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RESUMO 

 

As plantas alimentícias negligenciadas como a Pereskia grandifolia Hawer e Talinum 

paniculatum (Jacq.) Gaertn são definidas por possuírem uma ou mais partes, ou produtos, que 

podem ser utilizados na alimentação. Entretanto, o consumo destas espécies não é comum e 

tão pouco são divulgadas informações sobre o preparo e a importância nutricional. O 

cozimento, além de facilitar a palatabilidade dos vegetais, pode aumentar a biodisponibilidade 

dos compostos bioativos. Essas hortaliças são consumidas, geralmente, após o processamento 

térmico, que diminuem os fatores antinutricionais presentes quando in natura. Desta forma, o 

objetivo deste estudo foi avaliar o efeito do cozimento em fervura, vapor  e micro-ondas em 

diferentes tempos, com relação ao conteúdo de poli(fenois) e carotenoides, bem como a 

atividade antioxidante total em P. grandifolia e T. paniculatum. Os resultados contribuíram 

para a caracterização de compostos fenólicos e carotenoides em folhas de P. grandifolia e T. 

paniculatum, os quais possuem uma série de benefícios para a saúde humana. Estes compostos 

variam conforme a espécie analisada e o processamento térmico empregado, podendo 

aumentar o valor nutricional e funcional do alimento, sendo essas espécies importantes fontes 

de compostos bioativos, que podem auxiliar o organismo humano a combater os radicais 

livres. 

 

 

 

 Palavras chave: atividade antioxidante; carotenoides; poli(fenois); plantas alimentícias não 

convencionais; cocção. 
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ABSTRACT 

Neglected food plants such as a Pereskia grandifolia Hawer and Talinum paniculatum (Jacq.) 

Gaertn are defined by contain one or more parts, or products, that can be used in feeding. 

However, the consumption of these species is not common and there is few information about 

the culinary preparation and nutritional importance. Besides, cooking, can to facilitated the 

palatability of the vegetables, may increase the bioavailability of the bioactive compounds. 

These vegetables are usually consumed after thermal processing because there is a decrease 

in antinutritional factors. Thus, the objective of this study was to evaluate the effect of boiling, 

microwave and steam cooking at different times, about the content of polyphenols and 

carotenoids, as well as a total antioxidant activity in P. grandifolia and T. paniculatum. The 

results contributed to the characterization of phenolic compounds and carotenoids in P. 

grandifolia and T. paniculatum leaves, which have a series of benefits for human health. These 

compounds vary according to the species analyzed and the thermal processing employed, and 

may increase the nutritional and functional value of the food. These species are an important 

sources of these bioactive compounds, which can help the human organism fight against the 

free radicals. 

 

 

 Keywords: antioxidant activity; carotenoids; polyphenols; neglected food plants; cooking. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Algumas plantas silvestres muitas vezes denominadas de “mato” ou “planta do mato”, 

mas podem apresentar propriedades metabólicas pouco exploradas. O mesmo ocorre com as 

plantas alimentícias não convencionais, denominadas “daninhas” ou “inços”, pois atualmente, 

estão em desuso pela população, mas apresentam grande importância ecológica, econômica 

(Kinupp, 2007)e fitoquímica (Silva et al., 2019). 

 Em 2008, o professor Biólogo Valdely Ferreira Kinupp iniciou a denominação PANC 

para as plantas alimentícias não convencionais, que se referem a todas as plantas que possuem 

uma ou mais partes comestíveis, e estas espécies podem ser cultivadas, espontâneas, nativas 

ou exóticas e estarem inclusas no cardápio habitual do brasileiro (Kelen et al., 2015). 

 Atualmente, a produção mundial de alimento é maior do que a necessidade para a 

população do planeta. Ainda assim, verificamos que existem países superalimentados, em 

detrimento à países com grandes deficiências nutricionais (BRASIL. Ministério da Saúde, 

2014). 

 O Brasil é detentor de grande diversidade biológica e, portanto, estudos científicos e a 

implementação de políticas públicas que estimulem o uso e a valorização das espécies nativas, 

podem contribuir para o desenvolvimento sustentável e melhoramento das fontes alimentícias, 

ampliando as espécies consumidas pelo brasileiro. Muitas plantas não são vistas como 

alimentos, assim é preciso incentivar o consumo e valorizar as culturas alimentares nas quais 

essas plantas estão presentes para evitar que espécies desapareçam do nosso cotidiano 

(BRASIL. Ministério da Saúde, 2015). 

 Aproximadamente 3 mil espécies de plantas alimentícias brasileiras possuem 

ocorrência conhecida. Estima-se que pelo menos 10% da flora nativa (4 a 5 mil espécies de 

plantas) sejam alimentícias, porém culturalmente, a alimentação do brasileiro engloba apenas 
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uma pequena parcela de alimentos, isto é, 90% dos alimentos consumidos são provenientes 

apenas de 20 tipos de hortaliças (Kelen et al., 2015). 

 Diversas espécies ainda subexploradas da flora brasileira podem constituir uma fonte 

de renda alternativa e uma opção de diversificação cultural na atividade agropecuária, 

sobretudo na agricultura familiar. A taioba, o ora-pro- nóbis, a serralha e a mostarda são 

hortaliças não convencionais, consumidas pelas populações rurais e urbanas e que contribuem 

para complementar a alimentação e a economia familiar. As hortaliças desta categoria ainda 

não são produzidas comercialmente, mas poderão ser incluídas na diversificação da produção, 

principalmente para os grupos de baixa renda, por apresentarem baixa exigência de insumos 

agroindustriais (Almeida, 2012). 

 Dentre as inúmeras plantas encontradas na flora brasileira, o vegetal folhoso  

conhecido popularmente por cacto rosa, ora-pro-nóbis, jumbeba e rosa-madeira pertence à 

família Cactaceae e gênero Pereskia (Zappi et al., 2015), tem sido estudado por diversos 

pesquisadores. Pereskia é considerada um dos gêneros menos evoluído, possui 25 espécies de 

cactos folhares e são utilizadas na culinária popular por apresentar altos teores nutricionais, 

sendo principalmente consumida e utilizada na região do semiárido brasileiro (Almeida, 2012; 

Corrêa & Pena, 1984).  

 A Pereskia grandifolia Haw (Figura 1) é um arbusto grande ou arvoreta suculenta, de 

folhagem decídua no inverno, muito ramificada, espinescente, de 3-5 m de altura, nativa no 

Nordeste, Sudeste e Sul (exceto no Rio Grande do Sul, onde é apenas cultivada) do país. As 

folhas são simples, pecioladas, de lâmina inteira, glabra, membranácea e espessa (semi-

carnosa), de 6-10 cm de comprimento. Suas flores são róseas, reunidas em racemos curtos e 

densos, axilares e terminais. Frutos em forma de fuso ou piriformes, verde-amarelados, do 

tipo baga, lisos (sem espinhos), não raro com rudimentos de folhas, com sementes pretas. Sua 

propagação ocorre somente por estaquia (Kinupp & Lorenzi, 2014). 



 

 

12 

 

Fonte: Coral, 2019. 

 

 

 

Outra planta facilmente encontrada na flora brasileira é a Talinum paniculatum (Figura 2), 

mas tem sido pouco estudada. Esta espécie apresenta a denominação Talinum patens (L.) 

Wild, como principal sinônima científica e é conhecida popularmente por maria-gorda, maria-

gomes, major gomes, joão-gomes, erva-gorda, entre outros e pertence à família Portulacaceae 

(Zappi et al., 2015). 

Talinum paniculatum é uma planta herbácea suculenta, perene, ereta quase sem 

ramificação, glabra, com grossa raiz pivotante, com altura entre 30 e 60 cm e é nativa em 

quase todo território brasileiro (América Tropical). Suas folhas são simples, curtas-pecioladas, 

inicialmente com rosetas basais, de lâmina obovada, carnosa, glabra em ambas as faces, 

discolor e com 5 a 11 cm de comprimento. Apresenta flores pequenas de cor rósea, reunidas 

Figura 1. Pereskia grandifolia Hawer. 
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em longas panículas terminais no ápice de escapo floral que as dispõem bem acima da 

folhagem. O fruto é do tipo cápsula globosa com sementes pretas brilhantes (Kinupp & 

Lorenzi, 2014). 

