente, realizada em propriedades com menos de 10 (dez) 
hectares (PEREIRA, 2016) e na fruticultura, a Confederação da Agricultura e Pecuária - CNA, 
aponta o Brasil como o terceiro maior produtor mundial de frutas (CNA, 2019).

A olericultura e a fruticultura possuem elevada produtividade, obtendo entre 30 a 80 
toneladas por hectare/ano. Além disso, estão entre as atividades que mais geram trabalho 
no agronegócio, empregando 13 milhões de pessoas, criando uma média de 25 postos de 
trabalho a cada 10 hectares plantados de frutas e hortaliças, em uma área plantada de 5,1 
milhões de hectares, envolvendo 3,3 milhões de produtores (KIST et al., 2018), movimen-
tando valores superiores a R$ 40 bilhões por ano na fruticultura e na faixa de R$ 60 bilhões 
na olericultura, das quais de 3% a 5% são exportadas (KIST et al., 2018).

O mercado atacadista representa o principal canal de escoamento da produção de 
frutas e hortaliças, estimando-se que no Brasil 55% a 60% do volume de hortaliças é comer-
cializado pelas Centrais Estaduais de Abastecimento ou CEASA(s) sendo que nos últimos 5 
anos, as vendas dos CEASAS aumentaram cerca de 5% em volume, e em valor foi de 80%, 
demonstrando a valorização destes produtos pelo mercado consumidor, onde obtiveram uma 
receita apurada em 2018 superior a R$ 27 bilhões (KIST et al., 2018).

As redes de supermercados, também são representativas neste segmento de horti-
frúti, detendo mais de 50% da comercialização adquirida diretamente de produtores rurais 
e atacadistas especializados (MELO; VILELA, 2007). Além disso, os sacolões, quitandas, 
mercadinhos, mercearias e as feiras livres são canais considerados de pequeno varejo, muito 
utilizados por consumidores, principalmente daqueles que preferem comprar diretamente 
do produtor rural (TRENTO; SEPULCRI; MORIMOTO, 2011).

Em Mato Grosso, cerca de 90% das frutas e hortaliças são produzidas pela agricultura 
familiar e o Censo Agropecuário (2017) aponta como as principais frutas: abacaxi, melan-
cia, melão, banana, coco-da-baía, laranja, limão, mamão, manga, maracujá, tangerina e 
uva. Já a produção de hortaliças no Estado é mais significativa nos municípios localizados 



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

520 521

mais próximos a grandes centros consumidores (EMBRAPA, 2014). Em Tangará da Serra há 
predominância de pequenas propriedades rurais, ou seja, àquelas que possuem área entre 
01 e 04 módulos fiscais, comprovadamente trabalhada pela família (LEI 12.651/2012) e dados 
da Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER (2015) 
revelam que, em sua maioria, utilizam a horticultura como cultivo para obtenção de renda.

Embora grande parte da produção de frutas e hortaliças seja consumida pelo mercado 
interno e contribua para a segurança alimentar (CNA; ABRAFRUTAS, 2018), o setor também 
apresenta dificuldades como segmentação de mercado, baixa tecnologia de classificação, 
manuseio, armazenagem, perda pós-colheita, transporte e distribuição. Além disso, na venda 
da produção, a maioria dos agricultores sofrem redução dos preços de seus produtos por 
falta de conhecimento de mercado (TRENTO; SEPULCRI; MORIMOTO, 2011).

Considerando a relevância da produção de frutas e hortaliças, o objetivo geral da pes-
quisa foi obter um estudo sobre o perfil socioeconômico, produtivo e comercial dos produ-
tores de frutas e hortaliças de Tangará da Serra, visando o desenvolvimento de plataforma 
digital para comercialização de hortifrúti, contribuindo para o desenvolvimento do meio rural.

MÉTODO

Tipo de pesquisa e instrumento de coleta

A pesquisa é classificada como descritiva, tendo em vista que o seu objetivo princi-
pal foi a descrição de características de determinada população ou o estabelecimento de 
relação entre variáveis (GIL, 2010), além disso, considerada aplicada, uma vez que busca 
soluções para problemas existentes (JACOBSEN, 2009). Os dados de natureza primária 
foram coletados através de pesquisa direta, realizada por meio de questionário estruturado, 
com perguntas abertas e fechadas, que abordam um conjunto de variáveis qualitativas e 
quantitativas, as quais exploradas conjuntamente, ampliam as informações (FONSECA, 
2002). Já os dados secundários, foram obtidos através de pesquisa bibliográfica a artigos, 
instituições de pesquisa e órgãos governamentais.

Amostra e ferramentas de análise

A população pesquisada foram os produtores e consumidores de frutas e hortaliças 
do município de Tangará da Serra-MT, com população de estimada de 103.750 habitantes 
(IBGE, 2019) e localiza-se a uma latitude 14º37’10” sul e a uma longitude 57º29’25”, com 
11.565,976 km2. A zona rural do município é caracterizada pela predominância de pequenas 
propriedades rurais, as quais, utilizam a horticultura para obtenção de renda.
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Nesta pesquisa foi usada a amostragem probabilística aleatória e o tamanho da amostra 
para os produtores, teve como base, dados do censo agropecuário realizado pelo IBGE em 
2017 que registram 227 estabelecimentos agropecuários do grupo de atividade econômica 
horticultura e floricultura. Para os consumidores, utilizou-se quantidade de habitantes do 
município que é de 103.750 (IBGE, 2019). Para o cálculo de ambas as partes, foi utilizada 
equação de cálculo amostral, com nível de confiança de 95% e erro amostral de 5%, onde 
foram pesquisados 162 produtores e 383 consumidores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização das propriedades e da produção

Dos produtores e propriedades avaliadas, 75% são proprietários da terra, 19% arren-
datários e 7% ocupam áreas cedidas. Para Raza et al. (2019) a condição de proprietário 
da terra, torna o produtor mais propenso a inovação e a assumir riscos para obtenção de 
melhores resultados na produção.

As propriedades com até 10 ha representam 62% do total avaliado e acima de 10 ha 
são 38% (Figura 1). Entretanto, excetuando-se uma delas que possui 200 ha, o restante tem 
no máximo até 61,50 ha, sendo classificadas, como pequena propriedade rural de acordo 
com a Lei nº 12.651/2012. Um estudo realizado pela CNA (2018) sobre produção, manejo, 
perfil do produtor e geração de mão de obra no campo, detectou que o cultivo de frutas 
representa 90% das propriedades com área média de cultivo de até 10 hectares e nas hor-
taliças, áreas com essa mesma metragem representam 72%. Tais resultados demonstram 
que Tangará da Serra-MT segue o padrão tradicional brasileiro de produção de frutas e 
hortaliças em pequenas áreas.

Figura 1. Número de propriedades por classe de tamanho (área em hectares) amostradas na Região de Tangará da Serra 
– MT, 2020.

Fonte: Autor
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A maioria das propriedades estão localizadas próximas à cidade, sendo que os lugares 
mais distantes são os assentamentos Nossa Senhora Aparecida (56 km), Antônio Conselheiro 
(30,5 km), Vale do Sol II – Bezerro Vermelho (16,8 km) e Vale do Sol I (14 km). Desta forma, 
pode-se notar a existência do chamado “cinturão verde” de frutas e hortaliças no município 
de Tangará da Serra. A proximidade da cidade pode ajudar a garantir melhores condições 
de transporte e produtos mais frescos com maior qualidade.

Em relação às culturas exploradas, 18% produzem somente frutas, 41% hortaliças 
e também 41% exploram tanto o cultivo de frutas quanto as hortaliças. A diversificação 
das atividades produtivas pode garantir o equilíbrio econômico durante as oscilações de 
produção e de mercado (SILVA; VIANA, 2013). Foram observadas 17 espécies de frutas 
produzidas (Tabela 1), sendo que o maior número de produtores (39) cultiva banana, segui-
do pelo limão (36), abacaxi (30) e maracujá (13). O município de Tangará da Serra segue 
uma tendência nacional, onde no Brasil a banana é a fruteira mais cultivada (ANUÁRIO 
BRASILEIRO DE HORTI&FRUTI, 2019).

Tabela 1. Número de produtores por espécie de fruta produzida em Tangará da Serra-MT, 2020.

Frutas Nº produtores Frutas Nº produtores

Amora 1 Laranja 7

Morango 1 Melancia 8

Melão 2 Abacate 10

Pitaia 2 Mamão 10

Goiaba 5 Maracujá 13

Ponkan 5 Abacaxi 30

Manga 6 Limão 36

Acerola 7 Banana 39

Coco 7

Fonte: Autor

Nas hortaliças, são produzidas 37 espécies, onde o quiabo (58), mandioca (57), abóbora 
(42), pepino (35) e alface (35) são as que possuem o maior número de produtores (Tabela 
2). A diversidade de espécies produzidas favorece a segurança alimentar local, reduzindo 
a dependência de produtos de outras regiões do país.
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Tabela 2. Número de produtores por espécie de hortaliça produzida, Tangará da Serra-MT, 2020.

