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INTRODUÇÃO GERAL 
______________________________________________________________________________________ 

 
Atualmente, um dos problemas ambientais mais críticos é a perda da biodiversidade, apesar da sua 

reconhecida importância como bem público em termos globais e locais (Perrings & Gadgil, 2003).  

Várias atividades humanas, juntamente com o crescimento populacional, têm provocado a rápida 

deterioração dos ecossistemas e o declínio do número de espécies e de sua diversidade genética (Prescott 

et al., 2000). De acordo com dados da FAO (2001), a perda das florestas tropicais durante a década de 

1990 foi de aproximadamente 15,2 milhões de hectares por ano, dos quais 90% ou mais foram convertidos 

em áreas de uso agrícola e outros fins.  

Por outro lado, apesar do avanço na produção agrícola em todo o mundo, não há introdução 

significativa de novas fontes alimentícias na dieta humana. Historicamente, o homem utiliza 

aproximadamente três mil espécies vegetais como alimentos. Destas, cerca de 150 são cultivadas e apenas 

20 são produzidas e consumidas mundialmente. Em contrapartida, a Organização Mundial da Saúde estima 

que 1,2 bilhões de pessoas sofram com a má nutrição, sendo observada uma tendência de aumento desse 

número, principalmente nos países em desenvolvimento (Simpson & Ogorzaly, 2001). 

Nesse contexto, muitos países têm procurado promover o manejo dos recursos florestais sobre uma 

base sustentável (Hinrichsen & Robey, 2000). O Brasil tem se empenhado em discutir e implementar a CDB 

- Convenção sobre Diversidade Biológica, firmada na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento – CNUMAD (Rio-92) que tem os seguintes objetivos: a conservação da biodiversidade, 

que engloba diversidade genética, de espécies e ecossistemas; o uso sustentável dos recursos biológicos e 

a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e bioquímicos 

(Péret de Sant‘Ana, 2002). 

As políticas ambientais brasileiras têm evoluído gradativamente e têm mostrado adequação aos 

princípios internacionais da CDB. Com base nos instrumentos legais infraconstitucionais todos os setores da 

sociedade têm sido orientados à conservação e ao uso sustentável dos recursos florestais (Wolf, 2000).  

Um dos dispositivos legais que abordam esse assunto é a Lei Nº 11.284, de 2 de Março de 2006, 

que dispõe princípios e definições para gestão de florestas públicas. Um dos princípios abordados no artigo 

2
o
 se refere ao o estabelecimento de atividades que promovam o uso eficiente e racional das florestas e que 

contribuam para o cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável local, regional e de todo o País. 

Outro princípio é a promoção do processamento local e o incentivo ao aumento da agregação de valor aos 

produtos e serviços da floresta, bem como à diversificação industrial, ao desenvolvimento tecnológico e 

outros. O artigo 3
o
 desta mesma Lei define o manejo florestal sustentável como aquele que consiste em 



 

  2  

administrar as florestas com intuito de obter benefícios econômicos, sociais e ambientais, porém 

respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema e utilizando as espécies madeireiras, os seus 

produtos e subprodutos não madeireiros, bem como uso de outros bens e serviços de natureza florestal, de 

forma cumulativa ou alternativa (Presidência da República, 2006). 

Neste sentido, tem aumentado a expectativa no que se refere ao potencial dos produtos florestais 

não madeireiros (NTFPs) para sustentar os sistemas rurais e como algo capaz de promover o 

desenvolvimento e a conservação de forma compatível (Wollenberg & Ingles, 1998). Para isso, é importante 

compreender efetivamente o valor das espécies no âmbito sócio-econômico (Lawrence et al., 2005) e 

ecológico. São necessárias pesquisas sobre a caracterização do potencial de uso econômico das espécies 

vegetais, principalmente no que se refere às propriedades alimentícias e medicinais, e são necessárias 

avaliações sobre o nível de variabilidade intrínseco de substâncias presentes nessas espécies, o que pode 

afetar o seu uso potencial e seu valor.  

No Brasil os estudos com esses enfoques têm avançado em todos os ecossistemas, porém os 

conhecimentos ainda são muito incipientes, principalmente no bioma cerrado (Carpanezzi, 2005). O cerrado 

brasileiro cobre uma área de aproximadamente dois milhões de quilômetros quadrados. As áreas de 

vegetação do cerrado estão amplamente distribuídas, sendo a maior parte na região central, abrangendo os 

estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Bahia, 

Maranhão, Piauí, Pará, Rondônia e Acre (Ratter et al., 2006). 

O cerrado é considerado um dos 25 sítios de maior biodiversidade do mundo (Myers et al., 2000). 

No entanto, estima-se que nos últimos 40 anos cerca de 50% a 60% da cobertura original tenha sido 

removida (Ratter et al., 2006). Com os avanços da agricultura moderna, o cerrado tem sido substituído por 

áreas de pastagens ou para cultivo de soja e outros grãos (Felfili, 2002). A rápida e intensiva expansão da 

produção agrícola no cerrado tem fragmentado esse bioma, causando perda da biodiversidade e 

ameaçando a viabilidade das espécies a longo prazo. 

Nesse bioma há uma grande quantidade de produtos florestais não madeireiros potencialmente 

úteis economicamente. Os frutos de espécies nativas do cerrado ocupam um lugar de destaque na 

alimentação da população local. Muitos desses frutos possuem elevado teor de açúcares, proteínas, 

vitaminas e sais minerais (Almeida et al., 1998a). Além do uso alimentício, há diversas espécies vegetais 

com potencial oleaginoso, bem como fornecedoras de fibras, forragem, tanino, corantes e medicamentos. 

Estes produtos são utilizados de diversas formas pelas populações locais que buscam na sua explotação, 

alternativas que contribuam para sua sobrevivência (Gomes & Amâncio, 1995). Muitos produtos florestais 

não madeireiros são comercializados nas margens das estradas, nas feiras livres, ou através de uma cadeia 
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de comercialização que inclui intermediários locais e regionais, consumidores e indústrias de 

processamento (Chévez Pozo, 1997).  

Dentre as várias espécies de uso popular, algumas são da família Annonaceae. Essa família é 

constituída por, aproximadamente, 120 gêneros com distribuição marcadamente tropical e subtropical em 

todo o mundo (Joly, 2002). Dentre esses gêneros, Annona é considerado muito importante economicamente 

por apresentar algumas espécies que são amplamente cultivadas e comercializadas no Brasil, como A. 

squamosa (fruta-do-conde), A. muricata (graviola), A. reticulata (condessa) e A. cherimola (cherimóia), todas 

não nativas.  Essas espécies são consideradas economicamente importantes, principalmente, devido às 

propriedades nutricionais dos frutos que são consumidos in natura ou na forma de sucos e sorvetes (Lorenzi 

& Matos, 2002). Há espécies silvestres dessa família que não apresentam importância econômica relevante 

ao mercado, porém são muito apreciadas por comunidades locais. 

A Annona crassiflora Mart. é uma espécie nativa do cerrado e apresenta ampla distribuição nesse 

bioma, sendo encontrada na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e 

Tocantins. É conhecida popularmente como araticum, marolo, pinha-do-cerrado, entre outros. Os frutos 

dessa espécie são muito apreciados por populações locais, sendo encontrados em muitos pomares 

domésticos e consumidos in natura e/ou utilizados na fabricação de compotas, doces, geléias, sorvetes, 

sucos e licores (Almeida et al., 1998b, Lorenzi, 1998, Lorenzi & Matos, 2002) (Figura 1). 

É uma espécie arbórea de 4 a 8 m de altura, o diâmetro do tronco é de 20 a 30 cm e é revestido por 

casca áspera e corticosa. As folhas são alternas, simples, sem estípulas, são crasso-membranosas, glaucas 

e ferrugínea-hirsutas quando jovens e o limbo é obovado a oblongo (Ribeiro et al., 2000). As flores são 

solitárias, axilares e têm pétalas engrossadas e carnosas. Seu fruto é do tipo baga subglobosa, de 

superfície tomentosa e tuberculada ou papilosa. A polpa é amarela ou avermelhada, adocicada e tem cheiro 

agradável. As sementes são elípticas. Floresce durante os meses de outubro e novembro e a frutificação 

ocorre a partir de janeiro e fevereiro (Lorenzi, 1998). 

No que se refere à biologia reprodutiva as flores são hermafroditas, apresentam protoginia e 

termogênese. De acordo com Gottesberger (1989), a forte dicogamia com quase nenhuma sobreposição 

das fases feminina e masculina em flores de Annona aumenta a possibilidade de fecundação cruzada 

(Ribeiro et al., 2000). A dispersão das sementes de A. crassiflora é realizada por animais (zoocoria) (Rizzini, 

1971).  

Com relação às propriedades químicas, dentre vários metabólitos secundários, a análise de 

alcalóides merece atenção especial considerando que é uma importante classe de substâncias, 

característica da Annonaceae. 
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Figura 1. Aspectos gerais de Annona crassiflora. A) Vista geral da planta; B) Detalhe da flor; C) Detalhe do 

fruto. (Fotos: A. P. M. Egydio, 2007) 
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A maioria dos alcalóides que ocorrem nessa família são derivados isoquinolínicos, dentre os quais 

são encontrados os benziltetraidroisoquinolinicos, os bisbenzilisoquinolinicos, as protoberberinas, os 

aporfinóides sensu lato, incluindo aporfínicos sensu strictu, oxoaporfinicos e fenantrenos (Leboeuf et al., 

1982), as cularinas e as isoquinolonas. Poucos alcalóides relatados em Annonaceae não são derivados 

isoquinolínicos, como a eupolauridina, a naftiridina, os pirimídicos-β-carbolínicos, os indolosesquiterpenos 

(Cavé, 1985) e outros. 

Todos os alcalóides isoquinolínicos são derivados dos benzilisoquinolínicos, com poucas exceções 

em Cactaceae, por exemplo. A reação inicial da biossíntese benzilisoquinolínica é a condensação de duas 

unidades aromáticas, ambas derivadas da tirosina (Cavé, 1985).  

Em Annona já foram relatados alcalóides como o benzilisoquinolínico reticulina (Chang et al., 

2000a), os aporfínicos anonaina e asimilobina (Chang et al., 2000b) e o alcalóide oxoaporfínico liriodenina 

(Wu et al., 1993). Todos esses alcalóides foram detectados em folhas e cascas de A. crassiflora 

provenientes das Guianas (Hocquemiller et al.,1982) (Figura 2). 

Muitos desses alcalóides têm potencial medicinal. Alguns relatados em A. cherimola  têm atividade 

citotóxica (Cassady, 1990) e efeito relaxante (Chuliá et al., 1995), em A. squamosa foi encontrado um 

alcalóide que é um princípio ativo cardiotônico (Wagner et al., 1980) e alguns alcalóides provenientes de A. 

purpurea que mostraram significativa inibição da agregação plaquetária (Chang et al., 1998). Além disso, 

algumas dessas substâncias têm propriedades tóxicas, podendo conferir às plantas proteção contra 

herbívoros, pragas e patógenos. Estudos com extratos de diversas espécies de Annona demonstraram 

atividades larvicida, inseticida, moluscicida, entre outras (Saxena et al., 1993).  

A ocorrência dos alcalóides nas plantas pode ser dependente de seu habitat e distribuição 

geográfica (Levin, 1976). Há espécies que apresentam diferentes quimiotipos caracterizados pela variação 

na composição de alcalóides de acordo com a distribuição espacial. Na natureza, variações dos fatores 

bióticos e abióticos podem resultar em diferentes padrões químicos ecogeográficos. Macel et al. (2004) 

detectaram diferentes quimiotipos em populações de Senecio jacobaeae com base nos seus alcalóides 

pirrolizidínicos. Esses autores sugeriram que esses padrões teriam sido influenciados pelas diferenças na 

comunidade de herbívoros nas diferentes populações. Tais diferenças podem interferir na capacidade de 

adaptação da espécie ao ambiente, pois essas substâncias podem estar relacionadas à resistência ao 

ataque de herbívoros e patógenos.  

Estudos sobre o padrão de variação adaptativa de caracteres fenotípicos também são importantes 

para subsidiar ações de conservação, pois podem ser um indicativo do potencial para a sobrevivência das 



 

  6  

espécies. Há poucos dados na literatura relacionados à existência de variação na concentração e no perfil 

de alcalóides correlacionados a diferenças geográficas, principalmente em espécies nativas do Brasil. 

                                        

           

              

 

                                         

                

                                                                                     

  

                   Figura 2. Exemplos de alcalóides identificados em espécies de Annona. 

Com relação aos métodos que são utilizados para analisar os alcalóides, geralmente essas 

substâncias, por apresentarem caráter básico, são extraídas das plantas através de um solvente alcoólico 

fracamente ácido. Na forma de sal se tornam solúveis em água. Em seguida, é adicionada amônia 

concentrada para que o alcalóide volte à sua forma original (básica), sendo agora solúvel em solventes 

orgânicos. Esse extrato, geralmente é submetido a testes de detecção, sendo usados para isso diferentes 

reagentes, como Draggendorff, por exemplo (Chang et al., 2000a). 

Nos últimos anos, a quantificação de alcalóides tem sido feita por cromatografia a gás acoplada ao 

detector de ionização por chama (CG ∕ FID) (Macel et al., 2004) ou acoplado ao espectrômetro de massas 

(Suau et al., 2002) e por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Em geral, a concentração dos 

alcalóides individuais é feita através de uma curva de calibração usando o método de padrão externo 

(Milanowski et al., 2002). 

Anonaina isolada de 

A. purpurea 

 

Reticulina isolada de 

         A. glabra 

Asimilobina isolada de 

A. purpurea 

Liriodenina isolada de 

         A. montana 
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A identificação dos alcalóides pode ser feita por cromatografia gasosa acoplada ao espectrômetro 

de massas (CG ∕ MS), ressonância magnética nuclear de C (RMN C) e de H (RMN H), espectroscopia de 

radiação infravermelha (IV), espectrofotometria de ultravioleta (UV) e cromatografia em camada delgada 

(CCD) (Chang et al., 1998).  

Quanto às características nutricionais do fruto de A. crassiflora, recentemente alguns estudos 

relataram as propriedades químicas da polpa e das sementes dessa espécie. Cada 100 g de polpa contém 

52 kcal, 76,32% de umidade, 1,28% de proteína, 0,29% de lipídeos cuja composição dos ácidos graxos é de 

cerca de 80% de monoinsaturados, 16% de saturados e 4% de poliinsaturados, 21,5% de carboidratos 

totais (Almeida et al., 1998b), 52 mg de Ca, 24 mg de P, 2,3 mg de Fe, 21 mg de vitamina C, 50 mg de 

vitamina A, 0,04 mg de vitamina B1 e 0,07 mg de vitamina B2 (Almeida et al., 1998a). Caramori et al. (2004) 

analisaram a composição centesimal da semente de A. crassiflora e encontraram 4,8% de umidade, 2,27% 

de cinzas, 16,33% de proteínas, 35,24% de lipídeos e 41,46% de carboidratos. Entretanto, ainda faltam 

informações com relação ao potencial nutricional da polpa e das sementes dessa espécie. Não há dados na 

literatura sobre a concentração total e a identificação de aminoácidos livres, relacionados ao perfil dos 

carboidratos solúveis na polpa e nas sementes e o perfil de ácidos graxos não foi descrito nas sementes. 

Os aminoácidos são unidades químicas de baixo peso molecular (75-204 u) que possuem, no 

mínimo, um grupo carboxílico e um grupo amina ligados ao mesmo átomo de carbono (Oliveira et al., 2002). 

Tanto os tecidos animais quanto os vegetais possuem uma pequena porção (1-3%) dos aminoácidos na 

forma livre, sendo a maioria encontrada como parte constituinte de proteínas (Farfán, 1994). 

A composição de aminoácidos, tanto livres como formando peptídeos, é limitada em tabelas de 

composição de alimentos (Farfán, 1994). Os aminoácidos são substâncias biologicamente ativas presentes 

nos alimentos e bebidas (Belitz & Grosh, 1999). Estão envolvidos no metabolismo secundário e na produção 

de substâncias que diretamente ou indiretamente têm um papel importante na interação planta-ambiente 

(Gomes & Rosa, 2000) e para a nutrição humana (Silva et al., 2004). 

