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RESUMO 
 

 

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn é uma planta alimentícia não convencional que possui 

diversos compostos importantes como magnésio, potássio, cálcio e vitamina C e, por isso, é 

relatada por seu potencial de aplicação. Este trabalho objetivou a caracterização de folhas de 

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, através do estudo da composição proximal, composição 

de minerais, cor, vitamina C, fatores antinutricionais e atividade antibacteriana. Utilizaram-se 

sete solventes (água, etanol, metanol, etanol/água, metanol/água, metanol/ácido acético, 

acetona/água/ácido acético) para avaliar a melhor extração de compostos fenólicos e 

capacidade antioxidante.  Obteve-se quantidades relevantes de proteína (18.61 g 100g-1) e 

fibra alimentar insolúvel (34.75 g 100g-1). A composição mineral mostrou valores 

consideráveis de magnésio, potássio e cálcio com 649.600 mg100g-1, 411.520 mg100g-1 e 

228.117 mg100g-1, respectivamente. A concentração de nitrato foi de 0.38 mg g-1 de amostra e 

o teor de vitamina C, 81.03 mg 100g-1. A mistura metanol/ácido acético foi a mais eficiente 

para a extração tanto para determinação de compostos fenólicos (432.73 mg EAG 100g-1), 

quanto atividade antioxidante por DPPH (3144.92 mg 100g-1). A análise da atividade 

antibacteriana mostrou que houve inibição de crescimento de Bacillus cereus. Desse modo, as 

folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn possuem propriedades relevantes que as 

possibilitam ser aplicadas na alimentação humana, além de apresentarem potencial como 

possíveis fontes de compostos antimicrobianos, sendo mais relevante para a inibição do 

crescimento de Bacillus cereus.  

 
 
Palavras chave: Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, composição proximal, fenólicos, 
antioxidantes, atividade antibacteriana. 
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UNCONVENTIONAL FOOD PLANT (UFPs): 
CHARACTERIZATION OF TALINUM PANICULATUM 

(JACQ.) GAERTN 
 

 

ABSTRACT 

 
 

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn is an unconventional food plant that has several 

important compounds such as magnesium, potassium, calcium and vitamin C and is therefore 

reported for its potential application. This work aimed to characterize the leaves of Talinum 

paniculatum (Jacq.) Gaertn through the study of proximal composition, mineral composition, 

color, vitamin C, antinutritional factors and antibacterial activity. Seven solvents (water, 

ethanol, methanol, ethanol / water, methanol / water, methanol / acetic acid, acetone / water / 

acetic acid) were used to evaluate the best extraction of phenolic compounds and antioxidant 

capacity. Relevant amounts of protein (18.61 g 100g-1) and insoluble dietary fiber (34.75 g 

100g-1) were obtained. Mineral composition showed considerable magnesium, potassium and 

calcium values with 649.600 mg 100g-1, 411.520 mg 100g-1 and 228.117 mg 100g-1, 

respectively. Nitrate concentration was 0.38 mg g-1 sample and vitamin C content 81.03 mg 

100g-1. The methanol/acetic acid mixture was the most efficient for extraction for both 

phenolic compounds determination (432.73 mg EAG 100g-1) and antioxidant activity by 

DPPH (3144.92 mg 100g-1). Analysis of antibacterial activity showed that there was 

inhibition of growth of Bacillus cereus. Thus, the leaves of Talinum paniculatum (Jacq.) 

Gaertn have relevant properties that enable them to be applied to human food, besides 

presenting potential as possible sources of antimicrobial compounds, being more relevant for 

the inhibition of Bacillus cereus growth. 

 
 
 
Keywords: Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, proximal composition, phenolics, 
antioxidants, antibacterial activity. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

A comida sempre teve um papel fundamental na história e nos comportamentos 

sociais da humanidade, e continua em constante evolução. Hoje em dia há mais conhecimento 

sobre o fato de que a escolha dos tipos de alimentos não é relevante apenas em relação à 

preparação e consumo, mas também no que diz respeito à produção sustentável e outros 

fatores econômicos, como saúde pública. Os hábitos de consumo alimentar se diferenciam 

cada vez mais ao longo do tempo, e um dos fatores mais debatidos atualmente está 

relacionado ao fornecimento de alimentos locais, regionais ou sazonais, e menos intensivos 

em energia, intervenções e manipulações (NEMETH et al., 2019).  

Em 2015 foi criado um conjunto de objetivos e metas pelos Estados membros da 

Organização das Nações Unidas com a finalidade de promover o desenvolvimento sustentável 

em três dimensões: social, econômica e ambiental. Esse documento foi denominado Agenda 

2030, cuja implementação é para o período 2016-2030, tendo como pontos importantes a 

garantia de uma vida saudável, baseada em alcançar a segurança alimentar, melhorar a 

nutrição e promover a agricultura sustentável (WHO, 2015). 

Nesse contexto, a busca por alimentos mais naturais é requerida, assim como a 

utilização de compostos naturais que possam substituir compostos químicos e sintéticos 

utilizados atualmente em produtos industrializados, visto que estes podem ser prejudiciais à 

saúde, por acarretar alergias, problemas gástricos e câncer. Portanto, produtos de origem 

vegetal têm sido estudados pelo seu potencial de utilização em alimentos, devido às suas 

propriedades antimicrobianas e antioxidantes (CAMPÊLO et al., 2019). Os conservantes 

naturais mais descritos são extratos vegetais em forma bruta ou purificada, como óleos 

essenciais ou compostos, a maioria dos quais foram utilizados pelos povos da antiguidade. 

Eles se tornaram o centro de interesse para aplicação in situ em produtos alimentícios 

(CHIBANE et al., 2018).  

A importância da utilização destes conservantes está no fato de que os produtos 

alimentícios podem ser contaminados por uma variedade de microrganismos patogênicos e 

deteriorantes. A microbiota patogênica é responsável por causar milhares de internações e 
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mortes todos os anos por toxi-infecção alimentar. Já os microrganismos de deterioração não 

prejudicam a saúde humana, mas têm impacto negativo no prazo de validade, características 

texturais e qualidade geral dos produtos acabados, além de afetar as escolhas do consumidor e 

resultar em perdas comerciais significativas (BONDI et al., 2017). 

Nesse âmbito, surge o conceito de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs). 

Nesse grupo encontram-se folhas, frutos, flores, rizomas, sementes, entre outras, que podem 

ser consumidas pelo homem. Podem ser tanto espécies nativas, como exóticas, cultivadas ou 

espontâneas, sendo domesticadas e cultivadas comercialmente, ou apenas encontradas na 

natureza (NUNES e SOUSA et al., 2018). Pelo fato de se desenvolverem em ambientes 

naturais sem a necessidade de insumos, têm grande importância para o fortalecimento da 

soberania alimentar de muitas famílias, embora poucas plantas sejam conhecidas e utilizadas 

de maneira significativa (BARREIRA et al., 2015). 

As PANCs possuem um significativo valor nutricional baseado em teores relevantes 

de sais minerais, vitaminas, fibras, carboidratos, proteínas, além do reconhecido efeito 

funcional, com atuação antimicrobiana e antioxidante. Outra vantagem importante dessas 

plantas é o fato de possuírem alta resistência e produção variada, proporcionando um alimento 

saudável, disponível o ano todo e sem grande custo (NUNES e SOUSA et al., 2018). 

Dentre as PANCs descritas na literatura, deve-se dar atenção à espécie Talinum 

paniculatum (Jacq.) Gaertn que é uma espécie considerada daninha, pois cresce 

espontaneamente entre plantas cultivadas, em beira de estradas e terrenos baldios. É 

conhecida pelos nomes populares maria gorda, bredo, caruru, labrobó, bênção de deus, major 

gomes, maria gomes, língua de vaca, erva gorda, carne gorda, entre outros. Essa planta é 

utilizada na medicina caseira para o tratamento de feridas, inflamações e afecções de pele, 

além de ser considerada diurética e tratar infecção intestinal (TOLOUEI et al., 2019). Estudos 

sobre a caracterização da Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn ainda são pouco difundidos na 

literatura. No entanto, alguns trabalhos apontam a presença de nutrientes importantes, como é 

o caso de proteínas, cálcio, ferro, zinco e molibdênio (MADEIRA; GONÇALVES, 2018).  

Neste contexto, objetivou-se caracterizar as folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) 

Gaertn e suas propriedades químicas, antioxidantes e antimicrobianas, de modo a ser 

incorporada na alimentação humana.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1.Plantas alimentícias não convencionais (PANCs) 

 

Com a criação da Agenda 2030, a Organização das Nações Unidas objetivou a 

construção de um conjunto de objetivos e metas que têm como assunto principal o 

desenvolvimento sustentável. O objetivo 2 da Agenda 2030 trata-se de acabar com a fome, 

alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. 

Nesse contexto, surge o conceito de plantas alimentícias não convencionais (PANCs), visto 

que essas plantas são resilientes por se adaptarem às condições as quais estão inseridas além 

de melhorar progressivamente a qualidade da terra e do solo (WHO, 2015). 

Por definição, as PANCs são plantas exóticas, nativas, de fácil crescimento, podem 

ser obtidas de forma espontânea ou cultivadas, que são utilizadas terapeuticamente ou na 

alimentação em determinadas culturas e regiões (KINUPP; LORENZI, 2014). As PANCs 

podem se desenvolver espontaneamente em diferentes ambientes e climas, ou necessitam de 

cultivo simples e pouco exigente, com excelente adaptação ao meio sem a necessidade de 

fertilizantes ou agrotóxicos (PASCHOAL et al., 2016). Por esse motivo, algumas dessas 

espécies são chamadas de “daninhas”, “inços”, “matos” e outras nomenclaturas reducionistas, 

o que não reflete corretamente os benefícios que podem ser obtidos com sua utilização 

(KINNUP; BARROS, 2008). 

No entanto, as PANCs apresentam um grande potencial econômico e nutritivo, além 

de contribuir para a valorização da agricultura familiar, uma vez que corrobora com os 

conceitos agroecológicos e de sustentabilidade (PASCHOAL et al., 2016). Além disso, frutas 

e hortaliças não-convencionais podem apresentar teores de minerais e proteínas 

significativamente maiores do que as plantas convencionais, além de conterem maiores teores 

de fibras e antioxidantes (KINNUP; BARROS, 2008). 

Alguns exemplos de plantas alimentícias não convencionais citadas na literatura são 

azedinha (Rumex acetosa), beldroega (Portulaca oleracea L.), ora-pro-nóbis (Pereskia 

aculeata), peixinho (Stachys lanata), serralha (Sonchus oleraceus L.), taioba (Xanthosoma 

saggitifolium) e Major Gomes (Talinum paniculatum) (MAPA, 2010). 
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2.2.Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn 

 

No que diz respeito a PANCs, existe um grande potencial a ser explorado na 

biodiversidade brasileira, na qual deve ser dado destaque a Talinum paniculatum (Jacq.) 

Gaertn, planta amplamente difundida no território brasileiro (REIS et al., 2015). A planta T. 

paniculatum (Jacq.) Gaertn é uma espécie pertencente à família Talinaceae e alguns nomes 

populares descritos são beldroega grande, bênção de deus, bredo, major gomes, bunda mole, 

carne gorda, caruru, erva gorda, joão gomes, língua de vaca, maria gombe, maria gomes, 

maria gorda, fura tacho (MOREIRA; BRAGANÇA, 2011; TOLOUEI et al., 2019). 

No tocante a suas características, a planta inteira pode atingir até 1m de altura na fase 

adulta, possui caule cilíndrico, verde ou com pigmentação vermelho-arroxeada, carnoso e 

bastante ramificado na base (MADEIRA; GONÇALVES, 2018; MOREIRA; BRAGANÇA, 

2011). As folhas são opostas, pecioladas, oleosas, suculentas e com bordas lisas (MADEIRA; 

GONÇALVES, 2018; REIS et al., 2015).  

A planta possui uma inflorescência terminal em tirsos, sendo composta por 

numerosas flores e frutos. As flores são pedunculadas, tendo cálice com sépalas de 2-3x1-

2mm, decíduas, obovais, com pétalas livres de 3-5x2-3mm, cuja coloração é amarelada, 

alaranjada, rósea ou avermelhada, e possui androceu com numerosos estames e gineceu 

tricarpelar. Os frutos são amarelo-avermelhados na maturação, possuem aparência de cápsula 

globosa, com 3-5mm de comprimento. E as sementes, de 0,8-1,0mm de comprimento, 

possuem coloração que varia de marrom-escuro a preto (MADEIRA; GONÇALVES, 2018; 

MOREIRA; BRAGANÇA, 2011). 

Na alimentação, T. paniculatum (Jacq.) Gaertn é utilizado como vegetal em 

diferentes tipos de saladas, mas sua principal utilização é na forma de refogado, com uso 

similar à couve, devido ao seu aspecto carnudo e suculento. Também pode ser utilizada em 

tortas, suflês, sopas e massas (CORRÊA, 2018). Já na medicina popular, é utilizado para tratar 

a urina com mau cheiro, distúrbios gastrointestinais, debilidade física e outras deficiências 

gerais do corpo. As folhas são usadas principalmente para tratar edemas, doenças 

inflamatórias e lesões superficiais da pele, como cortes e arranhões. Já a raiz é utilizada em pó, 

mediante administração por via oral, para o tratamento de escorbuto, distensão dos nervos e 

artrite (RAMOS et al., 2010). 

O aspecto nutricional de T. paniculatum (Jacq.) Gaertn indica teor de cerca de 21,85% 

de proteína, além de concentrações relevantes de minerais como 6.800 mg/100g de potássio, 

2.100 mg/100g de magnésio, 22,9 mg/100g de zinco e 15,1 mg/100g de ferro (KINNUP; 
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BARROS et al., 2008). Quanto aos constituintes bioativos, são descritos saponinas esteroidais, 

taninos e triterpenos, principalmente nas folhas (REIS et al., 2015; THANAMOOL et al., 

2013).  

Além disso, também são detectados 1-hexacosanol, 1-octacosanol e 1-triacontanol, e 

seus respectivos acetatos, bem como esteróides campesterol, estigmasterol, β-sitosterol e 3β-

D-glucosil-sitosterol, como constituintes das raízes (RAMOS et al., 2010). Esses compostos, 

conhecidos como fitoesteróis, possuem atividades estrogênicas e antinociceptivas (REIS et al., 

2015; THANAMOOL et al., 2013). 

 

Figura 1. Espécime florida de Talinum paniculatum (Jacq.) GAERTN. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Desse modo, em razão dos constituintes bioativos presentes de T. paniculatum (Jacq.) 

Gaertn, existe grande interesse no que tange ao seu potencial antimicrobiano, como descrito 

por Gamage et al. (2017) em estudo de avaliação do potencial antibacteriano de extratos de T. 

paniculatum contra Escherichia coli e Staphylococcus aureus. No entanto, mais estudos são 

requeridos, pois o conhecimento sobre a atividade antimicrobiana de T. paniculatum (Jacq.) 

Gaertn é limitado e pouco difundido. 

 



14 
 

2.3.Composição de alimentos 

 

No que diz respeito a plantas alimentícias não convencionais, é importante se ter o 

conhecimento da sua composição, uma vez que isso é necessário para que se possa ter o 

melhor aproveitamento de suas propriedades, sendo utilizadas como fonte de alimentação e de 

recursos nutricionais (BORGES; SILVA, 2018). 

 

2.3.1. Macronutrientes 

Os macronutrientes presentes em alimentos são carboidratos, proteínas e lipídios. Os 

carboidratos são fontes de energia na dieta humana que sustentam o metabolismo do corpo. 

Podem ser açúcares, amido e polissacarídeos não amiláceos, mas a qualidade nutricional dos 

carboidratos depende do tipo, natureza ou fonte do carboidrato, interação com outros 

constituintes, sua estrutura e métodos de processamento que afetam suas características físicas 

e químicas. Além disso, os carboidratos podem ser classificados com base em sua 

digestibilidade pelo intestino delgado em carboidratos “facilmente digeríveis” ou “não 

digeríveis”, o que pode conferir uma série de respostas fisiológicas e metabólicas no corpo 

humano (LEONG et al., 2019). 

As proteínas são formadas por um conjunto de aminoácidos ligados entre si através 

de ligações peptídica e são essenciais para as células, isso porque estão relacionadas a uma 

grande gama de funções fisiológicas. Atuam na regeneração de tecidos; funcionam como 

catalisadores nas reações químicas; constituem enzimas e hormônios; são necessárias nas 

reações imunológicas e são vitais para os fenômenos de crescimento e reprodução (FOOD 

INGREDIENTS BRASIL, 2014). 

Lipídios são constituídos por ácidos graxos e são importantes fornecedores de 

energia, além dos carboidratos. São responsáveis por proteger os órgãos contra lesões, manter 

a temperatura do corpo e ajudar na absorção de algumas vitaminas. Dessa forma, podem 

modular a função de vários sistemas e reduzir ou favorecer a ocorrência de diversas doenças 

(AUED-PIMENTEL; ZENEBON, 2009). 

 

2.3.2. Micronutrientes 

Os micronutrientes presentes em alimentos são vitaminas e minerais. As vitaminas 

são compostos orgânicos que não podem ser sintetizados em quantidades adequadas pelos 

humanos e, portanto, devem ser fornecidos pela dieta. Sua importância está no fato de 
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desempenharem funções regulatórias que determinam o desenvolvimento, a eficiência física e 

o estado de saúde do corpo. São descritas cerca de 15 vitaminas na nutrição humana. 

Dependendo da sua solubilidade, as vitaminas são classificadas como solúveis em água, como 

vitamina C e o grupo da vitamina B, ou lipossolúveis, como vitaminas A, D, E e K (TOMAS; 

JAFARI, 2019). 

Os minerais são divididos em macrominerais e minerais traço. Os principais 

macrominerais incluem cálcio, magnésio, potássio, sódio, cloreto, fósforo e enxofre; enquanto 

que minerais traço são iodo, zinco, selênio, ferro, manganês, entre outros.  Os minerais são 

importantes por desempenhar funções necessárias, como construir ossos fortes, auxiliar na 

transmissão de impulsos nervosos, atuar na produção de hormônios e na regulação do 

batimento cardíaco padrão (GHARIBZAHEDI; JAFARI, 2017). 

 

2.3.3. Compostos bioativos 

  

Além dos componentes já citados anteriormente, alguns compostos denominados de 

bioativos são de extrema importância, isso porque a alimentação diversificada vai além de 

macro e micronutrientes essenciais. Os compostos bioativos são relevantes devido ao seu 

potencial benéfico para a saúde (SOARES et al., 2015). São considerados compostos 

bioativos os antioxidantes, como polifenóis, carotenoides, tocoferóis; fibras solúveis e 

insolúveis e vitaminas e minerais antioxidantes (SANCHO; PASTORE, 2016). 