Hortaliça Nº produtores Hortaliça Nº produtores

Acelga 1 Berinjela 13

Chuchu 1 Maxixe 15

Mostarda 1 Pimentão 15

Espinafre 2 Tomate 15

Amendoim 3 Pimenta 19

Cará 3 Abobrinha 24

Chicória 3 Almeirão 27

Repolho 3 Couve 28

Inhame 4 Milho 29

Agrião 5 Rúcula 30

Beterraba 6 Cheiro verde 32

Cenoura 6 Jiló 33

Hortelã 6 Alface 35

Pimenta de cheiro 6 Pepino 35

Rabanete 6 Abóbora 42

Brócolis 7 Mandioca 57

Couve flor 8 Quiabo 58

Vagem 8 Berinjela 13

Batata-doce 9 Maxixe 15

Tomate cereja 10 Pimentão 15

Fonte: Autor

Perfil socioeconômico dos produtores de frutas e hortaliças

Do total de entrevistados, 32% possuem idade entre 51 e 60 anos, 26% entre 41 e 50 
anos, e 20% estão acima de 60 anos, demonstrando que somente 22% deles possuem idade 
entre 18 e 40 anos (Tabela 3). Tais dados se assemelham à estudos do IPEA (2018), que 
baseado na evolução dos dados dos Censos Agropecuários de 2006 e 2017, afirma que está 
ocorrendo um envelhecimento da população rural, uma vez que se nota um elevado núme-
ro dos produtores que dirigem o estabelecimento com idade superior a 45 anos de idade. 
Esse envelhecimento decorre do deslocamento dos jovens para centros urbanos, devido 
a redução da demanda por mão-de-obra nas unidades agrícolas familiares decorrentes da 
modernização e evolução tecnológica (AIRES; SALAMONI, 2013).

Tabela 3. Sexo e idade dos produtores

Idade Masculino Feminino Total %

18-20 3 0 3 2

21-30 7 1 8 5

31-40 21 4 24 15

41-50 27 15 42 26

51-60 44 7 51 32

Acima de 60 25 8 33 20

Total Geral 127 35 162 100

Fonte: Autor
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Quanto ao gênero, 78% dos entrevistados são homens e 22% são mulheres (Tabela 
3). A mensuração da contribuição econômica do trabalho da mulher no campo se torna 
uma tarefa difícil, uma vez que as atividades domésticas acabam se confundindo com o 
trabalho doméstico (HERRERA, 2013). Entretanto, a presença da mulher em funções de 
decisão nos estabelecimentos rurais, triplicou nos últimos 4 anos, passou de 10% para 
31% (AMBRA, 2017).

Quanto aos filhos, 12% dos produtores de frutas e hortaliças não tem filhos e, dos 
142 produtores que tem filhos, a maioria deles (62%) possuem entre 1 a 2 filhos, 38% tem 
3 filhos e 14% mais de 4, seguindo, portanto, a média nacional. A taxa de fecundidade no 
Brasil desacelerou nos anos 2000, atingindo média de 1,7 filhos por mulher de 2010 a 2015, 
ficando abaixo do valor de reposição populacional, que é de 2,1 filhos por mulher (UNFPA, 
2018). Além da taxa de fecundidade, esta redução do número de membros domiciliares se 
deve ainda, as mudanças ocorridas na estrutura da família e ao êxodo dos membros do do 
micílio (BUAINAIN; MAIA, 2015).

O trabalho no estabelecimento rural é realizado, na maioria (80%), pelos próprios pro-
dutores e pela sua família, 13% alegaram que além da família possuem mais 1 funcionário, 
e destaque para uma propriedade que gera 23 empregos, sendo que somente 5 produtores 
formalizaram as contratações. Desta forma, se pode verificar que a produção de frutas e 
hortaliças no município se caracteriza como agricultora familiar já que atende aos requisitos 
da Lei nº 11.326/2006 quanto a utilização de mão-de-obra de pessoas da família que laboram 
nas propriedades, sendo que 49% dos entrevistados tem 2 pessoas da família que trabalham 
na propriedade e 29% tem apenas o produtor como trabalhador do campo.

A maioria dos produtores de frutas e hortaliças de Tangará da Serra possui baixa es-
colaridade, em que 63% possuem somente o ensino fundamental, destes, 46% incomple-
tos. Os que possuem ensino médio completo somam 28%, e nível superior completo é de 
9%. O grau de escolaridade dos produtores rurais brasileiros é considerado baixo, haja vista 
que aproximadamente 70% têm no máximo ensino fundamental e apenas 2% com ensino 
superior, entretanto, este resultado apresentou melhora de 5 pontos percentuais no período 
de 2015 a 2018 (SEBRAE, 2020).

Para análise da relação idade/escolaridade, em Tangará da Serra-MT, a menor escola-
ridade está na faixa de 51-60, seguido pela faixa acima de 60 anos e de 41-50 anos, sendo 
a de maior escolaridade a faixa de 31-40 anos (Figura 2). Os produtores brasileiros que têm 
acima de 65 anos apresentam a menor escolaridade, seguido pela faixa de 45-55 anos e 
depois pelos de 55-65 anos, entretanto, também é nesta faixa (55-65 anos) que se encontram 
o maior número dos que possuem ensino superior (IBGE, 2017). A baixa escolaridade e a 
idade avançada contribuem para que os 60% dos produtores não realizarem nenhum tipo 
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de controle financeiro da sua propriedade, já que 56% deles possuem somente o ensino 
fundamental incompleto. Além disso, daqueles que alegaram que não utilizariam nenhuma 
ferramenta digital para auxiliar no gerenciamento financeiro 54% também possuem ensino 
fundamental incompleto.

Figura 2. Relação idade/escolaridade dos produtores de frutas e hortaliças em Tangará da Serra-MT.

 Fonte: Autor

Quanto ao acesso à assistência técnica, apenas 31% dos produtores são assistidos, 
sendo que 9% consideram insatisfatória. Da maioria (69%) que não recebem assistência 
68% gostariam de receber. Embora o Órgão de Assistência Técnica e Extensão Rural – 
ATER abrangem 95% do território nacional, contudo, devido às condições estruturais o 
atendimento é restrito a apenas um terço dos agricultores brasileiros (SCHOLZ, 2014). Tal 
afirmação é percebida no Censo de 2017, no qual se identificou que, no Brasil 80,10% dos 
estabelecimentos rurais não recebem assistência técnica, em Mato Grosso 81,50% e em 
Tangará da Serra, 81,09% também não recebem assistência técnica, ou seja, a média das 
três unidades da federação é de que 80% que não possuem assistência (IBGE, 2017).

A renda é um fator determinante para se conhecer o perfil econômico dos produtores e 
a sua condição de vida, nesta perspectiva, constatou-se que 60% dos produtores possuem 
alguma atividade que complementa a renda da família além da comercialização das frutas 
e hortaliças. Dos 97 produtores que responderam possuir outras fontes de renda fora da 
propriedade, 21% tem outro trabalho, 12% o cônjuge trabalha fora, 12% possui rendas pro-
venientes de aluguel, 44% alegaram ter benefício de aposentadoria na renda complementar, 
e os outros 11% se referem às atividades diversas. Para esta variável, somente 2% possuem 
renda familiar de um salário-mínimo, 23% até dois salários-mínimos e 58% possuem renda 
igual ou superior à quatro salários-mínimos (Tabela 4).
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Tabela 4. Renda familiar dos produtores de frutas e hortaliças

Renda Familiar (salário mínimo) N º produtores %

1 3 2

2 37 23

3 28 17

Acima de 4 92 58

Fonte: Autor

Dados do IBGE (2019) dispõem que mais da metade dos brasileiros (57,6%) pos-
suíam rendimentos domiciliares per capita, em 2018, iguais ou inferiores ao valor do salá-
rio-mínimo, devido à crise econômica do período de 2015 e 2016, que teve recuperação 
somente em 2018, portanto os produtores de hortifrúti tangaraenses possuem renda superior 
à média nacional.

Canais de comercialização

Os canais de comercialização são definidos por Trento (2011), como os vários espaços 
e oportunidades nos quais se praticam atividades comerciais, desde locais até internacio-
nais, podendo ser o fator de desenvolvimento para efetiva participação no mercado. Dos 
entrevistados, 65% comercializam seus produtos nas feiras livres, sendo este o canal mais 
utilizado pelos produtores (Tabela 5).

Tanto a venda em feiras livres, quanto a venda direta para o consumidor (31%) possi-
bilita ao agricultor obter maior lucratividade, uma vez que os preços praticados podem ser 
melhores e ainda não há a interveniência de atravessadores (GOMES; GOMES; PADOVAN, 
2015). Outro canal bem utilizado é a venda direta para centros de comercialização, super-
mercados, comércios e outros (47%). As redes de supermercados são responsáveis por 
mais de 50% da comercialização de frutas e hortaliças, tendo em vista, que deixaram de 
utilizar os sistemas de suprimentos através das centrais de abastecimento e passaram a 
efetuar as compras diretamente dos produtores.

Tabela 5. Canais de comercialização utilizados pelos produtores de frutas e hortaliças em Tangará da Serra-MT, 2020.

Canais de comercialização Sim (%) Não (%)

Feira livre 65 35

Centro de comercialização/supermercados, comércio e outros 47 53

Venda direta para o consumidor final 31 69

PNAE 6 94

Cooperativa da região 1 99

Venda direta na beira da estrada 1 99

Fonte: Autor
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE é uma política pública voltada 
para a aquisição de produtos da agricultura familiar, neste contexto se pode observar baixa 
participação dos produtores neste mercado do governo. A falta de informação sobre o progra-
ma, bem como demandas de logística, burocracia/documentação, capacitação e assistência 
técnica, reforçam a necessidade de melhorar a comunicação entre os atores envolvidos 
(SILVA et al., 2013). Além disso, 59% deles, utilizam apenas um canal de comercialização, 
continuando a venda em feira livre como o preferido pelos produtores. A comercialização de 
frutas e hortaliças é prejudicada devido aos poucos canais para venda, desta forma, novas 
opções poderiam buscar melhor remuneração e satisfação dos produtores e consumidores 
(DEIMLING et al., 2015). Este tipo de comercialização restringe a exposição e o acesso 
aos produtos, entretanto a adoção de inovação tecnológica como o uso de aplicativo para a 
divulgação e comercialização dos produtos pode dinamizar o processo (LIMA et al., 2018).