 

Fonte: Coral, 2019. 

 

 

 

Pereskia grandifolia, apresenta elevados teores de proteínas, fibra alimentar, minerais 

como cálcio e ferro, vitaminas A, C e do complexo B, que variam conforme o cultivo, clima 

e solo (Rocha et al., 2008). Apresentam sabor agradável, de fácil preparo e são popularmente 

denominadas como plantas medicinais, em virtude das ações anti-inflamatórias, analgésicas e 

dermatológicas ( Kinupp, 2007; Andrade, 2012). 

O valor nutricional de Talinum paniculatum é atribuído aos teores consideráveis de alguns 

minerais (mg/100g em base seca), como ferro (180 mg/100 g), magnésio (1.310 mg/100 g), 

Figura 2. Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 
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cálcio (1.120 mg/100 g), potássio (6800 mg/100 g) e zinco (22,9 mg/100 g) (Kinupp, Lorenzi, 

2014). T. paniculatum também é utilizada na medicina popular para o tratamento de úlceras, 

doenças gastrointestinais e infecções de pele. Outros autores destacam a atividade de T. 

paniculatum em atuar como antinoceptivas e estrogénicas (Panizza., 1997; Thanamool et al., 

2013). Outros relatos demonstram o potencial antimicrobiano das folhas dessa (Reis et al., 

2015). 

Frutos e hortaliças são fonte de compostos com ação antioxidante, devido aos  níveis 

diferenciados de fitoquímicos. Antioxidantes são compostos que inibem os efeitos da 

oxidação e podem controlar a produção ou a ação de radicais livres. Diversos estudos 

demonstram que os radicais livres são responsáveis por diversas doenças degenerativas, 

vasculares, disfunções cerebrais, entre outras (Atoui et al., 2005). Os benefícios destes 

compostos à saúde humana são resultados de várias atividades biológicas como antioxidante, 

anti-inflamatório, modulação da expressão enzimática e quimioprevenção (Manosroi et al., 

2015). 

Entre os antioxidantes presentes em frutos e hortaliças estão os compostos fenólicos, 

carotenoides e vitamina C. Os compostos fenólicos constituem um grupo amplo e complexo 

de substâncias, produzidas pelo metabolismo secundário e que apresentam em sua estrutura 

um anel aromático com uma ou mais hidroxilas (Hertog et al., 1995). Essas moléculas atuam 

como agentes redutores, evitando a ação de oxidantes (radicais livres) e, consequentemente, 

protegendo o organismo contra o estresse oxidativo (Lima et al., 2017). Os flavonoides, uma 

classe dos compostos fenólicos, são caracterizados estruturalmente como difenilpropanos 

(C6-C3-C6), ocorrem naturalmente nos vegetais (Cazarolli et al., 2008; Gomez-Gomez et al., 

2019) e estão presentes em frutos e hortaliças, agindo contra diversas doenças, através da ação 

antioxidante sobre a peroxidação lipídica (Rique et al., 2002), por exemplo. São substâncias 

que possuem grande potencial fitoterápico, devido a sua capacidade antioxidante e 
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antimicrobiana (Hertog et al., 1995). Os flavonoides eliminam certas espécies oxidantes, 

como o ânion superóxido, radical hidroxila e radical peroxila  (Harborne & Williams, 2000). 

Outros fitoquímicos estão presentes em hortaliças folhosas, como os pigmentos 

(carotenoides e clorofilas). Os carotenoides são descritos como antioxidantes, produzido pelas 

plantas e são classificados como isoprenoides, geralmente constituídos por cerca de 8 

unidades de isoprenos, podendo conter de 2 a 15 duplas ligações conjugadas, o que permite 

muitas configurações cis e trans (figura 3). Criptoxantina e β–caroteno são carotenoides que 

apresentam atividade pró-vitamina A (Moura et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estrutura química dos principais carotenoides (Cerqueira et al., 2007). 

 

 Tanto os compostos fenólicos, como os carotenoides, entre outros antioxidantes, 

podem apresentar variações em função do tratamento. As plantas negligenciadas, tais como 

ora-pro-nóbis, são consumidas preferencialmente após o processo de cocção, pois quando 

cruas apresentam diversos fatores antinutricionais. De acordo com Pompeu et al. (2014), o 
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cozimento deve ser realizado por no mínimo dois minutos, pois na cocção por um minuto, 

parte dos fatores antinutricionais não é completamente degradado.  

A manipulação, conservação e pré-preparo das hortaliças afetam mais os fatores 

nutricionais (Miglio et al., 2007) comparadas com os efeitos dos métodos de cultivo e fatores 

pós-colheita (George et al., 2012). Estudos recentes indicam que processos de cocção podem 

aumentar a capacidade antioxidante e o conteúdo nutricional de hortaliças (Miglio et al., 2007; 

Ng; Chai & Kuppusamy, 2011). Por outro lado, Ioku et al. (2001) sugerem que o 

processamento térmico promove a decomposição e redução dos compostos bioativos como 

ácido ascórbico, α-tocoferol e flavonoides.  

Tem sido bem descrito na literatura a alteração dos níveis dos compostos fenólicos em 

função do cozimento  (Borges et al., 2019; Diamante et al., 2019). Durante o processamento 

por fervura, pode ocorrer perda dos compostos fenólicos devido à polaridade, ocorrendo 

lixiviação para a água de fervura durante o aquecimento (Diamante et al., 2019; Lima et al., 

2017). Sendo assim, métodos de cocção com menores trocas osmóticas, como o vapor são 

menos suscetíveis às alterações nos níveis de certos polifenóis (Ruiz-Rodriguez et al., 2008) 

O processamento térmico pode promover a oxidação ou lixiviação de outros fitoquímicos, 

induzindo perdas significativa (Mazzeo et al., 2011;Rodriguez-Amaya et al.,1997). Cocção 

em vapor, fervura e micro-ondas afetam diretamente a ingestão diária dos carotenoides (Van 

den Berg et al., 2000; Diamante et al., 2019). Diversos autores relatam aumentos no conteúdo 

de fitoquímicos após o cozimento de hortaliças, devido a facilidade de extração dos 

carotenoides, pela ruptura da parede celular (Chang et al., 2013; Lima et al., 2017). Este efeito 

foi relatado após o processamento térmico de vagens em micro-ondas e pressão, isto é, houve 

aumento dos níveis carotenoides em comparação com outros métodos de cozimento, como 

cozimento em vapor (Lima et al., 2017). Por outro lado, outros autores demonstram 

diminuição nos níveis desses pigmentos após o cozimento em micro-ondas (de Sá & 

Rodriguez-Amaya, 2004), devido às propriedades estruturais dos carotenoides, tais como 
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forma molecular, facilidade de formação de cristais, organização e multicamadas ou 

agregados e do local de armazenamento intracelular (Mercadante, 2008). 

Mesmo havendo diversos estudos relacionando os níveis de alguns fitoquímicos em 

função do processamento térmico, pesquisas específicas para espécies negligenciadas, como 

Pereskia grandifolia e Talinum paniculatum não foram ainda divulgadas. Dessa forma, para 

preencher esta lacuna, este estudo propõe analisar as alterações em alguns metabolitos 

secundários com efeito antioxidante em resposta a métodos e tempo de cocções de Pereskia 

grandifolia Hawer e Talinum paniculatum. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 – Material Vegetal 

Amostras de Pereskia grandifolia Haw e Talinum paniculatum foram obtidas no Banco 

de Alimentos localizado em Botucatu, São Paulo, Brasil (latitude: 22º 53' 09" S, longitude: 

48º 26' 42" W, altitude: 804m), no ano de 2018. O clima é caracterizado como mesotérmico 

subtropical úmido, com estiagem na época de inverno (Peel et al., 2007). As áreas de produção 

das amostras são para fins de doação e no sistema de produção não foi utilizado agroquímicos 

para controle de pragas e doenças. 