As plantas alimentícias não convencionais possuem um importante papel como 

alimentos funcionais, visto que possuem em sua composição quantidade relevante de 

compostos fenólicos e antioxidantes (LIBERATO et al., 2019).  Alguns compostos relatados 

em PANCs são alcalóides, flavonóides, taninos, esteroides e triterpenos, que demonstram 

importantes propriedades antioxidantes, anti-hipertensivas, hipolipidêmicas e cardioprotetoras 

(LIU et al., 2018; TOLOUEI et al., 2019). Além destes, também é citada a presença de 

campesterol, estigmasterol e sitosterol, que demonstram potencial antibacteriano, antifúngico 

e antimicobacteriano (REIS et al., 2015).  

 

2.3.3.1 Compostos fenólicos 

Compostos fenólicos são metabólitos secundários de plantas, encontrados em larga 

escala em vegetais, frutas e cereais, podendo ser classificados em ácidos fenólicos, 

flavonóides, estilbenos, taninos, lignanas, cumarinas, curcuminóides e quinonas. A 
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alimentação rica em compostos fenólicos possui importância pelo fato de ajudar a prevenir 

uma ampla gama de doenças, como câncer, diabetes, envelhecimento, doenças cardíacas, 

doenças neurodegenerativas e cardiovasculares (KHAN et al., 2020; MARK et al., 2019). 

Além disso, podem ser utilizados como potenciais conservantes em virtude de suas 

altas atividades antimicrobianas e antioxidantes. Isso porque podem doar hidrogênio para 

interromper a produção de radicais livres, o que cessa a reação em cadeia que levaria à 

destruição celular durante a oxidação. Tal vantagem é requerida, pois evita a deterioração e 

prolonga a vida útil dos produtos alimentícios, como também pode proteger o corpo humano 

contra os danos de espécies reativas de oxigênio, como relatado por Mark et al. (2019). 

Para a determinação de compostos fenólicos, é realizado geralmente o ensaio Folin-

Ciocalteu. Este método é também conhecido como ensaio de fenólicos totais e caracteriza-se 

por ser um método espectrofotométrico, que utiliza o reagente de Folin Ciocalteau, composto 

de íons complexos poliméricos formados a partir de heteropoliácidos fosfomolibdicos e 

fosfotungsticos. Esse reagente oxida os fenolatos, reduzindo os ácidos a um complexo azul 

Mo-W, que podem ser medidos em absorbância de 740 nm (NEVES et al., 2009; VEBER et 

al., 2015).  

 

2.3.3.2 Antioxidantes  

Atenção especial deve ser dada aos antioxidantes, uma vez que são as substâncias 

que inibem a oxidação, podendo ser classificados como primários ou secundários. Os 

antioxidantes primários inibem ativamente as reações de oxidação, enquanto os antioxidantes 

secundários reagem com pró-oxidantes ou são capazes de eliminar oxigênio. A importância 

dos antioxidantes está no fato de atuarem na redução de envelhecimento, câncer, diabetes, 

inflamação, doença hepática, doença cardiovascular, entre outros (AMAROWICZ; PEGG, 

2019; NEHA et al., 2019). 

Ainda no contexto de antioxidantes, é relevante dar enfoque às vitaminas que 

exercem poder antioxidante, como o ácido ascórbico (vitamina C). A vitamina C é uma 

vitamina solúvel em água envolvida na biossíntese de pró-colágeno, crescimento, resposta 

imune, malformações, suscetibilidade a infecções bacterianas e reprodução, entre outras 

funções. É considerada um antioxidante preventivo pelo fato de reagir com o oxigênio antes 

do início do processo oxidativo, exercendo um poderoso efeito antioxidante nos tecidos, 

sendo capaz de neutralizar espécies reativas de oxigênio (CATANIA et al., 2009; RUIZ et al., 

2019). 
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No que diz respeito aos antioxidantes, é importante ressaltar os métodos utilizados 

para detecção de tais compostos. Como relatado por Alves et al. (2010), existem diversos 

métodos para avaliar a atividade antioxidante in vitro de substâncias biologicamente ativas, 

sendo que para se ter uma avaliação mais confiável da concentração de antioxidantes de uma 

determinada substância, deve-se saber quais tipos de radicais são gerados, como, onde e a 

extensão do dano causado.  

Um método extensivamente utilizado é o Sequestro do radical 2,2-difenil-1-picril-

hidrazil, mais conhecido como DPPH, sendo utilizado em mais de 90% dos estudos de 

avaliação antioxidante de substâncias puras, misturas ou matrizes complexas. A molécula de 

DPPH é um radical orgânico livre estável, e esse método caracteriza-se por determinar a 

capacidade antioxidante de uma substância em sequestrar o radical DPPH, convertendo-o a 

hidrazina, gerando uma coloração que vai de violeta a amarelo pálido, que pode ser medida 

em absorbância de 515 a 520 nm (ALVES et al., 2010; OLIVEIRA, 2015). 

Outro método utilizado é o Poder Antioxidante de Redução do Ferro, chamado de 

FRAP. Esse método baseia-se no poder de redução do íon ferro, isto é, a produção do íon Fe2+ 

pela redução do íon Fe3+ presente no complexo 2,4,6- tripiridil-s-triazina (TPTZ). Esta reação 

gera uma alteração na coloração da mistura de reação, mudando de roxo claro para um roxo 

mais intenso, sendo a absorbância medida em 595 nm (URREA-VICTORIA et al., 2016). 

 

2.3.4. Fatores antinutricionais 

Fatores antinutricionais são compostos que diminuem o valor nutritivo dos alimentos, 

isso porque interferem na digestibilidade, absorção e utilização dos nutrientes, podendo gerar 

graves efeitos à saúde, como lesões da mucosa gastrintestinal, conforme relatado por 

Benevides et al. (2011). Os principais fatores antinutricionais descritos são fenólicos 

totais, fitatos, alcalóides, glicosídeos cianogênicos, taninos, saponinas, flavonas, isoflavonas, 

glicosídeos de pirimidina (MADSEN; BRINCH-PEDERSEN, 2016; MOHAN et al, 2016). 

O estudo dos fatores nutricionais torna-se necessário pelo efeito que desencadeiam 

nos alimentos. Como exemplo, podem ser citados fitatos, taninos e oxalatos. Os fitatos são 

compostos que possuem a capacidade de formar complexos com proteínas e minerais; já os 

taninos podem precipitar proteínas. Os oxalatos, por sua vez, podem precipitar com o cálcio, 

formando cristais insolúveis e cálculos renais nos indivíduos (BENEVIDES et al., 2011). 
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2.4.Microrganismos 
 

Compostos naturais obtidos a partir de plantas têm sido objeto de interesse por sua 

função de atuação como agentes antimicrobianos. Os mecanismos de ação desses compostos 

ainda não foram devidamente elucidados, porém de acordo com a estrutura microbiana; um 

mecanismo geral de ação pode ser definido, o qual consiste em três níveis de interação: 1. 

interação com componentes celulares externos; 2. interação com a membrana citoplasmática e 

3. interação com constituintes citoplasmáticos, sendo que um composto antimicrobiano pode 

atuar em um ou nos três níveis de interação (EL-BATANONY, 2017).  

Como um dos pontos importantes relatados sobre a utilização de plantas alimentícias 

não convencionais é sua atividade antimicrobiana, é relevante observar o papel dos 

microrganismos. Microrganismos são definidos por Tortora, Funke e Case (2017) como 

formas de vida diminuta individualmente muito pequenas para serem vistas a olho nu. O 

grupo inclui bactérias, fungos (leveduras e fungos filamentosos), protozoários e algas 

microscópicas. Além disso, neste grupo também estão os vírus, entidades acelulares algumas 

vezes consideradas a fronteira entre seres vivos e não vivos.  

Alguns dos microrganismos presentes em alimentos são patogênicos, sendo que as 

bactérias têm papel relevante nessa patogenicidade. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria 

das doenças veiculadas por alimentos no Brasil são causadas por Salmonella sp., Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus e Bacillus cereus (BRASIL, 2019).  

 

2.4.1. Escherichia coli 

A Escherichia coli pertence à família Enterobacteriaceae, é uma bactéria gram-

negativa, largamente distribuída na natureza, sendo encontrada principalmente no trato 

intestinal humano e animal (DRUMOND et al., 2018). Por fazer parte do trato intestinal 

suprime bactérias nocivas e participa da síntese de vitaminas. Constitui cerca de 80% da 

microbiota intestinal aeróbia, sendo eliminada nas fezes, o que propicia a contaminação do 

solo e das águas (BARBOSA, 2019).  

Existe uma diferenciação entre espécies de E. coli, isso porque a E. coli comensal faz 

parte da microbiota intestinal e não é patogênica. No entanto, existem seis categorias de E. 

coli patogênicas que causam infecção intestinal, que são E. coli enteropatogênica, 

enterotoxigênica, enteroinvasora, enterohemorrágica, enteroagregativa e aderente difusa 

(SOUZA et al., 2016). A toxi-infecção por E. coli pode causar diarreia, náuseas, dores 

abdominais, vômitos, cefaleia, calafrios e febre, de acordo com a cepa (BARBOSA, 2019). 
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2.4.2. Salmonella enterica subsp. Typhimurium 

A Salmonella é uma bactéria gram-negativa, em forma de bastonete e pertencentes à 

família Enterobacteriaceae. O gênero Salmonella possui duas espécies principais, Salmonella 

enterica e Salmonella bongori. Salmonella enterica é a espécie mais virulenta, e inclui mais 

de 2600 sorovares, sendo que um deles é o sorovar Typhimurium (JAJERE, 2019), conhecido 

por ser um dos principais responsáveis por infecções em seres humanos, ainda que essas 

infecções também possam ser provocadas por outros sorovares (FAGANELLO, 2018).  

De maneira geral, os sorotipos de Salmonella enterica causam doenças tanto em 

humanos como em animais, isso porque possui fatores que a permitem invadir e contornar os 

mecanismos de defesa do hospedeiro como a acidez gástrica e proteases gastrointestinais. 

Com isso, podem causar gastrenterite, febre entérica, septicemia com ou sem infecções 

localizadas, sendo que Salmonella enterica subsp. Typhimurium são os sorovares de maior 

prevalência em casos de septicemia e infecções localizadas (BRASIL, 2011).  

 

2.4.3. Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus é uma bactéria gram-positiva pertencente à família 

Staphylococcaceae, sendo uma das espécies bacterianas mais comuns, mas a mais virulenta 

do seu gênero. É encontrada em diversos locais do corpo, mas os principais são a cavidade 

nasal e as mãos. A infecção por S. aureus provoca formação de abscessos e a destruição dos 

tecidos, o que gera infecção cutânea, endocardite, pneumonia, entre outros (LIMA et al., 

2015).  

O elevado poder infeccioso de S. aureus está relacionado à sua facilidade de 

multiplicação e disseminação nos tecidos, e, além disso, produz moléculas com grande poder 

patogênico, que incluem enzimas e toxinas. Assim, tais toxinas produzidas induzem respostas 

imunes diferentes, o que é responsável pelas manifestações clínicas do processo infeccioso da 

bactéria (SANTOS et al., 2007).  

 

2.4.4. Bacillus cereus 

Bacillus cereus é uma bactéria gram-positiva da família Bacillaceae, encontrada 

predominantemente em alimentos de origem vegetal, mas pode ser observada também em 

carnes, peixes e derivados de leite. As infecções causadas por B. cereus estão relacionadas à 

má conservação dos alimentos, quando deixados por longo tempo em temperatura ambiente. 

As doenças veiculadas por alimentos causadas por B. cereus ocorrem devido a duas 
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enterotoxinas produzidas pela bactéria, enterotoxina emética e enterotoxina diarreica, sendo 

caracterizadas por sintomas como dores abdominais, náuseas e vômitos. Além disso, casos 

mais graves de intoxicações provocadas por essa bactéria estão relacionados a crianças e 

idosos, podendo estar associados a casos de gangrenas, endocardite, infecções oculares e até 

morte (BARBOSA, 2019).   

 

2.4.5. Atividade antibacteriana 

Devido ao aumento das doenças veiculadas por alimentos há a necessidade da 

criação de estratégias para sua minimização e prevenção. Nesse contexto, existem os estudos 

sobre atividade antibacteriana de diversos compostos, que sejam alternativos, eficientes e 

viáveis para o controle do crescimento e da sobrevivência de bactérias patogênicas (CUTRIM 

et al., 2019). Os efeitos benéficos de compostos de plantas normalmente resultam das 

combinações de produtos secundários presentes na planta, sendo que estes compostos são 

principalmente metabólitos secundários como alcalóides, esteróides, taninos e compostos 

fenólicos sintetizados e depositados em partes específicas ou em todas as partes da planta 

(OMOJATE et al., 2014). 

Outros compostos relatados por suas propriedades antimicrobianas associadas são 

poliaminas, isotiocianatos, tiossulfinatos e glucosídeos. De maneira geral, os compostos 

antimicrobianos obtidos a partir de plantas têm sido cada vez mais requeridos pelo fato de 

agirem inibindo a atividade bacteriana por meio de indução de perturbações da membrana 

celular, interferência com certas substâncias metabólicas em processos microbianos, 

modulação da transdução de sinal ou vias de expressão gênica (EL-BATATONY et al., 2017; 

OMOJATE et al., 2014).  

Podem ser observados na literatura estudos sobre o potencial antimicrobiano de 

compostos obtidos a partir de plantas, como é o caso de folhas de Montrichardia linifera 

(Arruda) frente a Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumonia e Pseudomonas aeruginosa (MIRANDA et al., 2015) 

e de flores de Matricaria chamomilla L. (Camomila) frente a Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Salmonella enterica (CARVALHO et al., 2014). 

Quando se trata de atividade antimicrobiana, alguns ensaios in vitro devem ser 

utilizados na identificação de compostos antimicrobianos. A medição da inibição do 

crescimento de microrganismos por difusão ou ensaios de diluição são os mais utilizados para 

rastrear compostos antimicrobianos em extratos de plantas. O ensaio de difusão em disco de 
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papel é utilizado para a triagem de atividades antibacterianas e antifúngicas a partir de 

extratos e compostos naturais. Os extratos vegetais são dissolvidos em solventes orgânicos 

como etanol, metanol ou acetato de etila. Os inóculos são espalhados na superfície ou 

misturados no meio do ágar (KHAN et al., 2019; SUMTHONG; VERPOORTE, 2007). 

Já a difusão em poços é frequentemente utilizada para extratos aquosos, que são 

difíceis de secar em discos de papel. Os poços com 8 mm de diâmetro são cortados na placa 

de ágar e são depositados 100 μL de amostra no poço. A suspensão de células microbianas é 

usada de maneira semelhante ao ensaio de difusão em disco e o diâmetro da inibição é medido 

após a incubação (BALOUIRI et al., 2016; SUMTHONG; VERPOORTE, 2007). 

A diluição foi uma das primeiras ferramentas na prática microbiológica, a partir do 

início da década de 1870, e permite o crescimento e a identificação de populações bacterianas 

em suspensão. Os dois tipos básicos de diluição são microdiluição e macrodiluição, em que 

caldo e ágar são os meios mais utilizados. O procedimento envolve a preparação de diluições 

duplas do agente antimicrobiano em um meio de crescimento líquido dispensado em tubos 

contendo um volume mínimo de 2 mL (no caso de macrodiluição) ou com menores volumes 

usando placa de microtitulação de 96 poços (para microdiluição).  Em seguida, cada tubo ou 

poço é inoculado com um inóculo microbiano preparado no mesmo meio após diluição da 

suspensão microbiana padronizada ajustada à escala de 0,5 McFarland. Após a mistura do 

poço, os tubos inoculados ou a placa de microtitulação de 96 poços são incubados 

(principalmente sem agitação) sob condições adequadas, dependendo do microrganismo de 

teste (BALOUIRI et al., 2016; KHAN et al., 2019; SUMTHONG; VERPOORTE, 2007). 

É importante ressaltar que em ensaios antimicrobianos, a inibição do crescimento é 

expressa como Concentração Inibitória Mínima (CIM), que é definida como a menor 

concentração capaz de inibir qualquer crescimento microbiano visível. Além disso, a 

concentração mínima bactericida ou fungicida (MBC ou MFC) é determinada plaqueando 

amostras de culturas de diluição completamente inibidas e avaliando o crescimento após a 

incubação (BALOUIRI et al., 2016; KHAN et al., 2019; SUMTHONG; VERPOORTE, 2007). 
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RESUMO 41 

 42 

Este trabalho objetivou a caracterização física e química das folhas de Talinum paniculatum 43 
(Jacq.) Gaertn através do estudo da composição proximal da folha fresca, composição de 44 
minerais, conteúdo de vitamina C, avaliação da variação de cor da folha fresca e seca, além da 45 
avaliação da capacidade antioxidante e conteúdo de polifenóis a partir de diferentes solventes. 46 
A composição proximal (%) apresentou quantidades relevantes de proteína (18,61 ± 0,47) e 47 
fibra alimentar insolúvel (34,75 ± 0,66). Além disso, apresentou teores significantes de 48 
carboidratos (16,45 ± 0,76), fibras totais (35,94 ± 0,90), cinzas (22,42 ± 0,08) e lipídeos (6,58 49 
± 0,11). A análise de composição mineral (mg 100g-1) mostrou valores consideráveis de 50 
magnésio (649,600 ± 38,96), potássio (411,520 ± 109,21) e cálcio (228,117 ± 52,18). 51 
Observou-se que o processo de secagem teve influência nos parâmetros de cor, de modo que 52 
promoveu intensificação na cor verde da folha e aumento de luminosidade. Foi observada a 53 
presença de taninos, mas não foram observados compostos cianogênicos em sua composição. 54 
A concentração de nitrato detectada foi de 0,38 mg g-1 de amostra. O teor de vitamina C 55 
obtido foi de 81,03 ± 0,43 mg 100g-1. A mistura metanol/ácido acético foi a mais eficiente 56 
para a extração tanto para determinação da taxa de compostos fenólicos (432,73 ± 0,84 mg 57 
EAG 100g-1), bem como de atividade antioxidante DPPH (3144,92 ± 24,00 mg 100g-1). Já 58 
para atividade antioxidante pelo método FRAP, o solvente metanólico foi o mais eficiente 59 
(5650,74 ± 94,52 µMol de FeSO4 100g-1).  Conclui-se que a folha de Talinum paniculatum 60 
(Jacq.) Gaertn possui propriedades relevantes que a possibilita ser aplicada na alimentação 61 
humana.  62 

 63 
 64 

Palavras-chave: Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, composição proximal, minerais, 65 

fenólicos, antioxidantes, antinutricionais. 66 

 67 

 68 

 69 



31 
 

CHARACTERIZATION OF TALINUM PANICULATUM (JACQ.) GAERTN (MAJOR 70 

GOMES) LEAVES AND STUDY OF THE EFFECT OF DIFFERENT SOLVENTS ON 71 
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 77 