Em relação a quantidade produzida de frutas e hortaliças, 67% dos produtores dis-
seram que fornecem somente para mercado de varejo, 2% para o mercado atacadista e 
31% produzem quantidade suficiente para atender tanto o varejo como atacado. Embora, 
sejam utilizados canais de comercialização (Tabela 5), 56% dos produtores disseram que 
não conseguem vender toda a sua produção e a maioria deles (58%) têm perda aproximada 
entre 10% a 20% dos seus produtos. Há dificuldade de se estimar os prejuízos exatos decor-
rentes dos desperdícios de frutas e hortaliças, mas que as perdas pós-colheita de produtos 
hortícolas se situam em torno de 30 a 45%, e continuam sendo um problema recorrente 
e relevante (HENZ, 2017). O Instituto Brasileiro de Horticultura (IBRAHORT, 2019) estima 
que no processo de cultivo e o pós-colheita, as perdas de hortaliças possam representar 
até 55% de toda a produção, e que 20% seja dentro da propriedade durante a produção e 
os outros 35% se referem às práticas de pós-colheita.

Dentre as dificuldades de comercialização citadas pelos produtores pesquisados, estão 
transporte e distância da propriedade até o ponto de venda, tendo em vista a localização dos 
assentamentos e comunidades. Considerando a distância de assentamentos, há necessi-
dade de condições de transporte adequadas à produção, estradas em condições de tráfego 
de forma a viabilizar o escoamento dos produtos (GOMES; GOMES; PADOVAN, 2015). 
Também foi citada a falta de consumidores e localização do comprador, para o incremento 
o mercado consumidor, há a necessidade de articulação entre entidades governamentais, 
civis e setor privado convertido para a saúde da população (MELO; VILELA, 2007). Outras 
dificuldades mencionadas foram: a concorrência dos supermercados que trazem hortifrúti 
de outros estados; a sazonalidade que causa grande oferta de determinados produtos em 
épocas específicas, consequentemente baixando os preços; questões de manejo, controle 



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

528 529

de pragas e doenças, falta de assistência técnica e mão-de-obra; falta de incentivo do poder 
público e preços.

Mesmo diante de toda a importância da horticultura, que vai desde a segurança ali-
mentar até a geração de renda, as cadeias produtivas ainda precisam de maior especializa-
ção de mão-de-obra, pesquisa e reestruturação dos sistemas produtivos (MELO; VILELA, 
2007), esses desafios se referem ao consumo de insumos agrícolas, produção, distribuição 
e consumo, na melhor organização empresarial dos produtores rurais nos aspectos de co-
nhecimento, tecnologia, programas de promoção e marketing e ainda fortalecer a pesquisa e 
extensão rural como ferramentas de promoção da melhoria da cadeia produtiva (CNA, 2017).

Para Okello et al. (2012) os pequenos agricultores apresentam desvantagens de co-
mercialização devido ao baixo volume produzido, atuação limitada em mercados locais e 
localização geográfica. Neste contexto, uma plataforma digital pode se tornar uma loja aberta 
na internet com funcionamento vinte e quatro horas por dia, oferecendo maiores oportuni-
dades de venda, ampliando o marketing para novos mercados externos (nacionais e até 
internacionais) o que pode aumentar o lucro (KIZILASLAN; UNAL, 2014).

Perfil de consumo de frutas e hortaliças

O consumo de frutas e hortaliças em Tangará da Serra é realizado diariamente por 
52% dos consumidores, 34% consomem duas ou mais vezes na semana e somente 1% 
alegaram não consumir nenhum tipo. A maioria dos entrevistados (56%) se encontram na 
faixa etária compreendida entre 21 a 40 anos, seguido de 41 a 60 anos (37%), podendo 
considerar que os consumidores são relativamente jovens. A população que possui entre 
18 e 38 anos, é uma tendência do consumo de frutas e hortaliças, tendo em vista, que per-
tencem à geração Millennials, que valorizam a qualidade do alimento e buscam qualidade 
de vida (HORTIFRUTI BRASIL, 2018).

Entretanto, quando analisados a relação de frequência de consumo com a idade, a 
faixa de 41 a 60 anos apresenta maior representatividade (52%) do que a faixa de 21 a 40 
anos (43%). Ao comparar a escolaridade com a frequência de consumo, se tem que 54% 
daqueles que consomem diariamente frutas e hortaliças, possuem ensino superior completo, 
13% tem ensino superior incompleto e 5% estão cursando o ensino superior, somente 7% 
tem ensino fundamental incompleto.

De acordo com análise efetuada por Silva (2015), o aumento da escolaridade está 
diretamente associado ao consumo de frutas e hortaliças, sendo que para cada aumento 
de um ano de estudo a prevalência de adequação da ingestão destes alimentos aumen-
ta em 36%. No Brasil, a frequência de consumo regular de frutas e hortaliças em 2018 
foi de 33,9%, obtendo um crescimento de 15,5% no período de 2008-2018, e conforme 
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Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 
Telefônico (2018) esta frequência tendeu a aumentar com a idade e com o nível de escola-
ridade (BRASIL, 2018).

A renda pode interferir diretamente na aquisição e consequentemente no consumo de 
frutas e hortaliças. Do total de entrevistados, 35% tem renda familiar acima de 4 salários-mí-
nimos, 40% de 2 a 3 salários-mínimos, 13% de 4 salários e 12% de até um salário-mínimo. 
Para uma correlação entre frequência de consumo e renda, 47% daqueles que tem frequência 
diária tem renda superior a 4 salários-mínimos. O estudo de Mendes e Catão (2010) que 
analisou a associação entre as variáveis socioeconômicas e a ingestão adequada de frutas 
e vegetais, afirmou que o patrimônio da família, e o poder de compra são relevantes para 
determinar o consumo desses alimentos, quanto maior a renda, maior o consumo.

Identificou-se ainda que 68% dos consumidores gastam até R$ 50,00 (cinquenta reais) 
por semana com a compra de frutas e hortaliças, 17% até R$ 100,00 (cem reais) e 14% mais 
de R$ 100,00 (cem reais) por semana, tendo a maioria deles (322) alegado que o consumo 
se deve principalmente pela preferência de alimentação saudável, 34 pelo sabor e 25 por 
preferir alimentos com base vegetal.

Para a aquisição dos produtos, 30% preferem comprar frutas e hortaliças nas feiras 
livres e 34% em supermercados e similares. Nota-se pouca margem percentual entre a 
preferência de local de compra dos consumidores. Para Melo e Vilela (2007), as redes de 
supermercados são representativas neste segmento de hortifrúti, que detém mais de 50% 
da comercialização.

Em pesquisa realizada pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA, 
2011), demonstra que apenas 18% dos brasileiros consomem a quantidade recomendada 
pela OMS. Diante deste cenário, foi questionado junto aos consumidores de frutas e hortaliças 
de Tangará da Serra, quais as maiores dificuldades para aquisição destes produtos. Os mo-
tivos mais citados foram: dias e horários da feira (124); distância da residência e preço (ci-
tados 77 vezes cada um), seguidos pela variedade (49) e má qualidade dos produtos (44). 
Vale observar que os consumidores puderam citar mais de uma opção. Para Santos et al. 
(2017), é de grande importância que se busque um maior conhecimento sobre os fatores 
que dificultam ou facilitam a adoção de hábitos alimentares saudáveis, inclusive para que 
intervenções mais efetivas possam ser elaboradas para promovê-los.

Preço acessível, mudança de hábitos alimentares, maior facilidade de acesso ao ponto 
de venda e indicação de médicos e nutricionistas são condições apontadas pelos entrevis-
tados da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Agricultura (CNA, 2011) sobre 
o consumo, como estratégias para o aumento do consumo de frutas, legumes e verduras.
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Quanto ao consumo de frutas, foi solicitado que os consumidores citassem as três que 
mais consomem. Ao total foram citadas 26 frutas, sendo que as mais consumidas foram: 
banana, maçã e laranja. Resultado semelhante ao divulgado na pesquisa da CNA (2011) 
sobre o consumo de frutas e hortaliças que no caso das frutas, as preferidas foram banana 
(90%), maçã (74%) e laranja (73%).

Para as hortaliças, dentre as 27 citadas, as três mais consumidas em Tangará da Serra 
são alface, tomate e couve, também semelhante à preferência encontrada pela pesquisa da 
CNA (2011), que foram cenoura (81%), alface (79%) e tomate (75%), que dispõe ainda, que 
o consumo de frutas e hortaliças é um hábito saudável e que previne doenças.

Para 79% dos consumidores, o acesso facilitado para a compra de frutas e hortaliças 
através de uma ferramenta digital seria um diferencial para a comercialização destes pro-
dutos e 74% utilizariam algum tipo de ferramenta digital ou aplicativo para a aquisição de 
frutas e hortaliças. A busca crescente da satisfação do consumidor pode trazer benefícios 
à todos os agentes envolvidos no agronegócio de hortaliças, tornando as atividades mais 
dinâmicas, eficientes e lucrativas (VILELA; MACEDO, 2000).