 

2.2 – Preparo das amostras 

Folhas de Pereskia grandifolia foram coletadas no final do dia a partir de plantas adultas, 

que apresentavam somente parte vegetativa, sem a formação de flores. A colheita das amostras 

de Talinum paniculatum também foi realizada ao final do dia, entretanto as plantas 

apresentavam inflorescências.  

 Amostras das folhas de P. grandifolia e T. paniculatum foram selecionadas, 

descartando aquelas que apresentavam danos. Somente as folhas das duas espécies, sem 

pecíolos, foram higienizadas em água corrente para retirada dos resíduos e dispostas em papel 
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toalha para secagem em temperatura ambiente. Para cada espécie, foram usadas 250 g de 

folhas, as quais foram submetidas aos diferentes métodos e tempos de cocção. Os tratamentos 

utilizados foram fervura [cozimento em fogo médio (≅ 95ºC), utilizando panela de inox, 

contendo 300 mL de água], cocção em micro-ondas (Electrolux MTO30) doméstico (potência 

média, utilizando recipiente de vidro recoberto com filme plástico) e vapor [cozimento em 

fogo médio (≅ 95ºC), utilizando panela vaporeira de inox contendo 500 mL de água]. Todos 

os tratamentos foram submetidos aos tempos de cocção por dois e quatro minutos. Amostras 

in natura (cruas) foram também analisadas para efeito de comparação. Durante o processo 

de cocção os recipientes foram tampados para evitar a perda de água. Após o 

processamento térmico, a água foi drenada e as amostras foram imediatamente congeladas 

usando nitrogênio líquido, pulverizadas e armazenadas em ultra-freezer (-80 ºC) até o 

momento das análises.  
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Figura4.  Fluxograma da preparação das amostras de Pereskia grandifolia (A) e Talinum 

paniculatum (B) (Botucatu, 2019). 



 

 

20 

2.3 – Análises bioquímicas por espectrofotometria  

 

2.3.1 Extração e análise do conteúdo de fenóis totais 

Os compostos fenolicos totais foram determinados usando o reativo de Folin-Ciocalteu, 

como descrito em  Singleton & Rossi (1965), com algumas modificações. O extrato foi 

obtido a partir da homogeneização das amostras em 5 mL de solução de acetona: água (50: 

50), v/v.  Após 20 minutos em banho ultrassônico (Eco-Sonics, Ultronique) e centrifugação 

por 10 minutos à 5000 x g na temperatura de 5 ºC (Heitich Zentrifugen, MIKRO 220R), o 

sobrenadante foi removido e o procedimento foi repetido. Os sobrenadantes foram misturados 

e a reação foi realizada usando o reagente Folin-Ciocalteu (1:4 v/v diluído com água destilada) 

e carbonato de sódio 4%. Após 30 minutos no escuro, as absorbâncias foram medidas a 760nm 

(Pharmacia Biotech Ultrospec 2000). Os resultados foram expressos em mg equivalente de 

ácido gálico (EAG) por 100 g de amostra fresca (mg EAG/100 g).  

Para as análises de DPPH e FRAP foram utilizados o mesmo extrato dos compostos 

fenólicos totais. 

 

2.3.2 Extração e analise do conteúdo de Flavonoides Totais 

O teor de flavonoides totais foi determinado através do método colorimétrico com cloreto 

de alumínio, adaptado de Popova et al. (2004), com modificações. Os extratos foram 

preparados a partir de amostras frescas das espécies avaliadas usando solução de metanol: 

água (70:30 v/v), acidificado com ácido acético a 10%. Após 30 minutos em banho 

ultrassônico, acrescentou-se 1 mL de AlCl3 (5%). As amostras foram centrifugadas em 5000 

x g por 10 minutos, a 5 °C e a absorbância foi lida a 410 nm utilizando um espectrofotômetro 

UV/VIS. O processo completo foi realizado na ausência de luz e os resultados foram expressos 

em mg equivalentes de quercitina (EQ) por 100 g de amostra fresca (mg EQ/100 g). 
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2.3.3 Carotenoides e clorofilas totais 

As amostras foram extraídas em acetona: água (80:20 v/v), homogeneizadas por um 

minuto e mantidas em banho ultrassônico (Eco-sonics, Ultronique) por 30 minutos. Após 

centrifugação em 5000 x g por 15 minutos, a 5 °C (Heitich Zentrifugen, MIKRO 220R), o 

sobrenadante foi utilizado para determinação de conteúdo de carotenoides e clorofilas totais, 

segundo metodologia proposta por Linchetenthaler (1987). As leituras espectofométricas 

foram realizada a 663 nm (clorofila a), 646 nm (clorofila b) e 450 nm (carotenoides). Os teores 

foram obtidos usando as Equações abaixo. Os valores de absorbância de clorofila e 

carotenoides foram convertidos em mg de por 100 g de amostra fresca. 

 

Ca = (12,25*A663) – (2,79*A646) 

Cb = (21,50*A646) – (5,10* A663) 

Ca+b= (7,15* A663) + (18,71*A646) 

Cx+c= (1000*A450) – (11,62* Ca) – (94,62* Cb)/ 198 

Onde,  

Ca – Clorofila a; 

Cb – Clorofila b; 

Ca+b – total de Clorofilas; 

Cx+c – total de Carotenoides 

 

2.3.5 DPPH 

A atividade antioxidante foi analisada de acordo com o método proposto por Brand-

Williams et al. (1995), com modificações. A solução do radical 2,2,-diphenyl-2-picryl-

hydrazyl (2 x 10-4 g/mL) foi adiciona à 0,3 mL do sobrenadante, 3,2 mL de metanol 70% 
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acidificado com ácido acético a 10% e 0,3 mL da solução DPPH. O branco foi preparado com 

3,5 mL de acetona: água (50: 50), v/v e 0,3 mL da solução de DPPH. Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. As leituras foram realizadas após 30 minutos no antioxidante, e os 

resultados foram expressos em porcentagem a partir da equação abaixo: 

%DPPH reduzido = [(absorbância do branco – absorbância da amostra) / absorbância do 

branco] *100 

 

2.3.6 FRAP 

O ensaio do FRAP foi conduzido de acordo com o método descrito por (Benzie & Strain 

(1996). O reagente de FRAP foi preparado misturando 300 mM de tampão acetato (pH 3,6), 

20 mM de cloreto férrico e 10 mM de 2,4,6-tripiridil-s-triazina em 40 mM de HCl numa 

proporção de 10:1:1 (v/v/v). Os extratos (30 𝜇L) foram adicionados à 90 𝜇L de água destilada 

e em seguida, 900 𝜇L da solução FRAP. As amostras permaneceram no escuro durante 90 

minutos, em temperatura ambiente. A absorbância foi registrada a 595 nm em 

espectrofotômetro. Os valores de FRAP foram calculados a partir das curvas padrão de FeSO4 

e expressos em milimoles FeSO4 por kg de amostra fresca. (mM FeSO4/kg ). 

 

2.3.7 Extração de Carotenoides 

A extração dos carotenoides ocorreu pelo processo de saponificação, sendo utilizados 200 

g de amostras frescas de Talinum paniculatum e Pereskia grandifolia. Foi adicionado 100 µl 

pyrogallol 12% em etanol, 200 µl de KOH 30% e 1 ml de etanol, sendo homogeneizadas por 

45 segundos e colocadas no banho maria por 2 horas à 37ºC, após esse processo foram 

homogeneizadas novamente por 45 segundos. 1 ml de água ultra pura foi adicionada e 

homogeneizada utilizando um vórtice por 45 segundos. Foi adicionado 3 ml de eter:hexano 

(2:1) e homogeneizado por 45 segundos. As amostras foram centrifugadas (3000 x g por 5 
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minutos em 4 ºC). Os sobrenadantes foram retirados e colocados em tubos de vidros sendo 

adicionado 1 mL de água ultra pura e 1 ml de Etanol, foram homogeneizadas (vortex) por 45 

segundos e este processo se repetiu por mais 3 vezes, sendo realizado a junção dos 

sobrenadantes ao final dos processos.  Os sobrenadantes foram secos em nitrogênio e 

resuspendidos em Etanol à 500 µl. Foram injetados no sistema HPLC/ DAD 20 µl de 

sobrenadante. 