ABSTRACT 78 

 79 

This work aimed the physical and chemical characterization of Talinum paniculatum (Jacq.) 80 
Gaertn leaves through the study of fresh leaf proximal composition, mineral composition, 81 
vitamin C content, evaluation of fresh and dry leaf color variation, besides evaluation of 82 
antioxidant capacity and polyphenol content from different solvents. The proximal 83 
composition (%) presented relevant amounts of protein (18.61 ± 0.47) and insoluble dietary 84 
fiber (34.75 ± 0.66). In addition, it presented significant levels of carbohydrates (16.45 ± 85 
0.76), total fibers (35.94 ± 0.90), ashes (22.42 ± 0.08) and lipids (6.58 ± 0.11). Mineral 86 
composition analysis (mg.100g-1) showed considerable values of magnesium (649.600 ± 87 
38.96), potassium (411.520 ± 109.21) and calcium (228.117 ± 52.18). It was observed that the 88 
drying process had an influence on the color parameters, so that it promoted intensification in 89 
leaf green color and increase of light. The presence of tannins was observed, but cyanogenic 90 
compounds were not observed in their composition. The nitrate concentration detected was 91 
0.38 mg g-1 sample. The vitamin C content obtained was 81.03 ± 0.43 mg 100g-1. The 92 
methanol/acetic acid mixture was the most efficient for extraction to determine the rate of 93 
phenolic compounds (432.73 ± 0.84 mg EAG 100g-1) as well as the antioxidant activity 94 
DPPH (3144.92 ± 24.00 mg 100g-1). For antioxidant activity by the FRAP method, the 95 
methanolic solvent was the most efficient (5650.74 ± 94.52 µMol FeSO4 100g-1). Thus, it can 96 
be concluded that the leaf of Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn has relevant properties that 97 
enable it to be used in human food. 98 
 99 
 100 
Keywords: Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, proximate composition, minerals, phenolics, 101 

antioxidants, antinutritionals. 102 

103 
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1. INTRODUÇÃO 104 

Plantas alimentícias não convencionais (PANCs) são plantas que podem crescer 105 

espontaneamente em diferentes ambientes e climas, sem precisarem de fertilizantes ou 106 

agrotóxicos. Sua utilização pode ser tanto na alimentação, por conta de seu alto valor nutritivo, 107 

quanto terapeuticamente, na medicina popular (Leal et al., 2018; Paschoal et al., 2016). 108 

Segundo Barreira et al. (2015), as PANCs são de grande relevância do ponto de vista 109 

da equitabilidade, visto que existe conhecimento difundido na região onde as PANCs se 110 

encontram, o que demonstra a importância que estas espécies exercem nas comunidades nas 111 

quais estão inseridas, sendo fundamental para o fortalecimento da soberania alimentar de 112 

muitas famílias.  113 

As PANCs têm enorme potencial de utilização, visto que o valor nutricional dessas 114 

plantas, conforme a espécie, está relacionado a teores significativos de sais minerais, 115 

vitaminas, fibras, carboidratos e proteínas, além do reconhecido efeito funcional (Brasil, 116 

2010). Dentre as diversas espécies consideradas como PANCs podem ser citadas Beldroega 117 

(Portulaca oleracea), Bertalha (Anredera cordifolia), Ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata), 118 

Taioba (Xanthosama sagitfolium) e Major Gomes (Talinum paniculatum) (Kelen et al., 2015). 119 

Talinum paniculatum pertence à família Talinaceae, é nativa da América tropical. É 120 

uma planta perene e pode atingir até 1 metro de altura. As folhas são muito ricas em 121 

flavonóides, saponinas, taninos, esteróides e triterpenos. Além da utilização na alimentação, a 122 

planta é utilizada na medicina popular, para tratar ampla variedade de doenças, incluindo 123 

doenças pulmonares e distúrbios gastrointestinais (Gamage et al., 2017; Reis et al., 2015). 124 

É notável a importância da utilização das PANCs no contexto de alimentação 125 

saudável e sustentável. Para que haja uma utilização segura, tornam-se necessários estudos 126 

que possibilitem aprofundar os conhecimentos acerca dessas plantas (Paschoal et al., 2016). A 127 

composição proximal quantifica em porcentagem os componentes do alimento, os quais são 128 
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água, proteína, carboidratos, lipídios, fibras e cinzas (Ohse et al., 2009). Além dessa 129 

determinação, há o conteúdo de minerais, o qual quantifica a presença de cálcio, potássio, 130 

sódio e magnésio, entre outros (Kinupp e Barros, 2008).  131 

Ademais, as hortaliças não-convencionais, frequentemente, são mais ricas em 132 

compostos com funções antioxidantes. Desse modo, a determinação tanto de compostos 133 

fenólicos quanto de atividade antioxidante é de extrema importância. Compostos fenólicos 134 

apresentam tanto atividade farmacológica como antinutricional, além de estarem envolvidos 135 

em processos relacionados a cor, aroma e adstringência (Soares, 2002). Já a atividade 136 

antioxidante se refere a capacidade de transformar e/ou diminuir a ação de oxidação dos 137 

radicais livres, impedindo seus efeitos danosos ao organismo (Tureck et al., 2017). Ainda 138 

sobre compostos antioxidantes, é importante citar a determinação de vitamina C, cuja 139 

presença é mencionada em diversas PANCs, sendo seu consumo importante na prevenção do 140 

envelhecimento e de doenças degenerativas ocasionadas pelo excesso de radicais livres no 141 

organismo (Biondo et al., 2018). 142 

Além disso, a determinação de fatores antinutricionais que possam afetar o valor 143 

nutricional de hortaliças é de grande importância, visto que esses compostos podem atrapalhar 144 

a digestibilidade, absorção ou utilização de nutrientes como relatado por Benevides et al. 145 

(2011). A avaliação da cor é outro ponto importante, pois está diretamente relacionado com a 146 

aparência e aceitabilidade das hortaliças, uma vez que o consumidor tem preferência em 147 

adquirir o produto mais atrativo (Bernardi et al., 2005). 148 

Desse modo, este estudo objetivou a caracterização de folhas de Talinum 149 

paniculatum (Jacq.) Gaertn através da determinação da composição proximal e minerais, 150 

avaliação de cor, conteúdo de vitamina C e presença de fatores antinutricionais, assim como 151 

estudar o efeito de diferentes solventes no conteúdo de compostos fenólicos e antioxidantes.  152 

 153 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 154 

As análises foram realizadas no Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos 155 

da Faculdade de Farmácia (LCQA) e no Laboratório de Nutrição e Análise de Alimentos da 156 

Faculdade de Nutrição (LANAL), ambos da Universidade Federal de Goiás – Goiânia, Goiás. 157 

2.1.Coleta e identificação do material vegetal 158 

A planta Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn foi coletada nos arredores do Setor de 159 

Horticultura da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG), em Goiânia, 160 

Goiás (16°35'45.9"S 49°16'50.8"W). As coletas ocorreram durante a segunda quinzena de 161 

Janeiro de 2019, sendo transportadas ao Setor de Engenharia de Alimentos, na Escola de 162 

Agronomia da UFG, para processamento. 163 

Foi retirada uma amostra da planta completa (raiz, caules, folhas e flores) para 164 

identificação, criação de exsicata e registro no Herbário da Universidade Federal de Goiás, em 165 

Goiânia. A planta foi registrada com a numeração 66873, seguindo as etapas no Herbário 166 

demonstradas na Figura 1 e 2.  167 

  168 

 169 

 170 

 171 

 172 

 173 

 174 

Figura 1. Etapas de identificação de plantas no Herbário – UFG. 175 

 176 

 177 
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 178 

Figura 2. Exsicata da planta Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 179 

 180 

2.2.Secagem da folha de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn 181 

As plantas foram selecionadas quanto à aparência visual (coloração verde típica e 182 

integridade), lavadas em água corrente potável, sanificadas em solução de hipoclorito de 183 

sódio 0,1 mL.L-1 por 15 min., e logo após, efetuado o enxágue em água potável. Imediato a 184 

sanitização, foi realizada a separação das folhas dos caules e, posteriormente, a secagem das 185 

folhas com papel toalha, seguindo-se para o corte, em quadrados de 1 cm. As folhas foram 186 

colocadas em bandejas de inox, e levadas à estufa de circulação de ar (Tecnal TE-394/3, 187 

Piracicaba-SP, Brasil), a uma temperatura de 35 ± 2 ºC, por aproximadamente 48 horas, até 188 

atingir umidade de 12,72%.  Após a secagem, as plantas foram embaladas à vácuo (Selovac 189 

Microvac, São Paulo, SP) visando manter suas propriedades e evitar contaminações. Em 190 

seguida, foram guardadas em local fresco e ao abrigo de luz, até a realização das análises 191 

(Braga et al., 2018).  192 
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 193 

Figura 3. Folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. (A) pós higienização, (B) pós corte 194 

e (C) secas. 195 

 196 

2.3.Composição proximal 197 

Os ensaios de composição proximal das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) 198 

Gaertn foram realizados de acordo com a Association of Official Analytical Chemists (AOAC, 199 

2012), em triplicata. Para a análise do teor de umidade, empregou-se o método gravimétrico a 200 

vácuo, que consiste na secagem em estufa vácuo a 70 ºC (Estufa à vácuo, Quimis, São Paulo) 201 

e resfriamento em dessecador, com repetição até peso constante.  202 

Para o resíduo mineral fixo (cinzas), utilizou-se método de incineração em mufla a 203 

550 ºC (Forno Mufla, Quimis, São Paulo). A amostra é carbonizada em capela e incinerada 204 

até que as cinzas fiquem brancas ou ligeiramente acinzentadas. O procedimento é repetido até 205 

peso constante (AOAC, 2012).  206 

A determinação de nitrogênio foi realizada pelo método Micro-kjeldahl, que consiste 207 

em três etapas: digestão (ácido sulfúrico e mistura catalítica), destilação (solução de hidróxido 208 

sódio a 30%) e titulação (solução de hidróxido de sódio 0,1 M). O teor de nitrogênio é 209 

convertido em proteína bruta através do fator 6,25 (AOAC, 2012). 210 

Para o teor de lipídios, aplicou-se o método de Bligh e Dyer (1959). Mistura-se à 211 

amostra, clorofórmio, metanol e água destilada, agita-se por 30 minutos. Succiona-se a 212 

A B C 
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camada metanólica (superior) e filtra-se a camada inferior, levando o filtrado a estufa à 105 ºC 213 

por 45 minutos.  Resfria-se e faz a pesagem (AOAC, 2012). 214 

O conteúdo estimado de carboidratos foi realizado pelo método de diferença, 215 

subtraindo de cem os valores encontrados de umidade, cinzas, proteína, lipídios e fibras 216 

(AOAC, 2012).  217 

A determinação de fibra alimentar solúvel e insolúvel foi realizada através do método 218 

enzímico-gravimétrico (AOAC, 2012). Inicia-se o tratamento enzimático com solução-tampão 219 

MES-TRIS e α-amilase termorresistente, depois, solução de protease e por fim, ácido 220 

clorídrico 0,561 M, com solução de amiloglicosidase. Após a hidrólise, filtra-se a solução 221 

com água a 70 ºC. A fração fibra insolúvel fica retida no cadinho e a solúvel no filtrado. A 222 

fibra solúvel e insolúvel foi calculada pela seguinte fórmula: 223 

RT − P− C − BT x 100
M

= Fibra alimentarsolúvel ou insolúvel por cento m /m (1)
 224 

Onde: 225 

RT = resíduo total da amostra 226 

BT = resíduo total do branco 227 

C = cinzas da amostra 228 

m = massa da tomada da amostra 229 

P = teor de proteína 230 

Para o cálculo da fibra total, somou-se a fibra alimentar solúvel e insolúvel. Os 231 

resultados foram expressos em base seca. Os coeficientes de Atwater e Woods (1896) foram 232 

usados para o cálculo do valor energético total, considerando que os carboidratos digeríveis 233 

possuem 4,0 kcal g-1, lipídios 9,0 kcal g-1 e proteína 4,0 kcal g-1. Foi utilizada a seguinte 234 

fórmula para o cálculo da energia total: 235 

Kcal = 4 x (carboidratos + proteínas) + 9 x lipídeos (2)  236 
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2.4.Análise de minerais 237 

Para quantificação dos metais, as amostras foram expostas à digestão por micro-238 

ondas (Provecto Analítica modelo DGT100 Plus), operando numa potência de 330 W por 239 

cinco minutos e aumentando a 800 W por oito minutos. A determinação foi realizada por 240 

Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Acoplado Indutivamente – ICP-OES (Thermo 241 

Fisher Scientific, modelo iCAP 6300 Duo). As leituras foram realizadas utilizando a 242 

configuração axial (Vista AX, Varian, Mulgrave, Victoria, Austrália). Os limites de 243 

quantificação foram calculados multiplicando por 10 o desvio padrão dos resultados de 10 244 

análises em branco, dividido pelo coeficiente angular da respectiva curva de calibração. Os 245 

resultados foram expressos em mg.100g-1 de amostra (Bezerra et al, 2018). 246 

 247 

2.5.Análise de cor 248 

Foram aplicados os parâmetros CieLab (L*, a* e b*) para a determinação da cor das 249 

folhas frescas e secas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, usando um colorímetro Color 250 

Quest II (Hunter-Lab, Reston, Virginia, EUA), segundo metodologia preconizada por Paucar-251 

Menacho et al. (2008), onde L* determina a luminosidade (L*=0 preto e L*=100 branco), a* 252 

e b* determinam cromaticidade (+a* vermelho e -a* verde, +b* amarelo e -b* azul). O índice 253 

de saturação ou croma (C*) e a tonalidade angular (h*), foram calculados através dos 254 

parâmetros de cor a* e b*. Realizou-se 11 repetições de análise de cor por amostra. Para 255 

padronização do colorímetro, utilizou-se uma placa de calibração branca.  256 

 257 

2.6.Análises antinutricionais 258 

As análises de taninos foram realizadas através testes de identificação qualitativos, 259 

enumerando quatro tubos: Tubo 1 – gelatina (HCl 1 N + solução gelatina 2%). Precipitação = 260 

reação positiva para taninos. Tubo 2 – Cloreto férrico (solução FeCl3 a 1% em metanol). Cor 261 
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azul = taninos hidrolisáveis. Cor verde = taninos condensados. Tubo 3 – Acetato de chumbo 262 

(solução de ácido acético a 10% + solução de acetato de chumbo 10%). Precipitação 263 

esbranquiçada = presença taninos hidrolisáveis. Tubo 4 – Branco (extrato filtrado). Para o 264 

teste reação de Stiasny, submeteu-se a refluxo por 30 minutos 50 mL de amostra + 15 mL do 265 

reativo de Stiasny. Taninos condensados: precipitado vermelho. Taninos hidrolisáveis: 266 

permanecem em solução, e são detectados com o filtrado + acetato de sódio + gotas da 267 

solução FeCl3 a 1% em metanol. Cor azul = reação positiva. Foram usadas folhas de Psidium 268 

guajava (goiabeira) como teste positivo (Farmacopéia Brasileira, 2010). Os testes foram 269 

realizados em triplicata. 270 

Para os compostos cianogênicos, utilizou-se o teste de Guignard, uma técnica 271 

qualitativa, que avalia a presença de ácido cianídrico (HCN) em extratos tóxicos, através da 272 

reação do HCN com o picrato de sódio, produzindo ácido isopurpúrico (coloração vermelha). 273 

Prepara-se o papel picro-sódico (ácido pícrico a 1% e carbonato de sódio a 10%), em seguida, 274 

pesa-se 3 g de amostra fresca, macera-se e umidifica-se com água destilada.  Em erlenmeyer, 275 

adiciona-se 2 mL de clorofórmio e a amostra, após, fixa-se a tira de papel picro-sódico na 276 

tampa, deixando-a suspensa, sem encostar na amostra, fecha-se o frasco, e após alguns 277 

minutos, observa-se a coloração. O papel picro-sódico apresenta coloração amarela, enquanto 278 

o positivo, coloração vermelho. Como controle positivo, utilizou-se sementes de pêssego 279 

(Costa, 2001). As análises foram realizadas em triplicata. 280 

Para o teste de nitrato, usou-se a metodologia proposta por Skoog et al. (1998), 281 

empregando a espectrometria na região do visível. A abertura da amostra foi feita com 282 

solvente metanol e água. Foram feitos testes com solução redutora de zinco mais os reagentes 283 

de cor (A): sulfalinamina, e reagente de cor (B): alfa-naftilamina, para confirmação da 284 

presença de nitrato. A absorbância foi medida no comprimento de onda de 520 nm. Todos os 285 

testes foram realizados em triplicata e os resultados expressos como mg g-1 de amostra. 286 
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2.7.Análise de ácido ascórbico (Vitamina C) 287 

A determinação do teor de vitamina C ou ácido L-ascórbico foi realizado através do 288 

método por titulação, que se baseia na oxidação do ácido ascórbico pelo iodato de potássio. 289 

Pesa-se 1 g de amostra fresca e macerada em gral com pistilo, e após, acrescenta-a em um 290 

erlenmeyer de 250 mL com 50 mL de água destilada. Após, acrescenta-se 20 mL de ácido 291 

sulfúrico a 20%, 1 mL de solução de iodeto de potássio a 10% e 1 mL de solução de amido a 292 

1%. A titulação é feita em seguida, utilizando solução de iodato de potássio 0,02 M até 293 

coloração azul (IAL, 2008).  Os testes foram realizados em triplicata. O resultado foi expresso 294 

em mg de vitamina C por 100g m/m. Foi utilizada a seguinte fórmula para o cálculo da 295 

Vitamina C: 296 

 297 

VitaminaC =
100 x V x F

p
(3)

 298 

Onde: 299 

V = Volume de iodato gasto na titulação 300 

F = 8,806 mg para KIO3 0,02M 301 

P = nº de g ou mL da amostra 302 

 303 

2.8.Preparação dos extratos  304 

 Foram estudadas sete combinações diferentes de solventes de acordo com a Tabela 1 305 

e seguindo a metodologia proposta por Michiels et al. (2012), afim de obter a melhor resposta 306 

na determinação dos índices de atividade antioxidante e compostos fenólicos. 307 

 308 

 309 

 310 
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Tabela 1. Combinações e proporções dos solventes utilizados nas preparações dos extratos 311 

das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 312 

Solvente Sigla Proporção (%) 
Água A 100 
Etanol E 100 

Etanol + água EA 70:30 
Metanol M 100 

Metanol + água MA 70:30 
Metanol + ácido acético MAC 99.5:0.5 

Acetona + água + ác. acético AAA 70:28:2 

Inicialmente, pesou-se um grama de amostra seca, triturou-se em moedor de grãos e 313 

especiarias elétrico (Bistro-Blade, Bodum, Dinamarca), transferiu-se para um tubo de ensaio, 314 

previamente envolvido com papel alumínio para evitar contato da amostra com a luz, e após, 315 

acrescentou-se 10 mL de solvente (puro ou nas proporções). Os tubos foram agitados por 1h 316 

em agitador rotativo (AP22, Phoenix Luferco, São Paulo), em seguida, centrifugados a 1500 317 

rpm por 15 minutos (DCS-16-RV, Logen Scientific, Brasil) e então, retirados os 318 

sobrenadantes. O processo de extração foi repetido, os sobrenadantes reunidos, filtrados com 319 

papel filtro diretamente em balão volumétrico de 50 mL e completado com solvente até o 320 

volume do balão (Figura 4). Posteriormente, os extratos foram transferidos para frascos âmbar 321 

e armazenados a -20 ºC, até o momento das análises de Fenólicos Totais, DPPH e FRAP. 322 