Em termos nutricionais os aminoácidos podem ser classificados em essenciais, não essenciais e 

condicionalmente essenciais. Os aminoácidos essenciais são aqueles que não podem ser produzidos pelo 

corpo humano e somente são adquiridos pela ingestão de alimentos, vegetais ou animais. Estes são a  

fenilalanina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a serina, a treonina, o triptofano e a valina (Gehrke 

et al., 1985). Os aminoácidos não-essenciais são aqueles que o corpo humano pode sintetizar, como 

exemplo a alanina, a asparagina, o ácido glutâmico e o ácido aspártico (Guyton, 1992). Uma terceira classe 

de aminoácidos recentemente introduzida é a chamada de ―condicionalmente essenciais‖, que são aqueles 

que podem ser considerados essenciais em determinados estados fisiológicos de desenvolvimento e/ou 



 

  8  

determinada condição clínica (Dutra-de-Oliveira & Marchini, 1998), como a arginina, a glutamina, a histidina, 

a glicina, a cisteína, a prolina e a tirosina (Carmelo Jr. & Martinez, 2005).  

Além dos aspectos nutricionais, essas substâncias têm extrema importância com relação à 

qualidade sensorial e tecnológica dos produtos (Farfán, 1994) por afetarem a qualidade dos alimentos, 

incluindo sabor, aroma e cor. Nos últimos anos tem aumentado o interesse sobre a identificação dos 

aminoácidos livres em sucos pois, a maioria das espécies vegetais tem um padrão característico no perfil 

(Belitz & Grosh, 1999), o que permite maior controle de autenticidade da matéria-prima ou do produto final.  

Várias técnicas têm sido utilizadas para determinação dos aminoácidos livres, como o método 

espectrofotométrico para dosagens individuais dos aminoácidos triptofano (Spies, 1967) e de metionina 

(Horn, 1946), a cromatografia de camada delgada bidimensional (Noomrio & Dahot, 1996), a cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE) com detector UV-Vis (Gomes & Rosa, 2000), a cromatografia líquida de alta 

eficiência de fase reversa (CLAE-RP) com detector de fluorescência (Astarita et al., 2004) e a cromatografia 

a gás equipada com detector de ionização por chama (CG/FID) (Silva et al., 2003) ou acoplada a um 

espectrômetro de massas (Marchini et al., 1997). 

Geralmente, a análise de aminoácidos das matrizes de alimentos é feita por cromatografia líquida 

(Baxter, 1996). A utilização da cromatografia a gás, apesar de ter vantagens como alta resolução e o custo 

muito reduzido em comparação com a CLAE (Silva et al., 2003), requer uma etapa anterior de derivação 

dos aminoácidos. Husek (1991,1998) desenvolveu um protocolo rápido de derivação baseado no tratamento 

dos aminoácidos. Assim mesmo, ainda há uma limitação no uso da cromatografia gasosa para análise de 

aminoácidos que é a incapacidade de determinar a arginina (Silva et al., 2003).  

A arginina já foi relatada na literatura como um dos aminoácidos mais abundantes nas folhas, 

caules e raízes de A. crassiflora (Hocquemiller et al., 1982). Dessa forma, uma das técnicas mais 

interessantes para análise dessas substâncias nessa espécie é a cromatografia líquida de fase reversa 

(CLAE-RP) com detector de fluorescência. Nesse método, em geral tem sido utilizado o reagente o-

ftalaldeído (OPA) que transforma os enantiômeros dos aminoácidos nos seus respectivos diastereômeros 

fluorescentes para que os mesmos sejam detectados.  

Os carboidratos são os constituintes bioquímicos mais abundantes nos vegetais, chegando a 

representar 50% a 80% da massa seca. São importantes fontes de energia e compõem a parte estrutural 

das células (Kays, 1991). São definidos como poliidroxialdeídos, poliidroxicetonas, poliidroxiálcoois, 

poliidroxiácidos e seus respectivos derivados (Bobbio & Bobbio, 1989). Isto significa que possuem vários 

grupamentos hidroxila e também um grupamento aldeído ou cetona em suas moléculas (Dietrich et al., 

1988).  
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Essas substâncias são classificadas em monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. Os 

monossacarídeos são chamados de carboidratos simples, referindo-se a uma unidade. O número de 

átomos de carbono varia de três a oito e podem diferir quanto à posição das hidroxilas nas moléculas 

(Dietrich et al., 1988). Os oligossacarídeos (do grego, oligo = poucos) contêm de duas a dez unidades 

monossacarídicas unidas em ligação glicosídica. A sacarose é o principal oligossacarídeo, tanto pela 

quantidade e freqüência com que é encontrado na natureza, como pela sua importância na alimentação 

humana (Simpson & Ogozarly, 2001). Os polissacarídeos contêm acima de dez unidades de 

monossacarídeos em longas cadeias lineares ou ramificadas. A maioria dos polissacarídeos possui 

unidades repetitivas de um único tipo ou de dois monossacarídeos (Lenhinger et al., 2002). Entre os 

polissacarídeos, o amido constitui a mais importante reserva de todas as plantas superiores sendo 

encontrado, principalmente, em sementes, tubérculos, rizomas e bulbos, ocorrendo também em algas 

(Bobbio & Bobbio, 1989). 

Os principais carboidratos solúveis que constituem os frutos são os monossacarídeos frutose e 

glicose, e o dissacarídeo sacarose (Ayaz & Bertoft, 2001). São encontrados em variadas proporções de 

acordo com a espécie (Lowell, 1989, Hubbard et al., 1991) e são os principais determinantes do sabor (Ayaz 

& Bertoft, 2001).  

Para quantificação dos carboidratos solúveis totais diferentes métodos podem ser utilizados. Silva et 

al. (2003) avaliaram a eficiência de sete diferentes tipos de métodos para dosagem dos carboidratos 

solúveis totais, incluindo métodos espectrofotométricos, titulométricos e gravimétricos. A identificação dos 

carboidratos pode ser feita por cromatografia a gás com detector de ionização por chama (AOAC, 1970; 

Rahman et al., 1999) e cromatografia líquida de troca aniônica de alta resolução com detector de pulso 

amperométrico (CLAE/CTI-DPA) (Souza et al., 2004).  

Os lipídeos são importantes substâncias de reserva nas plantas encontradas, principalmente, nas 

sementes com a função de reserva energética para o embrião durante a germinação. Estão armazenados 

no protoplasma das células em inclusões denominadas oleossomos, que surgem do retículo 

endoplasmático (Bruneton, 1993).   

Quimicamente são, na maioria, misturas de triglicerídeos, ou seja, são formados por um triol, o 

glicerol, esterificado por ácidos graxos, os quais são ácidos carboxílicos alifáticos de comprimento variável. 

A imensa maioria de ácidos graxos vegetais está inclusa em dois grupos: ácidos graxos saturados e seus 

homólogos insaturados. Em ambos os grupos, 16 ou 18 átomos de carbono são mais comuns, tais como os 

ácidos palmítico, oléico, linoléico e esteárico. Ácidos graxos saturados com menos de 12 átomos de 
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carbono e ácidos insaturados com cadeias curtas (≤ C16) ou de 20 carbonos ou mais são raros em plantas 

(Bruneton, 1993). 

 Alguns ácidos graxos são classificados como essenciais na dieta humana, pois não são 

sintetizados pelo organismo, como os ácidos linoléico e linolênico. Outra propriedade importante para a 

nutrição humana é que a proporção de ácidos graxos insaturados seja maior do que a de saturados 

(Bruneton, 1993). Algumas espécies de Annona estudadas têm mostrado esta característica na composição 

dos triglicerídeos obtidos da polpa e das sementes (Wellé et al., 2004). 

A quantificação dos lipídeos pode ser feita por espectroscopia de ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio (RMN 
1
H) (Rutar, 1989), espectroscopia de radiação infravermelha, análise de elementos de 

carbono, método de metilação direta seguida por cromatografia a gás (Li et al., 2006) e gravimetria (Garcés 

& Mancha, 1993). A identificação dos ácidos graxos é obtida por análise em cromatografia a gás (Li et al., 

2006). 

Outro aspecto a ser considerado para muitos ecossistemas, incluindo o cerrado brasileiro, é que a 

fragmentação do habitat tem ameaçado a manutenção da biodiversidade. Em decorrência dessa 

fragmentação ocorrem mudanças que resultam na redução do tamanho populacional (―bottlenecks‖) e 

conduzem à erosão genética. Apesar da alta diversidade de espécies em tais regiões e o reconhecimento 

da importância da conservação, há ainda poucos estudos com esta abordagem que tenham sido publicados 

para espécies de cerrado.  

A preservação da diversidade é de grande importância para conservação do bioma, do 

germoplasma e para programas de melhoramento genético. As populações de espécies silvestres, além de 

serem unidades sobre as quais deve incidir o manejo para produção ou conservação dos recursos naturais, 

são importantes fontes de germoplasma (Robinson, 1991). 

É evidente a necessidade de estudos que possam subsidiar programas de conservação. Para tanto 

é fundamental analisar a estrutura genética e qual a estabilidade das linhagens evolutivas, visto que são 

muito influenciadas por padrões de fluxo gênico dentro e entre populações. A estrutura genética da 

população se refere à heterogeneidade na distribuição dos genótipos e do grau de endogamia dentro das 

populações e entre estas (Robinson, 1991).  

Para a análise de diversidade genética o seqüenciamento de DNA de genomas de plastídeos e 

nuclear é uma técnica muito utilizada em níveis hierárquicos superiores (Koopman, 2005). Em níveis 

hierárquicos inferiores, as seqüências de DNA muitas vezes não mostram acentuada variação, não 

produzindo a resolução necessária para a distinção dos táxons envolvidos (Després et al., 2003).  
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Nas últimas décadas tem aumentado o uso de marcadores moleculares para a avaliação da 

diversidade genética de populações naturais de plantas e animais. As técnicas mais comumente utilizadas 

são isoenzimas, RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), Microssatélites ou SSRs (Simple 

Sequence Repeats), RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) e AFLP (Amplified Fragment Length 

Polymorfism) (Ferreira & Gratapaglia, 1996).  

As isoenzimas são formas diferentes de uma mesma enzima que catalisam a mesma reação na 

célula. São produtos da expressão gênica (Ferreira & Gratapaglia, 1996), sendo controladas geneticamente 

por um ou vários genes situados num único loco ou em diferentes locos, respectivamente. Essas proteínas 

representam a conseqüência bioquímica da substituição, deleção ou adição de um ou mais aminoácidos no 

polipeptídeo, afetando a sua carga elétrica e, conseqüentemente, a sua mobilidade durante a eletroforese 

(Robinson, 1991). 

A detecção das isoenzimas envolve basicamente três passos: a extração de proteínas do tecido 

vegetal, a separação destas proteínas através de eletroforese e a coloração histoquímica do gel, o que 

permite a visualização do produto da reação enzimática na forma de uma banda (Ferreira & Gratapaglia, 

1996). 

A mobilidade da molécula através do gel depende do seu peso molecular e da sua conformação 

(Robinson, 1991). Vários tipos de géis de eletroforese podem ser usados, como de amido, de penetrose, de 

poliacrilamida entre outros, bem como diversos sistemas de tampões (Ferreira & Grattapaglia, 1996).  

Após a separação das isoenzimas por eletroforese, essas proteínas são identificadas por meio de 

reações químicas baseadas em suas atividades catalíticas específicas. Nesse processo são fornecidos os 

substratos e os cofatores necessários à reação da enzima in vitro, além de substâncias que por meio de 

uma reação secundária formam produtos coloridos e insolúveis que permitem identificar exatamente a sua 

posição no gel. O conjunto de bandas coloridas que uma enzima forma no gel é denominado zimograma 

(Robinson, 1991). 

A interpretação do zimograma é baseada no conhecimento da estrutura química da enzima 

(monomérica, dimérica ou mais complexas) (Robinson, 1991). As diferenças na mobilidade das isoenzimas 

em um campo elétrico são resultantes de diferenças nas seqüências de DNA que codificam tais enzimas. 

Com base no número e posição das bandas por região de migração (loco), é determinado o número de 

locos e de alelos por loco que a população apresenta, e é possível inferir sobre o controle genético da 

enzima na espécie. Se os padrões de bandas de dois indivíduos diferem, é assumido que estas diferenças 

possuem base genética e são hereditárias (Murphy et al., 1980). De acordo com Hamrick & Godt (1989), ao 



 

  12  

nível de espécie cerca de 50% dos locos de isoenzimas analisados apresentam polimorfismos, já para 

população um terço deles é polimórfico. 

A análise de isoenzimas proporciona várias vantagens, sendo que uma das principais é se ter o 

conhecimento do controle genético da maioria das isoenzimas, o que permite que inferências genéticas 

possam ser feitas diretamente a partir dos padrões de bandas observados. É uma técnica de baixo custo e 

acessível. Vários locos isoenzimáticos podem ser analisados rápida e simultaneamente. Os alelos 

isoenzimáticos são codominantes, o que possibilita que genótipos heterozigotos e homozigotos de um 

determinado loco sejam facilmente identificados, pois num indivíduo diplóide, ambos os alelos de um loco 

são expressos e visualizados (Ferreira & Grattapaglia, 1996).  

Há, entretanto, algumas limitações dos marcadores isoenzimáticos para genomas mais amplos 

como, por exemplo, o mapeamento genético ou caracterização detalhada do germoplasma, que se referem 

ao número total de locos que podem ser detectados no genoma e o número de alelos por locos, isto é, o 

nível de polimorfismo genético detectável em cada loco. Dentro da variabilidade detectável, algumas 

proteínas podem apresentar modificações pós-tradução, produzindo as chamadas ―isoenzimas 

conformacionais‖ ou formas múltiplas do produto de um único gene, as quais diferem em estruturas 

secundárias e terciárias (Ferreira & Grattapaglia, 1996). 

Outro fator a ser considerado é o nível de variabilidade genética presente em diferentes sistemas 

enzimáticos. Gillespie & Langley (1974) distinguiram dois grupos de enzimas. As enzimas que classificaram 

no Grupo I agem sobre um substrato fisiológico único. Esse grupo inclui as enzimas reguladoras e a maioria 

das enzimas envolvidas no metabolismo intermediário, na glicólise e no Ciclo de Krebs. As enzimas 

incluídas no Grupo II, como as esterases, fosfatases, peroxidases e álcool desidrogenases são enzimas 

que utilizam substratos múltiplos, freqüentemente de origem externa, e que respondem diretamente à 

diversidade ambiental. Essas são menos numerosas que as do Grupo I, porque têm funções mais 

generalizadas na célula. A variabilidade genética nas enzimas do Grupo I é mais baixa que a das enzimas 

do Grupo II. Os substratos utilizados pelas enzimas do Grupo I são, geralmente, produzidos dentro da 

própria célula e mantidos mais estáveis qualitativa e quantitativamente pelos processos que controlam a 

homeostase no organismo. 

Gillespie (1992) ressaltou que as enzimas mais polimórficas tendem a ser as mais feqüentemente 

escolhidas para quantificar a variabilidade genética. Dessa forma, possivelmente não representam uma 

amostragem ao acaso da variabilidade contida no organismo examinado. Para se descrever a variabilidade 

genética em determinada espécie, é importante utilizar muitos locos (20 ou mais, se possível), incluindo 

entre eles enzimas representativas dos dois grupos já mencionados (Robinson, 1991). 



 

  13  

A avaliação da magnitude da diversidade requer parâmetros de diversidade genética, sendo que os 

mesmos são empregados de acordo com a informação proporcionada por cada tipo de marcador. Os alelos 

isoenzimáticos são codominantes, ou seja, genótipos heterozigotos e homozigotos de um determinado loco 

são facilmente identificados. Isto permite estimar parâmetros como freqüências genotípicas e freqüências 

alélicas e a partir destes, coeficientes de diversidade gênica e heterozigosidade. Além disso, desvios do 

equilíbrio de Hardy-Weinberg em um loco ou do equilíbrio de ligação gamética entre locos podem ser 

testados (Weir, 1990). 

Diante do exposto o presente projeto tem os seguintes objetivos: 

1. Identificar e quantificar aminoácidos livres, carboidratos solúveis e ácidos graxos da polpa e das 

sementes, visando ampliar os conhecimentos sobre potencial econômico de A. crassiflora e fornecer 

parâmetros que possam auxiliar no controle de qualidade de produtos derivados; 

2. Avaliar qual o nível de variações quantitativas e qualitativas dos alcalóides foliares de A. 

crassiflora em amostras provenientes de diferentes regiões do cerrado;  

3. Avaliar qual a magnitude da diversidade genética entre diferentes populações de A. crassiflora 

utilizando marcadores isoenzimáticos. 
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CAPÍTULO 1 
______________________________________________________________________________________ 
 

USO POTENCIAL DA POLPA E DAS SEMENTES DE ANNONA CRASSIFLORA MART. 