 

2.3.8 Análise de Carotenoides por cromatografia líquida de alta eficiência e fase reversa 

(HPLC) 

Para a análise de carotenoides,  foi utilizado o método descrito por  Yeum & Russell, 

(2002). Resumidamente, o sistema consistiu em um HPLC de fase reversa Thermo Scientific 

Ultimate 3000 (Thermo Scientific, EUA), equipado com um detector de matriz de diodos e 

uma coluna C30 para carotenoides (5 μm, 150 x 4,6 mm, YMC, Wilmington, NC). As 

condições da fase móvel por HPLC foram as mesmas descritas anteriormente por Li et al. 

(2009), que consistia em metanol: éter metil terc-butílico (MBTE): água (85: 12: 3, v / v / v) 

com 1,5% de acetato de amônio em água para o solvente A e metanol: MTBE: água (85: 12: 

3, v / v / v) com 1,0% de acetato de amônio em água para o solvente B. O gradiente de solvente 

foi o seguinte: 90% A e 10% B (2 min), 85% A e 15% B (5 min ), 75% A e 25% B (9 min), 

60% A e 40% B (12 min), 17% A e 83% B (16 min), 5% A e 95% B (23 min), 5% A e 95% 

B (25 min), 60% A e 40% B (28 min) em uma taxa de fluxo de 0,4 mLmin-1 (10 ° C). Os 

carotenoides foram quantificados a 450 nm, determinando áreas de pico sob a curva no HPLC 

calibrado contra quantidades conhecidas de padrões. Ajustamos os resultados usando uma 

curva padrão para α, β-caroteno e luteína (Sigma-Aldrich Brasil) de 99,98% de pureza. Os 

resultados foram expressos em μg por 100 g e correspondem à média de três injeções 

consecutivas por amostra (n = 3). Todas as análises foram realizadas em triplicata. 
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2.3.9 Extração de Polifenois 

A extração dos compostos fenólicos das amostras de T. paniculatum e P. grandifolia 

foram realizadas de acordo com Gomez-Gomez et al. (2018).  Para a extração dos polifenois 

foram utilizados 50 mg de amostra extraídas em 2,5 de metanol HPLC puro, homogeneizadas 

e submetidas em banho ultrassônico (frio) por 30 minutos. Após esse processo as amostras 

foram centrifugadas à 6000 x g por 10 minutos, à 5ºC. O sobrenadante foi retirado e esse 

processo repetido por 4 vezes, totalizando 10 ml. Os sobrenadantes foram agrupados, filtrados 

em filtros de membrana (PTFE, 0,45 μm, Millipore, Massachusetts, EUA) e 20 µl foram 

injetados no sistema HPLC (Ultimate 3000 BioRS, Dionex-Thermo Fisher Scientific Inc., 

USA), equipado com detector de arranjo de diodos (DAD) com vazão de 0,6 mL min-1 (39 

°C). 

2.3.9 Análise de Polifenois por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

Para quantificação e qualificação dos compostos fenólicos injetamos 20 μL de amostra no 

sistema HPLC. A coluna utilizada foi a Luna® 2,5 μm C18 (2) HST 2,0 × 50 mm 

(Phenomenex®, USA). A fase móvel consistia na solução de ácido fosfórico a 0,85% 

(solvente A) e acetonitrila a 100% (solvente B). O gradiente foi iniciado com 100% de 

solvente A, seguidamente: 0-2,5 min, 96% de solvente A; 2,5-7,5 min, 92% de solvente A; 

7,5-15 min, 88% de solvente A; 15-18 min, 85% de solvente A; 18-20 min, 80% de solvente 

A; 20-21 min, 75% de solvente A; 21-22 min, 65% de solvente A; 22-24 min, 35% de solvente 

A; 24-25 min, 35% de solvente A; 25-25,5 min, 65% de solvente A; 25,5-26 min, 100% de 

solvente A e 26-27 min, 100% de solvente A. Os compostos fenólicos foram identificados 

comparando os tempos de retenção e espectro UV, aos 280 nm (catequina), 320 nm (ácido 

cafeico, ácido t-ferúlico e ácido ρ-cumárico) e 360 nm (rutina). Curvas de calibração foram 

preparadas para cada padrão comercial para realização dos cálculos de quantificação. Os 

dados foram expressos em mg 100g-1 de peso seco. 
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2.4 Análise estatística 

 Foi realizada a analise de variância (ANOVA), com 3 métodos de cocção (fervura, 

vapor e micro-ondas) e 2 tempos de cozimento (2 e 4 min) incluindo in natura, em triplicata. 

Foi utilizado o teste de comparação de médias Scott Knott a 5 % de probabilidade, utilizando 

o programa SISVAR (Ferreira, 2011). Os resultados foram apresentados como média ± DP 

(desvio padrão). A correlação de Pearson e a análise de componentes principais (PCA) foram 

realizadas usando o software de análise estatística XLSTAT Versão 2019.3.1(Addinsoft, 

Paris, France).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Influência do tratamento térmico nos níveis de compostos fenólicos 

   

O perfil de compostos (poli)fenolicos está apresentado na Tabela 1. Em P. grandifolia o 

cozimento em ebulição e em vapor, promoveram maior facilidade de extração dos (poli)fenóis 

e maior teor comparado com as folhas não cozidas, diferentemente do detectado para a cocção 

em micro-ondas, onde verificou-se diminuição em todos os ácidos fenólicos (cafeico, 

clorogênico, p-cumárico e t-ferúlico) e flavonoides (catequina e rutina) detectados.  

Em T. paniculatum, o tratamento em micro-ondas ocasionou aumento do teor de catequina 

e luteolina, principalmente quando as folhas foram submetidas ao maior tempo de cocção 

(Tabela 2). No entanto, o processamento térmico resultou em perdas de Rutina, independente 

do método e do tempo de cocção utilizado. O processamento a vapor (4 minutos) ocasionou 

aumento de no conteúdo dos ácido fenólicos cafeico (0,35 mg/100g), clorogênico (1,72 

mg/100g) e cumárico (0,32 mg/100g). 
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Tabela 1. Conteúdo de catequina, rutina, luteolina, ácido cafeico, ácido clorogênico, ácido p-cumárico e ácido t-ferúlico nas amostras de P. grandifolia 

e T. paniculatum, antes e após o processamento térmico. 

Processamento 

térmico 

Tempo 

(min) 

Catequina Rutina Luteolina Ác. Cafeico Ác. Clorogênico 
Ác. p-

Cumárico 
Ác. t-ferúlico Total 

mg/100g   

  Pereskia grandifolia  

  Cru  3,25 ± 0,07 d 28,22 ± 0,60 c - 0,37 ± 0,00 e 0,74 ± 0,02 b 0,23 ± 0,00 d 0,87 ± 0,00 e 33,68 ± 0,51 

Ebulição 2 4,12 ± 0,00 c 25,78 ± 0,00 d - 0,65 ± 0,00 a 0,76 ± 0,00 b 0,31 ± 0,00 a 1,02 ± 0,00 a 32,65 ± 0,00 

  4 4,95 ± 0,04 b 31,42 ± 1,57 a - 0,59 ± 0,01 c 0,69 ± 0,01 c 0,27 ± 0,01 b 0,95 ± 0,01 c 38,87 ± 1,62 

Vapor 2 5,12 ± 0,29 b 31,18 ± 0,40 a - 0,54 ± 0,01 d 0,78 ± 0,05 a 0,25 ± 0,01 c 0,98 ± 0,01 b 38,86 ± 0,64 