Todos os extratos foram preparados em triplicata. 323 

 324 

 325 

 326 

 327 

 328 

 329 

 330 

Figura 4.  Filtragem dos extratos de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn em papel filtro. 331 
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2.9.Análise fenólicos totais 332 

 O conteúdo de compostos fenólicos foi determinado conforme método 333 

espectrofotométrico de Chan et al. (2007), com modificações. Inicialmente, preparou-se a 334 

reação colorimétrica, inserindo em um tubo de ensaio revestido com papel alumínio, 300 µL 335 

de extrato da folha de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, 1,5 mL do reagente de Folin-336 

Ciocalteu 10% (v/v) e 1,2 mL de solução de bicarbonato de sódio 7,5% (v/v), homogeneizou-337 

se e incubou à temperatura ambiente por 30 minutos. Após esse período, foi realizada a leitura 338 

em espectrofotômetro (SP-2000 UV, Bel Engineering, Monza, Itália), no comprimento de 339 

onda de 765 nm. Como padrão, foi construída uma curva de ácido gálico (y = 0,0282x - 340 

0,0078, R2 = 0,9991) e o resultado do conteúdo de fenólicos totais expresso como mg de 341 

equivalente de ácido gálico (EAG) por 100 gramas de amostra. A análise foi realizada em 342 

triplicata, para cada um dos sete tipos de extrato/solvente. 343 

 344 

2.10. Análise capacidade antioxidante 345 

Foram realizadas análises de DPPH (Atividade Sequestradora do Radical 2,2 difenil-346 

1-picrilhidrazil) e FRAP (Poder Antioxidante Ferro Redutor).  347 

2.10.1. Atividade sequestradora de radicais DPPH 348 

Para a análise de DPPH, utilizou-se o método preconizado por Chan et al. (2007), 349 

com modificações. Primeiro, foram preparadas as soluções de DPPH (5 mg/250 mL metanol) 350 

e as amostras (100 μl de extrato em um balão volumétrico de 10 mL, completado com 351 

metanol), ambos, revestidos com papel alumínio. Após a preparação, em um tubo de ensaio, 352 

acrescentou-se alíquotas de 1 mL de extrato e 2 mL de solução DPPH, deixando reagir por 30 353 

minutos ao abrigo da luz. Após esse período, foram realizadas as leituras da absorbância em 354 

espectrofotômetro (SP-2000 UV, Bel Engineering, Monza, Itália) no comprimento de onda de 355 

517 nm. Como controle (branco do experimento) foi adicionado 1 mL de metanol e 2 mL de 356 
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DPPH à cubeta. Como branco (branco da amostra, utilizado para cada extrato), foi 357 

acrescentado 1 mL de amostra e 2 mL de metanol a cubeta.  A capacidade de eliminação de 358 

radicais foi calculada como IC50 e expressa como equivalente de Trolox (TE), em mg de 359 

Trolox em 100 gramas de material, conforme equação 1. 360 

TE (mgTE .100− 1 . g− 1) =
IC50 (trolox )

IC50 (amostra)
x 105 ( Eq. 4)

 361 

IC = massa da substância necessária para redução da concentração de íons DPPH a 50%. 362 

O valor de IC50 do Trolox utilizado para o cálculo de TE foi de 0,0516 m mL-1. 363 

Todas as análises foram feitas em triplicata, para cada tipo de extrato/solvente. 364 

 365 

2.10.2. Poder antioxidante ferro redutor (FRAP) 366 

Para verificação do poder ferro redutor, utilizou-se o método sugerido por Pulido et 367 

al. (2000), com modificações. Inicialmente, preparou-se a solução FRAP (25 mL tampão 368 

acetato 0,3 M + 2,5 mL solução TPTZ 10 mM + 2,5 mL solução cloreto férrico 20 mM). 369 

Logo em seguida, a partir dos extratos obtidos, as amostras foram preparadas, diluindo-as em 370 

quatro concentrações diferentes, em triplicata. Em ambiente escuro, foi transferida uma 371 

alíquota de 90 µL de cada diluição do extrato, 270 µL de água destilada e 2,7 mL do reagente 372 

FRAP, homogeneizou em agitador de tubos e em seguida, levou em banho-maria a 37 ºC por 373 

30 minutos. Após, foi efetuada leitura em espectrofotômetro (SP-2000 UV, Bel Engineering, 374 

Monza, Itália), no comprimento de onda de 595 nm, usando o reagente FRAP como branco. 375 

Para a curva padrão, preparou-se uma solução de sulfato ferroso 2 mM, que foi diluída em 376 

quatro concentrações diferentes (500 μM, 1.000 μM, 1.500 μM e 2.000 μM). Em ambiente 377 

escuro, foi realizada a mesma preparação descrita anteriormente para os extratos, substituindo 378 

a amostra pela solução padrão de sulfato ferroso. O resultado do poder ferro redutor foi 379 
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expresso em µMol de FeSO4 por grama de material, através da construção de curva padrão de 380 

sulfato ferroso (y = 0,001x + 0,0275, R2 = 0,9905). 381 

 382 

2.11. Análise estatística 383 

Para a verificação estatística dos dados experimentais, aplicou-se ANOVA, com 384 

significância das diferenças entre os tratamentos determinada através one-way ANOVA com 385 

o teste de Tukey (p≤0,05).  Para a realização da análise, foi utilizado o programa estatístico 386 

SPSS Statistics, versão 20 (Statistical Package for the Social Science). 387 

 388 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 389 

3.1.Composição proximal da folha fresca de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn 390 

Os dados referentes à composição proximal da folha fresca de Talinum paniculatum 391 

(Jacq.) Gaertn analisada neste trabalho são apresentados na Tabela 2, juntamente com os 392 

valores de recomendação de ingestão diária de acordo com WHO (2004).  393 

 394 

Tabela 2. Composição proximal e valor energético total da folha fresca de Talinum 395 

paniculatum (Jacq.) Gaertn.  396 

 397 

Componente* Base seca g 100g-1 
Recomendação de 

ingestão diária  
(WHO, 2004) 

Umidade 5.93 ± 0.10  
Carboidratos 16.45 ± 0.76 50-60 % 

Proteínas 18.61 ± 0.47 15-20 % 
Lipídios 6.58 ± 0.11 25-30 % 

Fibra alimentar solúvel 1.19 ± 0.24 5-10 g 
Fibra alimentar insolúvel 34.75 ± 0.66 15-25 g 

Fibra alimentar total 35.94 ± 0.90 20-35 g 
Cinzas 22.42 ± 0.08   

Valor energético total 199.46 Kcal  
*Valores constituem média ± desvio padrão de três repetições e quatro replicatas. 398 

 399 
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Os resultados obtidos estabelecem que a folha é rica em proteínas. O teor de proteína 400 

obtido foi de 18.61 g 100g-1, o que se assemelha ao estudo de Kinupp e Barros (2008), 401 

relacionado a Talinum paniculatum proveniente da Região Metropolitana de Porto Alegre, o 402 

qual obteve teor de proteína de 21.85 g 100g-1. É importante observar que, segundo a WHO 403 

(2004), a ingestão diária recomendada de proteínas é de 15 a 20% do valor calórico diário. 404 

Desse modo, o teor de proteína observado em T. paniculatum (Jacq.) Gaertn corresponde a 405 

18.61% da ingestão diária recomendada baseada em uma dieta de 2000 kcal (WHO, 2004). 406 

Comparando-se com outras PANCs, o teor de proteínas em T. paniculatum (Jacq.) 407 

Gaertn obtido (18.61 g 100g-1) é semelhante com Ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Miller) 408 

que possui 17 g 100g-1 (Silva et al., 2014), porém é inferior ao teor encontrado em Jambu 409 

(Acmella oleracea), com 24.1 g 100g-1 (Neves et al., 2019) e em folhas de Açafrão-da-terra 410 

(Curcuma longa L.), com 39.5 g 100g-1 (Braga et al., 2018). 411 

Já em relação a hortaliças convencionais, o teor de T. paniculatum (Jacq.) Gaertn é 412 

maior que o encontrado em couve (Brassica oleracea L. var. acephala) e espinafre (Spinacia 413 

oleracea L.), sendo 4.37 e 2.46 g 100g-1, respectivamente (Sikora e Bodziarczyk, 2012; 414 

Sharma et al., 2013). A comparação de T. paniculatum (Jacq.) Gaertn com hortaliças 415 

convencionais é pertinente, pois um dos principais usos da planta é na forma de refogados, 416 

semelhante ao que é feito com a couve e espinafre. 417 

O estudo de composição proximal também mostrou teor de carboidratos de 16.45 g 418 

100g-1 e de lipídios de 6.58 g 100g-1. A ingestão diária recomendada de carboidratos e lipídios 419 

é de 50-60 e 25-30%, respectivamente (WHO, 2004). Dessa forma, baseado em uma dieta de 420 

2000 kcal, o teor de carboidratos observado em T. paniculatum (Jacq.) Gaertn corresponde a 421 

5.48%, enquanto o teor de proteínas corresponde a 9.87% da ingestão diária recomendada.  422 

O teor de carboidratos para T. paniculatum (Jacq.) Gaertn obtido no presente estudo 423 

foi menor (16.45 g 100g-1) do que o encontrado em outras PANCs, o que pode ser explicado 424 
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pelo fato do conteúdo de carboidrato ser apresentado sem considerar o teor de fibras, o que o 425 

difere dos demais estudos. Já o teor de lipídios apresentou-se mais elevado (6.58 g 100g-1) 426 

quando comparado com outras PANCs. O estudo de Silva et al. (2014) obteve teores de 427 

carboidratos e lipídios para Ora-pro-nobis de 45.45 e 2.44 g 100g-1, respectivamente. Em 428 

estudo com folhas de Curcuma longa L., os teores são de 44.74 e 2.47 g 100g-1 (Braga et al., 429 

2018) e para Jambu, Neves et al. (2019) encontraram valores de 63.38 e 1.54 g 100g-1, 430 

respectivamente. No caso de hortaliças convencionais, os teores obtidos com T. paniculatum 431 

(Jacq.) Gaertn são maiores que os teores de couve, cujos valores são 10.14 g 100g-1 e 0.67 g 432 

100g-1 para carboidratos e lipídios, respectivamente (Sikora e Bodziarczyk, 2012). 433 

Carboidratos, proteínas e lipídios são macronutrientes de grande importância e 434 

devem ser ingeridos diariamente para assegurar uma alimentação saudável. Dessa forma, a 435 

utilização de folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn torna-se relevante como uma 436 

alternativa para a redução de deficiências nutricionais.  437 

As folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn são ricas em fibras. O teor de fibras 438 

totais obtido foi de 35.94 g 100g-1, sendo 1.19 g 100g-1 de fibra alimentar solúvel e 34.75 g 439 

100g-1 de fibra insolúvel. A WHO (2004) recomenda a ingestão de 20-35g de fibras totais 440 

diariamente, sendo 5-10g de fibra solúvel e 15-25g de fibra insolúvel. Com isso, é possível 441 

observar que o teor de fibras obtido em folhas de T. paniculatum (Jacq.) Gaertn corresponde a 442 

100% do teor recomendado de fibras totais, mais de 100% de fibras insolúveis e cerca de 20% 443 

de fibras solúveis. Além disso, o teor de fibras encontrado em Talinum paniculatum (Jacq.) 444 

Gaertn é 4 vezes maior que o obtido em folhas de Ora-pro-nobis (8.66 g 100g-1) no estudo de 445 

Silva et al. (2014) e é semelhante ao encontrado por Braga et al. (2018) em folhas de 446 

Curcuma longa L. (34.47 g 100g-1). 447 

É importante ressaltar que as fibras alimentares são classificadas em dois grupos: 448 

fibras solúveis, que são as facilmente fermentadas no cólon, e as insolúveis, que têm 449 



47 
 

fermentação limitada no cólon, mas atuam no aumento do volume fecal. Dessa forma, a 450 

importância das fibras na alimentação está no fato de atuarem na velocidade do trânsito 451 

intestinal e na produção de componentes que possuem importante função fisiológica (Bernaud 452 

e Rodrigues, 2013). 453 

A determinação do teor de cinzas resultou em 22.42 g 100g-1, sendo mais elevado 454 

que o teor em Ora-pro-nobis (18.78 g 100g-1) no estudo de Silva et al. (2014) e que em folhas 455 

de Curcuma longa L. (13.71 g 100g-1) encontrado por Braga et al. (2018). O teor de cinzas é 456 

uma medida relevante, pois reflete a taxa de minerais contidos na folha.  457 

Além disso, a partir da análise de composição proximal da folha de Talinum 458 

paniculatum (Jacq.) Gaertn, observa-se que o valor energético total obtido foi de 199.46%, 459 

sendo mais elevado que o valor energético de Jambu no estudo de Neves et al. (2019) com 460 

113.36 kcal. Porém o valor encontrado no presente estudo é menor que o relatado por Silva et 461 

al. (2014) e Braga et al. (2018), em que se obteve 271.76 kcal para Ora-pro-nobis e 359.19 462 

kcal para folhas de Açafrão-da-terra, respectivamente. 463 

 464 

3.2.Minerais 465 

Os resultados das análises de elementos químicos são apresentados na Tabela 3, bem 466 

como os valores de recomendação de ingestão diária de acordo com WHO (2005).  467 

468 
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Tabela 3. Composição mineral de folha seca de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 469 

*Dados expressos em média ± DP. Conc.= Concentração, dp= Desvio Padrão e LQ= Limite de quantificação. 470 

 471 

Os maiores teores apresentados pela espécie Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn 472 

foram de magnésio, potássio e cálcio, com valores de 649.6, 411.5 e 228.11 mg 100g-1, 473 

respectivamente. Esses valores são inferiores aos encontrados por Kinupp e Barros (2008), em 474 

estudo com Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, onde obtiveram 2100, 6800 e 1300 mg 100g-475 

1 para magnésio, potássio e cálcio, respectivamente. Contudo, o teor de magnésio obtido no 476 

presente estudo (649.6 mg 100g-1) é maior do que o recomendado para ingestão diária 477 

segundo WHO (2005), que é de 260 mg. No caso de potássio e cálcio, os teores obtidos neste 478 

estudo correspondem a 13.72 e 22.81% da ingestão diária recomendada, respectivamente.  479 

A ingestão de magnésio na alimentação é importante pelo fato de atuar como cofator 480 

em mais de 300 reações metabólicas, entre elas o metabolismo da glicose e homeostase 481 

insulínica. Além disso, promove estabilidade da membrana cardiovascular e neuromuscular e 482 

como regulador fisiológico da função hormonal e imunológica (Severo et al., 2015). O 483 

potássio, por sua vez, possui duas funções principais, que são atuar no metabolismo celular na 484 

regulação de processos e atuar na manutenção do potencial elétrico através da membrana 485 

Elemento 
Comprimento de 

onda (nm) 
Amostra (mg 100g-1) 

Recomendações de 
ingestão diária (mg d-1) 

(WHO, 2005) 
Mg 280.270 649.600 ± 3.89 260 
K 766.490 411.520 ± 10.92 3000 
Ca 315.887 228.117 ± 5.21 1000 
Na 588.995 79.062 ± 2.86 1500 
Mn 257.610 30.575 ± 0.02 2.3 
Ba 455.403 14.246 ± 0.27 14 
Fe 259.940 7.599 ± 0.03 14 
Sr 407.771 5.825 ± 0.05 2 
Zn 213.856 3.105 ± 0.01 7 
B 249.773 1.895 ± 0.01 20 
Li 670.784 1.10 ± 0.00 1 
Cu 324.754 0.794 ± 0.00 0.9 
Ni 221.647 0.156 ± 0.01 0.3 
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celular (Cuppari e Bazanelli, 2010). Já o cálcio atua na contração muscular, coagulação 486 

sanguínea e suporte estrutural do esqueleto, além de prevenir doenças como osteoporose e 487 

câncer de cólon (Pereira et al., 2009). 488 

Além dos minerais anteriormente citados, foram verificados teores elevados de 489 

manganês (30,57 mg 100g-1), quando comparados aos relatados por Vieira (2014) e Kinupp e 490 

Barros (2008), sendo de 10,7 e 27,5 mg 100g-1, respectivamente. É importante ressaltar que 491 

Vieira (2014) estudou folhas de T. paniculatum provenientes do herbário do Jardim Botânico 492 

Plantarum (São Paulo), e Kinupp e Barros (2008) realizaram estudo com folhas de T. 493 

paniculatum provenientes da Região Metropolitana de Porto Alegre. Desse modo, diferenças 494 

de macro e micronutrientes observados no presente estudo em relação aos demais estudos 495 

presentes na literatura são, provavelmente, em função da procedência das amostras. Isto 496 

porque plantas alimentícias não convencionais são plantas autóctones da região a qual estão 497 

inseridas, o que propicia características intimamente relacionadas às condições de solo, 498 

temperatura e umidade (Biondo et al., 2018). 499 

Também foram verificados teores de sódio (79,06 mg 100g-1), superiores aos valores 500 

relatados por Kinupp e Barros (2008), 14,2 mg 100g-1. Além disso, é indispensável salientar 501 

que foram obtidas concentrações de lítio, cobre e níquel com valores de 1.10, 0.794 e 0.156 502 

mg 100g-1, respectivamente, que são valores menores ou iguais ao limite máximo de ingestão 503 

preconizado pela WHO (2005), o que torna a folha de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn 504 

segura para o consumo. 505 

A folha de T. paniculatum (Jacq.) Gaertn possui maiores teores de sódio e magnésio 506 

(79.062 e 649.6 mg 100g-1) que a couve, relatada no estudo de Sikora e Bodziarczyk (2012), 507 

o qual obteve valores de 42.7 e 37.1 mg 100g-1 para sódio e magnésio, respectivamente. 508 

Contudo, os teores de potássio e cálcio do presente trabalho (411.5 e 228.11 mg 100g-1) são 509 
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menores do que encontrado para couve, cujos valores são de 501.5 e 308.7 mg 100g-1, 510 

respectivamente (Sikora e Bodziarczyk, 2012).  511 

Comparando-se com outras PANCs, Neves et al. (2019) em estudo com Jambu 512 

também obtiveram maiores teores de potássio (5833.52 mg 100g-1), cálcio (2551.56 mg     513 

100g-1) e magnésio (734.63 mg 100g-1). Já o estudo com folhas secas de Curcuma longa L. de 514 

Braga et al. (2018) obteve maiores teores de sódio, magnésio e cálcio do que os obtidos no 515 

presente estudo, com valores de 1221, 1123 e 906 mg 100g-1, respectivamente.   516 

 517 

3.3.Cor 518 

Os parâmetros de cor avaliados na folha de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn 519 

fresca e submetida à secagem são apresentados na Tabela 4. 520 

 521 

Tabela 4. Avaliação de cor (L*, a*, b*, c* e h°) das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) 522 

