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RESUMO
Existem muitas espécies de plantas daninhas presentes em todo o território nacional
desde lavouras, terrenos baldios e calçadas nas áreas urbanas. O gênero Amaranto
possui espécies cultivadas em todo globo, porém, em pequena escala de produção.
A espécie conhecida como Amaranthus deflexus desenvolve-se comumente na região
Sul e Sudeste do país sendo considerada principalmente como vegetal daninho.
Estudos indicam potencial para a alimentação e antioxidante para as espécies desta
planta. O projeto, dividido em 3 partes propôs analisar o extrato das folhas e
inflorescência desta espécie, coletadas na cidade de Francisco Beltrão-PR. Na parte
1 determinou-se a composição centesimal das folhas e inflorescência quanto a
presença e quantidade de umidade, proteínas, lipídeos, cinzas e carboidratos. Além
das análises de pH e acidez titulável. Na parte 2 buscou-se aplicar um Planejamento
Fatorial Fracionado (FFD) na otimização das condições de extração propostas para
quantificação de compostos fenólicos (CFT) e atividade antioxidante (AA). Por fim, a
parte 3 buscou gerar modelos preditivos utilizando imagens dos extratos e ensaios da
folha e inflorescência junto a uma abordagem quimiométrica aplicando método dos
Quadrados Mínimos Parciais (PLS). Os resultados evidenciaram um teor de cinzas
acima de alguns vegetais consumidos na alimentação. Além disso, através da
otimização foi possível afirmar que concentrações de 50% para a folha e entre 0 a
50% para a inflorescência são melhores na extração de compostos bioativos do
Amaranthus deflexus. Na última etapa, os modelos preditivos foram considerados
ótimos mediante análise de alguns fatores, indicando uma boa predição de teor de
compostos fenólicos e atividade antioxidante tanto para as imagens da folha quanto
para a inflorescência. Além disso, também indicaram que ao utilizar apenas as
imagens dos extratos, sem a necessidade do uso das imagens dos ensaios, já é
possível prever o teor de CFT e AA devido a ótima predição obtida neste método.
Palavras-chave: extrato; composição centesimal; otimização; quimiometria.

ABSTRACT
There are many species of weeds present throughout the national territory from crops,
vacant lots and sidewalks in urban areas. The genus Amaranto has species cultivated
across the globe, however, on a small scale of production. The species known as
Amaranthus deflexus commonly develops in the South and Southeast regions of the
country and is mainly considered as a harmful plant. Studies indicate potential for food
and antioxidant for species of this plant. The project, divided into 3 parts, proposed to
analyze the extract of the leaves and inflorescence of this species, collected in the city
of Francisco Beltrão-PR. In part 1, the proximate composition of the leaves and
inflorescence was determined in terms of the presence and amount of moisture,
proteins, lipids, ash and carbohydrates. In addition to pH and titratable acidity
analyses. In part 2 we sought to apply a Fractional Factorial Design (FFD) to optimize
the proposed extraction conditions for quantification of phenolic compounds (CFT) and
antioxidant activity (AA). Finally, part 3 sought to generate predictive models using
images of extracts and leaf and inflorescence tests together with a chemometric
approach applying the Partial Least Squares (PLS) method. The results showed an
ash content above that of some vegetables consumed in the diet. Furthermore, through
the optimization it was possible to affirm that concentrations of 50% for the leaf and
between 0 to 50% for the inflorescence are better in the extraction of bioactive
compounds from Amaranthus deflexus. In the last step, the predictive models were
considered excellent by analyzing some factors, indicating a good prediction of
phenolic compounds content and antioxidant activity for both leaf and inflorescence
images. Furthermore, they also indicated that by using only the extract images, without
the need to use the test images, it is already possible to predict the CFT and AA content
due to the excellent prediction obtained in this method.
Keywords: extract; centesimal composition; optimization; chemometry.
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1 INTRODUÇÃO
Um desafio atual na agricultura é o agravo causado nas lavouras por plantas
daninhas que atuam como possíveis hospedeiras de doenças prejudicando a colheita
das áreas cultivadas. Estas espécies reduzem a biodiversidade local pois competem
por nutrientes do solo impedindo o manejo adequado de água e, de modo secundário,
aumentam efeitos prejudiciais pela aplicação de métodos para seu controle
(VASCONCELOS; SILVA; LIMA, 2012). Uma das principais características é o
crescimento rápido em locais adversos, com temperatura, umidade e solos diferentes.
E ainda, tendo como crescimento não exclusivo em áreas agrícolas germinando suas
sementes em diferentes ambientes conforme sua capacidade adaptativa.
Tem-se investigado os benefícios destas plantas com aproveitamentos na
culinária, ornamentações vegetais e produção de óleos essenciais e extratos
(OLIVEIRA JUNIOR; CONSTANTIN; INOUE, 2011). Contudo, existe ainda a carência
em pesquisas na identificação, manejo e aplicações tecnológicas para estas espécies.
