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Resumo

O pequizeiro (Caryocar brasiliensi  Camb.) é uma espécie típica do cerrado e

apresenta frutos de uso culinário bastante difundido pelas ´populações que residem

nessas regiões. Seu fruto possui um mesocarpo interno (polpa comestível do fruto)

de coloração que varia de amarelo pálido a alaranjado intenso, apresentando odor

forte característico. A polpa do pequi apresenta lipídeos, carotenoides, ácidos graxos

insaturados,  vitaminas,  minerais  e  fibras  alimentares.  As  subpopulações  de

pequizeiro  vem  sofrendo  redução  considerável  devido  a  empreendimentos

imobiliários, ocupações não planejadas e ausência de políticas efetivas na proteção

dessa  espécie.  A  caracterização  de  genótipos  de  pequizeiro  pelo  perfil

cromatográfico de voláteis é fundamental para o mapeamento e para a criação de

sistemas integrados de proteção da espécie no bioma cerrado. O presente trabalho

apresenta  a  investigação dos  constituintes  voláteis  dos  frutos  de  pequizeiros  da

região de Sete  Lagoas,  extraído por prensagem da polpa comestível.  O método

utilizado foi espectrometria de massas para a identificação dos compostos voláteis.

As plantas avaliadas apresentaram majoritariamente compostos voláteis das classes

dos monoterpenos e dos ésteres.

Introdução

Reconhecida como a savana mais rica do mundo em biodiversidade, o Cerrado

possui  riquíssima  flora  com  mais  de  10.000  espécies  de  plantas,  sendo  4.000

endêmicas deste bioma, o que apresenta 1,5% de toda a flora mundial (Pinto, 2005).

A  flora  predominante  é  constituída  por  plantas  nativas  e  por  espécies

acessórias (vindas de outras formações vegetais)  e de repetições (espécies que

ocorrem em mais de um tipo de formação). O cerrado estricto sensu é a formação

mais comum, sendo a mais rica em espécies frutíferas nativas com interesse para

aproveitamento alimentar (Aguiar, 2004). 

A flora do cerrado possui diversas espécies frutíferas com grande potencial de

utilização  agrícola  e  tecnológica,  as  quais  são  tradicionalmente  utilizadas  na

alimentação  pela  população  local  e  representam  uma  fonte  de  renda  para  as

comunidades da região (Castro et al, 1999). 

No  entanto,  a  exploração  da  maioria  das  plantas  nativas  do  Cerrado  está

ocorrendo  de  maneira  predatória  e  não-sustentável.  Além  disso,  a  acelerada

exploração no Cerrado, nas últimas décadas, por desmatamentos, na maioria das

vezes  realizados  sem  planejamento  e  fiscalização,  acabam  por  prejudicar  sua



biodiversidade  e  sustentabilidade,  causando  desequilíbrios  ecológicos  neste

ecossistema .

Dentre os frutos nativos do Cerrado, destaca-se o pequi, também chamado de

piqui,  piquiá-bravo,  amêndoa-de-espinho,  grão-de-cavalo,  pequiá,  pequiá-pedra,

pequerim, suari e piquiá .

A  polpa  do  pequi  apresenta  teor  elevado  de  lipídeos  (33,4  g/100g)  e

carotenoides  (7,25  mg/100g).  O  perfil  de  ácidos  graxos  da  polpa  de  pequi  é

composto predominantemente por ácidos graxos insaturados (61%) especialmente o

ácido  oléico.  Destaca-se,  ainda,  que  essa  porção  comestível  do  pequi  possui

conteúdo considerável de fibras alimentares – cerca de 10% (Lima et al, 2007). 

A  caracterização  de  genótipos  de  pequizeiro  pelo  perfil  cromatográfico  de

voláteis se justifica pela necessidade de adoção de medidas efetivas na preservação

das subpopulações da espécie. 

Objetivos

Realizar  a  caracterização  de  genótipos  de pequizeiros  (Caryocar  brasiliensi

Camb.) do município de Sete Lagoas, pelo perfil cromatográfico de voláteis e criar

um banco  de  dados  referentes  às  subpopulações  dessa  espécie  para  sistemas

integrados de preservação. Além disso, objetiva-se realizar análises bromatológicas

dos  frutos  e  correlacionar  os  perfis  de  substâncias  voláteis  com  os  teores

nutricionais de cada subpopulação. 

Metodologia

Foram coletados separadamente 20 frutos de três pequizeiros do município de

Sete  Lagoas  –  MG  e  encaminhados  para  o  Laboratório  de  Química  Geral  da

Universidade Federal de São João Del-Rei, campus Sete Lagoas.

O  material  coletado  foi  lavado  em  água  corrente  ,  o  endocarpo  externo

desprezado e o endocarpo interno foi devidamente acondicionado a temperatura de

-18ºC.

Para realizar as análises utilizou-se a microextraçâo em fase sólida (SPME) no

modo headspace e cromatógrafo a gás Trace GC Ultra (Thermo Scientific, San Jose,

CA) acoplado a espectrômetro de massas Polaris Q (Thermo Scientific, San Jose,

CA),  sistema  GC-MS,  com  um  analisador  do  tipo  ion-trap,  do  Laboratório  de

Espectrometria de Massas do Departamento de Química da Universidade Federal

de Minas Gerais (UFMG).



Desenvolvimento

Para a avaliação dos compostos voláteis  da polpa do fruto,  foram pesados

aproximadamente 2,0 gramas da amostra e colocado em frascos de headspace. Os

frascos foram lacrados com lacre de alumínio e septo de borracha. A fibra utilizada

para a microextração, foi a CAR/PDMS. As condições de rampa do cromatógrafo a

gás para as análises foram: temperatura do injetor, 250ºC, temperatura da interface,

275ºC; aquecimento com temperatura programada (40ºC por 5 minutos, em seguida,

um gradiente de 2,5ºC/min até 125ºC e depois 10ºC/min. Até 245ºC, temperatura na

qual manteve-se a isoterma por 3 minutos).

Resultados preliminares

As análises dos compostos voláteis da polpa do endocarpo interno dos frutos

dos pequizeiro indicaram uma similaridade grande entre as três plantas. As plantas

1,  2  e  3  apresentaram  majoritariamente  compostos  voláteis  das  classes  dos

monoterpenos e dos ésteres. A planta 1 não apresentou compostos da classe das

aminas e as plantas 2 e 3 não apresentaram compostos da classe dos alcoóis. 

As  análises  bromatológicas  serão  realizadas  e  os  valores  obtidos  para  a

composição nutricional serão correlacionados com o perfil cromatográfico de voláteis

visando obter dados mais completos sobre o metabolismo secundário da espécie e

sua produção de nutrientes e compostos bioativos. Além disso, será elaborado um

banco de dados para melhor adoção de medidas públicas para preservação das

subpopulações de pequizeiro no município. 
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