Gaertn fresca e submetida a secagem. 523 

Parâmetro Fresca Seca 
L* 31.94 ± 1.64b 41.61 ± 0.99a 
a* 5.89 ± 1.05a 1.26 ± 0.55b 
b* 15.04 ± 2.85a 5.21 ± 0.76b 
C* 16.15 ± 3.01a 5.39 ± 0.75b 
H° 68.56 ± 1.41b 76.24 ± 6.10a 

*Dados expressos em média ± DP. Diferentes letras na mesma linha indicam diferenças significativas (p<0.05) 524 
medidas pelo teste de Tukey HSD. Luminosidade a* e b* representam as coordenadas de cromaticidade (C*). Os 525 
parâmetros de cor foram convertidos em ângulo de cor, H=tan-1b/a, indicando o ângulo Hue (H) da amostra (0° 526 
ou 360=vermelho; 90°=amarelo; 180°=verde; 270°=azul).  527 
 528 

No que diz respeito a determinação de cor, todos os resultados obtidos apresentaram 529 

diferença estatística significativa (p<0.05). No parâmetro luminosidade (L*) é possível 530 

observar que houve maior valor das folhas secas (41.61 ± 0.99) em relação às folhas frescas 531 

(31.94 ± 1.64). O parâmetro L* apresenta valores de luminosidade, cuja significação é 0% = 532 

negro e 100% = branco (Konica Minolta, 2018). Os valores apresentados indicam que, com a 533 
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secagem, a perda de água nas folhas propiciou aumento de luminosidade, uma vez que a 534 

secagem modifica as características de superfície, alterando sua refletividade (Ali et al., 2014).  535 

O parâmetro a* indica a variação de cor do verde ao vermelho, sendo que -a indica 536 

verde e +a indica vermelho; já o parâmetro b* indica a variação de cor do azul ao amarelo 537 

onde -b indica azul e +b indica amarelo (Konica Minolta, 2018). A partir dos resultados 538 

obtidos é possível observar que houve diminuição dos valores tanto de a* quanto de b* da 539 

folha fresca em relação a folha seca. Para o parâmetro a* obteve-se 5.89 ± 1.05 para folha 540 

fresca e 1.26 ± 0.55 para a folha seca. A partir da secagem houve uma intensificação na cor 541 

verde da folha, que se deve a presença de clorofila e a perda de massa fresca das folhas 542 

favorece a concentração deste pigmento. Além disso, o fato de a secagem ter sido realizada 543 

em temperatura não tão elevada contribui para a redução da degradação da clorofila, o que 544 

justifica a intensificação da cor verde (Ali et al., 2014). 545 

Já para o parâmetro b*, a diminuição foi de 15,04 da folha fresca para 5,21 da folha 546 

seca, o que aponta que as folhas se tornaram menos amarelas com a secagem. A tonalidade 547 

amarela das folhas, ainda que menos aparente que o verde, se deve à presença de pigmentos 548 

carotenoides contidos naturalmente nas plantas, cuja degradação gerou o resultado observado 549 

(Mesquita et al., 2017).  550 

As coordenadas a* e b* são utilizadas no cálculo dos parâmetros Croma (C*) e 551 

ângulo Hue (H*). O parâmetro C*, isto é, a cromaticidade, define a intensidade da cor pela 552 

relação entre os valores de a* e b*, gerando a cor real do material (Konica Minolta, 2018). Os 553 

resultados obtidos apontam maior intensidade de cor na folha fresca com valor de 16,15 do 554 

que na folha seca com valor de 5,39. Dessa forma, observa-se que a secagem provocou perdas 555 

no teor de pigmentos presentes na folha, apesar do método de secagem utilizar uma 556 

temperatura mais baixa (Ali et al., 2014). 557 
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O ângulo Hue é o ângulo formado entre a* e b*, o que corresponde a um diagrama 558 

tridimensional de cores, cuja significação é 0° (vermelho), 90° (amarelo), 180º (verde) e 270° 559 

(azul) (Konica Minolta, 2018). Os resultados obtidos foram de 68,56 para a folha fresca e 560 

76,24 para a folha seca, o que indica tendência das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) 561 

Gaertn para a cor amarela, sendo intensificada com a utilização da secagem. 562 

 563 

3.4.Compostos antinutricionais 564 

Os resultados de compostos antinutricionais das folhas de Talinum paniculatum 565 

(Jacq.) Gaertn a partir de diferentes solventes foram apresentados na Tabela 5. 566 

 567 

Tabela 5. Compostos antinutricionais das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 568 

Análise 
Taninos 

condensados 

Taninos 

hidrolisáveis 

Compostos 

cianogênicos 

NO3
-
 

(mg g-1) 

Resultado Positivo Positivo Ausência 0,38 

 569 

Os compostos antinutricionais são compostos que atuam interferindo na 570 

digestibilidade, absorção ou utilização de nutrientes, além de acarretar efeitos danosos à saúde, 571 

se ingeridos em elevadas quantidades. Entre os compostos antinutricionais estão os taninos, 572 

que são divididos em dois tipos, que são taninos hidrolisáveis, que são encontrados, 573 

principalmente, em frutas; e condensados, que são responsáveis pelas características de 574 

adstringência e precipitação de proteínas (Benevides et al., 2011).  575 

É relevante ressaltar que os taninos hidrolisáveis apresentam efeito benéfico à saúde, 576 

uma vez que podem atuar como captadores de radicais, de modo que interceptam o oxigênio 577 

ativo formando radicais estáveis. Portanto, produzem no organismo um efeito 578 

quimiopreventivo contra carcinogênese ou atividades antimicrobianas (Monteiro et al., 2005). 579 
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Assim, os resultados apresentados foram positivos tanto para taninos condensados 580 

como para taninos hidrolisados, o que pode ser observado na Figura 5 e Tabela 5. 581 

 582 

 583 

Figura 5. (A) Teste Gelatina: positivo. (B) Teste Acetato de chumbo: positivo. (C) e (D) 584 

Teste Stiasny: positivo. 585 

 586 

Em estudo com Ora-pro-Nobis (Pereskia aculeata Miller), Vargas (2017) obteve 587 

presença de taninos condensados pelo método Stiasny em todos os extratos avaliados, sendo 588 

as maiores concentrações observadas em extrato etanólico. Outras PANCs também 589 

apresentam conteúdo de taninos, como cita o estudo comparativo de Vieira et al. (2016), o 590 

qual cita presença de taninos em Beldroega (Talinum triangulare), Major Gomes (Talinum 591 

paniculatum) e Bertalha coração grande (Anredera cordifolia). Biondo et al. (2018) ao citar o 592 

estudo de Vieira et al. (2016) ainda afirma que, mesmo que algumas PANCs apresentem 593 

conteúdo de taninos condensados, estes podem ser modificados por cozimento, sendo 594 

necessário tratamento prévio antes do consumo. 595 

No que diz respeito à determinação de compostos cianogênicos no presente estudo, 596 

os resultados apontam ausência de tais compostos em Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, o 597 

que se observa na Figura 6.  598 

 599 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
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 600 

Figura 6. Análise de compostos cianogênicos. Tira vermelha (positiva): sementes de pêssego. 601 

Tira amarela (negativa): folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 602 

 603 

Comparando-se com outras PANCs, o estudo de Souza (2018) com Taioba 604 

(Xanthosoma sagittifolium (L.) Shott) não detectou presença de compostos cianogênicos nas 605 

três partes da planta (folha, caule e rizoma). O mesmo resultado foi observado por Braga et al. 606 

(2018), em que não houve presença de compostos cianogênicos em folhas de Açafrão-da-terra.  607 

Compostos cianogênicos são produtos do metabolismo das plantas, nas quais o ácido 608 

cianídrico (HCN) encontra-se ligado a carboidratos denominados de glicosídeos cianogênicos, 609 

sendo liberado após sua hidrólise, como relatado por (Benevides et al., 2011). Além disso, é 610 

importante ressaltar que a concentração dos glicosídeos cianogênicos difere entre diferentes 611 

espécies, assim como varia em relação ao clima, deficiência de água e idade da planta, bem 612 

como podem estar presentes qualquer segmento da planta, seja raíz, caule ou folhas 613 

(Benevides et al., 2011; Cutolo, 2015). 614 

Outros compostos tóxicos que podem ser encontrados em plantas são os nitratos. Em 615 

relação a nitrato, foi observada baixa concentração (0,38 mg g-1 de amostra), como pode ser 616 

observado na Figura 7.  617 

 618 
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 619 

Figura 7. 1º balão: Padrão com nitrato. 2º balão: Amostra com reagentes (positivo). 3º balão: 620 

Amostra induzida com padrão de nitrato (positivo). 621 

 622 

Comparando-se a outras PANCs, o presente trabalho assemelha-se ao estudo com 623 

folhas de Curcuma longa L. de Braga et al. (2018), o qual obteve teores de nitrato de 0,46-624 

0,47 mg g-1 de amostra. Já o estudo de Souza et al. (2016) com Ora-pro-Nobis (Pereskia 625 

aculeata), obteve 0,3 mg g-1 em matéria seca e 0,0782 mg g-1 em matéria fresca. Com isso, 626 

pode-se afirmar que a utilização de Talinum paniculatum na alimentação apresenta-se segura, 627 

visto que o teor de nitrato é considerado bem abaixo do limite estipulado pela Organização 628 

Mundial da Saúde, que é de 5 mg kg-1 de peso corporal (WHO, 2004). 629 

 630 

3.5.Ácido ascórbico (Vitamina C) 631 

O teor de vitamina C foi obtido a partir de método titulométrico, como pode ser 632 

observado na Figura 8, e a média dos resultados obtidos foi de 81,03 ± 0,43 mg 100g-1. Essa 633 

concentração representa mais do que a quantidade de ingestão diária de vitamina C 634 

recomendada pela Anvisa que é de 45 mg (ANVISA, 2005). Comparando-se com a couve do 635 

estudo de Sikora e Bodziarczyk (2012), cujo teor de vitamina C variou de 52,25 a 77,91 mg 636 

100g-1, o teor encontrado em folhas de T. paniculatum (Jacq.) Gaertn é 4% maior. 637 

Os resultados obtidos no presente trabalho foram maiores (81,03 mg 100g-1) que o 638 

relatado por Vieira (2014) em estudo com Talinum paniculatum utilizando método 639 
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escpectrofotométrico, o qual obteve 26,16 mg 100g-1. Já Carvalho (2009) em estudo com 640 

Talinum patens wand utilizando método titulométrico obteve concentração de vitamina C de 641 

48 mg 100g-1. Em relação a outras PANCs, o estudo de Oliveira et al. (2013) obteve 642 

concentração de vitamina C de 198,33 mg 100g-1 em Taioba (Xanthosoma sagittifolium), 643 

192,21 mg 100g-1 em Ora-pro-Nobis (Pereskia aculeata), 139,56 mg 100g-1 em Bertalha 644 

(Basella rubra) e 38,56 mg 100g-1 em Beldroega (Portulaca oleracea) utilizando método 645 

espectrofotométrico. 646 

Cabe ressaltar ainda que, associado ao estudo de vitaminas em plantas alimentícias 647 

não convencionais, é importante a investigação de compostos antinutricionais como oxalatos, 648 

fitatos e taninos, pois estes compostos podem interferir na biodisponibilidade de vitaminas e 649 

minerais, como relatado por Paula Filho (2018). 650 

 651 

Figura 8. Análise de vitamina C. (A) Amostra antes titulação. (B) Amostra após titulação. 652 

 653 

3.6.Compostos fenólicos totais 654 

Os resultados da quantificação dos compostos fenólicos totais das folhas de Talinum 655 

paniculatum (Jacq.) Gaertn nos diferentes tipos de solventes estão discriminados na Tabela 6 656 

e Figura 9.  657 

 658 

 659 

A 
 

B 
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Tabela 6. Conteúdo de fenólicos totais das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 660 

Solvente Fenólicos totais (mg EAG 100g-1) 

Água 266.92 ± 0.71g 

Etanol 319.86 ± 0.32e 

Metanol 276.63 ± 0.37f 

Etanol – Água 421.11 ± 0.83b 

Metanol – Água 347.17 ± 0.16d 

Metanol – Ácido acético 432.73 ± 0.84a 

Acetona – Água – Ácido acético  379.25 ± 0.89c 
*Dados expressos em média ± DP. Diferentes letras na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05) 661 
medidas pelo teste de Tukey HSD. 662 
 663 

 664 

Figura 9. Conteúdo de fenólicos totais das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn,  665 

(AAA: Acetona-Água-Ácido acético; MAC: Metanol-Ácido Acético; MA: Metanol-Água; M: 666 

Metanol; EA: Etanol-Água; E: Etanol; A: Água). 667 

 668 

Na determinação de compostos fenólicos e capacidade antioxidante, muitos fatores 669 

são de extrema importância, como é o caso do tipo de solvente. Cada solvente possui 670 

polaridade específica e, por esse motivo, os compostos fenólicos apresentam afinidades 671 
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diferentes para cada tipo de solvente (Freire et al., 2013). Em relação ao conteúdo de 672 

compostos fenólicos totais, todos os resultados apresentaram diferença estatística significativa 673 

(p<0,05).  674 

Entre os extratos utilizando um único solvente, o melhor resultado foi obtido com 675 

extrato etanólico (319.86 mg EAG 100g-1), sendo 19.83% mais efetivo que o extrato aquoso, 676 

o qual apresentou menor conteúdo de fenólicos totais (266.92 mg EAG 100g-1). A 677 

combinação entre metanol e ácido acético mostrou-se como a melhor mistura de extração em 678 

relação a todos os solventes utilizados, com valor de 432.73 mg EAG 100g-1, sendo seguida 679 

pela mistura etanol/água (421.11 mg EAG 100g-1). Estes resultados foram 24.64% e 21.30% 680 

mais eficientes do que a mistura metanol/água (347.17 mg EAG 100g-1), respectivamente. 681 

A utilização de apenas um solvente é fator que limita a extração dos compostos 682 

fenólicos. Quando há a combinação de dois ou mais solventes, as interações de polaridades 683 

entre os solventes são mais efetivas na competição pela solvatação do soluto (Barchan et al., 684 

2014). Assim, no que diz respeito às misturas de solventes, a utilização de metanol 685 

apresentou-se superior ao etanol para a extração, o que pode ser explicado pelo fato de o 686 

metanol possuir cadeia hidrocarbônica menor que a do etanol e, por isso, ser mais efetivo para 687 

a extração de compostos com alta polaridade (Freire et al., 2013). 688 

Os resultados obtidos no presente estudo foram maiores que os encontrados por 689 

Vieira (2014) em estudo com Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn utilizando mistura de 690 

metanol e ácido clorídrico como solvente, cujo valor foi de 17,8 mg EAG 100g-1. Já em 691 

relação a outras PANCs, a concentração de compostos fenólicos desta espécie apresenta-se 692 

maior que a concentração obtida por Silva et al. (2018) em estudo com Ora-pro-Nobis 693 

(Pereskia aculeata miller) em extrato metanólico, a qual foi de 120 mg EAG 100g-1. Em 694 

estudo com folhas de Curcuma longa L., Braga et al. (2018) obtiveram 412.29 ± 5.72 mg 695 

100g-1 (0,4123 ± 5.72 g 100g-1).  696 



59 
 

Além disso, o estudo realizado por Reis et al. (2015) identificou os principais 697 

compostos fenólicos contidos na folha de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn por meio de 698 

análise por espectrometria de massa, sendo campesterol, estigmasterol e sitosterol os 699 

principais compostos obtidos, assemelhando-se aos compostos identificados por Ramos et al. 700 

(2010), os quais foram campesterol, β-sitosterol e estigmasterol também em Talinum 701 

paniculatum (Jacq.) Gaertn. Desse modo, tais estudos presentes na literatura mostram os 702 

principais compostos fenólicos existentes em folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, o 703 

que serve de base para se saber quais os compostos fenólicos quantificados no presente estudo. 704 

 705 

3.7.Atividade antioxidante 706 

Os resultados de capacidade antioxidante das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) 707 

Gaertn a partir de diferentes solventes estudados foram apresentados na Tabela 7 e Figura 10. 708 

Tabela 7. Capacidade antioxidante de folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 709 

Solvente 
DPPH  

(mg TE 100g-1) 
FRAP  

(µMol de FeSO4 100g-1) 
Água 1440.84 ± 133.61c 2488.20 ± 116.84f 
Etanol 1967.30 ± 236.34b 4004.08 ± 75.80c 

Metanol 2964.81 ± 86.52a 5650.74 ± 94.52a 

Etanol – Água 1177.61 ± 157.35c 4467.62 ± 13.24b 

Metanol – Água 1274.59 ± 173.04c 3362.43 ± 84.07e 

Metanol – Ácido acético 3144.92 ± 24.00a 3696.58 ± 26.03d 

Acetona – Água – Ácido acético  2743.14 ± 109.96a 3440.28 ± 51.83de 
*Dados expressos em média ± DP. Diferentes letras na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0,05) 710 
medidas pelo teste de Tukey HSD. 711 

 712 
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 713 

Figura 10. Atividade Antioxidante de folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn em 714 

diferentes solventes de extração: AAA: Acetona-Água-Ácido acético; MAC: Metanol-Ácido 715 

Acético; MA: Metanol-Água; M: Metanol; EA: Etanol-Água; E: Etanol; A: Água. 716 

 717 

É importante ressaltar que no método DPPH os resultados são expressos em 718 

percentagem de inibição de oxidação. Isso significa que a quantidade de DPPH consumida 719 

pelo antioxidante é a porcentagem de atividade antioxidante. Assim, quanto maior o consumo 720 

de DPPH pela amostra, maior é a sua atividade antioxidante (Nascimento et al., 2011).  721 

Assim, para o método DPPH, observou-se que entre os solventes não combinados, o 722 

melhor resultado de capacidade antioxidante foi obtido com metanol (2964.81 mg TE 100g-1), 723 

sendo 105.77% mais eficiente que o solvente aquoso (1440.84 mg TE 100g-1). O solvente 724 

aquoso (1440.84 mg TE 100g-1) apresentou-se 22.35% e 13.04% melhor que as combinações 725 

etanol/água (1177.61 mg TE 100g-1) e metanol/água (1274.59 mg TE 100g-1), 726 

respectivamente, de modo que estas combinações não propiciaram aumento de capacidade 727 

antioxidante em relação ao solvente aquoso. A utilização de metanol combinado com ácido 728 

acético obteve 3144.92 mg TE 100g-1, sendo este o maior valor de capacidade antioxidante, o 729 

que se assemelha ao resultado observado na determinação de compostos fenólicos. Além 730 

disso, a combinação entre acetona, água e ácido acético obteve 2743.14 mg TE 100g-1. Desse 731 
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modo, as melhores combinações, metanol/ácido acético e acetona-água-ácido acético, 732 

apresentam-se 167.06% e 132.94% mais eficientes que a mistura etanol/água, respectivamente. 733 