CONCLUSÃO

A produção de hortifrúti no município de Tangará da Serra-MT tem papel fundamental 
na geração de emprego e renda, haja visto que a maioria das propriedades possuem áreas 
de até 10 ha com mão de obra familiar. Entretanto, apresenta fragilidades como carência 
de assistência técnica, métodos de controle e gerenciamento tanto financeiro como de pro-
dução, transporte, perdas pós-colheita, falta de divulgação dos produtos. Os poucos canais 
de comercialização dificultam a ampliação das vendas e do mercado consumidor. Desta 
forma, o fortalecimento da cadeia produtiva de frutas e hortaliças poderia ser alavancado 
através da utilização de tecnologias de informação e comunicação, com o uso de ferramen-
tas digitais para comercialização, uma oportunidade para consumidores, de efetuar suas 
compras de alimentação saudável, direto do produtor valorizando a produção local com 
comodidade e agilidade.
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RESUMO

Para refletir a agricultura praticada na Amazônia e a dinâmica do trabalho que o homem 
exerce nos agroecossistemas da região, é preciso se inserir no ambiente onde os sujeitos 
do campo atuam. Nesse âmbito, o objetivo deste trabalho foi realizar uma breve reflexão 
sobre a agricultura exercida em uma propriedade agrícola no município de Capitão Poço/
PA, tendo como fundamento o desenvolvimento sustentável. O estudo foi realiza no pe-
ríodo de 03 a 10 de abril de 2017, em uma propriedade agrícola localizada no município 
de Capitão Poço/PA situado no Ramal Bela Vista. As metodologias aplicadas foram a 
caminhada transversal, entrevista semiestruturada, observação participante, registro 
fotográfico, coleta de pontos de GPS. A agricultura praticada no agroecossistema não é 
familiar, assim como, as relações de trabalho e mão-de-obra exercida. Essa combina-
ção para o proprietário representa um avanço na forma de trabalho e funcionamento do 
estabelecimento agrícola. O sistema de produção em monocultivo e uso de agrotóxicos 
representa para o meio ambiente consequências negativas no presente e no futuro, tanto 
para economia como para sociedade.



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

536 537

INTRODUÇÃO

Para refletir a agricultura praticada na Amazônia e a dinâmica do trabalho que o homem 
exerce nos agroecossistemas da região, é preciso se inserir no ambiente onde os sujeitos do 
campo atuam. Segundo Altieri (2000), para se obter a compreensão dos agroecossistemas 
é necessário ter em mente sua sustentabilidade, pois “a agricultura é afetada pela evolução 
dos sistemas socioeconômicos e naturais. Essa evolução ocorre a partir que homem explora 
o meio através do seu trabalho modificando o seu habitat, onde usam técnicas que acarretam 
perturbação no ecossistema gerando a modificação do mesmo.

De acordo com Vargas (2012), as modificações dos ecossistemas tiveram início quan-
do a humanidade aprendeu a tomar posse do habitat de outras espécies, desmatando as 
florestas, fazendo uso de tecnologias para o preparo de grandes áreas para fins agrícolas, 
consumindo bens e serviços, visando apenas o lucro e seu crescimento pessoal.

Nesse sentido, para entender as ações de trabalho do homem amazônico e suas mo-
dificações no ecossistema, a vivência no campo é de grande relevância, pois possibilita a 
compreensão da dinâmica de trabalho no campo exercida pelos agricultores.

Assim, compreender agricultura praticada no município de Capitão Poço que surgiu na 
década de 60 em 26 de dezembro de 1961. O surgimento ocorreu com as frentes pioneiras 
implementadas pelo Governo Federal que recebeu várias famílias vindas do Nordeste, e de 
outras cidades do estado, sob influência da rodovia Belém-Brasília. Este se tornou município 
mediante a publicação da lei estadual nº 2460 em 25 de março de 1962 (TAVARES et al., 
2016). A base da economia do município é centrada nas atividades agrícolas, pecuária e 
extração madeireira. As culturas principais culturas cultivadas no município são a laranja 
(Citrus sinensis L. Osbeck) e limão (Citrus limon L. Burmann f).

Nesse contexto, refletir a agricultura praticada em uma propriedade localizada nesse 
município e compreender como o proprietário exerce seu trabalho é extremamente relevante. 
Nesse âmbito, o objetivo deste trabalho foi realizar uma breve reflexão sobre a agricultura 
exercida em uma propriedade agrícola, no município de Capitão Poço/PA, tendo como fun-
damento o desenvolvimento sustentável.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

O estudo foi realizado de 03 a 10 de abril de 2017, em uma propriedade agrícola loca-
lizada no ramal Bela Vista, situado no município de Capitão Poço/PA (Figura 1). O municí-
pio está localizado no estado do Pará, mesorregião nordeste paraense, e microrregião do 
Guamá. Abrange uma área de 2.899.553 km2 nas coordenadas geográficas 01° 30’ e 2° 35 
de latitude Sul, 46° 49 de longitude Oeste de Greenwich. Tem 2.463 km² de superfície, com 
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topografia plana (PACHECO; BASTO, 2001). Possui uma população de 51.893, com uma 
densidade demográfica de 1.7 90 hab/km² (IBGE, 2010).

Figura 1. Mapa de localização da propriedade

Apresenta clima quente e úmido, enquadrando-se nos tipos climáticos Ami, da classi-
ficação de Kôppen, caracterizado como chuvoso, entretanto, apresenta curta estação seca; 
B2rAa, da classificação de Thornthwaite, úmido com ocorrência de pequena deficiência 
hídrica. Ambos significam clima tropical com ausência de ocorrência de inverno estacio-
nal (BASTOS, 1990

A paisagem florística é composta por vegetação secundária denominada capoeira, 
que se encontra em diferentes fases de desenvolvimento, associados aos sistemas agros-
silvopastoris. Além das capoeiras, ainda podem ser visualizados remanescentes de floresta 
explorada, resultantes das alterações da floresta equatorial perenifólia. Segundo Silva et al. 
(1999), os tipos de solo encontrados na região são Latossolo Amarelo Álico A moderado 
com textura argilosa e textura média, Podzólico Vermelho- Amarelo, Álico Tb A moderado 
com textura média/argilosa, Glei pouco Húmico Distrófico Tb A moderado com textura média 
e argilosa, Areia Quartzosa Distrófica A franco arenoso.

Para obter conhecimento do sistema de produção executado na propriedade e as 
atividades desenvolvidas nos subsistemas de cultivos, realizou-se a caminhada transversal 
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proposta Sevilla (2002), que serve de instrumento para se obter informações da proprie-
dade e do ambiente onde está inserida. É usada para adquirir a caracterização rápida do 
agroecossistema, percorrendo toda área o objetivo de descrever a paisagem, identificar as 
formas de ocupação, os sistemas de produção, verificando as limitações e potencialidade 
pertinentes ao agroecossistema. A aplicação dessa metodologia foi realizada na proprieda-
de, percorrendo todo agroecossistema acompanhado do proprietário, seguido de perguntas 
aleatórias para adquirir conhecimentos específicos do sistema de produção, assim como, 
entender a interação do proprietário com o meio.

No decorrer dessa caminhada foram registradas imagens do sistema de produção do 
proprietário com auxílio de câmera fotográfica, assim como, foram coletados pontos de GPS 
(Sistema de Posicionamento Global) da propriedade para localizar a propriedade estudada 
e construção do mapa de localização da propriedade. O GPS utilizado foi da marca Garmin, 
com os sistemas de coordenadas geográficas DATUM (Universal Transversa de Mercator) 
SIRGAS (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) 2.000 (dois mil). As fotos re-
gistradas foram realizadas com intuito de analisar o sistema de produção de forma mais coesa

Para aprimorar a coleta das informações, aplicou-se a entrevista semiestruturada su-
gerida por Verdejo (2010), que se caracteriza por apresentar questionamentos básicos 
apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa, os questiona-
mentos dão origem à nova hipótese que surge a partir da resposta dos informantes, sendo 
que estas perguntas consistem em diálogo guiado por roteiro de 10 a 15 perguntas-chaves 
previamente determinadas (VERDEJO, 2006). Essa entrevista foi aplicada com o proprietário 
na sua residência.

Aplicou-se também a observação participante indicada por Queiroz (2007). Esse método 
possibilita a inclusão do pesquisador no grupo ou comunidade observado, tornando-o parte 
dele, mantendo sua presença consistente e atuante no processo de coleta de informações, 
buscando integrar o observador a sua observação, proporcionando o conhecimento da rea-
lidade local que se analisa.

As informações coletadas foram analisadas a partir de reflexões sobre a prática da 
agricultura no Agroecossistema Amazônicos, Trabalho e desenvolvimento sustentável.

Para preservar a identidade do proprietário, foi utilizado pseudônimo com sigla N.I (não 
identificado), a fim de manter o anonimato e assegurar a integridade do produtor.

DISCUSSÃO

A agricultura praticada na propriedade segue uma lógica patronal, visto que, existe um 
sujeito que delega as funções e outros que recebem e executam as atividades que lhes foram 
destinadas. Essa forma de ação no funcionamento do estabelecimento agrícola estabelece 
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uma relação de patrão e empregados, onde o proprietário não detém um sentimento de per-
tence pela terra e sim de lucro. Dessa forma pode ser caracterizada como uma agricultura 
patronal e não agricultura familiar

Nesse contexto, a aterra para o agricultor familiar não é somente o lugar de onde se 
retira o alimento essencial para sustentar a família, e sim o local que mantém a identidade, 
honra e trabalho. A terra não é vista apenas com um meio de produção, mais sim como o 
lócus da sua vida, da sua história (CONTAG, 2017). Portanto, agricultura familiar é diferen-
te da agricultura patronal, visto que, a grande propriedade rural se destina basicamente à 
exploração para a obtenção do lucro, isto é, não detém um sentimento de pertence.

A prática da agricultura que visa à exploração da terra voltada somente para o fator 
econômico não fixa o homem no campo, da mesma forma que não atende os requisitos do 
desenvolvimento sustentável. De acordo com Barbosa (2008) o desenvolvimento susten-
tável envolve três princípios básicos: desenvolvimento econômico, proteção ambiental e 
equidade social.