  4 5,65 ± 0,06 a 29,84 ± 0,38 b - 0,61 ± 0,00 b 0,79 ± 0,01 a 0,27 ± 0,00 b 0,98 ± 0,01 b 38,15 ± 0,45 

Micro-ondas 2 2,58 ± 0,14 e 16,59 ± 1,68 f - 0,36 ± 0,04 e 0,61 ± 0,00 d 0,19 ± 0,00 f 0,87 ± 0,02 e 21,20 ± 1,88 

  4 3,10 ± 0,10 d 24,24 ± 0,76 e - 0,34 ± 0,00 e 0,69 ± 0,02 c 0,21 ± 0,00 e 0,89 ± 0,00 d 29,47 ± 0,89 
 

 Talinum paniculatum 

  Cru 0,99 ± 0,02 d 16,14 ± 0,68 a 0,88 ± 0,00 c 0,29 ± 0,01 c 1,06 ± 0,02 d 0,23 ± 0,01 c - 19,60 ± 0,70 

Ebulição 2 1,14 ± 0,01 b 3,30 ± 0,06 d 0,78 ± 0,00 e 0,33 ± 0,00 b 1,50 ± 0,04 b 0,31 ± 0,01 a - 7,37 ± 0,03 

  4 1,04 ± 0,03 c 3,31 ± 0,08 d 0,80 ± 0,00 d 0,29 ± 0,00 c 1,23 ± 0,06 c 0,26 ± 0,00 b - 6,93 ± 0,17 

Vapor 2 0,93 ± 0,04 e 2,23 ± 0,11 e 0,76 ± 0,00 f 0,23 ± 0,00 e 0,88 ± 0,01 e 0,17 ± 0,00 e - 5,19 ± 0,08 

  4 1,17 ± 0,00 b 3,16 ± 0,08 d 0,80 ± 0,00 d 0,35 ± 0,00 a 1,72 ± 0,03 a 0,32 ± 0,01 a - 7,52 ± 0,09 

Micro-ondas 2 1,14 ± 0,03 b 14,78 ± 0,43 b 0,93 ± 0,00 b 0,24 ± 0,00 d 0,89 ± 0,01 e 0,19 ± 0,00 d - 18,16 ± 0,41 
 4 1,20 ± 0,01 a 14,16 ± 0,15 c 0,96 ± 0,01 a 0,22 ± 0,00 e  0,78 ± 0,01 f 0,17 ± 0,01 e - 17,49 ± 0,17 

PG CV (%)** 3,48 2,85 - 3,53 2,96 2,3 0,78   

TP CV (%)** 2,15 3,74 0,52 2,24 2,6 2,91 -   

* Valores representam a média das três repetições ± desvio padrão. Nas colunas as letras minúsculas representam resultados estatisticamente diferentes entre si, 

comparando os métodos de cocção dentro de cada espécie, de acordo com o teste de Scott-Knott p <0,05. nd – não detectado. 
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 Algumas pesquisas demonstram que polifenóis e flavonoides apresentam certa 

estabilidade após o cozimento (Polinati et al., 2012; Lima et al., 2017). Geralmente, o 

processamento térmico promove o colapso da estrutura celular e em consequência, há aumento 

dos grupos fenólicos livres, devido ou ao aumento da extratibilidade, ou devido à hidrólise de 

flavonóis glicosilados. Além disso, altas temperaturas promovem a inativação de enzimas 

oxidativas, como a polifenoloxidase, que podem alterar os níveis desses compostos. Todos esses 

fatores influenciam a liberação dos compostos fenólicos após o cozimento (Tasca, 2007). 

Entretanto, esses resultados não foram encontrados em T. paniculatum. 

 Os compostos fenólicos podem influenciar a capacidade antioxidante do material, pois 

eles possuem capacidade de eliminar espécies reativas de oxigênio. Entretanto, outras moléculas 

também podem influenciar a atividade antioxidante, como os carotenoides, clorofilas, entre 

outros. Neste estudo, as atividades antioxidantes medidas via FRAP e DPPH (Tabela 2) 

mostraram resultados diferenciados. Os valores encontrados para FRAP, após o tratamento 

térmico de P. grandifolia, demonstraram que o cozimento por 4 minutos, seja em fervura (93,49 

mM/kg), vapor (156,00 mM/kg) e micro-ondas (101,27 mM/kg) induzem aumento na atividade 

antioxidante. Por outro lado, apenas quando foi aplicado o tratamento com micro-ondas por 4 

minutos em T. paniculatum, é que ocorreu a maior atividade antioxidante (226,12 mM/kg) 

medida via FRAP (Tabela 2). Em P. grandifolia não ocorreram diferenças significativas em 

relação aos valores resultantes da análise por DPPH (Tabela 2), após o uso de temperatura. 

Entretanto, T. paniculatum cozidas por 2 minutos em fervura ou vapor apresentaram diminuição 

da atividade antioxidante medida via DPPH. 
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Tabela 2. Atividade antioxidante medida via FRAP e DPPH nas amostras de P. grandifolia e T. 

paniculatum, antes e após o processamento térmico. 

Processamento 

térmico 
Tempo (min) 

FRAP DPPH 

FeSO4 mM/kg  mg trolox/100g 

Pereskia grandifolia  

  Cru 89,63 ± 2,54 b 61,92 ± 4,29  a 

Ebulição 2 68,32 ± 2,38 d 68,65 ± 3,72 a 

  4 93,49 ± 7,03 b 68,47 ± 7,29 a 

Vapor 2 80,14 ± 5,61 c 63,57 ± 5,37 a 

  4 156,00 ± 3,66 a 70,26 ± 1,94 a 

Micro-ondas 2 83,83 ± 3,52 c 69,27 ± 1,91 a 

  4 101,27 ± 7,56 b 69,58 ± 3,09 a 

Talinum paniculatum 

  Cru 179,49 ± 8,60 b 67,90 ± 2,79 a 

Ebulição 2 129,53 ± 13,46 d 56,04 ± 6,29 b 

  4 116,18 ± 8,04 d 64,44 ± 5,82 a 

Vapor 2 80,06 ± 5,24 e 47,59 ± 2,09 c 

  4 122,43 ± 3,79 d 70,73 ± 2,25 a 

Micro-ondas 2 149,06 ± 12,93 c 68,96 ± 5,98 a 

  4 226,12 ± 22,77 a 66,43 ± 7,04 a 

P. grandifolia CV (%)** 5,54 6,21 

T. paniculatum CV (%)** 7,44 7,45 

* Valores representam a média das três repetições ± desvio padrão. Nas colunas as letras minúsculas 

representam resultados estatisticamente diferentes entre si, comparando os métodos de cocção dentro de 

cada espécie, de acordo com o teste de Scott-Knott p <0,05.  

 

Numa tentativa de verificar um modelo de agrupamento dos métodos e tempos de cozimento 

de P. grandifolia e T. paniculatum em função dos níveis de (poli)fenóis e atividade antioxidante 

(DPPH e FRAP), foi elaborada a análise de componentes principais (PCA). Os eixos PC1 e PC2 

explicaram 73,34% da variância dos dados (Figura 5). 
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 Figura 5. Projeção bi-dimencional e escores de flavonoides totais, compostos fenólicos, 

carotenoides (luteolina, rutina, cafeico, p-cumárico, t-ferúlico, catequina e clorogênico), FRAP 

e DPPH em (PG e TP) processadas termicamente. Os tratamentos são representados pelos 

pontos, onde letras iniciais representam as espécies, (PG e TP) as letras após underline 

representam os métodos de cocção (Cru, F= fervura; V= vapor e M= micro-ondas) e os números 

representam os tempos de cocção (2 e 4 minutos). 

 

 Há uma nítida separação entre as espécies e o conteúdo de (poli)fenóis individuais e totais. 