Desse modo, assim como para a extração de compostos fenólicos, o solvente 734 

empregado é fator determinante para aplicação do método. Geralmente, os solventes 735 

utilizados são etanol e metanol, pelo fato de que, em meios alcoólicos, há uma maior 736 

facilidade da doação de um átomo de hidrogênio do próprio álcool, etanol ou metanol, que 737 

aumenta a solubilidade e a taxa constante de transferência de hidrogênio para o radical DPPH, 738 

como relatado por Oliveira (2015). Além disso, o mesmo autor afirma que em meios aquosos 739 

a solubilidade é bem menor e pode interferir na avaliação da capacidade antioxidante, 740 

tornando o radical DPPH pouco acessível para a reação com as amostras antioxidantes. 741 

Comparando os resultados obtidos com outras PANCs, Neves et al. (2019) em estudo 742 

da capacidade antioxidante de Jambu (Acmella oleracea) em extrato metanólico obteve 1658 743 

mMol TE 100g-1. Array et al. (2019) avaliaram a capacidade antioxidante de extratos de 744 

Açafrão, sendo os resultados expressos em porcentagem. Os autores observaram que o extrato 745 

etanólico exibiu atividade significativamente maior (80-90%), sendo seguido pelo extrato 746 

metanólico (58-85%). Além disso, o extrato aquoso apresentou menor atividade antioxidante, 747 

pelo fato de o alto teor de compostos fenólicos favorecer a afinidade por extratos etanólico e 748 

metanólico em comparação com a água.  749 

O estudo de Balbino (2019) observou a atividade antioxidante de folhas de Taioba 750 

(Xanthosoma sagittifolium) em extrato etanólico com diferentes concentrações, resultando em 751 

aumento de atividade antioxidante conforme o aumento da concentração. Além disso, o 752 

estudo ressaltou que a elevada atividade antioxidante se deve à alta quantidade de compostos 753 

fenólicos e flavonoides, e à alta concentração de vitamina C, carotenoides, licopeno e 754 

clorofila. 755 
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Em relação ao método FRAP, é importante ressaltar que se trata de um ensaio 756 

antioxidante de determinação do poder de redução do íon ferro. Dessa forma, baseia-se na 757 

produção do íon Fe2+ (forma ferrosa) a partir da redução do íon Fe3+ (forma férrica) presente 758 

no complexo 2,4,6-tripiridil-s-triazina (TPTZ).  Quando a reação ocorre, a coloração obtida 759 

pode ser utilizada para leitura da absorbância. Assim, quanto maior a absorbância, maior será 760 

o potencial antioxidante (Urrea-Victoria et al., 2016). 761 

Para o método FRAP, o maior valor de atividade antioxidante difere do obtido pelo 762 

método DPPH, isso porque o melhor resultado foi obtido com solvente único e não com 763 

mistura de solventes. O melhor resultado foi observado com solvente metanólico (5650.74 764 

µMol de FeSO4 100g-1), diferindo estatisticamente de todos os demais e sendo 127.10% 765 

melhor que o solvente aquoso (2488.20 µMol de FeSO4 100g-1). Entre as combinações de 766 

solventes, o melhor resultado foi observado com solvente hidroetanólico (4467.62 µMol de 767 

FeSO4 100g-1), sendo seguido pela mistura metanol/ácido acético (3696.58 µMol de FeSO4 768 

100g-1), os quais foram 32.87% e 9.94% melhores que a mistura metanol/água (3362.43 µMol 769 

de FeSO4 100g-1), respectivamente. 770 

Comparando-se com outras PANCs, o estudo de Rodrigues (2016), o qual avaliou a 771 

capacidade antioxidante de ora-pro-nobis (Pereskia aculeata Miller), obteve 6540 µMol 772 

FeSO4 100g-1, com utilização de solvente aquoso. Neves et al. (2019) em estudo de 773 

determinação de capacidade antioxidante de Jambu utilizando extrato metanólico, obteve 774 

4265 µMol FeSO4 100g-1.  Array et al. (2019), em estudo com Açafrão observaram que assim 775 

como na atividade de eliminação de radicais (DPPH), o maior poder antioxidante redutor 776 

férrico foi registrado com o extrato etanólico, seguido pelo extrato metanólico, sendo que a 777 

atividade do extrato aquoso foi significativamente menor.  778 

Assim como no método DPPH, o solvente utilizado para extração exerce grande 779 

influência na determinação da capacidade antioxidante, sendo observado que para a 780 
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determinação da capacidade antioxidante de folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, os 781 

solventes alcoólicos como metanol e etanol se sobressaem.  782 

 783 

4. CONCLUSÕES 784 

A folha de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, é rica em proteínas e fibra alimentar 785 

insolúvel. Além disso, possui quantidades significantes de magnésio, potássio e cálcio, sendo 786 

importantes para a melhoria de condições nutricionais tanto de macro quanto de 787 

micronutrientes. O processo de secagem das folhas teve influência nos parâmetros de cor, 788 

uma vez que a perda de água ocasionada pela secagem promoveu intensificação na cor verde 789 

da folha e aumento de luminosidade. As análises de compostos antinutricionais apresentaram 790 

ausência de compostos cianogênicos e pouca concentração de nitrato, embora tenham 791 

mostrado a presença de taninos. A folha apresentou conteúdo relevante de vitamina C. Além 792 

disso, no que diz respeito a compostos bioativos, a folha apresentou alta taxa de compostos 793 

fenólicos, bem como de atividade antioxidante por DPPH, sendo a mistura metanol/ácido 794 

acético a que se apresentou mais eficiente para a extração. Já para a atividade antioxidante 795 

pelo método FRAP, o solvente metanólico foi o mais eficiente. Dessa forma, a folha de 796 

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn possui propriedades relevantes que a possibilita ser 797 

aplicada na alimentação, contribuindo assim, para a soberania e segurança alimentar e 798 

nutricional das famílias brasileiras.  799 
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 33 

Este estudo avaliou a atividade antibacteriana das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) 34 
Gaertn utilizando diferentes extratos. Foram utilizadas duas técnicas microbiológicas 35 
diferentes, a difusão em disco e a macrodiluição. A técnica de difusão em disco mostrou que 36 
com a utilização dos solventes hidroetanólico, hidrometanólico e da mistura metanol/ácido 37 
acético, não houve inibição de crescimento das bactérias avaliadas. Mas para a mistura 38 
acetona/água/ácido acético houve atividade antibacteriana frente a todas as cepas avaliadas, 39 
porém a atividade não foi significativa, pois nenhuma delas demonstrou halo maior ou igual a 40 
9 mm. Em relação ao teste de macrodiluição para determinação das Concentrações Inibitórias 41 
Mínimas (CIM), observou-se que para o solvente hidroetanólico houve crescimento de todas 42 
as cepas avaliadas. Houve inibição do crescimento apenas de B. cereus com o solvente 43 
hidrometanólico, obtendo-se CIM de 455 e 650 mg mL-1 e com a mistura metanol/ácido 44 
acético de 450 mg mL-1. Em relação à mistura acetona/água/ácido acético, foi possível 45 
observar ausência de crescimento microbiano para as cepas E. coli e S. aureus com CIM de 46 
650 mg mL-1, e para a cepa de B. cereus de 455 e 650 mg mL-1. Para os tubos que não 47 
apresentaram turbidez, procedeu-se a determinação da Concentração Bactericida Mínima 48 
(CBM), a qual confirmou ausência de crescimento de B. cereus com todos os solventes e 49 
concentrações testadas. Já para E. coli e S. aureus houve crescimento intenso e leve, 50 
respectivamente, com a mistura acetona/água/ácido acético. Desse modo, as folhas de T. 51 
paniculatum apresentaram potencial como possíveis fontes de compostos antimicrobianos, 52 
sendo mais relevante para a inibição do crescimento de Bacillus cereus. 53 

 54 

Palavras-chave: Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, atividade antibacteriana, difusão em 55 

disco, macrodiluição, Concentração Inibitória Mínima, Concentração Bactericida Mínima. 56 

 57 
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ANTIMICROBIAN ACTIVITY STUDY OF TALINUM PANICULATUM (JACQ.) 59 

GAERTN(MAJOR GOMES) LEAVES USING DIFFERENT SOLVENTS 60 

 61 

TALINUM PANICULATUM (JACQ.) GAERTNANTIMICROBIAN ACTIVITY 62 

 63 

 64 

ABSTRACT 65 

 66 

This study evaluated the antibacterial activity of Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn leaves 67 
using different extracts. Two different microbiological techniques were used, disk diffusion 68 
and macrodilution. The disc diffusion technique showed that with the use of hydroethanolic, 69 
hydromethanolic solvents and the methanol/acetic acid mixture, there was no inhibition of 70 
growth of the evaluated bacteria. But for the acetone/water/acetic acid mixture there was 71 
antibacterial activity against all strains evaluated, but the activity was not significant, since 72 
none of them showed a halo greater than or equal to 9 mm. Regarding the macrodilution test 73 
to determine the minimum inhibitory concentrations, it was observed that for the 74 
hydroethanolic solvent there was growth of all strains evaluated. Growth of B. cereus was 75 
inhibited only with the hydromethanolic solvent obtaining MIC of 455 and 650 mg mL-1 and 76 
with the methanol/acetic acid mixture of 450 mg mL-1. Regarding the acetone/water/acetic 77 
acid mixture, it was possible to observe absence of microbial growth for E. coli and S. aureus 78 
strains with MIC of 650 mg mL-1, and for B. cereus strain of 455 and 650 mg mL-1. For tubes 79 
that did not show turbidity, CBM was determined, which confirmed absence of B. cereus 80 
growth with all solvents and concentrations tested. For E. coli and S. aureus there was intense 81 
and light growth, respectively, with the mixture water/acetone/acetic acid. Thus, T. 82 
paniculatum leaves presented potential as possible sources of antimicrobial compounds, being 83 
more relevant for the inhibition of Bacillus cereus growth. 84 
 85 

Keywords: Talinum paniculatum (Jacq.) GAERTN, antibacterial activity, disc diffusion, 86 

macrodilution, Minimum Inhibitory Concentration, Minimum Bactericidal Concentration. 87 

88 
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1. INTRODUÇÃO 89 

Plantas alimentícias não convencionais (PANCs) são plantas caracterizadas por 90 

serem nativas ou exóticas, espontâneas ou cultivadas, e que possuem uma ou mais partes 91 

comestíveis. Essas plantas são pouco conhecidas e utilizadas pela sociedade, embora tenham 92 

grande potencial de utilização tanto na alimentação, como em fins terapêuticos (Leal et al., 93 

2018; Liberato et al., 2019; Paschoal et al., 2016). 94 

Dentre as diversas plantas consideradas como PANCs, atenção especial deve ser 95 

dada a Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, uma planta conhecida popularmente no Brasil 96 

como major-gomes, erva-gorda e língua-de-vaca, entre outros. A planta é originária da 97 

América tropical e pertence à família Talinacea. Em relação a sua morfologia, a planta pode 98 

chegar até 1 metro de altura, suas folhas são opostas, pecioladas, carnudas, suculentas, com 99 

bordas lisas, e possui flores pequenas de cor rosa com 4 a 6 pétalas. Tanto as folhas quanto o 100 

caule de T. paniculatum são geralmente usados na alimentação (Reis et al., 2015). 101 

Além do consumo na alimentação, folhas e raízes de T. paniculatum são utilizadas na 102 

medicina popular para o tratamento de úlceras, feridas e infecções de pele, bem como para 103 

distúrbios gastrointestinais e do baço, diarreia e doenças pulmonares. Tal utilização se 104 

justifica pelo fato de as folhas da planta serem ricas em compostos bioativos como 105 

flavonóides, saponinas, taninos, esteroides e triterpenos, favorecendo sua atividade 106 

antidiarreica e anti-inflamatória. Entretanto, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas 107 

atualmente com o intuito de avaliar sua atividade antibacteriana, que ainda não é consolidada 108 

(Gamage et al., 2017). 109 

Segundo o Ministério da Saúde, entre os anos 2000 a 2017 foram notificados mais de 110 

12 mil casos de doenças veiculadas por alimentos no Brasil, sendo que apenas 2.593 tiveram a 111 

confirmação do agente etiológico, dos quais 92,2% eram de origem bacteriana. As principias 112 

bactérias envolvidas em surtos de doenças veiculadas por alimentos são divididas em grupos. 113 
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As infecciosas mais importantes são Salmonella, Campylobacter e E. coli, as principais 114 

intoxicantes são Bacillus cereus, Staphylococcus aureus e Clostridium botulinum (Brasil, 115 

2018). 116 

A bactéria Escherichia coli, que pertence ao gênero Escherichia e é de extremo 117 

interesse devido à sua relação com doenças entéricas. E. coli é uma bactéria gram-negativa e 118 

habita o intestino sem causar doenças. Porém, algumas estirpes apresentam patogenicidade, 119 

sendo as responsáveis por causar toxi-infecções (Drumond et al., 2018).  120 

O gênero Salmonella também pertence à classe das bactérias gram-negativas e é da 121 

família Enterobacteriaceae. Esse gênero é divido em duas espécies, Salmonella bongori e 122 

Salmonella enterica, sendo que a espécie Salmonella enterica inclui mais de 2600 sorovares. 123 

A subespécie Salmonella enterica subsp. Typhimurium é uma das espécies mais patogênicas 124 

e é conhecida por ser uma das principais causadoras de infecções em seres humanos, de modo 125 

que está relacionada com maior prevalência em casos de septicemia e infecções localizadas 126 

(Brasil, 2011; Faganello, 2018; Jajere, 2019).  127 

Bacillus cereus é uma bactéria gram-positiva também responsável por causar 128 

intoxicação alimentar, principalmente, quando não há correta cocção e conservação dos 129 

alimentos, isto é, os alimentos devem ser aquecidos a temperaturas suficientes para que sejam 130 

destruídas as formas vegetativas e mantidos sob refrigeração para evitar a germinação dos 131 

esporos. Essa bactéria produz duas enterotoxinas denominadas enterotoxinas emética e 132 

diarreica. Staphylococcus aureus também é uma bactéria gram-positiva que é comensal da 133 

pele e membranas das mucosas do ser humano. Porém, possui elevada virulência e é causador 134 

de gastroenterites por conta da sua produção de enterotoxinas (Barbosa, 2019). 135 

Dessa forma, muitos micro-organismos são causadores de doenças, o que requer a 136 

busca de compostos antimicrobianos de forma a inibir a atuação desses microrganismos e, 137 

consequentemente, a contaminação que eles causam. No caso de plantas, alguns métodos 138 
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utilizados para a avaliação de substâncias antimicrobianas são a difusão em ágar e a 139 

macrodiluição, que possibilita inferir qual a quantidade mínima do composto é capaz de inibir 140 

o crescimento do microrganismo, isto é, a Concentração Inibitória Mínima (CIM) (Bona et al., 141 

2014; Wermuth, 2015).  142 

Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antibacteriana de 143 

extratos da folha de Talinum paniculatum frente à Escherichia coli, Salmonella enterica 144 

subsp. Typhimurium, Staphylococcus aureus e Bacillus cereus através da técnica de difusão 145 

em disco e da determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e da concentração 146 

Bactericida Mínima (CBM) pelo método de macrodiluição. 147 

 148 

2. MATERIAL E MÉTODOS 149 

As análises deste estudo foram realizadas no Laboratório de Controle Higiênico-150 

Sanitário de Alimentos (LCHSA) da Faculdade de Nutrição, da Universidade Federal de 151 

Goiás, em Goiânia-GO. 152 

 153 

2.1.Preparação dos extratos 154 

Com base nos resultados apresentados anteriormente (Capítulo II), foram preparados 155 

extratos com quatro combinações diferentes de solventes, sendo eles: Etanol + água (EA); 156 

Metanol + água (MA); Metanol + ácido acético (Mac) e Ácido acético + água + acetona 157 

(AAA). As proporções utilizadas de solventes para os extratos EA e MA foram de 70% e 30%, 158 

enquanto, Mac foi de 99,5% e 0,5% e o AAA, de 70%, 28% e 2% (Michiels et al., 2012). 159 

Inicialmente, pesou-se 25 gramas de amostra seca e triturada em moedor de grãos e 160 

especiarias elétrico (Bistro-Blade, Bodum, Dinamarca), transferiu-se para um becker, 161 

previamente envolvido com papel alumínio para evitar contato da amostra com a luz, e após, 162 

acrescentou-se 250 mL de solvente. O becker foi agitado por 1h em agitador magnético (TE-163 
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089, Tecnal, Piracicaba, São Paulo), em seguida, filtrado com papel filtro em balão 164 

volumétrico de 250 mL. Em seguida, o extrato foi completado com solvente até o volume do 165 

balão, e encaminhado à rotaevaporação para retirada do solvente e separação do extrato, 166 

utilizando um evaporador rotativo à vácuo por aproximadamente 2 horas a 40 ºC (TE-211 167 

Evaporador Rotativo, Tecnal, Piracicaba-SP), conforme apresentado na Figura 1. A partir do 168 

extrato concentrado, foram realizadas diluições em água destilada estéril, para obtenção das 169 

seguintes concentrações: 650; 455; 318,5; 223 e 156 mg mL-1. Os extratos foram armazenados 170 

em frascos âmbar estéreis, e acondicionados a temperatura de 4 ºC até o momento das 171 

análises. 172 

 173 

 174 

 175 

 176 

 177 

 178 

 179 

 180 

 181 

Figura 1. Extrato das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn sendo rotaevaporado. 182 

 183 

2.2.Preparação das cepas 184 

Para os testes de efeito antibacteriano das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) 185 

Gaertn, foram utilizadas quatro diferentes bactérias: Bacillus cereus (ATCC 11778), 186 

Escherichia coli (ATCC 25922), Staphylococcus aureus subsp. aureus (ATCC 25923) e 187 

Salmonella enterica subsp. enterica sorovar Typhimurium (ATCC 14028).  188 
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Conforme preconizado pela Clinical and Laboratory Standards Institute-NCCLS 189 

(2003) com modificações, inicialmente, as cepas ATCC foram colocadas em tubos com caldo 190 

BHI (Brain Heart Infusion Broth, Himedia) por 24 horas a 36 ºC. Após esse período, visando 191 

o isolamento bacteriano de cada cepa, realizou-se o procedimento de estrias múltiplas, 192 

utilizando placas com os meios de cultura específicos para cada tipo de bactéria: Bacillus 193 

cereus (MYP Agar Base, Acumedia); Escherichia coli (E.M.B. Levine Agar, Kasvi); 194 

Staphylococcus aureus (Baird Parker Agar Base, Kasvi) e Salmonella enterica subsp. 195 

Typhimurium (Agar XLD, Kasvi). Incubou-se por 24 horas a 36 ºC. Posterior à incubação, foi 196 

extraída uma colônia de cada placa, e realizada a semeadura em placas com ágar Mueller 197 

Hinton (Kasvi) a 36 ºC por 24 horas. A partir de cada cultivo, foram realizadas suspensões 198 

com 5 mL de água salina estéril 0,9%, até atingir a turbidez equivalente à solução padrão 0,5 199 

da escala de MacFarland (NCCLS, 2003). 200 

 201 

2.3.Testes antibacterianos 202 

Para a avaliação antibacteriana, foram utilizadas duas técnicas microbiológicas 203 

diferentes, a difusão em disco e a macrodiluição, descritas pela NCCLS (2003), com 204 

modificações. 205 

 206 

2.3.1. Teste de difusão em disco  207 

Nessa técnica, foram semeados 100 µL de cada suspensão bacteriana em placas 208 

contendo ágar Mueller Hinton (Kasvi). Em seguida, com auxílio de uma pinça estéril, foram 209 

inseridos sobre a superfície do meio inoculado, cinco discos de papel filtro estéreis de 6 mm 210 

de diâmetro, contendo cada, 10 µL de extratos nas concentrações de 650; 455; 318,5; 223 e 211 