Assim, é notável que na propriedade N.I é atendido o princípio da sustentabilidade 
econômica em curto prazo, pois ao refletir em uma perspectiva futura, percebe-se que da 
forma que vem sendo manejado o agroecossistema, essa sustentabilidade será comprome-
tida futuramente, pois além da utilização excessiva de agrotóxicos na eliminação de plantas 
espontâneas e pulverização de inseticida no combate de pragas, os quatros subsistemas 
de produção são implantados em forma de monocultivo como mostra a (Figura1). E o mo-
nocultivo favorece ainda mais o desequilíbrio ecológico que pode possibilitar o ataque se-
vero de pragas e doenças que poderá destruir todo o sistema de produção, como já vem 
ocorrendo o ataque de doença no subsistema de citros (laranja e limão) como mostra as 
(Fotos 1 e 2) abaixo.
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Figura 2. Desenho esquemático da propriedade agrícola.

Fonte: autores

Foto 1. Planta laranja doente Foto 2. Planta de limão doente

Fonte: autores

De acordo com Henrique Leff (2005) as monoculturas não são as melhores opções 
para os países dos trópicos devido aos danos ao ambiente e às comunidades locais. Nesse 
contexto Parrota (1999), Piotto (2008) e Khanna (1997) realçam que o uso do solo com 
plantio misto traz diversos benefícios como a menor degradação do solo, além da maior 
preservação da biodiversidade.

Com relação proteção ambiental, o proprietário corresponde ao novo código florestal 
brasileiro, constituído na lei de nº 12.651/2012, entretanto, contribui com a poluição ambiental 
devido uso exacerbado de agrotóxicos. Segundo Caporal; Costabeber; Paulus (2006) o uso 
de agrotóxicos provoca a contaminação da água superficial e subterrânea, dano de biodiver-
sidade, o assoreamento de reservatórios de hidroelétricas causado pela erosão dos solos 



Ciências Agrárias: o avanço da ciência no Brasil - Volume 1

542

resultante do manejo ambientalmente irresponsável, ou mesmo o tratamento de pacientes 
que foram intoxicados pelo uso de agrotóxicos ou que desenvolveram câncer ou problemas 
hormonais devido à contaminação sofrida por pesticida.

Nesse mesmo contexto, também não garante a qualidade social, segundo Caporal; 
Costabeber (2002) a dimensão social representa exatamente um dos pilares básicos da sus-
tentabilidade, uma vez que a preservação ambiental e a conservação dos recursos naturais 
apenas adquirem significado e relevância quando o produto gerado nos agroecossistemas, 
em bases renováveis, também possa ser equitativamente apropriado e usufruído pelos 
diversos segmentos da sociedade. Além disso, a dimensão social também inclui a busca 
contínua de melhores qualidade de vida mediante a produção e o consumo de alimentos 
o que admite, por exemplo, a eliminação do uso de insumos tóxicos no processo produtivo 
agrícola mediante novas combinações tecnológicas, ou ainda através de opções sociais de 
natureza ética ou moral.

O sistema de produção da propriedade N.I tem grande dependência de insumos agrí-
colas externos, tais como, herbicidas, fertilizantes, mudas e inseticidas. Essa dependência 
da agricultura patronal de certa forma fragiliza a autonomia do proprietário, além disso, eleva 
o custo da produção e do produto final (Figura 3).

Figura 3. Desenho esquemático da propriedade agrícola.

Assim, torna o agricultor depende desses insumos agrícolas para poder produzir, se-
gundo Ferraz et al (2007) essa dependência de insumos externos e indústria (fertilizantes e 
agrotóxicos), assim como, uso de tecnologia em todo o processo de produção como: plantio, 
irrigação, colheita e gerenciamento é resultante da revolução verde. Segundo Serra et al. 
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(2016), o “pacote tecnológico” é um modelo que impõe o agricultor uso intensivo de agrotó-
xicos e fertilizantes sintéticos na agricultura.

Nesse contexto, ao fazer uma comparação sucinta com o produtor familiar, percebe-se 
que o mesmo, na maioria das vezes, detém mais autonomia que o agricultor patronal, pois 
utiliza estratégia para garanti-la (Figura 3).

Figura 4. Coreografia da condição camponesa.

Fonte: Peterson (2009)

Segundo Peterson (2009) a luta por autonomia pelos agricultores familiares objetiva 
materialização da criação e desenvolvimento de uma base de recursos autogerida, envol-
vendo tanto recursos sociais como naturais (conhecimento, redes, força de trabalho, terra, 
gado, canais de irrigação, terraços, esterco, cultivos, etc.). A terra compõe o alicerce funda-
mental dessa base de recursos, não só do ponto de vista material, mas também simbólico. 
Representa o suporte para atingir certo nível de independência, sendo o porto seguro a partir 
do qual o mundo hostil deve ser encarado e confrontado. Daí vem à centralidade da terra 
em muitas das lutas campesinas do passado e do presente.

Ainda, Peterson (2009) discorre que a coprodução (processo de produção agrícola) é 
modelada a fim de permitir, tanto quanto possível, os interesses e as perspectivas da família 
camponesa. É dessa forma que interage com o mercado: enquanto uma parte é vendida, 
a outra é usada para a reprodução da propriedade e da família. Dessa maneira permite, 
direta e indiretamente, a sobrevivência da família e de suas projeções futuras. A coprodu-
ção também retroalimenta e fortalece a base de recursos, melhorando, portanto, o próprio 
processo de coprodução.

O mesmo autor ainda discorre que esse processo ocorre por meio de progressos quali-
tativos: tornando a terra mais fértil, selecionando as melhores mudas, construindo melhores 
instalações de armazenagem etc. Além de retroalimentarem positivamente a coprodução, 
tais melhorias qualitativas podem traduzir-se em ampliação da autonomia. Outra forma que 
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os agricultores familiares utilizam para alcançar a autonomia é a trocar de horas de trabalho 
e realização de mutirão. Segundo Ploeg (2006) essas são umas das formas que usam para 
e superar a insuficiência de mão-de-obra. Segundo Ambrósio e Gunther (2006), o mutirão 
é uma prática difundida no meio rural brasileiro, principalmente nas pequenas propriedades 
agrícolas com estrutura familiar, consistindo em auxílio mútuo entre vizinhos nas épocas 
intensas das atividades agrícolas.

Essas estratégias que os camponeses utilizam são umas das qualidades que os distin-
gue da agricultura patronal, uma vez que, não usam essas estratégias no estabelecimento 
agrícola, contudo, fazem uso de grandes quantidades de insumos agrícolas externos ( her-
bicidas, inseticidas, adubos químicos, implementos agrícolas, sementes e etc.) .

CONCLUSÃO

A agricultura praticada no agroecossistema não é familiar, assim como, as relações de 
trabalho e mão-de-obra exercida. Essa combinação para o proprietário representa um avanço 
na forma de trabalho e funcionamento do estabelecimento agrícola. O sistema de produção 
em monocultivo e uso de agrotóxicos representa para o meio ambiente consequências ne-
gativas no presente e no futuro, tanto para economia como para sociedade.
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RESUMO

O Desenvolvimento rural é um processo que envolve um conjunto de ações ligado aos 
fatores, econômico, social, ambiental e cultural. Assim o objetivo desse estudo foi realizar 
um levantamento de informações referente ao município de São João da Ponta – PA, 
a fim de refletir o desenvolvimento rural da localidade. O estudo foi realizado no decor-
rer do estágio de campo III no período de 06 a 14 de novembro de 2017, no município 
de São João da Ponta - PA, para o levantamento de dados foi aplicado as seguintes 
metodologias; entrevistas semiestruturadas; linha do tempo; caminhada transversal e a 
partir dos dados foram realizadas reflexões sobre o desenvolvimento rural do município 
tento como base textos que discutem desenvolvimento rural. A partir das reflexões so-
bre o desenvolvimento rural sustentável no município, constatou-se a necessidade de 
fortalecimento da educação no campo, extensão rural com ênfase no desenvolvimento 
rural sustentável local; elaboração do plano de manejo e gestão dos recursos naturais; 
fortalecimento da organização social das comunidades rurais, criação de cooperati-
va extrativista; inclusão do projeto horta nas escolas; retomada da comercialização da 
produção dos agricultores familiares pelo PNAE e conscientização dos extrativistas de 
caranguejo a cultivares culturas agrícolas.
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INTRODUÇÃO

A modernização da agricultura brasileira teve seu início nos anos de 1950 com a 
importação de meios de produção mais avançados. É nos anos de 1960, com a implan-
tação das indústrias de equipamentos e insumos no Brasil esse processo se estabelece 
concretamente. O crédito fornecido, principalmente para a compra de insumos modernos 
e financiamento de capital, a extensão rural e a pesquisa agropecuária foram instrumentos 
de política essenciais para alavancar patamares mais elevados de modernização no setor 
rural nacional (REBELLO, SANTOS, HOMMA 2006).

É importante ressaltar que neste mesmo período, após um processo vagaroso de 
acumulação de inovações precedentes, estabelece uma nova e acabada “compreensão de 
agricultura” que gradualmente se tornou soberana em todo o território mundial, não apenas 
no meio científico, mas nos múltiplos sistemas agrícolas dos países que a ela aderiram. 
Conhecida mais tarde de “revolução verde”, esse novo modelo de agricultura, desenrolou-
-se à disseminação de um padrão de agricultura, totalmente tecnificado e modernizado, as 
atividades agrícolas passaram a ser condicionadas a novos interesses de grande produção 
de alimentos, para manter as classes sociais e as novas formas de vida com elevado con-
sumo, predominantemente urbano o qual a expansão econômica do período ensejou, em 
diversas fases e nos diferentes países (NAVARRO, 2001a).