O gênero Amaranthus demonstra ser uma alternativa potencial para uso em
diversas áreas da tecnologia de alimentos. Seu consumo como alimento é explorado
em diversos locais do mundo como nas regiões quentes e úmidas da África e Sudeste
Asiático e em algumas regiões do Nepal (CORKE; CAI; WU; 2016). No Brasil, há a
ocorrência de algumas espécies como a Amaranthus deflexus, Amaranthus hybridus
e Amaranthus retroflexus ocupando todo o território nacional ocupando desde áreas
de cultivo à terrenos baldios, contudo, suas aplicações são pouco conhecidas. E
mesmo por tratar-se de uma planta autóctone, a planta e o grão dos gêneros desta
espécie ainda são pouco estudados (AMAYA -FARFAN; MARCÍLIO; SPEHAR; 2005;
MOREIRA; BRAGANÇA, 2010).
Alguns estudos, identificaram propriedades nutricionais benéficas na ingestão
de quantidades significativas de espécies de Amaranthus (AKUBUGWO et al., 2007;
REPO-CARRASCO; ZELADA, 2008; NSIMBA; KIKUZAKI; KONISHI, 2008). Outras
fontes de pesquisa buscam quantificam compostos bioativos presentes nestas plantas
identificando seu potencial químico (CORNEJO et al., 2019; PEIRETI et al., 2017). No
entanto, poucos trabalhos buscam aprofundar-se em técnicas e aplicação de
diferentes métodos em plantas daninhas que exaltem uma possível utilização em
alimentos.
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Em um contexto de poucas opções no uso das plantas do gênero Amaranthus
e, principalmente das espécies consideradas daninhas, exalta-se a importância no
aprofundamento de pesquisas em relação a seu potencial como alimento ou matéria
prima para produtos. O Amaranthus deflexus é um vegetal a ser estudado
quimicamente tanto em termos de sua composição centesimal e potencial aplicado
em alimentos, quanto no aprofundamento de novos métodos na quantificação de
compostos.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral
Caracterizar quimicamente e o potencial antioxidante das folhas e
inflorescência de extrato hidroalcóolico de Amaranthus deflexus.
2.2 Objetivos específicos
- Proceder análises físico-químicas para determinar a composição centesimal
da inflorescência e folha de Amaranthus deflexus coletadas no município de Francisco
Beltrão-PR.
- Otimizar as condições de extração de compostos fenólicos e potencial
antioxidante via planejamento fatorial fracionado nas folhas e inflorescência
- Gerar modelos preditivos por meio de análise de imagens e ferramentas
quimiométricas do teor de compostos fenólicos e atividade antioxidante.
.
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3 REVISÃO DE LITERATURA
3.1 Cultura do Amaranto
De nome popular Caruru, a agricultura do Amaranto tem sido utilizada há
muitos anos por conta de seus benefícios nutricionais aliados ao fácil cultivo da planta.
Costa e Borges (2005) relatam que, no grego, a palavra amaranto possui o significado
de “duradouro”, o que explica sua resistência ao longo dos anos. Sua família, possui
mais de 50 espécies das quais tem seu cultivo voltado principalmente para a área de
cereais, vegetais e ornamentais (ARENDT; ZANNINI, 2013).
Há relatos que o grão de amaranto já foi a base da alimentação da civilização
Asteca. E com o passar do tempo seu consumo foi amplamente difundido e está
presente principalmente no café da manhã em diferentes regiões do globo. Algumas
espécies cultivadas na República Tcheca são processadas na forma de farinha para
a formulação de receitas de bolachas e massas. Em pequenas fazendas no México,
Guatemala, Peru, norte da Índia e Nepal, também se maneja o grão, enquanto, em
regiões da China e Sudeste da Ásia dá-se preferência apenas ao cultivo do próprio
vegetal (ARENDT; ZANNINI, 2013; PÍSAŘÍKOVÁ et al., 2005).
Mesmo com a expansão do consumo desta planta, ainda é fato que, a
comercialização e o próprio plantio não são tão efetivos quando comparados aos
grandes mercados do trigo, arroz e milho no mundo (COSTA; BORGES, 2005). No
Brasil, ainda pouco se conhece sobre este gênero, tampouco, sobre sua
comercialização, apesar de estar presente em todo o território nacional (MOREIRA;
BRAGANÇA, 2010; SILVA et al., 2018). Uma das razões para tal panorama, deve-se
ao fato da maioria destas plantas serem consideradas apenas espécies invasoras.