A PC1 explica 56,09% da variância dos dados e agrupou P. grandifolia (PC1+) e T. paniculatum 

(PC2-), com os compostos fenólicos majoritários encontrados nas espécies analisadas. A 

separação foi atribuída a presença e à ausência, bem como aos teores de  (poli)fenóis em ambas 

espécies. A T. paniculatum apresentou o composto luteolina, os maiores teores de ácido 

clorogênico e a maior atividade antioxidante via FRAP, independentemente do método utilizado 

(PC1-). Já a espécie P. grandifolia apresentou os maiores teores de compostos fenólicos totais, 

de ácidos fenólicos como o ferúlico, cumárico e cafeico, flavonoides totais como a catequina e 

rutina, bem como maior capacidade antioxidante via DPPH (PC1+).   

 A PC2 apresentou 17, 26% da variância dos dados e agrupou os diferentes compostos 

encontrados dentro das espécies com os métodos de cocção que promoveram maiores teores dos 
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compostos analisados. Os maiores teores de luteolina encontrados em T. paniculatum foram 

detectados no método de cocção em micro-ondas, principalmente quando cozidas por maior 

tempo (4 minutos). Além disso, este tratamento resultou em maior atividade antioxidante dos 

extratos analisados via FRAP (PC1- e PC2 -). Com relação ao ácido clorogênico, os maiores 

teores foram verificados quando as folhas de T. paniculatum foram submetidas ao processamento 

em vapor, principalmente por 4 minutos (PC1- e PC2+). P. grandifolia cozida em micro-ondas 

foi agrupada na PC2- pela alta atividade antioxidante via DPPH em ambos tempos de cocção. 

Maiores teores de ácido ferúlico, cafeico e cumárico foram detectados quando as folhas foram 

submetidas à ebulição pelo menor tempo de cocção (2 minutos). Entretanto, o ácido t-ferúlico 

não ocorreu em valores maiores que o controle nessa espécie cozida em micro-ondas e, mesmo 

em relação aos outros modos de cozimento, não apresenta boa correlação com a atividade 

antioxidante (DPPH) (R2 = 0.344) (Tabela 3).  
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Tabela 3.  Coeficiente de correlação de Pearson entre as análises de flavonoides totais, compostos fenólicos, FRAP e DPPH em Pereskia 

grandifolia e Talinum paniculatum processadas termicamente. 

 

 Valores diferentes de 0, alfa = 0,9

Variáveis Compostos 

fenólicos 

Flavonoi

des totais 

DPPH FRAP catequina rutina cafeico clorogênico p-cumárico t-ferúlico luteolina 

Compostos 

fenólicos 

1 0.177 0.585 0.314 0.434 0.547 0.192 -0.365 -0.135 0.412 -0.351 

Flavonoides 

totais 

0.177 1 -0.046 -0.275 0.644 0.586 0.589 -0.189 0.395 0.533 -0.526 

DPPH 0.585 -0.046 1 0.234 0.328 0.443 0.348 -0.131 0.208 0.344 -0.270 

FRAP 0.314 -0.275 0.234 1 -0.381 -0.205 -0.418 0.195 -0.227 -0.541 0.618 

catequina 0.434 0.644 0.328 -0.381 1 0.890 0.906 -0.551 0.287 0.918 -0.883 

rutina 0.547 0.586 0.443 -0.205 0.890 1 0.728 -0.716 0.048 0.874 -0.814 

cafeico 0.192 0.589 0.348 -0.418 0.906 0.728 1 -0.300 0.594 0.805 -0.767 

clorogênico -0.365 -0.189 -0.131 0.195 -0.551 -0.716 -0.300 1 0.554 -0.665 0.623 

p-cumárico -0.135 0.395 0.208 -0.227 0.287 0.048 0.594 0.554 1 0.159 -0.165 

t- ferúlico 0.412 0.533 0.344 -0.541 0.918 0.874 0.805 -0.665 0.159 1 -0.989 

luteolina -0.351 -0.526 -0.270 0.618 -0.883 -0.814 -0.767 0.623 -0.165 -0.989 1 
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3.3. Influência do tratamento térmico nos níveis de carotenoides totais e clorofilas 

 Os conteúdos de carotenoides e clorofila totais em P. grandifolia e T. paniculatum 

estão apresentados na Tabela 4. Nas amostras de P. grandifolia, quando cozidas em micro-

ondas por 4 minutos, verificou-se um aumento de 64% dos teores de carotenoides totais 

medidos por espectrofotometria, o que pode ser uma alternativa para ingestão desses 

compostos. A cocção em micro-ondas por 4 minutos também resultou em aumento no teor de 

carotenoides em T. paniculatum em relação a amostra controle. No entanto, o cozimento em 

água em ebulição e em vapor foram os métodos que promoveram maior disponibilidade desses 

compostos, apresentando os maiores teores de carotenoides totais dentre todos os tratamentos 

realizados nesta espécie (Tabela 4).  

 Os carotenoides apresentam alta estabilidade térmica, como descrito por Mazzeo et al. 

(2011) em espinafre, e esta característica é atribuída à localização dos carotenoides na célula, 

tornando-as mais difíceis de serem rompidas pelo aquecimento. Entretanto, essa afirmação 

não pode ser generalizada, pois notamos aumento dos níveis desses compostos em alguns 

tipos de cozimento (micro-ondas por 4 minutos em P. grandifolia e ebulição 2 e 4 minutos 

em T. paniculatum) (Tabela 4).  

Os níveis de clorofilas totais foram influenciados positivamente quando P. grandifolia foi 

cozida em micro-ondas por 4 minutos (988,74 mg/100g). A clorofila a (719,71 mg/100g) foi 

a clorofila que mais contribuiu para o teor de clorofila total encontrado, apesar de ser descrita 

como mais suscetível ao aquecimento, comparada com o seu isômero, a clorofila b. Todos os 

tipos de processamento térmico em T. paniculatum (Tabela 4) não promoveram aumentos nos 

níveis de clorofilas a e b.  Ambos isômeros quando oxidados podem formar produtos 

castanhos, tais como feofitinas e pirofeofitinas (Schwartz et al,; 1981; silva et al., 2016), 

alterando a cor verde, atrativo de hortaliças. A cor é um atributo físico importante em 

hortaliças, principalmente quando sofrem processamento térmico, pois determina a 
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aceitabilidade do consumidor (Koç et al., 2017) . A forma de cozimento, assim como o tempo 

usado na cocção, pode promover alterações nos níveis de clorofilas, induzindo a degradação 

destes pigmentos, como descrito em vagens (Manninen et al., 2015). De acordo com Koç et 

al. (2017), a temperatura tem mais influência na degradação das clorofilas, quando comparada 

com o tempo de cozimento, o que pode explicar os resultados encontrados neste estudo, com 

poucas exceções (cozimento em micro-ondas por 4 minutos de P. grandifolia).  
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Tabela 4.  Conteúdo de carotenoides totais, clorofilas totais e clorofila a e b, nas amostras de P. grandifolia e T. paniculatum, antes e após o 

processamento térmico. 