E ainda segundo Navarro (2001b) esse período, coincidiu com a fascinante expansão 
capitalista dos anos dourados entre os anos 1950 a 1975, e foi um divisor de águas para 
as atividades agrícolas no país, nesse cenário, a transformação social e econômica e a 
melhoria das populações rurais com menor poder aquisitivo foi entendida como o resultado 
informal no processo das mudanças de produção na agricultura, a absorção das novas tec-
nologias do padrão tecnológico então difundido, ocasionando aumentos da produção e da 
produtividade. O intenso processo modernizador da agricultura brasileira acarretou impactos 
ambientais e transformações sociais em magnitudes tão amplas que, por si só, justificam 
a revisão de todo o modelo de desenvolvimento imposto ao setor agrícola (CAPORAL; 
COSTABEBER, 2004).

De acordo com a 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e 
Solidário (CNDDRSS), ao longo dos anos a agricultura familiar recebeu auxilio insuficiente 
de políticas públicas e seu rendimento socioeconômico, ambiental e cultural não foram 
devidamente percebidos e abrangidos. O padrão de agricultura exportador de commodities 
ocasionou diversas deformidades e desigualdades, os quais, extensas áreas cultivadas com 
monoculturas, centralização de terras, uso desenfreado dos recursos naturais a super explo-
ração de trabalho por setores políticos e economicamente dominantes (BRASIL, 2013, p. 13).
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Todavia segundo o 2º CNDDRSS, o conceito de desenvolvimento rural não deve ser 
entendido como modernização agrícola, nem como tecnificação ou urbanização do cam-
po. O desenvolvimento rural está associado à formação de conhecimento humano, político, 
cultural, técnicos etc. E no qual este conceda aos atores rurais atuar e modificar e conse-
quentemente melhorar as condições de vida, por meio das transformações em suas relações 
com os setores do Estado, do comércio e da sociedade civil. No entanto, é fundamental 
que esses atores ampliem seu acesso a recursos materiais, terra, crédito, conhecimento e 
organização e aos bens e serviços públicos e privados a oportunidades de trabalho para 
a geração de renda, saúde, educação, isso com origem também das políticas públicas 
(BRASIL, 2011, p. 13)

Para o melhor esclarecimento do desenvolvimento rural, é necessária a realização de 
estudos e técnicas aplicadas junto à abordagem sistêmica como forma de análise e inter-
pretação da realidade. Nesta perspectiva, desenvolveu-se a teoria de estudo dos sistemas 
agrário, com o objetivo de criar uma estrutura de conhecimento, apropriado para formar 
uma base conceitual teórica e metodológica a quem quer que tenha por objetivo intervir 
no desenvolvimento social e, principalmente, com o intuito de auxiliar a pesquisa sobre o 
desenvolvimento da agricultura através da história (MERTZ, 2004).

Este tipo de estudo é fundamental para apoiar projetos de desenvolvimento rural, uma 
vez que ao entender as transformações ocorridas nos sistemas agrários, os elementos que 
afetam o seu presente e os potenciais socioculturais presentes tornam-se possível propor 
estratégias efetivas para o futuro. Segundo Gehlen (2004) estes estudos servem para identifi-
car potencialidades e gargalos até a formulação de uma proposta global de desenvolvimento, 
como antecipação do futuro a ser atingido e as escolhas de estratégias operacionalizadas 
em planos integrados de desenvolvimento.

Chalita (2005) afirma que a percepção de desenvolvimento rural se entende por uma 
analogia sociedade natureza, ou seja, a direção histórica da ação humana para a melhoria 
da qualidade e do bem-estar das populações, tanto no plano empírico quanto no plano teó-
rico, institui um determinado “lugar” da natureza, no tempo e no espaço. Segundo Rocha 
(2000), a “noção” de evolução tanto cultural, social, tecnológica e política que se tem sobre 
a espécie humana, se devem justamente pela constatação de sua capacidade de intervir 
nos recursos naturais a sua volta. Intervenções que foram aprimorando-se com o advento 
científico e o surgimento de instrumentos que permitiram ao homem, cada vez com mais 
rapidez, dominar os recursos a sua volta, numa busca constante de novos limites.

Nesse sentido, Teles (2014) ressalta que a utilização e apropriação da terra são refle-
xos da organização econômica e social de uma determinada localidade. Abramoway (2000) 
relata que a dinâmica de determinadas regiões rurais evidencia que o campo não é de fato 
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um obstáculo à geração de empregos, devido à pouca população e a distância entre os mo-
radores de determinado local, estes fatores são frequentemente considerados obstáculos ao 
desenvolvimento rural. Em muitos casos a agricultura oferece oportunidades de emprego e 
geração de renda em áreas rurais, no entanto, é preferível não as definir por caráter agrícola.

Há crescente evidência de que os domicílios rurais com atividades agrícolas e não 
agrícolas se engajam em pluriatividade, mesmo nas regiões subdesenvolvidas. Além disso, 
conforme as atividades econômicas rurais desenvolvem-se, e diversificam tendem a ser 
cada vez menos predominada pela agricultura. A agricultura no campo está passando por 
um momento diversificado, no qual, parte da população que se mantém nas comunidades 
rurais são pessoas com idades mais elevada. Abdal (2015) relata que o envelhecimento da 
população está ligado diretamente com o aumento da participação de idosos na organização, 
isso demonstra que existe uma taxa de transição na dinâmica do local, de certa forma, o pro-
cesso de envelhecimento da população rural reflete diretamente um movimento espontâneo.

Abramoway (2000) descreve que é relevante o número da população rural idosa, não 
somente no Brasil, mas também nos países desenvolvidos, e ressalta que, a ideia de desen-
volvimento rural busque descobrir uma atenção específica para essas pessoas, criar viabili-
dades de trabalho e integração, mas, sobretudo pelo que o próprio meio rural tem a oferecer 
para a sociedade. A ideia de desenvolvimento rural é certamente normativa, mas sua utopia 
apoia-se em um potencial que o corpo social pouco compreende e, portanto, pouco aprecia.

Segundo Almeida (1997), a atual noção de desenvolvimento rural está associada com 
a ideologia qualidade de vida, nas várias dimensões da sociedade está relacionado com a 
parte econômica, social, cultural, ambiental, entre outras. Considerando que os sistemas 
agrários sofrem interferências de fatores internos e externos (instituições governamentais e 
não governamentais, infraestrutura, políticas públicas, questões socioambientais, etc.), as 
reflexões sobre estes procuram reconhecer a presença de tais fatores, problematizando-os 
e estabelecendo relações de causa e efeito, a fim de compreender melhor o contexto desses 
sistemas, seus principais limites, potenciais e tendências de evolução.

Segundo Shneider (2004) desenvolvimento rural é um procedimento que resulta de 
ações articuladas, que visam provocar mudanças socioeconômicas e ambientais no âmbito 
da zona rural para aprimorar a renda, a qualidade de vida e o conforto das populações rurais. 
Dadas as especificidades e características do espaço rural determinadas pelos condicionan-
tes sociais, econômicos, edafoclimáticos e tecnológicos, o desenvolvimento rural refere-se a 
um processo evolutivo, interativo e hierárquico quanto aos seus resultados, manifestando-se 
nos termos dessa complexidade e diversidade no plano territorial.

Essas participações dos atores sociais são perceptíveis nas comunidades rurais, isto, 
pode ser percebida na comunidade Açu no município de São João da Ponta – PA, onde foi 
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realizada uma vivencia no decorrer do estágio de campo III, o município e integrante da mi-
crorregião do salgado paraense, rico em ecossistemas de manguezal, onde está localizada 
a reserva extrativista de São João da Ponta que abrange uma área de aproximadamente 
3.203, 24 ha, criada em 13 de dezembro de 2002. São João da Ponta, município de 5.265 
habitantes (IBGE, 2010), é formado por 18 comunidades: Sede, Vila Nova, Monte Alegre, 
Açu, Jaguareguara, Coqueiro, Porto Grande, Santana, Baunilha, Santa Clara, São Francisco, 
Guarajuba, Gurajubinha, São Domingos, Deolândia, Brasilândia, Novo Horizonte e Bom Fim 
(RODRIGUES; FRANÇA, 2013).

E nesse sentido o objetivo desse estudo foi realizar um levantamento de informações 
referente ao munícipio de São João da Ponta – PA, a fim de refletir o desenvolvimento ru-
ral da localidade.

RELATO DE EXPERIÊNCIA

O estudo foi realizado no decorrer do estágio de campo III no período de 06 a 14 
de novembro de 2017, no município de São João da Ponta, situado no estado do Pará, 
Figura 1. O mesmo localiza-se na mesorregião do nordeste paraense e microrregião do 
Salgado, com uma área territorial de 196,9 Km². O município tem localização central na 
latitude 0050’59’’ sul e longitude 47º55’12’’ oeste, com altitude de 34 metros com relação 
ao nível do mar, possuindo um clima equatorial quente e úmido, característicos da região 
(FERREIRA, 2013).

 Figura 1. Mapa de localização do município de São João da Ponta.

Fonte: autores

As informações foram adquiridas através de diálogo com os coordenadores de órgão 
governamentais e não governamentais atuantes no meio rural urbano, além de consul-
tas a dados secundários. Os órgãos em que se realizaram os diálogos foram: Empresa 
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de Assistência Técnica e Extensão Rural-EMATER, Sindicato dos Trabalhadores Rurais - 
STR, Secretária de Educação, Centro de Saúde, Centro de Referência e Assistência Social 
(CRAS), Pastoral da Criança, visita na escola Estadual de Ensino Médio Antônia Rosa e 
entrevista com Vereador.