Este capítulo foi formatado para ser submetido à Economic Botany 

ABSTRACT 

The purpose of this study was to analyze the profile of free amino acids, free sugars and fatty acids in A. 

crassiflora fruit pulp and seeds. Compounds were analyzed, respectively, for HPLC-F, HPLC/ PAD and 

GC/MS. The total yield of free amino acids  in pulp ranged  from 1101,99 µg/g to 1975,7 µg/g dry matter and 

in seeds  from 636,3 µg/g to 17.445,83 µg/g also as regards dry matter. Glutamin was the most abundant in 

all the samples. Total sugar yield from pulp ranged from 11,5 g/100g  to 17,03 g/100g in dry matter and from 

seeds  from 13,69 g/100g to 40,47 g/100g. Fructose, glucose and sucrose were detected in all samples. The 

amount of total lipids from pulp varied from 7 g/100g to 16,2 g/100g in dry matter and from seeds from 34,36 

g/100g to 35,98 g/100g. Oleic acid and/or petroselinic (18:1) were the most abundant in all samples of pulp 

and seeds of different geographical origins. Without doubt, obtained data permitted widening knowledge on 

the potential uses to be made of A. crassiflora.     

Key words: Annona crassiflora, marolo, free amino acids, fatty acids, soluble sugars 

RESUMO 

O presente estudo propôs analisar a composição de aminoácidos livres, de carboidratos solúveis e de 

ácidos graxos da polpa e das sementes de Annona crassiflora. As análises foram feitas, respectivamente, 

por CLAE/F, por CLAE/CTI-DPA e por CG/MS. O teor total de aminoácidos livres na polpa variou de 

1101,99 µg/g a 1975,7 µg/g de massa seca, enquanto nas sementes variou de 636,3 µg/g a 17.445,83 µg/g 

de massa seca. A glutamina foi majoritária em todas as amostras. O teor total dos carboidratos da polpa 

variou de 11,5 g/100g a 17,03 g/100g e das sementes variou de 13,69 g/100g a 40,47 g/100g de matéria 

seca. A frutose, a glicose e a sacarose foram detectadas em todas as amostras. A quantidade de lipídeos 

totais da polpa variou de 7g/100g a 16,2 g/100g de massa seca e das sementes variou de 34,36 g/100g a 

35,98 g/100g de massa seca. O ácido oléico e/ou petroselínico (18:1) foram majoritários em todas as 

amostras de polpa e de sementes de diferentes origens geográficas. Certamente os dados obtidos 

permitiram ampliar os conhecimentos sobre potencial de aproveitamento dessa espécie. 

Palavras-chave: Annona crassiflora, marolo, aminoácidos livres, carboidratos solúveis, ácidos graxos 
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INTRODUÇÃO  

Annona crassiflora Mart. é uma espécie silvestre nativa do Brasil e apresenta ampla distribuição no 

bioma cerrado, sendo encontrada na Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e 

Tocantins (Lorenzi 1998). 

É conhecida popularmente como araticum, marolo, pinha-do-cerrado entre outros (Almeida et al. 

1998). Os frutos desta espécie são muito apreciados por populações locais no cerrado, inclusive são 

encontrados em muitos pomares domésticos (Lorenzi e Matos 2002), sendo consumidos in natura e/ou 

utilizados na fabricação de compotas, doces, geléias, sorvetes, sucos e licores (Almeida et al. 1998).  

Além da polpa, há relatos que se referem ao uso de sementes de algumas espécies domesticadas e 

silvestres de Annona sp. Atualmente, muitos estudos têm sido voltados para o aproveitamento econômico 

de sementes provenientes de espécies não tradicionalmente oleaginosas. Milhares de sementes de frutos 

comestíveis de várias espécies são desperdiçadas anualmente, resultando em problemas de descarte.  

Recentemente alguns estudos relataram as propriedades químicas da polpa e das sementes de A. 

crassiflora. Almeida et al. (1998) verificaram que para cada 100 g de massa seca de polpa há 76,32% de 

umidade, 1,28% de proteína, 0,29% de  lipídeo com cerca de 80% de ácidos graxos monoinsaturados, 16% 

de saturados e 4% de poliinsaturados, 21 mg de vitamina C, 21,5% de carboidratos totais. Caramori et al. 

(2004) analisaram a composição centesimal da semente de A. crassiflora e encontraram 4,8% de umidade, 

2,27% de cinzas, 16,33% de proteínas, 35,24% de lipídeos e 41,46% de carboidratos. Entretanto, ainda 

faltam informações com relação ao potencial nutricional da polpa e das sementes dessa espécie. Não há 

dados na literatura sobre a concentração total e a identificação dos aminoácidos livres, sobre o perfil de 

carboidratos solúveis em ambas as partes do fruto dessa espécie e o perfil de ácidos graxos não foi descrito 

nas sementes.  

A composição de aminoácidos, tanto livres como formando peptídeos, é limitada em tabelas de 

composição de alimentos (Farfán 1994). Os aminoácidos são substâncias biologicamente ativas presentes 

nos alimentos e bebidas (Belitz e Grosh 1999). Além dos aspectos nutricionais, essas substâncias têm 

extrema importância com relação à qualidade sensorial e tecnológica dos produtos (Farfán 1994). Nos 

últimos anos tem aumentado o interesse sobre a identificação dos aminoácidos livres em sucos, pois a 

maioria das espécies vegetais tem um padrão característico no perfil (Belitz e Grosh 1999), o que permite 

maior controle de autenticidade da matéria-prima ou do produto final. 

Os principais carboidratos solúveis que constituem os frutos são os monossacarídeos frutose e 

glicose, e o dissacarídeo sacarose. São encontrados em variadas proporções de acordo com a espécie e 

são os principais determinantes do sabor (Ayaz e Bertoft 2001). 
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Alguns ácidos graxos são classificados como essenciais a dieta humana, pois não são sintetizados 

pelo organismo. Outra propriedade importante para a nutrição humana é que a proporção de ácidos graxos 

insaturados seja maior do que os saturados (Bruneton 1993). Algumas espécies de Annona estudadas têm 

mostrado esta característica na composição dos triglicerídeos obtidos da polpa (Andrade et al. 2001) e das 

sementes (Wellé et al. 2004). 

Diante do exposto o presente estudo propôs analisar a composição dos aminoácidos livres, 

carboidratos solúveis e ácidos graxos na polpa e nas sementes de A. crassiflora coletadas em três 

diferentes regiões do cerrado. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A polpa e as sementes de um fruto de cada um dos indivíduos analisados (Tabela 1) foram 

separadas manualmente e liofilizadas (Labconco FreeZone 4,5 Liter Benchtop - Freeze Dry System - 

modelo 77500) por cerca de 120 h. Foi feito cálculo de massa seca para as amostras liofilizadas.  

 

Os aminoácidos livres foram extraídos utilizando 0,2 g das amostras previamente secas e 

desengorduradas. As amostras foram maceradas em 6 mL de etanol 80% e, em seguida, foram 

concentradas em speed vac a 45
o
C. Foram ressuspendidas em 2 mL de água e centrifugadas  a 15000 g 

por 10 minutos a 4ºC. O sobrenadante foi filtrado através de uma membrana de 0,2 µm (Millipore) (Silveira 

et al. 2004). Alíquotas de 0,55 mL da amostra foram derivados com 750 µL de solução de OPA (140 mg de 

o-ftaldialdeído, 2,8 mL de metanol 100%, 18,2 mL de tampão borato 400 mM pH 9.5 e 166,2 µL de β-

mercaptoetanol) (Marur et al. 1994).  

 A análise e identificação dos aminoácidos livres foram feitas de acordo com Astarita et al. (2004). 

Os aminoácidos foram analisados por cromatografia líquida de alta eficiência com detector de fluorescência 

(CLAE/F) (Shimadzu) empregando uma coluna Supelcosil LC-18 fase reversa com 25 cm x 4,6 mm, 

revestimento de sílica gel e tamanho de partícula 5 µm  (Sigma/ Supelco).  

Os reagentes utilizados para fase móvel foram obtidos da Merck. O solvente A foi constituído pelos 

seguintes reagentes: 4,10 g de acetato de sódio, 8,96 g de fosfato de sódio, 20 mL/L de tetrahidrofurano e 

20 mL/L de metanol, 960 mL de Água Milliq e o pH 8.10. O solvente B foi constituído de solução de metanol 

Estado Munícipio Latitude Longitude Voucher specimen

Minas Gerais Belo Horizonte 20º 01.718'S 44º 00.596'W A. P. M. Egydio 3  

São Paulo Mogi-Guaçú 22º 15.231'S 47º09.386' W A. P. M. Egydio 7  

São Paulo Luís Antonio 21º 35.192'S 47º 46.692'W A. P. M. Egydio 8  

Tabela 1- Locais de coleta de amostras de Annona crassiflora  Mart..
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65%.  Foi utilizada uma programação de gradiente baseada no percentual do solvente B nas seguintes 

condições: 10% (0,01 min), 22% (30 min), 38% (40 min), 55% (46 min), 60% (56 min), 80% (59  min), 100% 

(76 min), 100% (88 min) e 10% (90 min). O fluxo foi de 1 mL/min. Para detecção dos aminoácidos foi 

utilizado o comprimento da excitação e emissão da fluorescência, respectivamente, de 250 nm e 480 nm. As 

áreas e os tempos de retenção foram comparados com amostras de concentrações conhecidas de padrões 

de aminoácidos (Sigma). 

A extração dos carboidratos solúveis totais foi feita de acordo com método modificado de Pollock e 

Jones (1979). Foi utilizado 0,1 g da polpa e de sementes secas desengorduradas. As amostras foram 

submetidas à fervura em etanol 80% por 5 min. Em seguida, foram centrifugadas a 2000 g por 10 min. Este 

processo foi repetido por duas vezes. Os extratos foram filtrados e reunidos. 

Para determinar o teor de carboidratos solúveis totais foi empregado o método fenol-sulfúrico 

(Dubois et al. 1956). Foram utilizados de 10 µL a 20 µL do extrato e o volume foi completado para 500 µL 

com água destilada. Em seguida, foram adicionados 0,5 mL de fenol 5% e 2,5 mL de H2SO4. As dosagens 

foram feitas três vezes. As amostras foram lidas em espectrofotômetro UV, Beckman DU70, em 

comprimento de onda de 490 nm. Foi construída uma curva padrão com solução de glicose com as 

seguintes concentrações: 10 µg, 20 µg, 30 µg, 40 µg. 

O extrato bruto de carboidratos solúveis totais foi concentrado em speed vac a temperatura 

ambiente e posteriormente, solubilizado em volume conhecido de água Milliq. A identificação dos 

carboidratos foi feita por cromatografia líquida de troca aniônica de alta eficiência com detector de pulso 

amperométrico (CLAE/CTI-DPA) usando uma coluna CarboPac PA-1 4 x 250 mm sobre sistema Dionex DX 

300 (USA) de acordo com Itaya et al. (1997). O sistema de solvente utilizado foi isocrático com 20 mM 

NaOH e o fluxo foi de 0,2 mL.min
-1

. 

A extração dos lipídeos foi feita utilizando extratores Soxhlet. Foi utilizado 1g de amostra 

previamente seca. As amostras foram tratadas com n-hexano durante seis horas. Os extratos foram secos 

em rotaevaporador sob pressão reduzida (Maestri et al. 2001). As amostras foram transferidas para frascos 

previamente pesados e foram armazenadas em dessecadores até atingirem massa constante para 

obtenção do rendimento lipídico total (Garces e Mancha 1993). 

Os triglicerídeos foram saponificados com 10 mL de solução metanólica de KOH 10% sob refluxo 

por duas horas. As amostras foram acidificadas com solução de HCl 10% até atingir o pH entre 4,0 – 5,0. A 

extração dos ácidos graxos foi realizada por quatro vezes com clorofórmio, os extratos obtidos deste 

processo foram reunidos e os solventes removidos sob pressão reduzida (Grunwald e Endress 1988).  



 

  24  

Os ácidos graxos foram submetidos ao processo de metilação, sendo dissolvidos em éter sulfúrico e 

adicionados de cinco volumes de solução etérea de diazometano. As soluções foram concentradas até a 

secura sob fluxo de nitrogênio (Vogel 1971).  

A identificação dos ésteres metílicos dos ácidos graxos foi feita em cromatógrafo gasoso (HP 5890 

ser.II Plus) acoplado a espectrômetro de massas (HP 5989B), nas seguintes condições: temperatura da 

fonte = 200ºC, temperatura do quadrupolo = 100ºC, EM = 70eV, temperatura do injetor e detector = 300ºC, 

gás de arraste: He (1,2 mL/min), coluna DB5HT (25m x 0,32mm). A programação da rampa de aquecimento 

da coluna foi a seguinte: temperatura inicial foi 120ºC aumentando 10ºC/min até atingir a temperatura final 

280ºC, mantida por 10 min.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O teor e a composição dos aminoácidos livres da polpa e das sementes de A. crassiflora de 

amostras provenientes de três diferentes regiões estão apresentados na Tabela 2.  

O teor médio total de aminoácidos livres da polpa foi 1613, 91 ± 455, 78 µg/g de massa seca, sendo 

que a amostra de Mogi-Guaçú (São Paulo) apresentou o menor valor de 1101,99 µg/g de massa seca, a de 

Luís Antonio (São Paulo) apresentou 1764,07 µg/g de massa seca e para a de Belo Horizonte (Minas 

Gerais) o valor conseguido foi de 1975,66 µg/g de massa seca. A polpa de A. crassiflora mostrou maior teor 

total de aminoácidos livres comparado com espécies de importância comercial, como o marmelo (Cydonia 

oblonga - 1,27 ± 0,762 µg/g de massa seca) (Silva et al. 2004) e foi menor do que o cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum - 6600 ± 1400 µg/g a 24300 ± 1500 µg/g de massa seca) (Rohsius et al. 2006). 

A concentração média de aminoácidos livres totais das sementes foi 7554,5 ± 8790,32 µg/g de 

massa seca. Pelo valor de desvio nota-se que os teores obtidos para os três indivíduos foram muito 

discrepantes. A amostra de Mogi-Guaçú (São Paulo) apresentou o valor de 4581,38 µg/g de massa seca, 

para a de Luís Antonio (São Paulo) foi obtido o valor de 636,28 µg/g de massa seca, já a amostra de Belo 

Horizonte (Minas Gerais) apresentou um valor muito maior que as anteriores - 17445,83 µg/g de massa 

seca. As amostras de São Paulo mostraram a concentração total de aminoácidos livres menor do que 

algumas culturas que são comercializadas. O teor verificado na amostra de Belo Horizonte é mais alto do 

que os valores encontrados na soja (Glycine max var. Shirayama-dadacha - 11000,00 µg/g de massa 

fresca) (Toshinori et al. 2004) e é próximo ao feijão ―moth‖ (Vigna aconitifolia - 20300,00 µg/g de massa 

seca) (Mathur et al. 2006). Estes dados parecem indicar o potencial de aproveitamento dos aminoácidos 

livres das sementes de A. crassiflora.  

Um aspecto a ser ressaltado é que foi constatada acentuada variação relacionada à concentração 

total dos aminoácidos livres das amostras de diferentes origens geográficas. Isto ficou evidente através do 
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alto valor no desvio padrão, principalmente nas sementes. O teor médio total dos aminoácidos livres na 

polpa foi de 1613,91 ± 455,78 µg/g e nas sementes 7554,50 ± 8790,32 µg/g (Tabela 2). Isto tem sido 

observado em culturas importantes economicamente. Rhosius et al. (2006) verificaram que as sementes de 

Theobroma cacao (cacau) mostraram alta variação do teor total dos aminoácidos livres entre amostras 

provenientes de diferentes locais. Para essa cuItura, essa variação pode gerar algumas implicações 

econômicas, considerando que estas sementes são utilizadas para produção de chocolate e os 

aminoácidos livres são importantes precursores do aroma deste produto. 

Foram identificados 20 aminoácidos na polpa e nas sementes que são os seguintes: L-Alanina 

(ALA), L-Arginina (ARG), L-Asparagina (ASN), L-Ácido aspártico (ASP), L-Ácido glutâmico (GLU), L-Citosina 

(CIT), L-Glutamina (GLN), L-Histidina (HIS), L-Isoleucina (ILE), L-Leucina (LEU), L-Lisina (LIS), L-Metionina 

(MET), L-Fenilanina (PHE), L-Serina (SER), L-Treonina (TRE), L-Triptofano (TRP), L-Tirosina (TIR), L-

Glicina (GLY), L-Ornitina (ORN) e L-Ácido y–amino butírico (GABA) (Tabela 2).  Quatro destes aminoácidos  

(arginina, histidina, lisina e ornitina) já foram detectados em extratos de outras partes de A. crassiflora como 

no caule, tronco e raízes (Lebouf et al. 1982). 