O surgimento de um crescente comércio do Amaranto, deve-se, as
descobertas de suas características nutricionais na medida em que ele se adapta
facilmente a regiões de climas severos aliado a alta produção mesmo em solos com
atributos indesejados ao plantio (COSTA; BORGES, 2005). Tem-se obtido sucesso
ao integrar o grão ou a planta em preparos culinários ou dentro do ramo industrial na
tentativa de aumentar seu valor nutricional e introduzi-lo na dieta humana (FERREIRA;
MATIAS; ARÊAS, 2007). Porém, carecem de pesquisas mais aprofundadas que
avaliem os aspectos nutricionais das diferentes espécies (SILVA et al., 2018).
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Ainda que considerado como um pequeno comércio em torno desta planta,
existiu grande interesse em seu aproveitamento por suas características nutricionais,
sendo necessário a criação e incorporação de produtos à base do Amaranto na
alimentação humana (AMAYA -FARFAN; MARCÍLIO; SPEHAR, 2005).
Apesar da progressiva expansão, a cultura do Amaranto tendeu a enfrentar
diversos desafios pela frente que, diferente de muitos produtos agrícolas, dificultaramse na parte da produção. O fato é que, o método de produção, em termos de plantação
colheita e estocagem, são etapas que necessitam de muita atenção e que sofreram
muitas modificações desde aquelas apresentadas nas antigas civilizações (COSTA;
BORGES, 2005).
3.2 Consumo e desenvolvimento de produtos
Além da incorporação do amaranto na culinária base de alguns países, como
na Guatemala, Peru e Índia, existem aplicações mais modernas do grão e outras
partes da planta. Incluem-se, por exemplo, formulações básicas de alimentos para
bebes, fabricação de pães e massas e bebidas (CORKE; CAI; WU; 2016). Além disso,
também é possível realizar outros preparos, tais quais, cozimento e produção de
fermentados (SANTRA; SCHOENLECHNER, 2017).
Os grãos de amaranto estourados por ação do calor podem trazer consigo
sabores que lembram ao da noz facilitando sua incorporação, como preparado cru ou
moído, em formulações doces como bolos, biscoitos ou granolas (SANTRA;
SCHOENLECHNER, 2017). Bindermann et al. (2020), constatam que a realização do
pipocamento dos grãos de Amaranto influencia positivamente em termos nutricionais
apresentando aumento dos teores de fibras e proteínas e diminuição de lipídeos.
Em razão da quantidade de proteínas e seu alto valor nutritivo, aumenta-se a
aplicabilidade do grão também na fortificação de farinhas de trigo, milho e tubérculos
ou na produção de alimentos farináceos isentos de glúten (AMAYA-FARFAN,
MARCÍLIO e SPEHAR, 2005). Entretanto, deve-se ponderar a falta de propriedades
formadoras da massa, pela ausência do glúten, indicando-se, se possível, as
formulações junto a outros cereais (SANTRA; SCHOENLECHNER, 2017). Miranda
Ramos, Sanz-Ponce e Monika-Haros (2019) ao enriquecer panificados com farinha
de amaranto das espécies A. hypochondriacus e A. spinusos, constaram boa
aceitação de pães com até 25 % de substituição da farinha de trigo.
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Reforçando seu uso e incorporação como farinha, no estudo de Tafadzwa et
al. (2021), sementes de amaranto e quinoa foram incorporadas no preparo de emulsão
para produção de salsicha como substitutos no amido de milho. Os resultados
mostraram que o amaranto se mostrou com valores de retenção de água mais altos
quando comparado a amido de milho e a farinha de quinoa no entanto, não apresentou
uma boa aceitação sensorial pois exibiu aroma não usual aos consumidores.
3.3 Amaranto: Fisiologia vegetal
Na botânica, o Amaranto possui denominação científica da ordem
Caryophyllales, família Amaranthaceae, subfamília Amaranthoideae e gênero
Amaranthus (MLAKAR et al., 2009). Geralmente as espécies vegetais desta família
possuem ciclo anual, de porte herbáceo e com folhas alternadas (MOREIRA;
BRAGANÇA, 2010). Por causa da sua raiz profunda penetrando as camadas fundas
do solo possui grande capacidade de captação de água (PIEROTTI, 2013). Por conta
desses aspectos dentro do mesmo gênero da planta, o trabalho na diferenciação de
cada espécie torna-se mais minucioso.
A realização da fotossíntese pela via C4 confere características peculiares a
este gênero, quando comparados a plantas C3, pois a sua sobrevivência em
ambientes quentes e com baixa umidade contribui para o crescimento e a vivência
das espécies também em áreas de predominância de vegetais C3. Como, por
exemplo, junto a culturas de soja, feijão e algodão (CARVALHO, 2016).
Das muitas espécies de Amaranto que habitam por todo o mundo a maioria é
considerada espécie daninha, enquanto que, apenas uma dezena é utilizada para
plantio como, por exemplo, as denominadas de Amaranthus hypochondriacus e
Amaranthus cruentus (ARENDT; ZANNINI, 2013). Quanto as espécies invasivas,
possuem destaque as do gênero Amaranthus retroflexus e Amaranthus deflexus.