Para adquirir informações e compreender o espaço rural, a partir da contextualiza-
ção referente ao desenvolvimento rural do município, conviveu-se no período de 06 a 10 
de novembro de 2017 na comunidade Açu. No decorrer dessa vivência, foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas que, segundo Verdejo (2010), se caracteriza por apresentar 
questionamentos básicos apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da 
pesquisa e os questionamentos dão origem à nova hipótese que surge a partir da resposta 
dos informantes e as perguntas consistem em diálogo guiado por roteiro de 10 a 15 pergun-
tas-chaves previamente determinadas. Essa entrevista foi executada com três informantes-
-chaves residentes da comunidade e na entrevista foram abordadas questões ligadas ao 
estabelecimento, aspectos históricos do produtor, à comunidade, aos sistemas de produção, 
aos aspectos institucionais e organização social da comunidade.

As entrevistas foram ordenadas e analisadas com o auxílio de três instrumentos: linha 
do tempo que, segundo Verdejo (2006), consiste em identificar fatos marcantes na comu-
nidade e os impactos causados por esses acontecimentos, assim como, entendimento do 
histórico de ocupação da propriedade ao longo do tempo. Essa metodologia foi usada com 
finalidade de obter informações sobre a trajetória da família e as transformações da localidade 
ao longo do tempo. O mapa falado, de acordo com Faria e Neto (2006), é um instrumento 
excepcional para abordar tudo aquilo que tem representação no espaço como rios, matas, 
casas, escolas, fábricas, assim como, possibilita verificar a evolução histórica, identificação 
de infraestrutura, ambientes, entre outras.

Para obter conhecimento da comunidade vivenciada e das três propriedades reali-
zou-se a caminhada transversal proposta Sevilla (2002) que serve de instrumento para se 
obter informações da propriedade e do ambiente onde está inserida. No decorrer dessa 
caminhada, percorreu-se toda área, como objetivo de descrever a paisagem, identificar 
as formas de ocupação, os sistemas de produção existes, verificar as limitações e poten-
cialidade pertinentes à comunidade. A aplicação dessa metodologia foi realizada em cada 
propriedade, percorrendo todo agroecossistema acompanhado do proprietário, seguido de 
perguntas aleatórias para adquirir conhecimentos específicos da propriedade, assim como, 
entender a interação do proprietário com o meio onde estar inserido. Esse método também 
contribui para a análise da paisagem, que foi realizada mediante percurso sistemático no 
campo, onde se buscou captar a homogeneidade ou heterogeneidade da região estudada, 
tendo como parâmetros aspectos ecológicos ou socioeconômicos.
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As informações coletadas foram analisadas a partir de reflexões sobre o desenvol-
vimento rural do município, que se embasaram em textos que discutem desenvolvimento 
rural. Essas reflexões culminam na necessidade de apresentar possíveis propostas que 
visam contribuir com o desenvolvimento rural sustentável da localidade estudada, a partir 
da especificidade do município.

DISCUSSÃO

As famílias que habitam o município estão concentradas no espaço urbano, agrovilas 
e espaço rural. De acordo com informações adquiridas por agentes chaves do município, a 
maioria das famílias tem renda proveniente do programa social bolsa família, aposentadoria, 
trabalho público, extrativismo e atividades agrícolas. Anteriormente, a base econômica do 
município estava centrada na extração de recursos naturais, principalmente da planta malva 
(Malva sylvestris), casca de mangue (extraída para fazer couro na confecção de sapatos, bol-
sas cintos e outros) e culturas de ciclo curto, como o cultivo de mandioca (Manihot esculenta), 
arroz (Oryza sativa), milho (Zea mays) e outras culturas de subsistência (RODRIGUES, 2013).

A extração da casca do mangue atualmente não é mais realizada, devido uso irracional 
que colocava em risco a extinção do mangue. De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística (IBGE) a extração de recursos naturais ainda faz parte da economia do muníci-
pio, principalmente a coleta do caranguejo uçá (Ucides cordatus). Segundo a EMATER do 
munícipio, a principal fonte de renda das famílias que habitam as margens do rio provém da 
extração do caranguejo. A forma de uso desse recurso natural ocasiona preocupação, por-
que a extração de forma desenfreada pode ocasionar a extinção da espécie, principalmente 
quando realizada de forma intensiva, pois aumenta o risco de capturar o caranguejo com 
tamanhos inferiores, segundo Jankowsky, Pires e Nordi (2006a) os caranguejos menores 
possuem menor preço no momento da comercialização, fato que os catadores procuram 
compensar com o aumento da captura, elevando o risco de comprometimento da popula-
ção de caranguejos.

É perceptível que a extração do caranguejo também está relacionada com a questão 
cultural, pois influencia diretamente com a frequência e a quantidade de caranguejo retirado 
do mangue, porque as famílias vivem exclusivamente da renda arrecadada da comerciali-
zação do caranguejo. Nesse contexto, é cultural das famílias obterem fonte de renda com 
extração do caranguejo, que influencia diretamente na ausência do cultivo de espécies agrí-
colas (arroz, milho, feijão, mandioca e etc.), contribuindo para aquisição desses produtos de 
fontes externas, utilizando a renda proveniente da comercialização do caranguejo. O aspecto 
cultural de certa forma gera consequência, como por exemplo, a dependência total desse 
recurso, aumentando cada vez mais a demanda do caranguejo. Ao refletir sobre todos esses 
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fatores argumentados, percebe-se que essa dependência coloca em risco a extinção da 
espécie, principalmente quando faz de forma insustentável. Segundo Jankowsky, Pires e 
Nordi (2006b) o manejo desse recurso ainda é incipiente do ponto de vista das demandas 
ecológicas, econômicas, sociais e culturais.

A economia do município também está baseada no cultivo de culturas anuais e pere-
nes, assim como, a atividade agropecuária. De acordo com FAPESPA (2016), as maiores 
produções das culturas anuais no município no decorrer dos anos de 2013 a 2015 foram 
mandioca (Manihot esculenta) com 4.000 toneladas, sendo que essa produção se manteve 
constante nos anos de 2013 e 2014, entretanto, em 2015 teve menor produção, com 3.800 
toneladas. A cultura do abacaxi (Ananas comosus) também manteve maior produção que 
as demais culturas anuais nos anos de 2013 e 2015 (Tabela1).

 Tabela 1. Quantidade de produção e valor das culturas anuais cultivadas no município.

Fonte: IBGE/PAM

As principais culturas perenes cultivadas são: coco (Cocos nucifera), dendê (Elaeis 
guineensis), maracujá (Passiflora edulis) e pimenta do reino. Na tabela 2, verifica-se que 
entre 2013 e 2014 não tinha dados de produção do dendê no município, entretanto, no ano 
2015 percebe-se que já existe produção com um total de 1.200 toneladas. Comparado com 
as demais espécies perenes, o dendê foi à cultura com maior produção no ano de 2015, em 
seguida a pimenta-do-reino e o maracujá com 345 e 320 t respectivamente (FAPESPA, 2016).

Tabela 2. Quantidade de produção e valor das culturas perenes cultivadas no município

Fonte: IBGE/PAM
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Na tabela 3 mostra que o município apresenta rebanho de bovinos, equinos, bubalinos, 
suínos, caprinos, ovinos e galinhas. Entretanto, ao comparar a quantidade de cabeças dos 
rebanhos listados na tabela 3, verifica que nos três últimos anos a criação de galinha contém 
maior número de cabeças com 16.900, 23.200 e 22.400 respectivamente. A pecuária ocupa 
segundo lugar, com rebanho bovino de 654, 541, 685 e rebanho bubalino com 114, 121 e 
128 cabeças presente no município.

Tabela 3. Rebanho de animais efetivos no município de 2013 a 2015

Fonte: IBGE/PAM

O extrativismo vegetal realizado nos anos de 2013 a 2015 foram: coleta dos frutos 
do açaí (Euterpe oleracea), extração de lenha para produção do carvão vegetal. Na tabela 
abaixo permite analisar que extração de lenha no decorrer desses anos foram mais intensos 
em relação à extração do fruto do açaí e carvão vegetal, contudo o valor comercializado 
estar abaixo do valor do açaí e carvão vegetal.

Tabela 4. Quantidade de produção e valor do extrativismo vegetal no município

Fonte: IBGE/PAM

A partir dos dados citados acima referentes ao cultivo de culturas anuais, permanente e 
atividade agropecuária, constata pouca produção no município. Pressupõe que essas baixas 
produtividades das atividades agrícolas e agropecuárias podem estar relacionadas com o 
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acesso às políticas públicas voltadas para agricultura familiar. De acordo com informações 
adquiridas durante o diálogo realizado com a EMATER do município o programa de políticas 
públicas existentes no Brasil não contempla com a especificidade e realidade do município, 
pois a maiorias dos moradores vivem do extrativismo e as políticas públicas existentes, não 
contempla com essas características locais.

O cenário político que o Brasil se encontra hoje, também contribui com a precarieda-
de da extensão rural nos municípios do país, pois a ausência de recurso no órgão público 
impossibilita que os profissionais atuantes na extensão rural, atendam o maior número de 
agricultores familiares, sendo indispensáveis recursos para execução das atividades nas 
comunidades rurais, assim como, mais profissionais de diversas áreas do conhecimento, 
isto é, a extensão rural multidisciplinar.

A população do município apresenta baixo nível de escolaridade, sendo que no último 
senso do IBGE apenas duas pessoa tinham nível superior (IBGE, 2010). Um dos fatores 
que podem explicar o baixo grau de escolaridade é que há menos de 10 anos existe esco-
la estadual Antônio Rosa de ensino médio no município. Esse dado instigou a criação do 
cursinho pré-vestibular social no município, que foi desenvolvido através de parcerias da 
EMATER, STR e a secretaria municipal de educação, com o propósito de elevar o grau de 
escolaridade dos moradores.