A glutamina foi majoritária em todas as amostras (Tabela 2). Este aminoácido é classificado como 

―condicionalmente essencial‖ e, dentre outras funções, durante situações de inflamação como infecções e 

ferimentos pode estimular a proliferação das células imunes (Newsholme 2001). Segundo Gomes e Rosa 

(2000) as maiores fontes vegetais dessa substância são órgãos de armazenamento como tubérculos de 

batata e raízes como a cenoura e o nabo, porém há muitas frutas como pêssego (Prunus sp), a cereja 

(Prunus sp) (Gorsel et al. 1992) e a manga (Mangifera indica) e sementes como o feijão-trepador 

(Phaseolus coccineus) que também apresentam este aminoácido como mais abundante (Bruckner e 

Westhauser 2003). 

Foram detectados aminoácidos que são essenciais, ou seja, aqueles que não são produzidos pelo 

organismo humano, dentre os quais a isoleucina, a leucina, a metionina, a fenilalanina, a tirosina e o 

triptofano. A soma dos aminoácidos essenciais na polpa variou de 53,07 µg/g a 89,8 µg/g de massa seca e 

nas sementes variou de 57,5 µg/g a 1078,1 µg/g de massa seca. Esses dados sugerem o uso potencial da 

polpa e das sementes de A. crassiflora para suplementar as necessidades dietéticas do organismo humano.  

Cabe salientar que, mesmo que em pequenas quantidades, foi verificada a presença da tirosina e 

da fenilalanina, em todas as amostras. A detecção desses aminoácidos pode agregar mais valor a A. 

crassiflora. Já foi demonstrado que esses aminoácidos podem contribuir para melhorar muitas funções 

neurais por serem precursores de neurotransmissores como a dopamina e a adrenalina (Clark e Boldingh 

1994).  
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Aminoácidos 

livres
MG (SP) LA (SP) BH (MG) MG (SP) LA (SP) BH (MG)

ALA 34,38 56,3 45,2 45,29 8,96 110,2 5,1 360,1 158,48 182,35

ARG 15,78 10,3 140,3 55,44 60,04 396,2 34,4 1746,2 725,59 902,23

ASN 3,87 8,9 39,6 17,43 15,78 351,4 24,2 154,4 176,63 164,72

ASP 3,10 1,1 5,8 3,33 1,93 99,5 2,9 152,2 84,88 75,70

CIT 19,33 9,1 74,3 34,23 28,62 202,1 24,2 0,0 75,41 110,34

GABA 15,93 5,2 147,1 56,07 64,52 73,7 41,8 400,2 171,90 198,34

GLN 922,40 1555,1 1254,4 1243,97 258,41 2328,1 309,5 11433,8 4690,47 5926,44

GLU 4,09 7,4 29,9 13,82 11,48 346,9 33,1 554,0 311,31 262,26

GLY 9,57 13,0 31,9 18,16 9,84 33,8 15,0 85,4 44,70 36,45

HIS 0 0 34,6 11,53 16,31 248,0 65,4 910,0 407,78 444,43

ILE 5,07 8,4 8,5 7,30 1,58 28,7 5,5 152,0 62,08 78,77

LEU 17,03 19,1 26,5 20,87 4,07 21,2 5,6 242,6 89,83 132,57

LIS 3,00 6,7 11,2 6,99 3,36 29,2 0,0 121,7 50,32 63,56

MET 2,36 2,8 2,5 2,54 0,16 23,4 4,7 139,3 55,81 72,91

ORN 11,02 21,7 51,1 27,96 16,96 23,5 0,0 33,7 19,07 17,28

PHE 7,08 6,1 10,7 7,95 1,98 23,3 10,2 128,5 53,98 64,86

SER 3,19 4,5 13,0 6,89 4,32 52,3 17,4 283,4 117,73 144,57

TIR 3,14 3,4 13,3 6,62 4,73 28,2 8,8 132,4 56,47 66,46

TRE 3,26 2,8 7,5 4,53 2,12 29,6 5,9 132,7 56,04 67,42

TRP 18,39 22,2 28,3 22,98 4,09 132,2 22,7 283,2 146,02 130,84

Σ ALE 53,07 61,9 89,8 68,26 15,66 256,9 57,5 1078,1 464,19 540,94

Total 1101,99 1764,07 1975,66 1613,91 455,78 4581,38 636,28 17445,83 7554,50 8790,32

Siglas: L-alanina (ALA), L-Arginina (ARG), L-Asparagina (ASN), L-Ácido aspártico (ASP), L-Ácido glutâmico (GLU), L-citosina (CIT), L-Glutamina (GLN), L-Histidina (HIS),

L-Isoleucina (ILE), L-Leucina (LEU), L-Lisina (LIS), L-Metionina (MET), L-Fenilanina (PHE), L-Serina (SER), L-Treonina (TRE), L-Triptofano (TRP), L-Tirosina (TIR), L-

Glicina (GLY), L-Ornitina (ORN) e L-Ácido y – amino butírico (GABA), Σ ALE - Soma de aminoácidos livres essenciais. Locais: MG (SP) - Mogi-guaçú (São Paulo), LA

(SP) - Luís Antonio (São Paulo), BH (MG) - Belo Horizonte (Minas Gerais)

Origem geográfica

x ± dp

Tabela 2 - Rendimento total (µg/g) e composição dos aminoácidos livres (µg/g) da polpa e das sementes de A. crassiflora de três diferentes regiões

geográficas

Polpa Semente

x ± dp
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Alimentos que contêm elevada concentração dessas substâncias têm sido denominados de 

alimentos ―smart‖, ou seja, são capazes de influenciar na atenção, na memória e outras funções neurais. 

Em A. crassiflora os valores variaram de 9,5 µg/g a 24 µg/g na polpa e de 19 µg/g a 260,9 µg/g nas 

sementes.  

Com relação ao perfil dos aminoácidos livres de A. crassiflora, em geral, não foi observada variação 

entre as amostras dos diferentes locais (Tabela 2). Na polpa, independentemente da origem geográfica, 

além da glutamina, alguns aminoácidos foram mais abundantes como a alanina, o triptofano, a citosina, a 

ornitina e a arginina. Nas sementes, além da glutamina, os aminoácidos o triptofano, a arginina, o ácido 

glutâmico, a histidina e o ácido γ-aminobutírico também foram majoritários. 

Esses dados parecem indicar há seis aminoácidos que são característicos na polpa e nas sementes 

de A. crassiflora. Esse perfil comum, independente da origem geográfica, poderia ser utilizado como padrão 

de autenticidade para o fruto e seus produtos da espécie estudada. Wallrauch e Faethe (1988) analisaram o 

perfil de diversas frutas e apontaram que a presença de oito aminoácidos mais abundantes serviu para a 

caracterização de cada uma das diferentes espécies. Silva et al. (2004) avaliaram amostras de polpa e 

geléia de marmelo (Cydonia Oblonga) de sete diferentes regiões e constataram que o perfil da geléia foi 

similar ao da polpa e que este não variou entre as diferentes regiões. No entanto, observaram variações nas 

concentrações.  

Informações relacionadas ao perfil de aminoácidos podem proporcionar informações sobre possível 

adulteração ou falsificação de derivados como sucos, geléias e outras sobremesas provindas da polpa de 

frutas (Belitz e Grosh 1999). Os dados obtidos para A. crassiflora nos apontam para definição de um perfil 

de aminoácidos livres, tanto na polpa como nas sementes, que poderiam servir de parâmetro para maior 

controle de qualidade e autenticidade dos frutos e seus derivados comercializados.  

Na tabela 3 está descrito o teor total dos carboidratos solúveis da polpa e das sementes de A. 

crassiflora. O teor médio total dos carboidratos solúveis da polpa foi de 15,16 ± 3,18 g/100g de massa seca. 

As amostras de Mogi-Guaçú e Luís Antonio (São Paulo) apresentaram quantidades maiores, 17,03 g/100g e 

16,68 g/100g de massa seca, respectivamente,comparados a Belo Horizonte (Minas Gerais) que mostrou o 

valor de 11,5 g/100g de massa seca.  

As amostras de São Paulo mostraram valores similares aos já encontrados para essa espécie 

(Almeida et al. 1998) e são próximos aos detectados para outras espécies comerciais de Annona, como A. 

cherimola (18,42 g/100g) (Lizana e Reginato 1990), A. squamosa (19,6 g/100g) (Leal et al. 1990) e A. 

muricata (17,25 g/100g) (Castro et al. 1984). Além disso, a concentração dos carboidratos solúveis totais de 
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A. crassiflora é alta comparada com outras espécies que são amplamente comercializadas, como o abacaxi 

(Ananas comosus) (12 g/100g de polpa), a maça (Malus sp) (15 g/100g de polpa) e a ameixa (Prunus sp) 

(14 g/100g de polpa) (Taco 2006) (Tabela 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

O rendimento médio total dos carboidratos solúveis das sementes foi de 26,02 ± 13,52 g/100g de 

matéria seca, sendo as menores quantidades detectadas nas amostras de Belo Horizonte (Minas Gerais) e 

de Luís Antonio (São Paulo), respectivamente, 23,89 g/100g de matéria seca e 13,69 g/100g de matéria 

seca. A amostra de Mogi-Guaçú (São Paulo) apresentou o maior valor de 40,47 g/100g de matéria seca. 

Este valor está muito próximo ao encontrado nas sementes de A. crassiflora (Caramori et al. 2004).  

Foi constatada ampla variação na concentração total dos carboidratos solúveis entre as amostras 

provenientes de diferentes locais, assim como para os aminoácidos livres. Isto tem sido verificado em outras 

espécies, como por exemplo, em frutos de Hippophae rhamnoides provenientes de diferentes regiões da 

Europa e da Ásia (Tang e Tigerstedt 2001).  

Com relação à composição dos carboidratos solúveis foram encontradas a glicose, a frutose e a 

sacarose na polpa e nas sementes de A. crassiflora. A concentração dos mesmos não foi apresentada 

devido a alguns problemas nos cálculos. Esses são os principais carboidratos que constituem a polpa de 

várias espécies frutíferas de importância econômica (Ayaz e Bertoft 2001), incluindo outras espécies de 

Annona, como cherimóia (A. cherimola) (Lizana e Reginato 1990), a graviola (A. muricata) (Castro et al. 

1984) e a fruta-do-conde (A. squamosa) (Leal et al. 1990). 

A tabela 4 apresenta o rendimento de lipídeos totais e a composição de ácidos graxos da polpa e 

das sementes das amostras de A. crassiflora. A quantidade média de lipídeos totais da polpa foi de 12,8 ± 5 

g/100g de massa seca, sendo que as amostras de Mogi-Guaçú e Luís Antonio (São Paulo), Belo Horizonte 

(Minas Gerais) apresentaram 14,96 g/100g, 16,3 g/100g e 7,1 g/100g de massa seca, respectivamente. 

Estes valores são altos comparados ao valor de cerca de 0,3 g/100g de massa seca relatado para essa 

espécie (Almeida et al. 1998). Para as sementes, o teor médio total dos lipídeos das sementes foi 35 ± 0,7 

Origem geográfica Polpa Semente

MG (SP) 17,30 40,47

LA (SP) 16,68 13,69

BH (MG) 11,50 23,89

x ± dp 15,16 ± 3,18 26,02 ± 13,51

Tabela 3 - Teor total (g/100g) de carboidratos solúveis da polpa e das

sementes de A. crassiflora  de três diferentes regiões geográficas.

Siglas - MG (SP) - Mogi-guaçú (São Paulo), LA (SP) - Luís Antonio (São 

Paulo), BH (MG) - Belo Horizonte (Minas Gerais)
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g/100g. Em todas as amostras os valores foram superiores aos observados para a polpa. A amostra de  

Mogi-Guaçú (São Paulo) apresentou 35,98 g/100g, a de Luís Antonio (São Paulo) 34,7 g/100g e a de Belo 

Horizonte (Minas Gerais) 34,36 g/100g de massa seca. Estes valores são semelhantes aos já encontrados 

para essa espécie (Caramori et al. 2004) e um pouco inferiores aos de outras espécies de Annona, como a 

A. muricata que mostrou o rendimento de 47,1 g/100g (Onimawo 2002) e a A. coriaceae com 45,4 g/100g 

(Agostini et al. 1995).  

Há muitas espécies cujo óleo é mundialmente consumido e que contêm quantidade igual ou menor 

do que as espécies de Annona, como por exemplo o milho (Zea mays) com 20 g/100g, a azeitona  (Olea 

europea) com 15 g/100g, a soja (Glycine Max) com 15 a 20 g/100g e o girassol (Helianthus annus) com  20 

a 30g/100g (Bruneton 1993).  

Quanto à identificação dos ácidos graxos foram detectados os ácidos mirístico (14:0), palmítico 

(16:0), palmitoléico (16:1), esteárico (18:0), oléico e/ou petroselínico (18:1) e linoléico (18:2) (Figura 4 e 

Tabela 5). Através da metodologia empregada não foi possível separar o ácido oléico do ácido 

petroselínico, sendo ambos detectados em um mesmo pico (Figura 4). Além disso, não foi possível 

determinar qual a posição da dupla ligação no ácido oléico, a qual pode ser no carbono 9,11 ou 13. 

Foram observadas diferenças no perfil dos ácidos graxos entre a polpa e a semente. Os ácidos 

mirístico e palmitoléico foram encontrados somente na polpa, sendo o ácido palmitoléico (16:1) detectado 

somente nas amostras de São Paulo. Já o ácido linoléico foi detectado somente nas sementes.  

O ácido oléico e/ou petroselínico (18:1) foi majoritário em todas as amostras (Tabela 4). A 

porcentagem de ácidos graxos insaturados foi maior do que os saturados tanto na polpa como nas 

sementes, sendo que os valores variaram de 79,4 % a 91,5 % de massa seca e de 80,3% a 86,6% de 

massa seca, respectivamente. Óleos com ácidos graxos monoinsaturados têm despertado um interesse 

crescente no mercado internacional. Devido a esta propriedade e por conterem alta quantidade de lipídeos 

totais, o óleo das sementes de Annona pode ser sugerido para aproveitamento. 

Os dados obtidos para A. crassiflora indicam que as sementes desta espécie, assim como de outras 

Annona, que freqüentemente são descartadas, poderiam ser mais uma alternativa econômica. As sementes 

contêm alto teor de lipídeos e de aminoácidos livres. Essas substâncias poderiam ser aproveitadas como 

bioproduto da espécie e/ou produto florestal não madeireiro do cerrado.  

Para o uso alimentar é recomendável um processo de refinamento apropriado, considerando que as 

sementes dessa espécie são descritas pela medicina popular como anti-diarréicas e são usadas para 

afecções do couro cabeludo. Em outras espécies do Annona já foi constatada a presença de acetogeninas 

bioativas (Chen et al. 1999), diterpenos e saponinas. Os lipídeos das sementes de outras espécies de 
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Annona têm sido indicados para uso como óleo semi-secante devido ao grau de insaturação (Lebouf et al. 

1982). 

Com relação aos aminoácidos livres, há algumas alternativas para que se possa aproveitá-los. 

Shashirekha et al. (2005) utilizaram pó de sementes de algodão como suplemento para um substrato para o  

cultivo do cogumelo Pleurotus florida. Estes autores verificaram que o teor de aminoácidos livres propiciou 

um incremento de 125% na composição química do cogumelo, demonstrando a eficiência do uso do 

suplemento de sementes ricas em aminoácidos livres para bioconversão de um substrato de crescimento 

em biomassa nutricionalmente comestível.  