156 mg mL-1, respectivamente. Para controle positivo, foi utilizado um disco com 10 µL de 212 

solução de iodo 2% (ADV Farma), e para controle negativo, um disco com 10 µL de água 213 
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destilada estéril, totalizando sete discos por placa. As placas foram incubadas a 36 ºC por 24 214 

horas, com exceção das placas de Bacillus cereus, que foram acondicionadas a 30 ºC (NCCLS, 215 

2003).  216 

A interpretação dos resultados foi realizada a partir da medição do diâmetro dos 217 

halos, em mm, formados ao redor dos discos que contêm os extratos, verificando assim, a 218 

zona de inibição. Para o resultado final, considerou-se a média das três medidas (triplicata) e, 219 

como resultado positivo, halo maior ou igual a 9 mm (Smânia et al., 1995). Todas as análises 220 

foram feitas em triplicata, considerando cada tipo de solvente e suas concentrações. 221 

 222 

2.3.2. Teste de macrodiluição 223 

Para o teste de macrodiluição, foram utilizados tubos de ensaio contendo 5 mL de 224 

caldo Tryptone Soya Broth (TSB, OXOID), onde foram acrescentados 100 µL da suspensão 225 

bacteriana, e 100 µL de extrato, nas suas respectivas concentrações, 650; 455; 318,5; 223 e 226 

156 mg/mL. Para controle positivo, foi utilizado um tubo com caldo TSB, inoculado com 100 227 

µL de suspenção bacteriana, sem extrato. Para o controle negativo, utilizou-se apenas um tubo 228 

contendo caldo TSB, totalizando sete tubos por suspensão bacteriana. Os tubos foram 229 

incubados a 36 ºC por 24 horas, com exceção dos tubos de Bacillus cereus, que foram 230 

acondicionadas a 30 ºC (NCCLS, 2003). As análises foram feitas em triplicata, considerando 231 

cada tipo de solvente e suas concentrações. 232 

Para a determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM), foi avaliada a menor 233 

concentração do extrato onde houve inibição do crescimento bacteriano, observada 234 

macroscopicamente, por meio da turvação dos tubos. As bactérias que não apresentaram 235 

turbidez em dois, dos três tubos de caldo TSB, foram consideradas sensíveis aos extratos 236 

(NCCLS, 2003).  237 
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A Concentração Bactericida Mínima (CBM) foi determinada conforme metodologia 238 

descrita por Mostafa et al. (2018), com modificações. Realizou-se, em duplicata, a semeadura 239 

em ágar nutriente (Himedia) dos tubos que não apresentaram turbidez (com o auxílio de uma 240 

alça calibrada estéril). As placas foram incubadas a 36 ºC por 24 horas, com exceção do 241 

Bacillus cereus, que foi a 30 ºC. O não crescimento de bactérias nas placas indica um feito 242 

bactericida do extrato sobre a bactéria em teste. Os resultados foram expressos como 1 – 243 

ausência de crescimento, 3 – crescimento leve, 6 – crescimento moderado e 9 – crescimento 244 

intenso. 245 

 246 

2.4.Análise estatística 247 

Os dados experimentais foram verificados estatisticamente por ANOVA. A 248 

significância das diferenças entre tratamentos foi determinada com o teste de Tukey (p≤0,05). 249 

Os cálculos foram realizados utilizando Statistica 7 (StatSoft Inc., Tulsa, EUA) e SPSS 250 

Statistics, versão 20 (Statistical Package for the Social Science). 251 

 252 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 253 

 254 
3.1.Atividade antibacteriana pela técnica de difusão em disco 255 

 256 
Os resultados obtidos da atividade antibacteriana da folha de Talinum paniculatum 257 

(Jacq.) Gaertn pela técnica de difusão em disco são apresentados na Tabela 1.  258 

 259 

 260 

 261 



82 
 

Tabela 1. Atividade antibacteriana (em mm) de extratos das folhas de Talinum paniculatum 262 

(Jacq.) Gaertn pela técnica de difusão em disco frente as cepas ATCC. 263 

Extrato 
Concentração 

(mg mL-1) 
Bacillus 
cereus 

E. coli S. aureus 
Salmonella  

Typhimurium 

Etanol + 
água 
(EA) 

650 0 0 0 0 
455 0 0 0 0 

318,5 0 0 0 0 
223 0 0 0 0 
156 0 0 0 0 

Iodo 2% (+) 9 ± 0 8 ± 0 9 ± 0 8 ± 0 
Água estéril (-) 0 0 0 0 

Metanol + 
água 
(MA) 

650 0 0 0 0 
455 0 0 0 0 

318,5 0 0 0 0 
223 0 0 0 0 
156 0 0 0 0 

Iodo 2% (+) 10 ± 0 8 ± 0 9 ± 0 8 ± 0 
Água estéril (-) 0 0 0 0 

Metanol + 
Ácido 
acético 
(Mac) 

650 0 0 0 0 
455 0 0 0 0 

318,5 0 0 0 0 
223 0 0 0 0 
156 0 0 0 0 

Iodo 2% (+) 9 ± 0 9 ± 0 9 ± 0 9 ± 0 
Água estéril (-) 0 0 0 0 

Acetona + 
Água + 
Ácido 
acético 
(AAA) 

650 2 ± 0,7a 1,3 ± 0,4a 0 0,3 ± 0,4a 
455 0,8 ± 0,8a 0 0,7 ± 0,9a 0 

318,5 0,7 ± 0,9a 0 0 0 
223 0,3 ± 0,4a 0 0 0 
156 0 0 0 0 

Iodo 2% (+) 9 ± 0 9 ± 0 8 ± 0 8 ± 0 
Água estéril (-) 0 0 0 0 

* Média do diâmetro dos halos de inibição ± desvio padrão (mm); (0): ausência de halo de 264 
inibição. Diferentes letras na mesma coluna indicam diferenças significativas (p<0.05) 265 
medidas pelo teste de Tukey HSD. 266 
 267 
 268 

Os resultados encontrados apontam que não houve atividade antibacteriana frente a 269 

nenhuma das cepas avaliadas em nenhuma das concentrações testadas quando se utilizou os 270 

solventes hidroetanólico, hidrometanólico e a mistura metanol/ácido acético. Para esses 271 

solventes, houve halo somente para o controle positivo. As Figuras 2, 3, 4 e 5 apresentam 272 

visualmente os resultados da atividade antibacteriana da folha de Talinum paniculatum (Jacq.) 273 

Gaertn pela técnica de difusão em disco. 274 
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O solvente constituído por acetona/água/ácido acético se sobressaiu em relação aos 275 

demais solventes, visto que houve atividade antibacteriana frente a todas as cepas testadas, 276 

porém a atividade antibacteriana foi considerada não significante, pois nenhuma delas 277 

demonstrou halo maior ou igual a 9 mm, como explicitado na metodologia. 278 

Dessa forma, as maiores atividades observadas foram na concentração de 650 279 

mg.mL-1 frente a B. cereus (2,0 ± 0,7 mm) (Figura 2) e E. coli (1,3 ± 0,4 mm) (Figura 3), que 280 

também não apresentaram diferença estatística significativa entre si, porém não foram 281 

consideradas resultado positivo, por não apresentarem halo maior ou igual a 9 mm. 282 

 283 

 284 

 285 

 286 

 287 

 288 

 289 

 290 

 291 

 292 

 293 

Figura 2. Técnica de difusão em disco frente à B. cereus. Solventes: (A) EA; (B) MA; (C) 294 

MAc; (D) AAA. 295 

 296 

 297 

 298 

 299 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 



84 
 

 300 

 301 

 302 

 303 

 304 

 305 

 306 

 307 

 308 

 309 

 310 

Figura 3. Técnica de difusão em disco frente à E. coli. Solventes: (A) EA; (B) MA; (C) MAc; 311 

(D) AAA. 312 

 313 
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 316 

 317 

 318 

 319 

 320 

 321 

 322 

Figura 4. Técnica de difusão em disco frente à S. aureus. Solventes: (A) EA; (B) MA; (C) 323 

MAc; (D) AAA. 324 
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 325 

 326 

 327 

 328 

 329 

 330 

 331 

 332 

 333 

 334 

Figura 5. Técnica de difusão em disco frente à S. entérica. Solventes: (A) EA; (B) MA; (C) 335 

MAc; (D) AAA. 336 

As bactérias utilizadas para este estudo são bactérias patogênicas que, comumente, 337 

estão relacionadas a casos de toxi-infecção alimentar. E, por esse motivo, foram selecionadas 338 

com base na sua importância para a saúde pública. Um dos principais problemas de saúde 339 

pública são as doenças veiculadas por alimentos, principalmente aquelas causadas pelo 340 

consumo de alimentos contaminados com microrganismos patogênicos, principalmente 341 

bactérias. Tais bactérias podem causar diarreia, dores abdominais e até casos de óbito, o que 342 

justifica a busca por compostos antimicrobianos, uma vez que estes são substâncias que agem 343 

sobre esses micro-organismos inibindo o seu crescimento ou causando a sua destruição 344 

(Bernardes et al., 2018; Guimarães et al., 2010).  345 

Ainda sobre as bactérias utilizadas no presente estudo, é importante ressaltar que E. 346 

coli e S. entérica são bactérias gram-negativas, enquanto B. cereus e S. aureus são bactérias 347 

gram-positivas (Tortora et al., 2017). Apesar dos resultados obtidos não serem considerados 348 

positivos por não apresentarem diâmetro de halo significativo, nota-se que a cepa de B. cereus, 349 
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uma bactéria gram-positiva, foi a mais susceptível à ação antimicrobiana dos extratos de 350 

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn.  351 

Bactérias gram-positivas são mais susceptíveis à ação de antimicrobianos do que 352 

bactérias gram-negativas. Isso acontece pelo fato de que as bactérias gram-negativas possuem 353 

parede celular mais complexa, possuindo maior quantidade de aminoácidos e de lipídeos 354 

(Tortora et al., 2017) e, dessa forma, os antimicrobianos têm maior dificuldade em cruzar 355 

efetivamente esta barreira lipídica (Guimarães et al., 2010).  356 

No entanto, a maior susceptibilidade de gram-positivas não é observada com a cepa 357 

de S. aureus. Isso porque S. aureus é notadamente considerada na literatura uma bactéria 358 

gram-positiva resistente à ação de antimicrobianos, pelo fato de possuir mecanismos de 359 

resistência mediados por enzimas (Costa e Silva Junior, 2017; Loureiro et al., 2016).  360 

Um ponto importante a ser observado é o tipo de solvente utilizado na extração. 361 

Como relatado por Miranda et al. (2015), a maior parte das substâncias presentes em plantas 362 

que possuem ação contra microrganismos são compostos aromáticos ou orgânicos saturados, 363 

que são mais frequentemente obtidos através de extração inicial com etanol ou metanol.  364 

Em estudo da atividade antimicrobiana de Talinum paniculatum, Reis et al. (2015) 365 

obtiveram melhores resultados de atividade contra Bacillus cereus (27 mm) e Bacillus 366 

subtillis (24 mm) utilizando solvente hidroetanólico obtido por percolação simples. Em 367 

relação a outras PANCs, no estudo de Balbino (2019), o extrato etanólico liofilizado das 368 

folhas de Taioba (Xanthosoma sagittifolium) não mostrou atividade antibacteriana contra S. 369 

aureus, E. coli e P. aeruginosa. Um estudo da atividade antibacteriana de Ora-pro-Nobis 370 

(Pereskia aculeata Miller) somente obteve atividade antibacteriana contra Staphylococcus 371 

aureus com a utilização de éter de petróleo por rotaevaporação (Vargas, 2017).  372 

Já o estudo de Garcia et al. (2019), o qual avaliou o extrato hidroetanólico liofilizado 373 

de Pereskia aculeata (Ora-pro-Nobis), observou maior eficiência contra bactérias Gram-374 
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positivas do que contra bactérias Gram-negativas, sendo os melhores resultados obtidos frente 375 

à Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes e Staphylococcus aureus resistente à 376 

meticilina. Os resultados do estudo supracitado assemelham-se ao presente estudo, uma vez 377 

que a cepa de B. cereus, uma bactéria gram-positiva, foi a mais susceptível à ação 378 

antimicrobiana dos extratos de Talinum paniculatum.  379 

  380 

3.2.Atividade antibacteriana pela técnica de macrodiluição 381 

Visualiza-se na Tabela 2 os resultados da atividade antibacteriana de extratos das 382 

folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn pela técnica de macrodiluição em caldo frente 383 

às cepas ATCC para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM). 384 

Tabela 2. Atividade antibacteriana de extratos das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) 385 

Gaertn pela técnica de macrodiluição em caldo frente às cepas ATCC para determinação da 386 

Concentração Inibitória Mínima (CIM). 387 

Extrato 
Concentração 

(mg mL-1) 
Bacillus 
cereus 

E. coli S. aureus 

S. enterica 
subsp. enterica 

sorovar 
Typhimurium 

Etanol + 
água 
(EA) 

650 C C C C 
455 C C C C 

318,5 C C C C 
223 C C C C 
156 C C C C 
+ C C C C 
- AC AC AC AC 

Metanol + 
água 
(MA) 

650 AC C C C 
455 AC C C C 

318,5 C C C C 
223 C C C C 
156 C C C C 
+ C C C C 
- AC AC AC AC 

Metanol + 
Ácido 
acético 
(Mac) 

650 C C C C 
455 AC C C C 

318,5 C C C C 
223 C C C C 
156 C C C C 
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+ C C C C 
- AC AC AC AC 

Acetona + 
Água + 
Ácido 
acético 
(AAA) 

650 AC AC AC C 
455 AC C C C 

318,5 C C C C 
223 C C C C 
156 C C C C 
+ C C C C 
- AC AC AC AC 

C: Crescimento bacteriano; AC: ausência de crescimento; (+): controle positivo; (-): controle 388 

negativo. 389 

 390 

Pode-se observar que para o solvente hidroetanólico, houve crescimento bacteriano 391 

de todas as cepas avaliadas em todas as concentrações testadas (Figuras 6, 7, 8 e 9). Já para o 392 

solvente hidrometanólico, também houve crescimento bacteriano de todas as cepas avaliadas, 393 

exceto para a cepa de B. cereus, nas concentrações de 455 e 650 mg mL-1. 394 

Para a mistura metanol/ácido acético só foi observada ausência de crescimento 395 

microbiano para a cepa de B. cereus (Figura 6) na concentração de 450 mg mL-1. No entanto, 396 

houve crescimento na concentração de 650 mg mL-1 para a mesma cepa. Já para a mistura 397 

acetona/água/ácido acético, é possível observar ausência de crescimento microbiano para as 398 

cepas E. coli (Figura 7) e S. aureus (Figura 8) na concentração de 650 mg mL-1, e para a cepa 399 

de B. cereus nas concentrações de 455 e 650 mg mL-1.  400 

Segundo Ferreira (2017), pode-se avaliar a atividade antimicrobiana a partir da 401 

determinação da menor quantidade de agente capaz de inibir o crescimento de um 402 

microrganismo, fenômeno que se nomeia concentração inibitória mínima (CIM). Dessa forma, 403 

é possível observar que, de modo geral, a Concentração Inibitória Mínima (CIM) de extratos 404 

das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, para que não haja crescimento microbiano, 405 

é de 455 mg mL-1 para B. cereus e 650 mg mL-1 para as demais cepas, sendo o extrato obtido 406 

por mistura de acetona/água/ácido acético. 407 
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Os resultados obtidos neste teste confirmam os observados no teste anterior, que 408 

mostram que a cepa de B. cereus é mais susceptível à ação antimicrobiana dos extratos de 409 

Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Os altos valores de CIM obtidos assemelham-se aos 410 

encontrados em outro estudo com planta alimentícia não convencional realizado por Wermuth 411 

(2015), em que foi avaliada a atividade antibacteriana de extratos de folhas de Jambeiro 412 

vermelho (Syzygium malaccense) obtidos por rotaevaporação, em que foram necessários 413 

valores maiores que 100 mg mL-1 para inibição de S. aureus, E. coli e S. enterica Enteretides 414 

e maiores que 200 mg mL-1 para Listeria monocytogenes utilizando hexano e clorofórmio 415 

como solventes. 416 

A utilização de dois ou mais compostos também é citada na literatura, como é o caso 417 

do estudo com Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn, em que Reis et al. (2015) obtiveram CIM 418 

de 500 μg mL-1 frente a S. aureus e 250 μg mL-1 frente a S. marcescens utilizando extrato 419 

hidroalcoólico obtido por percolação simples. Contudo, neste mesmo estudo, os extratos 420 

hidroalcoólicos não tiveram atividade inibitória frente a B. cereus, E. coli e S. typhimurium.  421 

Além da utilização de extrato polar, Reis et al. (2015) utilizaram frações de extrato 422 

percolado com hexano e acetato de etila, os quais resultaram em melhores valores de CIM, 423 

obtendo-se inibição de B. cereus com 250 μg mL-1 de fração com hexano e 500 μg mL-1 de 424 

fração com acetato de etila. A inibição de S. aureus ocorreu com 250 μg mL-1 de ambas 425 

frações e a inibição de E. coli foi observada com 500 μg mL-1 de fração com hexano e 31,2 μg 426 

mL-1 de fração com acetato de etila.  427 

A explicação para esse fato, segundo os autores, é que a folha de Talinum 428 

paniculatum possui fitosteróis como campesterol, β-sitosterol e estigmasterol. Esses 429 

compostos possuem fraca afinidade com solventes polares, como é o caso de etanol, metanol, 430 

acetona e água. No entanto, podem ser extraídos mais eficientemente quando utilizados 431 

solventes não polares, como hexano e acetato de etila. Com isso, a utilização de compostos 432 
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não polares permite a ativação de mecanismos que atuam na membrana celular dos micro-433 

organismos, levando ao acúmulo de substâncias tóxicas e prejudicando o metabolismo celular 434 

(Reis et al., 2015).  435 

 436 

 437 

 438 

 439 

 440 

 441 

 442 

 443 

 444 

Figura 6. Técnica de macrodiluição em caldo frente à B. cereus para determinação da 445 

Concentração Inibitória Mínima (CIM). Solventes: (A) EA; (B) MA; (C) MAc; (D) AAA. 446 

 447 

 448 

 449 

 450 

 451 

 452 

 453 

 454 

 455 

Figura 7. Técnica de macrodiluição em caldo frente à E. coli para determinação da 456 

Concentração Inibitória Mínima (CIM). Solventes: (A) EA; (B) MA; (C) MAc; (D) AAA. 457 
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 458 