O projeto vem sendo executado há quatro anos e por meio deste tem obtido resultados 
positivos com aprovação de vários estudantes do município nos cursos técnicos de agroin-
dústria e agropecuária no IFPA - Campus Castanhal. Outra atuação da EMATER juntamente 
com o corpo docente da escola estadual Antônio Rosa é incentivar os discentes a colocarem 
em prática o que apreendem em sala de aula, a exemplo disso, foi estação meteorológica 
(anemômetro, psicrômetro, pluviômetro), desenvolvida pelos discentes juntamente com fun-
cionário da EMATER, com finalidade de expor para o agricultor familiar que essa tecnologia 
pode ser implantada na sua propriedade usando materiais simples para a construção.

A organização dos trabalhadores rurais através do Sindicato dos Trabalhadores rurais 
(STR) exerce um papel importante no município, principalmente relacionado à saúde pro-
porcionando para os associados e as comunidades do entorno consulta com oftalmologista, 
exames de cataratas a preços populares. O STR também atua na luta por melhorias nas 
políticas públicas, assim como, reivindica por mais médicos no hospital municipal e também 
por medicamentos de doenças crônicas (diabete, hipertensão etc..). Outra ação que o mesmo 
vem desenvolvendo é o envolvimento dos jovens com STR incentivando os jovens a ocupa-
rem cargos no sindicato, objetivando despertar o interesse da juventude nas organizações 
sindicais e mostrar a importância dos sindicatos no município e suas potencialidades na luta 
pelos direitos dos trabalhadores rurais.
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Apesar de todo empenho do STR em lutar por melhorias nas comunidades rurais, os 
associados vem enfrentando dificuldade, principalmente para garantir a comercialização da 
produção dos agricultores. No passado através de parceria com a prefeitura municipal o 
STR conseguiu comercializar a produção dos agricultores familiar para a merenda escolar, 
por meio do Programa de Aquisição de alimenta (PAA). Entretanto, houve dificuldade com 
emissão de certificado de aspersão, que gerou consequência negativa, como, a suspensão 
da comercialização de alimentos proveniente da agricultura familiar para merenda escolar 
e outra entidades (pastoral da criança).

No município verificou-se a atuação da pastoral da criança e está presente em quatro 
comunidades rural (João Batista, Açu, Jacareacuara, monte alegre) e na cidade. Nessas 
comunidades os agentes voluntários acompanham as grávidas e peso das crianças de 0 a 
6 anos. Esse acompanhamento ocorre mensalmente e dessa forma conseguem reduzir a 
desnutrição e a mortalidade infantil. Percebe-se que a pastoral da criança executa trabalho 
fantástico, pois envolve a participação comunitária em suas ações, assim como as capaci-
tas e educa as voluntárias das comunidades onde a pastoral da criação atua. Esse órgão 
não governamental, organizado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 
atua nas camadas mais pobres da sociedade, colaborando com a luta contra a mortalidade 
infantil (NEUMANN, 2003).

Comunidade Açu

A comunidade Açu situada no município de São João da Ponta surgiu durante aber-
tura da PA 375 no ano de1958. A mesma teve origem através da migração de famílias que 
buscavam residir em áreas próximas a PA (RODRIGUES, 2013). Hoje a comunidade Açu é 
composta por diversas famílias, entre estás encontram-se famílias de pescadores, agricul-
tores familiares e aposentados.

A comunidade é habitada majoritariamente por pessoas idosas aposentadas regressos, 
que vieram das cidades em busca de tranquilidade, devido os altos índices de violência nos 
centros urbanos. A saída dos jovens do meio rural deve está relacionado com a ausência de 
educação para o campo, que de certa forma reduz as perspectivas da juventude a continuar 
morando na localidade com os seus pais, essa falta de oportunidade no espaço rural tem 
como consequência o êxodo rural dos jovens para os centros urbanos, que vão à busca de 
qualificação profissional, oportunidade de emprego e melhor qualidade de vida. De acordo 
com Abramoway (2000) já citado, descreve que é relevante o número de idosos no campo, 
e discorre que o desenvolvimento rural busque alternativas específicas para essas publico, 
desenvolver viabilidades de trabalho e integração.
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Essa consequência pode estar associada com a educação direcionada para o campo, 
sendo que, a mesma não contempla o meio rural e sim, esta voltada para o meio urbano. 
Visto que, as escolas rurais do município não tem o PPP (Projeto Político Pedagógico) es-
pecifico para a educação no campo e por esse motivo todas as escolas rurais segue o PPP 
da Escola estadual de ensino médio Antônio Rosa, exemplo disso, é a Escola Municipal de 
Ensino Infantil e Fundamental da comunidade Açu. Segundo Santos e Neves (2012) a edu-
cação do campo é construída por e para os diferentes sujeitos, práticas sociais, territórios 
e culturas que compõem a heterogeneidade do espaço rural. Ela se apresenta como uma 
garantia de ampliação das possibilidades dos camponeses de criarem e recriarem as con-
dições de existência no meio. Deste modo, a educação é uma estratégia importante para a 
transformação da realidade dos sujeitos do campo, em todas as suas dimensões (sociais, 
ambientais, culturais, econômicas, éticas, políticas).

Para Fernandes, Cerioli e Caldart (2009), a Educação do Campo deve ser uma edu-
cação especifica e diferenciada, isto é, alternativa. Mas, sobretudo, deve ser educação, 
no sentido amplo de processo de formação humana, que constrói referências culturais e 
políticas para a intervenção das pessoas e dos sujeitos sociais na realidade, visando a uma 
humanidade mais plena e feliz. Nessa expectativa, a educação do campo necessita permitir 
vínculos de pertence ao campo, para isso, faz-se necessário que a educação como formação 
humana deve estimular os sujeitos à capacidade de criar com outros um espaço humano de 
convivência social desejável. Para isso, a educação como estratégia é fundamental para o 
desenvolvimento sustentável do campo, e precisa constituir as políticas públicas como uma 
ação cultural comprometida com o projeto de reinvenção do campo brasileiro (BRASIL, 2003).

O êxodo rural dos jovens causa insuficiência de mão de obra no meio rural, principal-
mente nas famílias que os pais são de terceira idade e já não conseguem mais executar 
atividades que requeiram esforço físico, como é a realidade de várias famílias da comunidade 
Açu. Por esse motivo, as famílias usam estratégicas para suprir suas necessidades. Nesse 
contexto, a reciprocidade é bastante presente entre as famílias da localidade. Segundo Andion 
(2005) as famílias centradas no espaço rural preponderam formas de regularização com 
base na reciprocidade, tais como o dom e o voluntariado que, por sua vez, são indissociá-
veis das relações pessoais presentes na esfera comunitária. Assim, como da mesma forma 
a proximidade entre os sujeitos e a reciprocidade entre eles também redefine as relações 
econômicas, exemplo disso, são as relações das famílias A, B e C (Figura 1).
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Figura 1. famílias entrevistadas e suas relações com a comunidade

Fonte: autores

A partir das informações adquiridas com as famílias, verificou-se que a família A por 
não ter condições físicas de executar o manejo na compoteira que requer bastante esforço 
e por não conter mão de obrar no âmbito familiar, adotou como estratégia a parceria com 
outra família, e esta fica responsável pela realização do manejo e a família A pela matéria 
prima. O produto final é dividido em partes iguais entre os envolvidos no processo de pro-
dução. As duas famílias utilizam parte do composto no cultivo de hortaliças produzidas para 
consumo familiar e também comercializas quando há procura do composto. Portanto, essas 
formas de parcerias entre as famílias supera o déficit de mão de obra.

A família C adquire renda com Andiroba (Carapa guianensis Aulb.) de duas formas, 
vende os frutos in atura para a família A, e comercializa o óleo já processado na feira de 
Castanhal, Pará. A andiroba é cultivada em Sistemas agroflorestais (SAF’S), com as se-
guintes espécies frutíferas inserida no sistema, 220 plantas de cupuaçu (Theobroma gran-
diflorum), 15 de açaí (Euterpe oleracea), 26 de coco (Cocos nucifera), 3 plantas de cacau 
(Theobroma cacao) e 3 ingás (Inga edulis).

A família B adota estratégia para suprir suas necessidades compartilhando a casa 
de farinha com os demais agricultores familiares da comunidade que não possui local de 
processamento da farinha de mandioca, pois estabelece relação de trocas, uma vez que, 
cede à casa de farinha para diversas famílias, tendo como forma de pagamento de 1 a 2 
latas de farinha, ou recebe a quantidade que a família pode contribuir. O produto recebido 
a B consome ou vende. Essas relações de troca entre as famílias superam esses tipos de 
limitações existentes na comunidade, visto que, cada grupo familiar compartilha aquilo que 
tem domínio e que está ao seu alcance.
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Essas relações sociais que as famílias mantêm verifica-se a reciprocidade, assim como, 
as diversas formas de aquisição de renda mostram a pluriatividade, uma vez que obtêm 
rendas de fontes distintas, como, aposentadoria, aluguel de casa, bolsa família, venda de 
composto orgânico, óleo de Andiroba e polpa de frutas.

CONCLUSÃO

A partir do estudo da localidade do município de São João da Ponta percebe se que, 
para que ocorra o desenvolvimento rural sustentável na localidade é necessário que acon-
teça mudança em todos os setores que relacionam o aspecto social, político, econômico e 
ambiental. Assim, propõem-se: fortalecimento da educação no campo; assistência técnica 
com ênfase no desenvolvimento rural sustentável; elaboração do plano de manejo e ges-
tão dos recursos naturais; fortalecimento da organização social das comunidades rurais, 
criação de cooperativa para os extrativistas; ampliar o projeto horta nas escolas; retomada 
da comercialização da produção dos agricultores familiares pelo PNAE e conscientizar os 
extrativistas de caranguejo a cultivares culturas agrícolas (arroz, feijão, milho, mandioca e 
etc.), para o autoconsumo e/ou a comercialização.
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