Exceto para lipídeos totais, todos os parâmetros químicos analisados mostraram variação da 

concentração entre as amostras provenientes de diferentes regiões geográficas. Esta avaliação sobre 

variações que podem ocorrer no nível de nutrientes nos alimentos é fundamental. Há fatores ambientais que 

podem interferir no valor nutricional dos alimentos, provocando a perda de conteúdo ou a biodisponibilidade 

de nutrientes, como os lipídeos, carboidratos e outros (Lajolo 1987). Esta variação é importante também 

para avaliação de identificação de fenótipos que possam ser mais promissores no sentido de produzir maior 

ou menor quantidade de substâncias de interesse econômico. Estas informações podem ser muito úteis 

para programas de melhoramento e conservação do germoplasma de A. crassiflora e espécies 

correlacionadas. 
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Ácidos Graxos MG (SP) LA (SP) BH (MG) MG (SP) LA (SP) BH (MG)

Mirístico (14:0) 1,7 1,1 2,4 1,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0 0,0

Palmítico (16:0) 14,0 4,7 11,1 9,9 4,7 7,7 7,7 6,8 7,4 0,4

Palmitoléico (16:1) 0,0 8,4 0 2,8 4,8 0 0 0 0 0,0

Esteárico (18:0) 5,0 2,7 3,1 3,6 1,2 8,0 12,0 6,8 8,9 2,2

Oléico/Petroselínico (18:1) 79,4 83,1 83,4 82,0 2,2 55,7 42,0 63,8 53,8 9,0

Linoléico (18:2) 0 0 0 0 0 28,7 38,3 22,8 29,9 6,4

Teor total 14,96 16,3 7,1 12,8 5,0 35,98 34,7 34,36 35,0 0,7

Siglas - MG (SP) - Mogi-guaçú (São Paulo), LA (SP) - Luís Antonio (São Paulo), BH (MG) - Belo Horizonte (Minas Gerais)

Tabela 4 - Rendimento total de lipídeos (g/100g) e  composição dos ácidos graxos (% relativa) da polpa e sementes de Annona crassiflora  de 

três diferentes regiões geográficas

x ± dp x ± dp

Origem geográfica

Polpa Semente
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Figura 4. Cromatograma de ácidos graxos de sementes de A. crassiflora. Em destaque os espectros de 

massas do Ácido petrosenílico (A) e  do Éster metílico do ácido oléico (B) 
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CAPÍTULO 2 
________________________________________________ 

 
VARIAÇÕES NA CONCENTRAÇÃO E NO PERFIL DE ALCALÓIDES DE Annona crassiflora MART.  NO 

CERRADO  

Formatado para submissão à revista Biochemical Systematics and Ecology 

ABSTRACT  

The aim was to evaluate the size of alkaloid profile diversity in A. crassiflora leaves. Samples from eight 

different regions of the ‗cerrado‘ were analyzed. Alkaloids were quantified and identified by means of CG/FID 

and CG/EIMS, respectively. Total alkaloid rate varied from 221,1 ± 17,14 ug/g to 2.986,89 ± 367,1 ug/g of 

dry mass. The identified alkaloids anonaine, anoretine, romucosine and xilopine presented regional 

differences. This variation in concentration and alkaloid profile in A. crassiflora populations suggests ample 

phenotypic plasticity of these metabolites in response to biotic and/or abiotic factors, besides elevated 

genetic variability related to gene expression by those involved in metabolite biosynthesis. 

Keywords: Annona crassiflora, isoquinoline alkaloids,cerrado 

RESUMO 

Foi proposto avaliar qual a magnitude da diversidade do perfil de alcalóides das folhas de A. crassiflora. 

Foram analisadas amostras provenientes de oito regiões de cerrado diferentes. A quantificação e 

identificação dos alcalóides foram feitas por CG/FID e CG/EIMS, respectivamente. O teor total de alcalóides 

variou de 221,1 ± 17,14 µg/g a 2986,89 ± 367,1 µg/g de massa seca. Foram identificados os alcalóides 

anonaína, anoretina, romucosina e xilopina que mostraram diferenças entre as regiões.  Esta variação na 

concentração e no perfil alcaloídico das populações de A. crassiflora sugere ampla plasticidade fenotípica 

desses metabólitos em resposta a fatores bióticos e/ou abióticos, além de alta variabilidade genética 

relacionada à expressão dos genes envolvidos na biossíntese desses metabólitos.  

Palavras-chave: Annona crassiflora, alcalóides isoquinolínicos, cerrado 
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INTRODUÇÃO 

O cerrado é considerado um dos 25 sítios de maior biodiversidade do mundo (Myers et al., 2000). 

No entanto, estima-se que nos últimos 40 anos cerca de 50% a 60% de sua cobertura original tenha sido 

removida devido à rápida expansão agrícola (Ratter et al., 2006). Evidentemente, no decorrer desse 

processo tem ocorrido a perda dos recursos naturais. Pesquisas sobre o padrão de variação adaptativa de 

caracteres fenotípicos são muito importantes para subsidiar ações de conservação, pois podem indicar qual 

o potencial para a sobrevivência de espécies em diferentes regiões (Crandall et al., 2000).  

Annonaceae tem sido apontada como uma das famílias com os maiores valores de riqueza florística 

em áreas de cerrado em todo o território brasileiro (Lugnani et al., 2007). Esta família é constituída por, 

aproximadamente, 120 gêneros com distribuição marcadamente tropical e subtropical em todo o mundo 

(Joly, 2002).  Dentre esses gêneros, Annona é considerado muito importante economicamente por 

apresentar algumas espécies que são amplamente cultivadas e comercializadas no Brasil, como A. 

squamosa (fruta-do-conde), A. muricata (graviola), A. reticulata (condessa) e A. cherimola (cherimóia), todas 

não nativas.  Há espécies silvestres dessa família que não apresentam importância econômica relevante ao 

mercado, porém são muito apreciadas por comunidades locais. 

 Annona crassiflora Mart. é uma espécie típica do cerrado. Apresenta ampla distribuição nesse 

bioma, sendo encontrada em São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e 

Tocantins (Lorenzi, 1998). É conhecida popularmente como araticum, marolo, pinha-do-cerrado, entre 

outros nomes (Almeida et al., 1998). 

Dentre os metabólitos secundários, os alcalóides isoquinolínicos são considerados como uma 

importante característica para as espécies da Annonaceae (Cavé, 1985). Em Annona já foram relatados 

alcalóides como o benzilisoquinolínico reticulina (Chang et al., 2000a), os aporfínicos anonaina e 

asimilobina (Chang et al., 2000b) e o alcalóide oxoaporfínico liriodenina (Wu et al., 1993). Todos esses 

alcalóides foram detectados em folhas e cascas de A. crassiflora provenientes das Guianas (Hocquemiller et 

al.,1982). 

Há poucos dados na literatura relacionados à existência de variação na concentração e no perfil de 

alcalóides correlacionados a diferenças geográficas, principalmente em espécies nativas do Brasil. 

Milanowski et al. (2002), por exemplo, analisando diversas amostras de Croton lechleri propuseram o 

reconhecimento de três quimiotipos baseados na composição dos alcalóides isolados das folhas.  

Existem muitos artigos relacionados à composição de alcalóides em diversas espécies de 

Annonaceae (Cavé, 1985), entretanto este é o primeiro estudo que busca correlacionar variações 

quantitativas e/ou qualitativas desses metabólitos em uma espécie dessa família com a distribuição 
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geográfica. Neste trabalho foram analisadas a composição e a quantidade de alcalóides em amostras de 

Annona crassiflora provenientes de oito regiões diferentes, afim de verificar a existência de variação nesses 

metabólitos que possa ser correlacionada à distribuição geográfica. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram analisadas amostras provenientes de oito regiões do cerrado, a saber Mogi-Guaçú (São 

Paulo) em 05/03/2007, Luís Antonio (São Paulo) em 18/03/2007, Belo Horizonte (Minas Gerais) em 

06/04/2007, Lagoa Santa (Minas Gerais) e Baldim (Minas Gerais) em 08/04/2007, Santana do Riacho 

(Minas Gerais)  em 09/04/2007, Cristalina (Goiás) em 04/04/2007 e Brasília (Distrito Federal) em 03/04/2007 

(Tabela 1). Em cada uma destas regiões foram coletadas folhas de três indivíduos. As exsicatas foram 

depositadas no Herbário SPF (Departamento de Botânica, Instituto de Biociências, Universidade de São 

Paulo). 

Com exceção de Mogi-Guaçú, os dados climáticos de todos os locais de coleta foram obtidos do 

Instituto Nacional de Metereologia (INMET) nas seguintes estações metereológicas: Luís Antonio (São 

Paulo) - Estação São Simão; Belo Horizonte (Minas Gerais) - Estação Belo Horizonte; Lagoa Santa (Minas 

Gerais), Baldim (Minas Gerais) e Santana do Riacho (Minas Gerais) - Estação Sete Lagoas; Cristalina 

(Goiás) - Estação Formosa e Brasília (Distrito Federal) - Estação Brasília. As informações climáticas de 

Mogi-Guaçú (São Paulo) foram obtidas no Posto meteorológico automático da Reserva Biológica de Mogi-

Guaçú do Instituto de Botânica e os dados de insolação total diária foram obtidos da Estação São Simão. 

Testes preliminares de detecção de alcalóides utilizando o reagente de Draggendorf (Chang et al., 

2000a) revelaram a marcante presença dessas substâncias em todas as amostras de Annona crassiflora. 

As folhas foram secas a 50 ºC em estufa de ventilação. Os alcalóides foram extraídos a partir de 20 

g a 50 g de tecido seco pulverizado com 250 mL de solução etanólica levemente ácida a temperatura 

ambiente por aproximadamente 24 h. O extrato foi filtrado e alcalinizado com solução concentrada de 

hidróxido de amônio até pH 8. Os alcalóides foram extraídos por três vezes com 125 mL de clorofórmio 

(Suau et al., 2002). A fração clorofórmica foi concentrada sob pressão reduzida e submetida à cromatografia 

em coluna preenchida com sílica gel 60 (230-400 mesh) eluída com 63 mL de clorofórmio: metanol 20:1 

(Chang et al., 1998, Chen et al., 2001). O solvente foi eliminado e a amostra armazenada a temperatura 

ambiente até posterior análise.  

Cada amostra foi acrescida de 5 µg de papaverina como padrão interno. As amostras foram 

solubilizadas em 1 mL de diclorometano e analisadas em cromatografia gasosa. 

A identificação dos alcalóides foi feita em cromatógrafo gasoso (HP 5890 ser.II Plus) acoplado a 

espectrômetro de massas (HP 5989B) nas seguintes condições: temperatura da fonte = 250ºC, temperatura 
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do quadrupolo = 100ºC, EM = 70eV, temperatura do injetor e detector = 300ºC, gás de arraste: He (1 

mL/min) e a coluna DB-5HT (32m x 0,32mm). O aquecimento da coluna foi feito da seguinte forma: a 

temperatura inicial foi 150ºC e o aquecimento foi de 10ºC por minuto até atingir a temperatura final 280ºC 

que foi mantida por 10 min (Suau et al., 2002 modificado). 

A quantificação dos alcalóides foi feita em cromatografia gasosa (HP 5989B) equipada com detector 

por ionização de chamas (FID), utilizando as mesmas condições descritas acima para o desenvolvimento da 

cromatografia. 

Para análise quantitativa os dados obtidos foram submetidos, conjuntamente, a análise de variância 

(OneWay ANOVA on ranks). Quando constatadas variações significativas (p ≤ 0.05), os dados foram 

submetidos ao teste de comparação múltipla pelo método de Student Newman Keuls. Para estimar o nível 

de significância de correlação entre a concentração total dos alcalóides com distribuição geográfica das 

amostras analisadas foi aplicado o teste de Spearman. Foi aplicado o método de regressão linear para 

avaliar qual o nível de dependência entre a concentração total dos alcalóides e fatores abióticos, como a 

temperatura, a umidade relativa do ar e a insolação total. Para a execução destes métodos foi utilizado o 

software SigmaStat versão 2.0 (Neter et al., 1996).  

Os dados de teor médio de xilopina, anonaína, anoretina e de alcalóides totais foram submetidos à 

análise por agrupamento, onde foi utilizada a distância Euclidiana simples e o método de conexão de 

grupos em par usando a média aritmética não ponderada (UPGMA) (Morgano, 1999). Para isto, todos os 

dados foram, previamente, auto-escalados uma vez que as diversas variáveis diferem em ordem de 

grandeza. Essas análises foram realizadas com auxílio do software FitopacShell 2006. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O teor total de alcalóides variou de 221,1 ± 17,14 µg/g a 2986,89 ± 367,1 µg/g de massa seca 

(Tabela 1). Hocquemiller (1982) relatou valores por volta de 1100 µg/g em folhas de A. crassiflora 

provenientes das Guianas. As amostras coletadas nas regiões de Baldim (Minas Gerais) e Cristalina (Goiás) 

apresentaram valores bem próximos aos já observados para essa espécie, 1022,32 ± 93,62 µg/g e 1067,04 

± 71,04 µg/g de massa seca, respectivamente. Não há mais dados na literatura sobre a concentração total 

de alcalóides em espécies de Annona.  

Annona crassiflora é uma espécie típica do cerrado brasileiro, com ampla distribuição, sendo 

relatada na literatura como presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, 

Mato Grosso e Tocantins (Lorenzi, 1998). No presente trabalho, foram coletadas amostras de oito 

populações abrangendo os estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal. O cerrado de 

Mogi-Guaçú em São Paulo foi considerado o ponto zero para as coletas. Os dados encontrados sugerem 
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uma tendência no aumento do teor médio de alcalóides totais correlacionado ao aumento da distância de 

cada ponto de coleta para região considerada como ponto inicial. A amostra (média dos três indivíduos) 

proveniente de Brasília (DF) (distante 812 km de Mogi-Guaçú) apresentou quantidades significativamente 

maiores (Anova p ≤ 0,05) que qualquer outra amostra analisada, sendo detectado 2986,89 ± 367,1 µg/g de 

massa seca de alcalóides totais nas folhas. Em seguida, para a amostra de Cristalina (Goiás) (765 km 

distante de Mogi-Guaçu) o valor médio de alcalóides totais foi 1067,04 ± 71,83 µg/g de massa seca. Para as 

amostras de Minas Gerais foram detectados valores médios variando de 759,41 ± 25,23 µg/g a 1022,32 ± 

93,62 µg/g. Dentre as quatro amostras coletadas em Minas Gerais, a amostra de Baldim (MG) apresentou o 

maior valor médio de alcalóides totais. As amostras provenientes de São Paulo, coletadas em Luís Antonio 

e Mogi-Guaçú apresentaram os teores mais baixos de alcalóides totais, 653,88 ± 106,87 µg/g e 221,1 ± 

17,14 µg/g, respectivamente. A concentração total dos alcalóides mostrou correlação significativamente 

positiva com distribuição geográfica (r=0,885, ρ < 0.050) das amostras analisadas (Figura 1 e Tabela 1). 

Com relação à composição foram identificados os seguintes alcalóides: os aporfínicos - anonaína e 

xilopina; o fenantreno - anoretina e o benzilisoquinolínico, romucosina e foi detectado um alcalóide que não 

foi identificado (Figura 2 e Tabela 2). A ocorrência de anonaína em A. crassiflora era prevista, considerando 

que Hocquemiller (1982) encontrou este alcalóide em amostras de A. crassiflora provenientes das Guianas. 

A xilopina e a anonaína já foram detectadas em A. squamosa (Bhaumik, 1979). Alguns autores já 

apontaram propriedades fitoterápicas similares para A. crassiflora e A. squamosa (Lorenzi e Matos, 2002). A 

romucosina já foi encontrada em outras espécies de Annona (Chang et al., 2000a).  

Foi observado que a anonaína foi o principal alcalóide nas amostras de Brasília (Distrito Federal), 

Lagoa Santa (Minas Gerais), Baldim (Minas Gerais), Belo Horizonte (Minas Gerais), Luís Antonio (São 

Paulo) e Mogi-Guaçu (São Paulo). Dentre estas amostras, aquela proveniente de Brasília (Distrito Federal) 

apresentou valor (2254,33 ± 109,67 µg/g) significativamente maior (Anova p ≤ 0,05) dessa substância 

comparado com as outras regiões. A anoretina foi majoritária nas plantas provenientes de Cristalina (Goiás) 

e de Santana do Riacho (Minas Gerais), sendo a quantidade detectada em Cristalina (559,87 ± 27,86 µg/g) 

significativamente maior (Tabela 1). Exceto anonaína e anoretina, os demais alcalóides detectados em A. 

crassiflora não foram universais nas oito populações amostradas. A xilopina não foi detectada nos 

indivíduos das amostras de Belo Horizonte, Luís Antônio e Mogi-Guaçú. Entre as amostras nas quais esse 

alcalóide foi detectado, a amostra de Cristalina (Goiás) apresentou uma quantidade significativamente 

maior. A maior variabilidade no perfil dos alcalóides foi detectada com relação ao alcalóide romucosina. 

Mesmo entre os indivíduos de uma mesma região, a presença e/ou quantidade desse alcalóide foi muito 
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variável, o que fica evidenciado pelos altos valores de desvio padrão (Tabela 1). Dessa forma, os dados 

quantitativos de romucosina não foram submetidos à análise de variância e agrupamento. 