 459 

 460 

 461 

 462 

 463 

 464 

 465 

 466 

 467 

Figura 8. Técnica de macrodiluição em caldo frente à S. aureus para determinação da 468 

Concentração Inibitória Mínima (CIM). Solventes: (A) EA; (B) MA; (C) MAc; (D) AAA. 469 

 470 

 471 

 472 

 473 

 474 

 475 

 476 

 477 

 478 

Figura 9. Técnica de macrodiluição em caldo frente à S. entérica para determinação da 479 

Concentração Inibitória Mínima (CIM). Solventes: (A) EA; (B) MA; (C) MAc; (D) AAA. 480 
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Após a determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM), procedeu-se a 482 

determinação da Concentração Bactericida Mínima (CBM) nos tubos que não apresentaram 483 

turbidez na CIM. Os resultados de confirmação da atividade antibacteriana de extratos das 484 

folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn para determinação da Concentração Bactericida 485 

Mínima (CBM) foram apresentados na Tabela 3. 486 

 487 

Tabela 3. Teste de confirmação para determinação da Concentração Bactericida Mínima 488 

(CBM) das folhas de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 489 

 490 

Extrato 
Concentração 

(mg mL-1) 
Bacillus 
cereus 

E. coli S. aureus 

S. enterica 
subsp. 

enterica 
sorovar 

Typhimurium 

Metanol + 
Água (MA) 

650 1 - - - 

455 1 - - - 

Metanol + 
Ácido 
acético 
(MAc) 

650 - - - - 

455 1 - - - 

Acetona + 
Água + 
Ácido 
acético 
(AAA) 

650 1 9 3 - 

455 9 - - - 

(-): Não se aplica; 1: ausência de crescimento; 3: crescimento leve; 6: crescimento moderado; 491 
9: crescimento intenso. 492 
 493 

A determinação da CBM frente a Bacillus cereus foi realizada para a mistura 494 

metanol/água como solvente, em que se observou que não houve crescimento nas 495 

concentrações de 650 (Figura 10) e 455 mg mL-1 (Figura 11). O mesmo resultado foi 496 
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alcançado com a utilização da mistura metanol/ácido acético frente à mesma bactéria na 497 

concentração de 455 mg mL-1 (Figura 12).  498 

Dessa forma, os resultados de CBM confirmam os resultados de CIM obtidos no 499 

teste anterior, demonstrando ausência de crescimento da bactéria nas concentrações 500 

supracitadas dos solventes avaliados. 501 

 502 

 503 

 504 

 505 

 506 

 507 

 508 

 509 

Figura 10. Teste de confirmação para determinação da Concentração Bactericida Mínima 510 

(CBM) frente à B. cereus. Solvente: MA. Concentração 650 mg mL-1. (A) 1º tubo; (B) 2º 511 

tubo; (C) 3º tubo. 512 

 513 

 514 

 515 

 516 

 517 

 518 

Figura 11. Teste de confirmação para determinação da Concentração Bactericida Mínima 519 

(CBM) frente à B. cereus. Solvente: MA. Concentração 455 mg mL-1. (A) 1º tubo; (B) 2º 520 

tubo.  521 
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 522 

 523 

Figura 12. Teste de confirmação para determinação da Concentração Bactericida Mínima 524 

(CBM) frente à B. cereus. Solvente: MAc. Concentração 455 mg mL-1. (A) 1º tubo; (B) 2º 525 

tubo; (C) 3º tubo. 526 

 527 

Em relação à mistura acetona/água/ácido acético, foi realizado o teste de CBM frente 528 

à B. cereus, E. coli e S. aureus. Para B. cereus, houve crescimento intenso na concentração de 529 

455 mg mL-1 (Figura 13); no entanto, não houve crescimento na concentração de 650 mg mL-530 

1 (Figura 14), demonstrando que a concentração de 650 mg mL-1 inibe o crescimento total da 531 

bactéria.  532 

 533 

 534 

 535 

 536 

 537 

 538 

 539 

Figura 13. Teste de confirmação para determinação da Concentração Bactericida Mínima 540 

(CBM) frente à B. cereus. Solvente: AAA. Concentração 455 mg mL-1. (A) 1º tubo; (B) 2º 541 

tubo.  542 
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 543 

 544 

Figura 14. Teste de confirmação para determinação da Concentração Bactericida Mínima 545 

(CBM) frente à B. cereus. Solvente: AAA. Concentração 650 mg mL-1. (A) 1º tubo; (B) 2º 546 

tubo; (C) 3º tubo. 547 

 548 

Ainda em relação à mistura água/acetona/ácido acético, para a cepa de E. coli houve 549 

crescimento intenso (Figura 15) e para S. aureus houve crescimento leve (Figura 16), ambas 550 

na concentração de 650 m mL-1, contradizendo os resultados obtidos na determinação de 551 

CIM. 552 

 553 

 554 

 555 

 556 

 557 

 558 

Figura 15. Teste de confirmação para determinação da Concentração Bactericida Mínima 559 

(CBM) frente à E. coli. Solvente: AAA. Concentração 650 mg mL-1. (A) 1º tubo; (B) 2º tubo. 560 
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 562 

 563 

Figura 16. Teste de confirmação para determinação da Concentração Bactericida Mínima 564 

(CBM) frente à S. aureus. Solvente: AAA. Concentração 650 mg mL-1. (A) 1º tubo; (B) 2º 565 

tubo; (C) 3º tubo. 566 

 567 

O estudo de Garcia et al. (2019) avaliou a atividade antibacteriana de extrato 568 

hidroetanólico liofilizado de Ora-pro-Nobis sobre cepas de bactérias gram-positivas e 569 

negativas. Os resultados obtidos mostraram CBM maior que 20 mg mL-1 para todas as cepas 570 

avaliadas, sendo que para Morganella morganii e Pseudomonas aeruginosa a CBM obtida 571 

(>20) foi igual a obtida com o antibiótico ampicilina.  572 

Bona et al. (2014) em estudo com extratos aquosos e etanólicos de Psidium guajava 573 

(Goiaba), Myrciaria cauliflora (Jabuticaba) e Syzygium cumini (Jambolão) obtidos por 574 

rotaevaporação, observaram atividade bactericida principalmente para bactérias gram-575 

negativas. Em relação a Syzygium cumini (Jambolão), que é considerada uma planta 576 

alimentícia não convencional, os resultados obtidos foram CBM de 0,78 mg mL-1 contra E. 577 

coli e 6,25 mg mL-1 contra K. pneumoniae e Salmonella Typhimurium utilizando extrato 578 

etanólico. Já para extrato aquoso, obteve-se CBM igual a 3,13 mg mL-1 frente a E. coli e 579 

Salmonella Typhimurium, e 6,25 mg mL-1 frente a K. pneumoniae. 580 
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B
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O estudo de Vicente (2017) avaliou a atividade antibacteriana de diferentes extratos 581 

de Pereskia grandifolia (Ora-pro-Nobis) obtidos por refluxo sobre cepas de Staphylococcus 582 

aureus e Pseudomonas aeruginosa. Os resultados obtidos mostraram CBM maior que 2,5% 583 

para extrato aquoso frente a S. aureus e P. aeruginosa. Já para o extrato etanólico, a CBM 584 

obtida foi de 1,25% frente a S. aureus e 0,63% frente a P. aeruginosa.  585 

A atividade antimicrobiana da planta Tradescantia pallida Munt (Taboquinha Roxa) 586 

em extrato hidroalcoólico obtido por roteevaporação foi avaliada no estudo de Silva et al. 587 

(2015), em que obtiveram CBM de 41 mg mL-1 frente a E. coli, S. aureus e P. mirabillis, de 588 

20 mg mL-1 frente a S. mutans, e de 10 mg mL-1 frente a K. pneumoniae e E. faecalis. Dessa 589 

forma, os estudos apresentados ressaltam que as plantas alimentícias não convencionais 590 

apresentam um grande potencial ainda não elucidado e aproveitado devidamente.  591 

 592 

4. CONCLUSÕES 593 

De acordo com os resultados obtidos experimentalmente, a análise da atividade 594 

antibacteriana da folha de Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn por difusão em disco, bem 595 

como a análise da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Mínima 596 

(CBM) mostraram que houve inibição de crescimento bacteriano, sendo mais relevante para a 597 

inibição do crescimento de Bacillus cereus, o que se apresenta como um grande potencial da 598 

folha de Talinum paniculatum, uma vez que essa bactéria é potencialmente causadora de 599 

intoxicações alimentares.   600 

 601 
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The title of the paper should unambiguously reflect its contents. Where the title exceeds 70 

characters a suggestion for an abbreviated running title should be given.  

Subdivision - numbered sections  

Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be 

numbered 1.1 (then 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (the abstract is not included in section 

numbering). Use this numbering also for internal cross-referencing: do not just refer to 'the 

text'. Any subsection may be given a brief heading. Each heading should appear on its own 

separate line.  

Essential title page information  

• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid 

abbreviations and formulae where possible. 

• Author names and affiliations. Please clearly indicate the given name(s) and family name(s) 

of each author and check that all names are accurately spelled. Present the authors' affiliation 

addresses (where the actual work was done) below the names. Indicate all affiliations with a 

lowercase superscript letter immediately after the author's name and in front of the 

appropriate address. Provide the full postal address of each affiliation, including the country 

name and, if available, the e-mail address of each author. 
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• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at all stages of 

refereeing and publication, also postpublication. Ensure that the e-mail address is given and 

that contact details are kept up to date by the corresponding author.  

• Present/permanentaddress. If an author has moved since the work described in the article 

was done, or was visiting at the time, a 'Present address' (or 'Permanent address') may be 

indicated as a footnote to that author's name. The address at which the author actually did the 

work must be retained as the main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used 

for such footnotes.  

Abstract  

A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the purpose of the 

research, the principal results and major conclusions. An abstract is often presented separately 

from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, References should be 

avoided, but if essential, then cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon 

abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in 

the abstract itself. The abstract should not exceed 150 words. 

Highlights 

Highlights are mandatory for this journal. They consist of a short collection of bullet points 

that convey the core findings of the article and should be submitted in a separate editable file 

in the online submission system. Please use 'Highlights' in the file name and include 3 to 5 

bullet points (maximum 85 characters, including spaces, per bullet point). See 

http://www.elsevier.com/highlights for examples.  

Chemical compounds 

You can enrich your article by providing a list of chemical compounds studied in the article. 

The list of compounds will be used to extract relevant information from the NCBI PubChem 

Compound database and display it next to the online version of the article on ScienceDirect. 

You can include up to 10 names of chemical compounds in the article. For each compound, 

please provide the PubChem CID of the most relevant record as in the following example: 

Glutamic acid (PubChem CID:611). The PubChem CIDs can be found via 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound. Please position the list of compounds immediately 

below the 'Keywords' section. It is strongly recommended to follow the exact text formatting 

as in the example below: Chemical compounds studied in this article 

Ethylene glycol (PubChem CID: 174); Plitidepsin (PubChem CID: 44152164); Benzalkonium 

chloride (PubChem CID: 15865) More information is available at: 

http://www.elsevier.com/PubChem. 
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Units 

Follow internationally accepted rules and conventions: use the international system of units 

(SI). If other units are mentioned, please give their equivalent in SI. Temperatures should be 

given in degrees Celsius. The unit 'billion' is ambiguous and should not be used. 

Artwork 

Electronic artwork General points 

• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork. 

• Embed the used fonts if the application provides that option. 

• Aim to use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Times New Roman, 

Symbol, or use fonts that look similar. 

• Number the illustrations according to their sequence in the text. 

• Use a logical naming convention for your artwork files. 

• Provide captions to illustrations separately. 

• Size the illustrations close to the desired dimensions of the published version. 

• Submit each illustration as a separate file. 

A detailed guide on electronic artwork is available on our website: 

http://www.elsevier.com/artworkinstructions. You are urged to visit this site; some excerpts 

from the detailed information are given here. 

Formats 

If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, PowerPoint, 

Excel) then please supply 'as is' in the native document format. Regardless of the application 

used other than Microsoft Office, when your electronic artwork is finalized, please 'Save as' or 

convert the images to one of the following formats (note the resolution requirements for line 

drawings, halftones, and line/halftone combinations given below): EPS (or PDF): Vector 

drawings, embed all used fonts. TIFF (or JPEG): Color or grayscale photographs (halftones), 

keep to a minimum of 300 dpi. TIFF (or JPEG): Bitmapped (pure black & white pixels) line 

drawings, keep to a minimum of 1000 dpi. TIFF (or JPEG): Combinations bitmapped 

line/half-tone (color or grayscale), keep to a minimum of 500 dpi. Please do not: • Supply 

files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); these typically have a 

low number of pixels and limited set of colors; 

• Supply files that are too low in resolution; 

• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 

Please insert the following text before the standard text - Photographs, charts and diagrams 

are all to be referred to as "Figure(s)" and should be numbered consecutively in the order to 
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which they are referred. They should accompany the manuscript, but should not be included 

within the text. All illustrations should be clearly marked with the figure number and the 

author's name. All figures are to have a caption. Captions should be supplied on a separate 

sheet. 

Color artwork 

Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS (or 

PDF), or MS Office files) and with the correct resolution. If, together with your accepted 

article, you submit usable color figures then Elsevier will ensure, at no additional charge, that 

these figures will appear in color online (e.g., ScienceDirect and other sites) regardless of 

whether or not these illustrations are reproduced in color in the printed version. For color 

reproduction in print, you will receive information regarding the costs from Elsevier after 

receipt of your accepted article. Please indicate your preference for color: in print or online 

only. For further information on the preparation of electronic artwork, please see 

http://www.elsevier.com/artworkinstructions. 

Figure captions 

Ensure that each illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to the 

figure. A caption should comprise a brief title (not on the figure itself) and a description of the 

illustration. Keep text in the illustrations themselves to a minimum but explain all symbols 

and abbreviations used. 

Tables 

Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed either next to the 

relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. Number tables consecutively in 

accordance with their appearance in the text and place any table notes below the table body. 

Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in them do not duplicate 

results described elsewhere in the article. Please avoid using vertical rules. 

References 

Citation in text Please ensure that every reference cited in the text is also present in the 

reference list (and vice versa). Any references cited in the abstract must be given in full. 

Unpublished results and personal communications are not recommended in the reference list, 

but may be mentioned in the text. If these references are included in the reference list they 

should follow the standard reference style of the journal and should include a substitution of 

the publication date with either 'Unpublished results' or 'Personal communication'. Citation of 

a reference as 'in press' implies that the item has been accepted for publication.  

Web references  
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As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference was last 

accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates, reference to a source 

publication, etc.), should also be given. Web references can be listed separately (e.g., after the 

reference list) under a different heading if desired, or can be included in the reference list. 

Example: CTAHR (College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of 

Hawaii). Tea (Camellia sinensis) a New Crop for Hawaii, 2007. URL 

http://www.ctahr.hawaii.edu/oc/freepubs/pdf/tea_04_07.pdf . Accessed 14.02.11.  

Reference management software  

Most Elsevier journals have a standard template available in key reference management 

packages. This covers packages using the Citation Style Language, such as Mendeley 

(http://www.mendeley.com/features/reference manager) and also others like EndNote 

(http://www.endnote.com/support/enstyles.asp) and  Reference Manager 

(http://refman.com/downloads/styles). Using plug-ins to word processing packages which are 

available from the above sites, authors only need to select the appropriate journal template 

when preparing their article and the list of references and citations to these will be formatted 

according to the journal style as described in this Guide. The process of including templates in 

these packages is constantly ongoing. If the journal you are looking for does not have a 

template available yet, please see the list of sample references and citations provided in this 

Guide to help you format these according to the journal style. If you manage your research 

with Mendeley Desktop, you can easily install the reference style for this journal by clicking 

the link below: http://open.mendeley.com/use-citation-style/food-chemistry  

When preparing your manuscript, you will then be able to select this style using the Mendeley 

plugins for Microsoft Word or LibreOffice. For more information about the Citation Style 

Language, visit http://citationstyles.org. All publications cited in the text should be presented 

in a list of references following the text of the manuscript. See Types of Paper for reference 

number limits. In the text refer to the author's name (without initials) and year of publication 

(e.g. "Steventon, Donald and Gladden (1994) studied the effects..." or "...similar to values 

reported by others (Anderson, Douglas, Morrison & Weiping, 1990)..."). For 2-6 authors all 

authors are to be listed at first citation. At subsequent citations use first author et al.. When 

there are more than 6 authors, first author et al. should be used throughout the text. The list of 

references should be arranged alphabetically by authors' names and should be as full as 

possible, listing all authors, the full title of articles and journals, publisher and year. The 

manuscript should be carefully checked to ensure that the spelling of authors' names and dates 

are exactly the same in the text as in the reference list.  
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Reference style 

Text: Citations in the text should follow the referencing style used by the American 

Psychological Association. You are referred to the Publication Manual of the American 

Psychological Association, Sixth Edition, ISBN 978-1-4338-0561-5, copies of which may be 

ordered from http://books.apa.org/books.cfm?id=4200067 or APA Order Dept., P.O.B. 2710, 

Hyattsville, MD 20784, USA or APA, 3 Henrietta Street, London, WC3E 8LU, UK. 

List: references should be arranged first alphabetically and then further sorted chronologically 

if necessary. More than one reference from the same author(s) in the same year must be 

identified by the letters 'a', 'b', 'c', etc., placed after the year of publication. 

Examples: 

Reference to a journal publication:  

Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., & Lupton, R. A. (2010). The art of writing a scientific 

article. Journal of Scientific Communications, 163, 51-59. 

Reference to a book:  

Strunk, W., Jr., & White, E. B. (2000). The elements of style. (4th ed.). New York: Longman, 

(Chapter 4).  

Reference to a chapter in an edited book:  

Mettam, G. R., & Adams, L. B. (2009). How to prepare an electronic version of your article. 

In B. S. Jones, & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281-304). New 

York: E-Publishing Inc. AudioSlides 

The journal encourages authors to create an AudioSlides presentation with their published 

article. AudioSlides are brief, webinarstyle presentations that are shown next to the online 

article on ScienceDirect. This gives authors the opportunity to summarize 

their research in their own words and to help readers understand what the paper is about. 

More information and examples are available at http://www.elsevier.com/audioslides. Authors 

of this journal will automatically receive an invitation e-mail to create an AudioSlides 

presentation after acceptance of their paper.  

Supplementary material 

Supplementary material can support and enhance your scientific research. Supplementary files 

offer the author additional possibilities to publish supporting applications, high-resolution 

images, background datasets, sound clips and more. Please note that such items are published 

online exactly as they are submitted; there is no typesetting involved (supplementary data 

supplied as an Excel file or as a PowerPoint slide will appear as such online). Please submit 

the material together with the article and supply a concise and descriptive caption for each file. 
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If you wish to make any changes to supplementary data during any stage of the process, then 

please make sure to provide an updated file, and do not annotate any corrections on a previous 

version. Please also make sure to switch off the 'Track Changes' option in any Microsoft 

Office files as these will appear in the published supplementary file(s). For more detailed 

instructions please visit our artwork instruction pages at 

http://www.elsevier.com/artworkinstructions 

 

 