Processamento 

térmico 
Tempo (min) 

Carotenoides Totais  Clorofilas totais Clorofila a Clorofila b 

mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g 

          

  Cru 115,86 ± 10,34 b 559,77 ± 32,20 b 418,81 ± 32,17 b 140,96 ± 30,05 b 

Ebulição 2 111,36 ± 13,01 b 330,41 ± 32,08 c 240,12 ± 21,76 c 90,30 ± 14,41 c 

  4 130,31 ± 20,11 b 380,75 ± 42,48 c 274,09 ± 31,40 c 106,66 ± 12,14 c 

Vapor 2 119,31 ± 3,10 b 360,55 ± 7,28 c 265,80 ± 1,41 c 94,76 ± 8,21 c 

  4 103,97 ± 2,29 b 333,20 ± 19,26 c 225,94 ± 9,35 c 107,25 ± 10,36 c 

Micro-ondas 2 68,99 ± 8,63 c 224,96 ± 44,66 d 168,60 ± 29,83 d 56,37 ± 14,94 d 

  4 306,00 ± 1,41 a 988,74 ± 11,73 a 719,71 ± 19,28 a 269,03 ± 10,49 a 
 

         

  Cru 167,31 ± 11,89 e 879,52 ± 91,28 a 607,99 ± 59,24 a 271,53 ± 32,04 a 

Ebulição 2 251,87 ± 4,27 a 838,38 ± 4,23 a 561,62 ± 1,81 a 276,76 ± 2,42 a 

  4 234,60 ± 5,64 b 792,16 ± 45,63 a 514,24 ± 38,83 b 277,92 ± 10,06 a 

Vapor 2 237,97 ± 0,85 b 531,47 ± 10,86 c 372,93 ± 1,14 d 158,54 ± 11,43 c 

  4 216,91 ± 9,19 c 642,82 ± 59,48 b 405,56 ± 42,16 d 237,26 ± 17,83 b 

Micro-ondas 2 161,87 ± 15,78 e 816,27 ± 18,33 a 570,61 ± 9,38 a 245,65 ± 10,66 b 

  4 180,61 ± 2,56 d 633,27 ± 13,49 b 475,12 ± 5,32 c 158,15 ± 10,40 c 

P. grandifolia CV (%)** 7,83 6,5 7,16 10,79 

T. paniculatum CV (%)** 3,48 6,23 6,04 7,11 

 

* Valores representam a média das três repetições ± desvio padrão. Nas colunas as letras minúsculas representam resultados estatisticamente diferentes entre si, 

comparando os métodos de cocção dentro de cada espécie, de acordo com o teste de Scott-Knott p <0,05.  
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A espécie P. grandifolia apresentou resultados interessantes de carotenoides avaliados via 

HPLC após o processamento térmico (Tabela 5). Os níveis de luteína, α- e β-caroteno 

aumentaram após o cozimento. O tratamento a vapor por 4 minutos foi o que promoveu maior 

aumento nos teores desses carotenoides e no nível de vitamina A do alimento (788,1 µg/100g). 

Em T. paniculatum, somente o cozimento em ebulição por 4 minutos induziu aumentos nos 

níveis de carotenoides totais (8.389,40 µg/100g) em torno de 86% a mais que o material cru, 

e esse resultado foi influenciado principalmente pelos níveis de luteína (6.639,40 µg/100g) 

nesse tipo e tempo de cozimento. Os demais carotenoides analisados (α- e β-carotenos) não 

sofreram alterações significativas após o processamento de T. paniculatum, o que não levou 

a alteração dos níveis de vitamina A do alimento analisado.  
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Tabela 5.  Conteúdo de carotenoides totais, luteína, 𝛼 caroteno, β caroteno e vitamina A , nas amostras de P. grandifolia e T. paniculatum, 

antes e após o processamento térmico. 

Processamento térmico Tempo (min) 
Luteína α caroteno   β caroteno Total carotenoides Vit A 

ug/100g         

Pereskia grandifolia   

  Cru 720,8 ± 31,3 d 130,1 ± 0,8 c 443,0 ± 5,1 d 1294,0 ±  35,6 e 34,1 ± 0,4 c 

Ebulição 2 1530,0 ± 44,7 c 374,2 ± 5,1 c 888,6 ± 11,2 c 2792,8 ±  28,4 c 68,4 ± 0,9 c 

  4 1006,5 ± 49,8 d 272,4 ± 4,3 c 875,6 ± 5,5 c 2154,5 ±  59,6 d 67,4 ± 0,4 c 

Vapor 2 2316,8 ± 256,8 b 810,4 ± 41,2 b 2604,7 ± 179,9 b 5731,8 ±  478,0 b 200,4 ± 13,8 b 

  4 5075,5 ± 507,4 a 3098,6 ± 254,8 a 10562,0 ± 320,0 a 18736,1 ± 687,7 a 788,1 ± 48,9 a 

Micro-ondas 2 1310,1 ± 42,6 c 234,1 ± 6,4 c 617,0 ± 13,7 d 2161,2 ±  62,6 d 47,5 ± 1,1 c 

  4 1394,2 ± 55,0 c 273,2 ± 18,2 c 628,0 ± 55,4 d 2295,4 ±  128,7 d 50,4 ± 2,2 c 

Talinum paniculatum  

  Cru 1978,3 ± 173,8 b 327,3 ± 12,5 a 2195,0 ± 73,9 a 4500,7 ± 260,2 b 168,8 ± 5,7 a 

Ebulição 2 1774,2 ± 68,5 b 143,4 ± 11,7 c 826,1 ± 62,3 c 2743,7 ±  142,5 d 63,5 ± 4,8 c 

  4 6639,4 ± 100,4 a 220,7 ± 6,1 b 1529,2 ± 36,0 b 8389,4 ± 58,3 a 117,6 ± 2,8 b 

Vapor 2 1821,3 ± 113,0 b 166,6 ± 9,3 c 899,4 ± 54,2 c 2887,4 ±  176,6 d 69,2 ± 4,2 c 

  4 1441,3 ± 105,2 c 128,4 ± 15,1 c 593,5 ± 53,8 d 2163,2 ± 174,1 e 45,7 ± 4,1 d 

Micro-ondas 2 1342,1 ± 115,4 c 108,4 ± 5,6 c 578,6 ± 15,0 d 2029,2 ± 136,0 e 44,5 ± 1,2 d 

  4 1979,6 ± 198,9 b 358,3 ± 90,1 a 1388,9 ± 201,0 b 3726,8 ± 451,5 c 106,8 ± 15,5 b 

PG CV (%)** 11,2 12,86 5,8 6,07 10,2 

TP CV (%)** 5,4 16,58 7,81 5,97 7,81 

 

* Valores representam a média das três repetições ± desvio padrão. Nas colunas as letras minúsculas representam resultados estatisticamente diferentes entre si, 

comparando os métodos de cocção dentro de cada espécie, de acordo com o teste de Scott-Knott p <0,05.  
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Houve uma forte correlação entre α- e β-carotenos e vitamina A (R2 = 0,988 e R2 =1,0, 

respectivamente), enquanto luteína, mesmo com altos valores obtidos, apresenta correlação 

mediana (R2 = 0,583) (Tabela 6). 

As espécies hortícolas, geralmente, apresentam aumentos nos níveis de carotenoides após 

o processamento térmico e o fator tempo de cozimento tem sido mostrado como indutor do 

conteúdo (Lima et al., 2017), como verificado apenas em  P. grandifolia após cozimento e 

em T. paniculatum cozida em ebulição por 4 minutos. Diversos estudos demonstram a 

influência do cozimento doméstico no conteúdo de carotenoides, pois o estado físico e a 

localização dos carotenoides no material vegetal afeta a liberação destes compostos, tornando-

os disponíveis. Em folhosas verdes, os carotenoides estão ligados a proteínas do complexo de 

coleta de luz (energia) nas membranas dos tilacoides dos cloroplastos (Hornero-Méndez et al., 

2007), dificultando sua disponibilidade e, consequentemente, sua absorção.  

Em brócolis e pimenta, o cozimento por fervura em água, refogado (cozimento lento), 

vapor, pressão e micro-ondas induziram aumento de β-caroteno e α-tocoferol (Bernhardt & 

Schilich, 2006). Por outro lado, Mazzeo et al. (2011) encontraram perdas significativas de 

carotenoides totais em espinafre após o cozimento em fervura, principalmente de luteína, o 

principal carotenoide dessa espécie. Em nosso estudo, T. paniculatum também apresentou 

perdas após alguns tipos de processamento térmico, como o uso do vapor por 4 minutos e 

micro-ondas por dois minutos.  