Através da análise de agrupamento (análise cluster) foi verificado o nível de semelhança entre as 

amostras provenientes de diferentes regiões. Foram formados dois grupos que são os seguintes: I –  Mogi – 

Guaçú (São Paulo), Luís Antonio (São Paulo) e Belo Horizonte (Minas Gerais) e II – Santana do Riacho 

(Minas Gerais), Cristalina (Goiás), Brasília (Distrito Federal), Lagoa Santa (Minas Gerais) e Baldim (Minas 

Gerais) (Figura 3). O carácter que foi determinante para formação dos grupos foi a presença/ausência de 

xilopina. Nas amostras de Mogi – Guaçú (São Paulo), Luís Antonio (São Paulo) e Belo Horizonte (Minas 

Gerais) esse alcalóide não foi detectado (Tabela 1). Dentro de cada grupo as relações de similaridade 

obtidas foram devidas às variações quantitativas e não qualitativas.  

Essa ampla variação dos alcalóides entre as amostras de A. crassiflora provenientes de diferentes 

regiões geográficas parece refletir ampla plasticidade fenotípica na síntese desses metabólitos. Isto pode 

ocorrer em resposta a fatores bióticos e/ou abióticos, além da alta variabilidade genética que pode ser 

relacionada à expressão dos genes envolvidos na biossíntese desses metabólitos. 

Alguns relatos na literatura relacionaram a diferenciação de alcalóides, principalmente, à influência 

de fatores abióticos como a umidade do solo e a disponibilidade de nitrogênio (Hunt et al., 2005), 

temperatura (Salminen et al., 2005), qualidade e quantidade de luminosidade (Vasquez-Flota e De Luca, 

1998) e umidade (Saenz et al., 1993), porém há controvérsias.  

No presente trabalho estes fatores abióticos parecem não estar relacionados à variação quantitativa 

total e do perfil dos alcalóides. Esses fatores variaram, porém não foi observada qualquer relação de 

dependência significativa entre eles e a concentração total dos alcalóides verificados entre as regiões. A 

temperatura média (ºC), a umidade relativa do ar diária (%) e a insolação total diária (horas) variaram, 

respectivamente, da seguinte forma: Mogi-Guaçú (São Paulo) - 21ºC, 60%, 10 h; Luís Antonio (São Paulo) - 

24ºC, 90%, 2 h; Belo Horizonte (Minas Gerais) - 23ºC, 70%, 1 h; Lagoa Santa (Minas Gerais) – 23ºC, 70%, 

6 h; Baldim (Minas Gerais) - 23ºC, 70%, 6 h; Santana do Riacho (Minas Gerais) - 23ºC, 80%, 3 h; Cristalina 

(Goiás) - 24ºC, 50%, 6 h e Brasília (Distrito Federal) - 22°C, 70%, 1 h (INMET 2007) (Figura 4).  

No que se refere à influência de outros fatores abióticos, como a umidade e a disponibilidade de 

nutrientes do solo são necessários mais estudos para avaliar se há uma possível correlação desses fatores 

com a produção dos alcalóides de A. crassiflora.  

Quanto à influência dos fatores bióticos, poucos herbívoros ou patógenos já foram relatados nas 

folhas da A. crassiflora, o que sugere alto nível de defesa (Ribeiro et al., 2000). Os altos teores dos 
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alcalóides detectados em algumas amostras podem estar envolvidos nos mecanismos de defesa dessa 

espécie.  

Segundo Mishra et al. (2001), a concentração total e os tipos de alcalóides podem ser relacionados 

ao estresse biótico e ao genótipo da planta hospedeira. Macel et al. (2004) sugeriram que diferentes 

padrões nos alcalóides pirrolizidínicos em diferentes populações de Senecio jacobaeae teriam sido 

influenciados pelas diferenças na comunidade de herbívoros. Faeth et al. (2006) verificaram em Festuca 

arizonica que o nível de peramina diferiu significativamente com a presença de um fungo endofítico e de 

acordo com diferentes genótipos do hospedeiro. 

 Além dos aspectos ecológicos, os alcalóides identificados em A. crassiflora sugerem potenciais 

aplicações medicinais para essa espécie. Já foram relatadas propriedades para anonaína, romucosina e 

anoretina que, respectivamente, mostraram significativa atividade antibacteriana (Paulo et al., 1992), 

atividade anti-agregante plaquetária (Chen et al., 1999, Wu et al., 1998) e potencial citotóxico contra células 

cancerígenas (Wu et al., 1993). Neste sentido, as amostras provenientes de Brasília (Distrito Federal) e 

Cristalina (Goiás) seriam bastante interessantes para serem avaliadas, por apresentarem altos níveis de 

anonaína e anoretina.  
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N.I.* Romucosina * Xilopina Anoretina Anonaina TOTAL

x ± dp x ± dp x ± dp x ± dp x ± dp x ± dp

A. P. M. Egydio 1 812 178,83 ± 184,89 300,69 ± 219,55 66,24 ± 13,34 b 186,78 ± 11,09 c 2254,33 ± 109,66 a 2986,89 ± 367,11 a

A. P. M. Egydio 2  765 0 2,5 ± 2,0 126,46 ± 21,41 a 559,87 ± 27,86 a 365,69 ± 20,11 d 1067,04 ± 71,83 b

       Santana do Riacho (Minas Gerais) A. P. M. Egydio 5  558 43,23 ± 3,74 13,63 ±11,12 94,18 ± 14,42 a 361,2 ± 95,18 b 247,17 ± 65,6 e 759,41 ± 25,23 c

      (19º20.234'S, 43º37.594'W)

       Baldim (Minas Gerais) A. P. M. Egydio 6  527 28,73 ± 7,8 165,18 ± 153,74 20,92 ± 1,04 b 63,9 ± 16,67 d 743,57 ± 62,85 b 1022,32 ± 93,62 b

      (19º15.520'S, 43º57.028'W)

       Lagoa Santa (Minas Gerais) A. P. M. Egydio 4 502 6,52 ± 5,32 4,07 ± 3,32 33,7 ± 10,61 b 18,94 ± 15,47* 779,67 ± 12,71 b 842,91 ± 12,6 c

      (19º33.831'S, 43º57565'W)

       Belo Horizonte (Minas Gerais) A. P. M. Egydio 3 475 167,57 ± 23,69 210,79 ± 2,92 0 130,31 ± 21,79 c 442,83 ± 29,43 c 791,32 ±17,68 c

      (20º01.718'S, 44º00.596'W)

       Luís Antonio (São Paulo) A. P. M. Egydio 8  177 149,64 ± 37,5 0 0 58,5 ± 20,25 * 445,74 ± 114,5 c 653,88 ± 106,88 c

      (21º35.192'S, 47º46.692'W)

       Mogi-Guaçu (São Paulo) A. P. M. Egydio 7  0 0 0 0 106,4 ± 2,14  c 114,64 ± 15,97 f 221,05 ± 17,14 d

      (22º15.231'S, 47º09.386'W)

      Brasília (Distrito Federal)

Localidade Voucher

Tabela 1. Localidade e teores de alcalóides das amostras de Annona crassiflora  analisadas. As exsicatas foram depositadas no Herbário SPF. 

DT

Centro-Oeste

ALCALÓIDES (µg/g massa seca)

Sigla N.I. alcalóide não identificado. (DT) Distância a partir de Mogi-Guaçú (Km). As letras minúsculas nas colunas indicam as diferenças significativas (p ≤ 0,05) entre as regiões.O * indica os

valores que não foram submetidos a análise de variância (ANOVA) . 

      (15º57.045'S, 47º52.353'W)

       Cristalina (Goiás)

      (16º59.599'S, 47º45.843'W)

Sudeste
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Figura 1 – Correlação entre média da concentração total de alcalóides e a distância geográfica (r = 0,885, ρ 

< 0.050). A distância foi medida a partir da região de MO (SP), que foi considerada como ponto inicial. Os 

números indicam as seguintes localidades: 1- Mogi-Guaçú (São Paulo); 2-Luís Antonio (São Paulo); 3 – 

Belo Horizonte (Minas Gerais); 4 – Lagoa Santa (Minas Gerais); 5 – Baldim (Minas Gerais); 6 – Santana do 

Riacho (Minas Gerais); 7 – Cristalina (Goiás) e 8 – Brasília (Distrito Federal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Cromatograma do perfil alcaloídico de A.crassiflora obtido através do CG/EM. Os números 

indicam as substâncias identificadas: 1. não identificado, 2. romucosina, 3. xilopina, 4. anoretina, 5. 

anonaína. (PA) corresponde a papaverina adicionada como padrão interno. 
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Pico Rt (in  min) Tipo Nome EI-MS m/z (intensidade relativa, %) Referência

1 11.744 Não identificado 190 (20), 206 (100), 207 (12) Suau et al 2002

2 13.155 Benzilisoquinolínico Romucosina 

42 (88), 55 (26), 69 (31), 81 (29), 102 (33), 109 

(26), 123 (19), 139 (20), 163 (38), 165 (60), 179 

(14), 193 (13), 208 (24), 235 (16), 251 (9,27), 

266 (96), 278 (18), 293 (26), 308 (100)

Chen et al. 1996

3 13.229 Aporfínico Xilopina 294 (100), 295 (53) Bhaumik 1979

4 15.277 Fenantreno Anoretina 293 (100) Wu et al 1993

5 15.436 Aporfínico Anonaína 265 (100) Hsieh et al. 1999

Tabela 2 - Identificação do extrato alcaloídico por CG/MS de A. crassiflora
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Figura 3 – Relações de similaridade entre as amostras de Annona crassiflora coletadas em diferentes 

regiões baseadas nos teores médios da xilopina, anonaína, anoretina e alcalóides totais obtidas com 

Índice de Distância Euclidiana Simples e agrupadas pelo método UPGMA. 
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Figura 4 – Regressão linear entre média da concentração total de alcalóides e fatores abióticos, como a 

temperatura (ºC) (a) (R
2 

= 0,0134, ρ > 0,001), umidade relativa do ar (%) (b) (R
2
 = 0,0017, ρ > 0,001) e 

insolação total diária (h) (c) (R
2
 = 0,2606, ρ > 0,001). Os números indicam as seguintes localidades: 1- 

Mogi-Guaçú (São Paulo); 2 - Luís Antonio (São Paulo); 3 – Belo Horizonte (Minas Gerais); 4 – Lagoa Santa 

(Minas Gerais); 5 – Baldim (Minas Gerais); 6 – Santana do Riacho (Minas Gerais); 7 – Cristalina (Goiás) e 8 

– Brasília (Distrito Federal). 
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CAPÍTULO 3 
______________________________________________________________________________________ 

 

COMPARAÇÃO DE POPULAÇÕES DE ANNONA CRASSIFLORA MART. DE DIFERENTES REGIÕES 

DE CERRADO: MARCADORES ISOENZIMÁTICOS 

Este capítulo está formatado para ser submetido à Conservation Genetic. 

ABSTRACT 

Annona crassiflora Mart. is a native fruit tree species from the ‗cerrado‘ with high use-potential and wide 

distribution. The aim of the present study was to evaluate the size of genetic diversity in diverse populations 

of the species coming from several regions of the Brazilian ‗cerrado‘, by using isoenzymatic markers. 

Sampling was undertaken with individuals from eight populations of Annona crassiflora Mart., distributed 

throughout regions of the ‗cerrado‘ in the states of São Paulo, Minas Gerais and Goiás, besides the Federal 

District. Isoenzymatic data manifested low genetic variability. This gives rise to two hypotheses to explain the 

low level of polymorphism noted. The first points to the inefficiency of isoenzymatic techniques in reckoning 

species genetic diversity, the second considers that the excess of homozygosis (indicated by the low  

isoenzymatic variability level) would be an indication of a process of genetic erosion in this species, possibly 

related to habitat degradation.     

Key words: isozymes, Annona crassiflora, genetic population structure 

RESUMO 

A Annona crassiflora Mart. é uma espécie frutífera nativa do cerrado, possui alto potencial de uso e ampla 

distribuição. O presente trabalho tem como objetivo avaliar qual a magnitude da diversidade genética de 

diferentes populações de A. crassiflora provenientes de diferentes regiões de cerrado do Brasil, utilizando os 

marcadores isoenzimáticos. Foram amostrados indivíduos de oito populações de Annona crassiflora Mart., 

distribuídas em regiões de cerrado nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no Distrito Federal. Os 

dados isoenzimáticos mostraram baixa variabilidade genética. Duas hipóteses podem ser levantadas para 

explicar o baixo nível de polimorfismos verificado em A. crassiflora. A primeira aponta a ineficiência da 

técnica de isoenzimas para acessar a diversidade genética dessa espécie. A outra considera que o excesso 

de homozigose (indicado pelo baixo nível de variabilidade nas isoenzimas) seria um indicativo do processo 

de erosão genética nessa espécie, possivelmente relacionado à degradação do seu habitat (cerrado). 

Palavras-chaves: isoenzimas, Annona crassiflora, estrutura genética populacional  
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INTRODUÇÃO 

O cerrado é considerado um dos 25 sítios de maior biodiversidade do mundo (Myers et al. 2000). No 

entanto, estima-se que nos últimos 40 anos cerca de 50% a 60% da sua cobertura original tenha sido 

removida (Ratter et al. 2006). Com os avanços da agricultura moderna, o cerrado tem sido substituído por 

áreas de pastagens ou cultivo de soja e outros grãos (Felfili 2002). A rápida e intensiva expansão da 

produção agrícola no cerrado tem fragmentado esse bioma, causando perda da biodiversidade e 

ameaçando a viabilidade das espécies ao longo prazo. 

Apesar da alta diversidade de espécies em tais regiões e do reconhecimento da importância da 

conservação, há ainda poucos estudos relacionados à análise da diversidade genética das espécies que 

compõem esse bioma. É evidente a necessidade de analisar a estrutura genética e qual a estabilidade das 

linhagens evolutivas, visto que as populações são muito influenciadas por padrões de fluxo gênico dentro e 

entre elas (Robinson et al. 1991). Os conhecimentos sobre a estrutura espacial são importantes para definir 

estratégias de amostragem em populações naturais (Epperson 1990). Estudos com este enfoque são 

fundamentais para uso racional e a conservação dos recursos naturais do cerrado. 

Marcadores genéticos, como as isoenzimas, têm sido usados amplamente para analisar possíveis 

variações genéticas das populações. Essa técnica proporciona várias vantagens, sendo que uma das 

principais é o conhecimento prévio sobre o controle genético da maioria das isoenzimas, o que permite que 

inferências genéticas possam ser feitas diretamente a partir dos padrões de bandas observados. Os alelos 

isoenzimáticos são codominantes, o que possibilita que genótipos heterozigotos e homozigotos de um 

determinado loco sejam facilmente identificados, pois num indivíduo diplóide, ambos os alelos de um loco 

são expressos e visualizados. É uma técnica de baixo custo e acessível. Vários locos isoenzimáticos podem 

ser analisados rápida e simultaneamente (Ferreira e Grattapaglia 1996). 

 Em geral as populações de espécies silvestres, além de serem unidades sobre as quais deve 

incidir o manejo para produção ou conservação dos recursos naturais, são importantes fontes de 

germoplasma (Robinson 1991).  

A Annona crassiflora Mart. é uma espécie silvestre nativa do cerrado. É conhecida popularmente 

como araticum, marolo, pinha-do-cerrado, entre outros (Almeida et al. 1998). Os frutos dessa espécie são 

muito apreciados por populações locais, sendo encontrados em muitos pomares domésticos (Lorenzi 1998) 

e consumidos in natura e/ou utilizados na fabricação de compotas, doces, geléias, sorvetes, sucos e licores 

(Almeida et al. 1998). Essa espécie apresenta ampla distribuição nesse bioma, ocorrendo nos estados da 

Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins (Lorenzi  1998).  
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Recentemente, alguns estudos foram desenvolvidos com relação ao nível de diversidade genética 

dessa espécie utilizando as isoenzimas como marcadores (Telles et al. 2003), o seqüenciamento de uma 

região do DNA do cloroplasto (Blanco et al. 2007) e microsssatélites (Pereira et al. 2008). Os resultados 

sugeriram um alto nível de diversidade genética nas populações naturais de A. crassiflora. Entretanto, estes 

estudos se restringiram a amostras de somente um estado brasileiro, Goiás. Telles et al. (2003) ressaltaram 

a importância de que se realizem coletas em mais localidades a fim de proceder investigações mais 

refinadas de análise espacial da variabilidade genética.  

Diante do exposto o presente trabalho tem como objetivo avaliar qual a magnitude da diversidade 

genética entre diferentes populações de A. crassiflora provenientes de diferentes regiões de cerrado do 

Brasil, utilizando os marcadores isoenzimáticos.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

Folhas jovens ou maduras tenras foram amostradas de indivíduos de oito populações de Annona 

crassiflora Mart., distribuídas em regiões de cerrado nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no 

Distrito Federal (Tabela 1 e Figura 1). O material foi mantido em nitrogênio líquido ou em freezer - 80ºC até 

o momento da análise. Para amostragem foi considerada a distância mínima de 1 metro entre os indivíduos 

e a de 30 km entre as diferentes populações.  

As exsicatas de todas as coletas foram depositadas no Herbário SPF (Departamento de Botânica, 

Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo). 

A extração foi feita através da trituração de pequenos pedaços de tecido foliar em tampão de 

extração (100 mL Tris-HCl 0,1 M pH 7,0, 27,33 g de sacarose, 2,4 g de PVP, 0,1488 g de EDTA, 0, 58 g de 

albumina bovina, 0,52 g de DIECA, 2,4 g de BORAX, 100 µL de β-mercaptoetanol) (modificado de Sun e 

Ganders 1990). Os extratos foram absorvidos em retângulos de papel Whatman #3 (0,4 x 10 mm) que foram 

aplicados em géis de amido Sigma (8,5%) com 1 cm de espessura.  

Foram testados 43 sistemas enzimáticos em cinco sistemas gel/tampão do eletrodo. Dentre esses, 

10 sistemas enzimáticos em dois sistemas gel/tampão do eletrodo mostraram boa resolução (descritos na 

Tabela 2). A revelação das isoenzimas foi feita com base no protocolo descrito por Alfenas (1998).  

A eletroforese horizontal foi conduzida até o marcador (azul de bromofenol) atingir 

aproximadamente nove cm do local de aplicação. Quanto à análise dos resultados, os padrões de bandas 

foram interpretados geneticamente a partir da observação direta dos géis. Parâmetros genéticos não foram 

calculados devido ao alto nível de monomorfismo intra e interpopulacional em A. crassiflora. 
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Figura 1 – Localização das diferentes populações amostradas de Annona crassiflora Mart.. 

 
 
 
 
 

  0          250         500 km 

          Tabela 1. Localidade, número de indivíduos e voucher das amostras coletadas de Annona crassiflora. 

Localidade Latitude Longitude N
o
 de indivíduos Voucher 

Centro-Oeste     

       Brasília (Distrito Federal) 15º57.045‘S 47º52.353‘W 20 A.P.M. Egydio 1 

       Cristalina (Goiás) 16º59.599‘S 47º45.843‘W 22 A.P.M. Egydio 2 

Sudeste     

       Belo Horizonte (Minas Gerais) 20º01.718‘S 44º00.596‘W 20 A.P.M. Egydio 3 

       Lagoa Santa (Minas Gerais) 19º33.831‘S 43º57565‘W 25 A.P.M. Egydio 4 

       Santana do Riacho (Minas Gerais) 19º20.234‘S 43º37.594‘W 20 A.P.M. Egydio 5 

       Baldim (Minas Gerais) 19º15.520‘S 43º57.028‘W 20 A.P.M. Egydio 6 

       Mogi-Guaçu (São Paulo) 22º15.231‘S 47º09.386‘W 30 A.P.M. Egydio 7 

       Luís Antonio (São Paulo) 21º35.192‘S 47º46.692‘W 30 A.P.M. Egydio 8 
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Sistemas enzimáticos Sistemas de revelação

Enzima málica (ME)

Incubação do gel no escuro por 10 minutos na temperatura de 37 °C numa

solução constituída por 30 mL de Tampão Tris HCL 0,05 M pH 7,0 (6,055g, 1000

mL, ajuste do pH com HCl 1N), 10 mL de substrato de MDH (1,34g de L-

Malato,10mL de água e ajuste do pH 7,0 com Na2CO3), 650 µL Nicotinamida

adenina dinucleotídeo fosfato (NADP) (10mg/mL), 300 µL de MgCl2 (100

mg/mL), 400 µL de brometo de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5 difenil-tetrazólio

(MTT) (10mg/mL). Em seguida, foi adicionado 600 µL de metassulfato de

fenazina (PMS) (1mg/mL) e o gel foi incubado no escuro por 12 h na temperatura

ambiente de 37 °C.

Glucose desidrogenase 

(GDH)

Incubação do gel no escuro por 10 minutos na temperatura de 37 °C numa

solução constituída por 30 mL de Tampão Tris HCL 0,05 M pH 8,0, 700 µL de

brometo de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5 difenil-tetrazólio (MTT) (10mg /mL), 500

µL de nitroblue tetrazolium (NBT) (20 mg/g), 72 mg de CaCL2, 650 mg L-

glutamato, 600 µL de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) (25mg /mL). Em

seguida, foi adicionado 600 µL de metassulfato de fenazina (PMS) (1mg / mL) e o 

gel foi incubado no escuro por 12 h na temperatura ambiente de 37 °C.

Tabela 2. Sistemas gel/Tampão do eletrodo, condições de corrida e sistemas enzimáticos padronizados

Sistemas de gel/ Tampão do eletrodo
Condições 

de corrida

Tampão do eletrodo: 8,4 g ácido cítrico, 

N-3-Aminopropil morfolina para ajustar o 

pH 6,5, 1L de água,                                                                                                                    

gel: 34 g de amido, 20 mL do tampão 

eletrodo, 430 mL de água.                    

Fosfoglutamase (PGM)

Fosfoglucose isomerase 

(PGI)

Glutamato-oxaloacetato 

transaminase (GOT)                 

Incubação do gel no escuro por 30 minutos na temperatura de 37 °C numa

solução constituída por 30 mL de Tampão DH (48,4g de Tris, 12,5 mL de HCL

concentrado, 1L de água destilada, pH 8,4, diluído 4x), 7 mg de frutose 6 fosfato,

12 U de glicose 6 fosfato DH, 300 µL de MgCl2 (100 mg/mL), 300 µL de brometo

de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5 difenil-tetrazólio (MTT) (10mg/mL), 300 µL de

Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADP) (10 mg/mL). Em seguida, foi

adicionado 600 µL de metassulfato de fenazina (PMS) (1mg/mL) e o gel foi

incubado no escuro por 12 h temperatura ambiente de 37 °C.

20 mA

Incubação do gel no escuro por 30 minutos na temperatura de 37 °C numa

solução constituída por 25 mL de Tampão Tris HCL 0,2 M pH 8,0 (24,2g de Tris,

1000 mL de água, ajuste do pH com HCl 1N), 50 mg de ácido aspártico, 3 mg de

piridoxal 5´ fosfato, 100 mg de ácido α-cetoglutárico. Em seguida, foi adicionado

25 mg de Fast Blue BB salt e o gel foi incubado no escuro por 12 h na

temperatura ambiente de 37 °C.

Incubação do gel no escuro por 10 minutos na temperatura de 37 °C numa

solução constituída por 30 mL de Tampão Tris HCL 0,2 M pH 8,0 (24,2g de Tris,

1000 mL de água, ajuste do pH com HCl 1N), 50 mg de glicose 1 fosfato, 30 U de 

glicose 6 fosfato, 600 µL de MgCl2 (100 mg /mL), 300 µL de brometo de 3-(4,5-

dimetil-tiazol-2-il)-2,5 difenil-tetrazólio (MTT) (10mg/mL), 300 µL de Nicotinamida

adenina dinucleotídeo fosfato (NADP) (10mg/mL). Em seguida, foi adicionado

300 µL de metassulfato de fenazina (PMS) (1mg / mL) e o gel foi incubado no

escuro por 12 h na temperatura ambiente de 37 °C. 
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Sistemas enzimáticos Sistemas de revelação

Diaforese (DIA)

Incubação do gel no escuro por 10 minutos na temperatura de 37 °C numa

solução constituída por 50 mL de Tampão DH (48,4g de Tris, 12,5 mL de HCL

concentrado, 1L de água destilada, pH 8,4), 12,5 mg de β-NADH (β-nicotinamida

adenina dinucleotídeo, forma reduzida) e brometo de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5

difenil-tetrazólio (MTT) (10mg /mL), 1 mg de 2,6-diclorofenol-endofenol e, em

seguida, o gel foi incubado no escuro por 12 h na temperatura ambiente de 37

°C. 

Leucina Aminopeptidase 

(LAP)

Incubação do gel no escuro por 10 minutos na temperatura de 37 °C numa

solução constituída por 25 mL de Tampão Tris maleato 0,2 M pH 6,0 (24,2 g de

Tris, 23,22g de ácido maléico, 1000mL de água destilada, ajuste do pH com

NaOH), 35 mg de α-leucina β-naftalamida HCL, 100 µL de N-Dimetilformamida.

Em seguida foi adicionado 40 mg de Fast Garnet e o o gel foi incubado no escuro

por 12 h na temperatura ambiente de 37 °C.

Malato desidrogenase 

(MDH)

Incubação do gel no escuro por 10 minutos na temperatura de 37 °C numa

solução constituída por 30 mL de Tampão Tris HCL 0,1 M pH 8,0 (24,2g de Tris,

1000 mL de água, ajuste do pH com HCl 1N, diluído 1x), 10 mL de substrato de

MDH (1,34g de L- Malato,10mL de água e ajuste do pH 7,0 com Na2CO3), 450

µL de β-nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) (25mg /mL), 450 µL de

brometo de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5 difenil-tetrazólio (MTT) (10mg /mL). Em

seguida, foi adicionado 350 µL de metassulfato de fenazina (PMS) (1mg / mL) e

o gel foi incubado no escuro por 12 h na temperatura ambiente de 37 °C. 

Fosfatase alcalina (ALP)

Incubação do gel no escuro por 10 minutos na temperatura de 37 °C numa

solução constituída por 30 mL de Tampão Tris HCL 0,05 M pH 8,0 (24,2g de

Tris, 1000 mL de água, ajuste do pH com HCl 1N, diluído 4x), 800 µL de α-naftil

fosfato, 300 µL de α-naftil acetato, 300 µL MgCl2 (100 mg /mL). Em seguida, foi

adicionado 40 mg de Fast Blue RR salt e o gel foi incubado no escuro por 12 h na

temperatura ambiente de 37 °C.

6-Fosfogluconato 

Desidrogenase (6PGD)

Incubação do gel no escuro por 10 minutos na temperatura de 37 °C numa

solução constituída por 30 mL de Tampão Tris HCL 0,1 M pH 8,0 (24,2g de Tris,

1000 mL de água, ajuste do pH com HCl 1N, diluído 1x), 600 µL de Nicotinamida

adenina dinucleotídeo fosfato (NADP) (10mg /mL), 600 µL de MgCl2 (100

mg/mL), 600 µL de brometo de 3-(4,5-dimetil-tiazol-2-il)-2,5 difenil-tetrazólio

(MTT) (10mg/mL) e 2 gotas de nitroblue tetrazolium (NBT) (20 mg/g). Em

seguida, foi adicionado 600 µL de metassulfato de fenazina (PMS) (1mg / mL) e o 

gel foi incubado no escuro por 12 h na temperatura ambiente de 37 °C. 

Tampão do eletrodo: 10,1 g de 

histidina, ácido cítrico para acertar o pH 

6,1, 1L de água                                                   

gel: 38 g de amido, 100 mL tampão 

eletrodo diluído 1:4, 380 mL de água

120 V

Sistemas de gel/ Tampão do eletrodo Condições 

de corrida

Tabela 2. Sistemas gel/Tampão do eletrodo, condições de corrida e sistemas enzimáticos padronizados (continuação)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Dentre os 10 sistemas analisados, as enzimas diaforese (DIA), leucina aminopeptidase (LAP), 

malato desidrogenase (MDH), fosfatase alcalina (ALP), enzima málica (ME), glucose desidrogenase (GDH) 

e glutamato-oxaloacetato transaminase (GOT) mostraram monomorfismo isoenzimático. Somente as 

enzimas fosfoglutamase (PGM), 6-fosfogluconato desidrogenase (6PGD) e fosfoglucose isomerase (PGI) 

apresentaram variações (Figura 2).  

Os dados obtidos foram similares, porém não iguais, ao trabalho de Telles et al. (2003). Esses 

autores avaliaram as enzimas 6PGD, a PGM, a LAP e a MDH. Eles verificaram que a MDH foi monomórfica 

e as enzimas 6PGD, PGM e LAP foram polimórficas.  No presente trabalho também foi observado que a 

MDH foi monormórfica e as enzimas 6PGD e PGM mostraram polimorfismos. No entanto, não foram 

detectados polimorfismos na enzima LAP nas amostras analisadas.  

O baixo nível de polimorfismos encontrado não era o resultado esperado para A. crassiflora. Annona 

é caracterizado por forte dicogamia, com quase nenhuma sobreposição das fases feminina e masculina 

(Gottesberger 1989), havendo grande possibilidade de ocorrer fecundação cruzada. Esse processo 

certamente pode influenciar a estrutura genética de uma espécie, permitindo maior diversidade genética 

entre populações. No entanto, no presente trabalho os padrões isoenzimáticos não mostraram alta 

variabilidade genética para a espécie estudada.   

O mecanismo de dispersão das sementes é também um dos principais fatores ecológicos que 

podem contribuir para estruturação genética de uma espécie. A dispersão restrita dos genes resultante da 

capacidade limitada da dispersão das sementes em curta distância tem sido considerada a principal razão 

da estruturação espacial dos genótipos (Blanco et al. 2007). No entanto, o mecanismo de dispersão de 

sementes da A. crassiflora parece não restrigir o fluxo gênico entre as populações. 

A dispersão das sementes em A. crassiflora ocorre por zoocoria (Lorenzi e Matos 2002). Golin 

(2008) verificou que dentre vários animais que se alimentam dos frutos dessa espécie, a anta (Tapirus 

terrestris) é a espécie que mostra maior freqüência de visitação e de consumo, seguida de outros 

vertebrados como o lobete (Cerdocyon thous), o tatu (Dasypus sp.), o veado catingueiro (Mazama 

gouazoubira), lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) e a gralha-do-campo (Cyanocorax cristatellus) (Jácomo 

2004). 

A anta é o maior mamífero frugívoro do Brasil (Eisenberg e Redford 1999). Os frugívoros de grande 

porte tendem a dispersar grande quantidade e variedade de sementes para locais distantes da planta-mãe 

e, com isso, parecem influenciar bastante os processos ecológicos da comunidade (Fragoso e Huffman 

2000). 
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Figura 2. Exemplos de géis de isoenzimas. a) Padrões polimórficos: PGI e PGM, e b) Padrões 

monomórficos: LAP, MDH, ALP. As setas indicam as regiões de migração (bandas). Os nomes na parte 

superior no canto esquerdo indicam as enzimas. Os nomes abaixo do gel indicam as diferentes populações.   

Mogi – Guaçú (SP) Luís Antonio (SP)

Fosfoglucose isomerase (PGI)

Fosfoglutamase (PGM)

Lagoa  Santa (MG)                                               Brasília (DF)

Malato desidrogenase (MDH)

Leucina aminopeptidase (LAP)

Fosfatase alcalina (ALP)

Lagoa  Santa (MG)                                               Brasília (DF)

Malato desidrogenase (MDH)

Leucina aminopeptidase (LAP)

Fosfatase alcalina (ALP)

a)

b)
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Além das características de biologia reprodutiva, não era esperado encontrar baixo nível de 

polimorfismos, principalmente, nas quatro populações de A. crassiflora provenientes de áreas protegidas 

(Brasília - Distrito Federal, Belo Horizonte – Minas Gerais, Pedro Antonio – São Paulo e Mogi-Guaçú – São 

Paulo). Essas áreas de cerrado são distantes geograficamente e apresentam diferentes condições 

climáticas e microclimáticas, o que tende a possibilitar maior divergência genética.  

Duas hipóteses podem ser levantadas para explicar o baixo nível de polimorfismos verificado em A. 

crassiflora. A primeira aponta a ineficiência da técnica de isoenzimas para acessar a diversidade genética 

dessa espécie, a outra considera que o excesso de homozigose (indicado pelo baixo nível de variabilidade 

nas isoenzimas) seria um indicativo do processo de erosão genética nessa espécie, possivelmente 

relacionado à degradação do seu habitat (cerrado).  

 A primeira possibilidade pode ocorrer visto que, apesar dessa técnica já ter sido empregada para 

muitos estudos relacionados à caracterização genética de populações de muitas espécies, há relatos na 

literatura que apontam que as isoenzimas foram ineficientes para essa finalidade para várias outras, como 

por exemplo em espécies de Digitaria (Adoukounou et al. 2007) e espécies do Borderea (Segarra-Moragues 

e Catalán 2003). 

Esse monomorfismo isoenzimático pode ocorrer devido a algumas limitações da técnica. Embora as 

isoenzimas sejam consideradas marcadores seletivamente neutros, o nível de polimorfismo possui um 

limite, uma vez que essas enzimas possuem a mesma função metabólica. O método se limita às enzimas 

solúveis e somente são detectadas as substituições de aminoácidos que resultam em diferenças na 

mobilidade da proteína durante a eletroforese (Stuber e Goodman 1983).  