Essas diferenças descritas em relação ao aumento, ou diminuição dos níveis de 

carotenoides em hortícolas processadas termicamente, podem ser justificadas por 

especificidades estruturais dos carotenos, tais como forma molecular, facilidade de formação 

de cristais, organização em multicamadas ou agregados, além do armazenamento em 

diferentes locais dentro das células vegetais (Mercadante, 2008).  
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Visando o estabelecimento de um modelo descritivo de agrupamento dos métodos de 

cozimento das duas espécies em função dos atributos bioquímicos analisados, optou-se por 

comparar os resultados obtidos, através da análise de componentes principais (ACP). A 

dispersão das variáveis, segundo os eixos PC1 e PC2 estão mostrados na Figura 6. PC1 e PC2 

explicam 80,26% dos dados, separando as espécies, métodos de processamento e tempo e 

carotenoides por HPLC. Essa PCA foi também realizada para verificarmos se esses compostos 

influenciaram a atividade antioxidante, quando avaliada por DPPH e FRAP.  

 

 
 

Figura 6.  Projeção bi-dimencional e escores de FRAP, DPPH, carotenoides totais, luteína, 

β-caroteno, 𝛼-caroteno e vitamina A em PG e TP processadas termicamente. Os tratamentos 

são representados pelos pontos, onde letras iniciais representam as espécies (PG e TP)  as 

letras após underline representam os métodos de cocção (Cru, F= fervura; V= vapor e M= 

micro-ondas) e os números representam os tempos de cocção (2 e 4 minutos). 
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carotenoides e, consequentemente, de vitamina A., T. paniculatum cozida por ebulição por 4 

minutos contem maiores níveis de luteína,α- e β-carotenos e também foi agrupada na PC1+- 

e PC2- .(Tabela 5). 

Por outro lado, notamos baixa correlação de Pearson dos carotenoides (Tabela 6) com a 

atividade antioxidante avaliadas por DPPH ou FRAP (R2 < 0,300), significando que 

possivelmente, outras analises da atividade antioxidante deveriam ter sido realizadas para 

esses compostos, devido à polaridade das substâncias.  

 

Tabela 6. Coeficiente de correlação de Pearson entre as análises de DPPH, FRAP, 

carotenoides totais, luteína, β-caroteno, 𝛼-caroteno e vitamina A em Pereskia grandifolia e 

Talinum paniculatum processadas termicamente.           

Variáveis DPPH FRAP luteína α caroteno β caroteno Total carot Vit A 
 

DPPH 1 0.234 0.035 0.242 0.208 0.174 0.207 
 

FRAP 0.234 1 0.196 0.203 0.282 0.269 0.283 
 

luteína 0.035 0.196 1 0.515 0.581 0.788 0.583 
 

α caroteno 0.242 0.203 0.515 1 0.988 0.930 0.988 
 

β caroteno 0.208 0.282 0.581 0.988 1 0.959 1.000 
 

Total carot 0.174 0.269 0.788 0.930 0.959 1 0.959 
 

Vit A 0.207 0.283 0.583 0.988 1.000 0.959 1 
 

Valores diferentes de 0, alfa = 0,9 

 

 

 O processamento térmico de T. paniculatum por fervura e vapor, independentemente 

do tempo, induziram aumento na atividade antioxidante medida via FRAP e DPPH (Tabela 

1). Através da PC1+ e PC2-, notamos que o aumento da atividade se deve ao aumento do 

conteúdo carotenoides totais.  
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4. CONCLUSÃO 

 

  Este estudo contribui para a caracterização de compostos fenólicos e carotenoides em 

folhas de P. grandifolia e T. paniculatum, os quais possuem uma série de benefícios para a 

saúde humana. Estes compostos variam conforme a espécie analisada e o processamento 

térmico empregado, podendo aumentar o valor nutricional e funcional do alimento. O 

processamento em micro-ondas pelo maior tempo promove aumento no teor de compostos 

fenólicos totais e na atividade antioxidante dos extratos analisados (via FRAP), independente 

da espécie analisada. Além disso, aumenta o teor de carotenoides totais em P. grandifolia e 

de flavonoides como a catequina e luteolina em T. paniculatum. Em P. grandifolia, os maiores 

teores de carotenoides específicos como a Luteína, alfa e beta caroteno são encontrados 

quando as folhas são submetidas ao vapor pelo maior tempo, ressaltando a importância deste 

método de cocção quando o objetivo for o consumo de vitamina A nesta espécie. No entanto, 

para T. paniculatum o vapor por 4 minutos resulta em aumento de outros compostos 

antioxidantes como os ácidos fenólicos cafeico, clorogênico e p- cumárico, não havendo 

aumento no conteúdo de pró-vitamínicos A. Em T. paniculatum, o aumento de carotenoides 

totais, principalmente a luteína, ocorre quando as folhas são submetidas à ebulição pelo menor 

tempo, diferentemente do detectado para a P. grandifolia. O processamento térmico em 

ebulição resulta em aumento de ácidos fenólicos (menor tempo) e de flavonoides totais e 

rutina (maior tempo) em P. grandifolia, reforçando que o perfil destes compostos nos 

diferentes tratamentos térmicos são inerentes a espécie utilizada. 
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Brasil: Guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas. Nova Odessa: 

Instituto Plantarum de Estudos da Flora Ltda, 2014.  

KOÇ, M.; DEVSEREN, E.; OKUT, D.; ATAK, Z.; KARATA, H.; KAYMAK-ERTEKIN, F. 

Effects of different cooking methods on the chemical and physical properties of carrots and 

green peas. [s. l.], v. 42, n. June, p. 109–119, 2017.  

LIMA, G. P. P.; COSTA, S. M.; MONACO, K. de A.; ULIANA, M. R.; FERNANDE, R. M.; 

CORREA, C. R.; VIANELLO, F.; CISNEROS-ZEVALLOS, L.; MINATEL, I. O. Cooking 

processes increase bioactive compounds in organic and conventional green beans. [s. l.], v. 

7486, n. May, 2017.  

LINCHETENTHALER. Chlorophylls Carotenoids. [s. l.], v. 148, p. 350–382, 1987.  

MANNINEN, H.; PAAKKI, M.; HOPIA, A.; FRANZÉN, R. Measuring the green color of 

vegetables from digital images using image analysis. LWT - Food Science and Technology, 

[s. l.], 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2015.04.005> 

MANOSROI, A.; AKAZAWA, H.; KITDAMRONGTHAM, W.; AKIHISA, T.; 

MANOSROI, W.; MANOSROI, J. Potent Antiproliferative Effect on Liver Cancer of 

Medicinal Plants Selected from the Thai / Lanna Medicinal Plant Recipe Database ‘“ 

MANOSROI III ”’. [s. l.], v. 2015, 2015.  

MAZZEO, T.; N’DRI, D.; CHIAVARO, E.; VISCONTI, A.; FOGLIANO, V.; PELLEGRINI, 

N. Effect of two cooking procedures on phytochemical compounds, total antioxidant capacity 

and colour of selected frozen vegetables. Food Chemistry, [s. l.], v. 128, n. 3, p. 627–633, 

2011. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.03.070> 

MERCADANTE, A. Z. In Food Colorants: Chemical and Functional Properties. New 

York.  

MIGLIO, C.; CHIAVARO, E.; VISCONTI, A.; FOGLIANO, V.; PELLEGRINI, N. Effects 

of Different Cooking Methods on Nutritional and Physicochemical Characteristics of Selected 

Vegetables. [s. l.], p. 139–147, 2007.  



 

 

44 

NG, Z.; CHAI, J.; KUPPUSAMY, U. R. Customized cooking method improves total 

antioxidant activity in selected vegetables. [s. l.], v. 62, n. March, p. 158–163, 2011.  

PEEL, M. C.; FINLAYSON, B. L.; MCMAHON, T. A. Updated world map of the Ko ̈ppen-

Geiger climate classification. Permafrost and Periglacial Processes, [s. l.], v. 13, n. 3, p. 

243–249, 2007.  

POLINATI, R.; OLIVEIRA, L.; FIALHO, E. Bioactive Compounds , Vitamin C and 

Antioxidant Capacities of Fresh and Industrialized Frozen Pulps of Guava ( Psidium guajava 

L .). [s. l.], p. 196–204, 2012.  

POMPEU, D. G.; CARVALHO, A. dos S.; COSTA, O. F. Da; GALDINO, A. S.; 
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