Outra possibilidade para explicar o monomorfismo isoenzimático observado em A. crassiflora é que 

esse resultado pode ser um indicativo de que as populações dessa espécie estão sofrendo erosão gênica. 

Isto pode ser muito provável, considerando as interferências antropogênicas que ocorreram nos últimos 

anos.  

É bem conhecido que a fragmentação do habitat, por perda ou conversão, gerada por diferentes 

tipos de atividades humanas, pode diminuir o nível de fluxo gênico, reduzir o tamanho efetivo das 

populações de uma espécie numa região (Fahring 2003), provocar a perda de diversidade e aumentar a 

deriva genética e a depressão por endogamia (Young et al. 1996). A análise da diversidade genética do 

baru (Dipteryx alata), uma espécie do cerrado, mostrou que há maior descontinuidade genética entre 

populações de regiões que têm sofrido recente expansão sócio-econômica e aumento da densidade 

populacional (Soares et al. 2008). 
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Ao longo prazo, a perda da variabilidade genética dentro de uma espécie pode diminuir sua 

habilidade de adaptação (Poschlod 1996). Essa espécie pode se tornar ameaçada por ser mais vulnerável a 

novas mudanças evolutivas impostas, por exemplo, por doenças, competição ou mudanças nas condições 

ambientais (Ellstrand e Ellam 1993). Esses processos podem conduzir as populações à extinção, pois 

aquelas com baixos níveis de diversidade acabam sucumbindo à pressão da seleção natural (Blanco et al. 

2007). 

Blanco et al. (2007) observaram que, apesar da alta variação genética presente em algumas 

populações de A. crassiflora de Goiás, algumas parecem mostrar um iminente processo de diferenciação 

como resultado provável da fragmentação pelo qual o cerrado vem passando nos últimos 60 anos. Isso 

pode ser uma conseqüência genética da fragmentação do habitat, resultando no isolamento das populações 

e na mudança do nível de fluxo gênico (Young et al. 1996). 

Como dito anteriormente, foram detectados polimorfismos em apenas três sistemas enzimáticos 

(PGM, 6PGD e PGI) (Figura 2). Segundo Robinson (1991) para se descrever a variabilidade genética em 

determinada espécie é importante utilizar muitos locos, sendo recomendado vinte ou mais. Telles et al. 

(2003), apesar de detectar polimorfismos em somente três sistemas enzimáticos (PGM, 6PGD e LAP) 

descreveram a divergência genética entre seis populações de dois municípios de Goiás estimando a 

porcentagem de locos polimórficos em 80%. No entanto, esses mesmos autores ressaltam que esse valor 

deve ser considerado com reserva, devido ao pequeno número de locos amostrados.  

 Muitos trabalhos têm utilizado as enzimas PGM e PGI para descrever a estrutura genética de 

algumas espécies, apoiados sempre por polimorfismos observados em outras enzimas (Quesada et al. 

2002, Perfectti e Pascal 2005) já que ambas apresentam limitações.  

  A PGM e a PGI são fosfatases que frequentemente são encontradas na parte externa da célula, 

têm funções generalizadas e respondem diretamente à diversidade ambiental. A enzima PGI pode 

apresentar padrões complexos em que tanto genótipos homozigotos quanto heterozigotos têm bandas 

múltiplas (Quesada et al. 2002). O sistema fosfoglucomutase (PGM) é controlado por pelo menos seis locos, 

alguns com alelos múltiplos, outros com alelos nulos e, ainda, com alelos cuja expressão é influenciada por 

outros locos (Stuber e Goodman 1983). Devido a esses fatores, essas enzimas geralmente mostram alto 

nível de polimorfismos (Robinson 1991), aumentando a possibilidade de erros na interpretação dos 

zimogramas.  

 Dessa forma, não seria recomendável analisar a estrutura genética de A. crassiflora com base 

somente nas três enzimas que mostraram variações, especialmente sendo duas delas a PGM e a PGI. A 
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análise proposta seria bastante inconsistente devido ao baixo número de locos e as limitações intrínsicas 

dos sistemas enzimáticos. 

 Considerando todos esses aspectos é necessário utilizar outros marcadores genéticos para 

confirmar a homogeneidade mostrada pelas isoenzimas. Na literatura foi relatado o uso de marcadores 

como microssatélites (Pereira et al. 2008) e o seqüenciamento da região trnL do DNA do cloroplasto (Blanco 

et al. 2007) para caracterização genética de populações de Annona crassiflora. 

 Quanto aos microssatélites, um conjunto de 10 pares de iniciadores foi desenvolvido, mostrando-se 

altamente informativo e uma ferramenta potente para desenvolver estudos sobre o padrão genético de A. 

crassiflora (Pereira et al. 2008). 

 Blanco et al. (2007) não observaram correlação entre distâncias genéticas e geográficas entre as 

populações de A. crassiflora, sugerindo ausência de fluxo gênico atual entre elas. Além disso, dentre as 

populações amostradas de Goiás foram identificadas desde aquelas em bom estado de conservação 

genética, ou seja, com alto nível de heterozigose, até populações com baixíssimos níveis de diversidade 

(Blanco et al. 2007). Assim como há populações de A. crassiflora do estado de Goiás que tem baixo nível de 

diversidade genética, pode haver mais populações em todo o cerrado em território brasileiro que também 

estejam ameaçadas. 

 Cabe ressaltar que ambos os estudos de Blanco et al. (2007) e Pereira et al. (2008) foram restritos 

a análise de populações somente de  Goiás. Apesar de não ter sido possível apresentar respostas 

conclusivas quanto à estrutura genética da A. crassiflora, os resultados obtidos foram bastante relevantes. É 

fundamental utilizar outro marcador genético para confirmar qual é a estrutura genética dessa espécie, de 

acordo com sua ampla distribuição no cerrado que ocorre em praticamente todo o Brasil.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Dada a escala de degradação do cerrado ocorrida no passado, um dos principais desafios atuais é 

encontrar alternativas sustentáveis para sua melhor utilização. Para tanto é fundamental conhecer os 

recursos naturais existentes. Há um enorme potencial não madeireiro no cerrado, onde estão presentes 

inúmeras espécies vegetais com potencial de aproveitamento econômico, porém para a maioria ainda 

faltam estudos. O planejamento para manejo sustentável depende dos tipos de recursos locais e do valor 

dos produtos. 

Neste sentido, os dados obtidos no presente trabalho permitiram ampliar os conhecimentos 

relacionados ao potencial de uso de Annona crassiflora no que se refere às suas propriedades nutricionais e 

medicinais.   

A análise da polpa mostrou alto potencial de uso com relação ao teor e composição de aminoácidos 

livres e o  dos carboidratos solúveis. A análise da polpa mostrou alto potencial de uso com relação ao teor e 

composição de aminoácidos livres e os carboidratos solúveis. As sementes poderiam ser sugeridas como 

bioproduto de A. crassiflora, ainda completamente não explorado, por conterem alto teor de lipídeos e de 

aminoácidos livres com características bastante interessantes. O teor e o perfil de alcalóides identificados 

nas folhas de A. crassiflora apontam para possíveis usos medicinais dessas espécies, o que já é feito pela 

população local.  

Outro aspecto importante relacionado aos parâmetros químicos analisados em A. crassiflora, exceto 

para os lipídeos totais, é a ampla variação do teor desses metabólitos entre as amostras provenientes de 

diferentes regiões geográficas. Uma grande variação de caracteres químicos aponta para uma ampla 

plasticidade fenotípica nessa espécie. Esses dados são interessantes para auxiliar na identificação de 

fenótipos mais promissores, no sentido de produzir maior ou menor quantidade de substâncias de interesse 

econômico. Esse tipo de avaliação pode beneficiar programas de melhoramento e conservação do 

germoplasma de A. crassiflora e espécies correlacionadas. 

Além da caracterização química foi feita uma avaliação da estrutura genética de diferentes 

populações de A. crassiflora, utilizando marcadores isoenzimáticos. No entanto, foi verificado alto nível de 

monomorfismos. Duas hipóteses podem ser levantadas para explicar o baixo nível de polimorfismos 

verificado em A. crassiflora. A primeira aponta a ineficiência da técnica de isoenzimas para acessar a 

diversidade genética dessa espécie, a outra considera que o excesso de homozigose (indicado pelo baixo 

nível de variabilidade nas isoenzimas) seria um indicativo do processo de erosão genética nessa espécie, 
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possivelmente, relacionado à degradação do seu habitat (cerrado). Considerando esses aspectos é 

necessário utilizar outros marcadores genéticos para verificar se os mesmos também confirmariam a 

homogeneidade mostrada pelas isoenzimas. 

Para estabelecer medidas de conservação é necessário compreender qual o nível de integridade 

ecológica e genética das espécies nativas de acordo com a localização geográfica no bioma, além do valor 

econômico. Nos últimos anos tem sido reconhecido que para atingir a condição de sustentabilidade nesse 

bioma é necessário elaborar planos de ação não generalistas e sim regionais. Todo esforço de 

planejamento deve ser concentrado no reconhecimento dos recursos naturais em microrregiões.  

Apesar de não ter sido possível apresentar respostas conclusivas quanto à estrutura genética de A. 

crassiflora, vale salientar que é fundamental obter dados sobre variações fenotípicas e genotípicas 

relacionadas a diferentes áreas de distribuição geográfica. Essas informações podem auxiliar no 

entendimento sobre o potencial adaptativo de A. crassiflora em resposta às características diversas 

observadas no bioma cerrado, que é altamente heterogêneo.  

As informações adquiridas para A. crassiflora adicionadas a dados de outras espécies desse bioma 

podem atender as possíveis peculiaridades de cada região do cerrado, podendo subsidiar adequadamente 

o planejamento para definição de unidades de conservação em áreas públicas, bem como a restauração de 

áreas degradadas. Além disso, em áreas particulares, esses dados podem ser utilizados para orientar os 

proprietários rurais para o melhor uso dos recursos naturais para fins produtivos e ao mesmo tempo 

conservacionistas, conforme é determinado pela Lei.  

Diante do exposto, os dados obtidos no presente trabalho sugerem formas de agregar mais valor 

econômico e ecológico à A. crassiflora e podem proporcionar uma base para o uso mais eficiente e racional 

dos recursos dessa espécie, contribuindo para exploração sustentável do cerrado, o que permite também o 

desenvolvimento de comunidades locais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 66 

 

 

 

RESUMO GERAL 
________________________________________________ 
 

A Annona crassiflora Mart. é uma espécie frutífera nativa do cerrado que possui alto potencial de uso e ampla 

distribuição. O presente trabalho tem os seguintes objetivos: identificar e quantificar aminoácidos livres, carboidratos 

solúveis e ácidos graxos da polpa e das sementes, visando ampliar os conhecimentos sobre potencial econômico de A. 

crassiflora; avaliar qual o nível de variações quantitativas e qualitativas de alcalóides de A. crassiflora de amostras 

provenientes de diferentes regiões do cerrado; avaliar qual a magnitude da diversidade genética entre diferentes 

populações de A. crassiflora, utilizando marcadores isoenzimáticos. Com relação às propriedades nutricionais, as 

análises de aminoácidos livres, carboidratos e lipídeos foram feitas por CLAE/F, por CLAE/CTI - DPA e por CG/EM, 

respectivamente. O teor total de aminoácidos livres na polpa variou de 1101,99 µg/g a 1975,7 µg/g de massa seca, 

enquanto nas sementes variou de 636,3 µg/g a 17.445,83 µg/g de massa seca. A glutamina foi majoritária em todas as 

amostras. O teor total dos carboidratos solúveis da polpa variou de 11,5 g/100g a 17,03 g/100g e das sementes variou 

de 13,69 g/100g a 40,47 g/100g de matéria seca. Foram detectadas a frutose, a glicose e a sacarose em todas as 

amostras de polpa e de sementes. A quantidade de lipídeos totais da polpa variou de 7g/100g a 16,2 g/100g de massa 

seca e das sementes variou de 34,36 g/100g a 35,98 g/100g de massa seca. O ácido oléico e/ou petroselínico (18:1) 

foram majoritários em todas as amostras de polpa e de sementes de diferentes origens geográficas.  Certamente os 

dados obtidos permitiram ampliar os conhecimentos sobre potencial de aproveitamento dessa espécie. Para avaliar a 

magnitude da variação dos alcalóides das folhas de A. crassiflora, a quantificação e identificação dos alcalóides foram 

feitas, respectivamente, por CG/FID e CG/EM.  Foi verificado que o teor total de alcalóides variou de 221,1 ± 17,14 µg/g 

a 2986,89 ± 367,1 µg/g de massa seca. Foram identificados os alcalóides anonaína, anoretina, romucosina e xilopina 

que mostraram diferenças entre as regiões. Essa variação na concentração e no perfil alcaloídico das populações de A. 

crassiflora sugere ampla plasticidade fenotípica desses metabólitos em resposta a fatores bióticos e/ou abióticos, além 

de alta variabilidade genética relacionada à expressão dos genes envolvidos na biossíntese desses metabólitos. A 

avaliação da estrutura genética foi feita através da análise isoenzimática. Os dados isoenzimáticos mostraram baixa 

variabilidade genética. Duas hipóteses são apontadas para explicar o baixo nível de polimorfismos verificado em A. 

crassiflora, uma delas relacionada à técnica e outra relacionada ao próprio processo de degradação do ambiente. 

Diante do exposto, os dados obtidos no presente trabalho sugerem formas de agregar mais valor econômico e ecológico 

à A. crassiflora e podem proporcionar uma base para o uso mais eficiente e racional dos recursos dessa espécie, 

contribuindo para exploração sustentável do cerrado, o que permite também o desenvolvimento de comunidades locais. 
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ABSTRACT 

 
Annona crassiflora Mart. is a native fruit tree species from the ‗cerrado‘, possessing high use potential and a wide 

distribution. The proposed aims were to identify and quantify free amino acids, free sugars and fatty acids in the pulp and 

seeds of this plant, with a view to widening knowledge on economical potentiality, as well as to evaluate the level of 

alkaloid quantitative and qualitative variation in samples coming from different regions of the ‗cerrado, and finally define 

the size of genetic diversity among these different populations by using isoenzymatic markers. As to nutritional 

properties, analyses of free amino acids, free sugars and fatty acids were undertaken with, respectively, CLAE/F, 

CLAE/CTI – DPA and CG/MS. The total rate of free amino acids in the pulp varied from 1101,99  ug/g to 1975,7 ug/g of 

dry mass, whereas in the seeds this variation was from  636,3 ug/g to 17.445,83 µg/g. Glutamin was preponderant in all 

the samples. Total free sugar rate in pulp varied from 11,5 g/100g  to 17,03 g/100g  and in seeds from 13,69 g/100g to 

40,47 g/100g of dry matter. Fructose, glucose and sacarose was detected in all samples. The amount of total lipids in 

pulp varied from 7 g/100g to 16,2 g/100g of dry weight and in seeds from 34,36 g/100g to 35,98 g/100g. Oleic and/or 

petroselinic acids (18:1) were the most abundant in all pulp and seed samples from the different geographic regions. The 

obtained results certainly permit widening knowledge on the potentiality for use of this plant species. In order to evaluate 

the size of alkaloid variation in A. crassiflora leaves, alkaloid quantification and identification was done with, respectively,  

CG/FID and and CG/EIMS. It was noted that the total alkaloid rate varied from 221,1 ± 17,14 ug/g to 2986,89 ± 367,1 

ug/g of dry mass. The alkaloids anonain, anoretin, romucosin and xilopin were identified, these showing differences 

among regions. This variation in alkaloid concentration and profile in A. crassiflora populations suggests the wide 

phenotypic plasticity of these metabolites in response to biotic and/or abiotic factors, besides high genetic variability 

related to gene expression of those involved in their biosythesis. Genetic structure evaluation was done through 

isoenzymatic analysis. Isoenzymatic data revealed low genetic variability. Two hypotheses may be raised to explain this 

low polymorphism level. The first points to inefficient isoenzymatic techniques in reckoning species genetic diversity, 

whereas the second takes into consideration that excessive homozygosis (indicated by the low level of isoenzymatic 

variability) could be an indication of the process of species genetic erosion, possibly related to habitat (‗cerrado‘) 

degradation. In view of this, data obtained in the present study suggest forms of aggregating additional economical and 

ecological value to A. crassiflora, and could furnish a base for the more efficient and rational use of resources from this 

species, thus contributing to sustainable exploitation of the ―cerrado‖, and also allowing for local community 

development. 

 