Contudo, deve-se destacar que nos primeiros dias de emergência as espécies
invasoras e não invasoras podem ser confundidas (SPEHAR et al., 2003; MOREIRA;
BRAGANÇA 2010).
Ao analisar a espécie conhecida como Amaranthus cruentus, Spehar et al.
(2003) pontuaram que existem diferenças significativas entre as espécies de
Amaranto já utilizadas para cultivo e aquelas consideradas daninhas. Após 30 dias de
amadurecimento da planta, a A. cruentus apresentou elevado crescimento podendo
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atingir facilmente 2 metros de altura, destes, 0,6 m em inflorescências, dependendo
do manejo e condições de plantio. Por outro lado, as plantas daninhas quando
comparadas a estas espécies cultivadas (Figura 1) possuem ramificações de sua
inflorescência e mais intensas e terminais com a presença de semente menores e
escuras (SPEHAR; TEIXEIRA, 2002).
Figura 1- Registro das espécies de Amaranthus cruentus, A. viridis, A. hybridus ssp.
paniculatus e A. retroflexus

* Da esquerda para direita: sementes de A.
cruentus, A. viridis, A. hybridus ssp. paniculatus e
A. retroflexus
Fonte: Spehar e Teixeira (2002)

Dentro do território brasileiro, residem 10 espécies do gênero Amaranto que
apresentam seu crescimento comum em áreas agrícolas e lavouras e que se
destacam por classificarem-se como plantas daninhas. Das mais importantes, tem-se
a relevância para as espécies: A. deflexus, A. hybridus, A. lividus, A. retroflexus,
A.spinosus e A.viridis (CARVALHO, 2006).
A espécie conhecida como Amaranthus deflexus desenvolve-se nas regiões
Sul e Sudeste do Brasil habitando frequentemente, áreas de cultivo de batata, tomate
e cenoura e plantios de maracujá, banana e citros. Morfologicamente, apresenta caule
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ereto ou prostado, verde e cilíndrico, folhas simples e helicoidais. Sua inflorescência
é do tipo espiga com a presença de flores femininas e masculinas na mesma planta e
frutos secos indeiscentes, conforme Figura 2 (CARVALHO, 2016; MOREIRA;
BRAGANÇA, 2010).
Figura 2 – Registro fotográfico da espécie Amaranthus deflexus.

Fonte: Moreira e Bragança (2010)

3.4 Composição química e propriedades nutricionais
A literatura descreve alguns aspectos nutricionais e químicos quanto a
composição principal presente nas espécies de Amaranto. Majoritariamente, os dois
componentes químicos de maior relevância são representados pelas proteínas e
lipídeos em virtude do alto nível de ambos quando defrontado com os grãos de outros
cereais (BRESSANI, 1988). Mesmo em menor proporção, é conhecido a existência
considerável de fibras e minerais como cálcio, ferro, fósforo e magnésio
(BINDERMANN et al., 2020).
3.4.1 Proteínas
O conteúdo proteico desta planta pode conter certa variação da porcentagem
entre as espécies. Segundo Roucková, Trcková e Herzig (2004), o grão seco poderá
possuir de 12 a 21% de proteínas e que o extrato líquido, nomeado como leite do
Amaranto, conterá de 20 a 25% de proteínas.
Existe ainda, alto teor de aminoácidos muito bem balanceados e que
contribuem positivamente para a dieta humana, tais como, lisina e metionina. Tal dado
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corrobora com a classificação do Amaranto como um pseudocereal pois são
aminoácidos presentes em menor quantidade em outros grãos (ASCHERI;
CARVALHO; SPEHAR, 2004).
Por conta deste alto valor proteico, muitos estudos na literatura cercam-se em
identificar e classificar as proteínas e aminoácidos contidos em determinadas
espécies. Como exemplo, Silva et al. (2018), ao analisarem nutricionalmente a folha
e semente de duas espécies, constataram que a constituição proteica encontrada foi
superior a cereais como milho, trigo e arroz e inferior a soja concluindo porcentagens
próximas de 5% para a folha e 13% para os grãos.
O trabalho de Grundy et al. (2020) que obteve porcentagens proteicas entre
12,2 e 16,2 % analisado a partir da coleta de espécies em regiões diversificadas,
relataram diferenças significativas em algumas formas de processamento deste grão,
como na obtenção da farinha. Segundo os autores, uma das hipóteses levantadas
para tais resultados é devido ao local de origem das sementes, genótipo e as
condições de cultivo. Bianchini, Beleia e Bianchini (2014), destacam que a farinha
desta planta tem se mostrado como opção viável na indústria, como ingrediente, ou
no seu consumo direto pela população
3.4.2 Lipídeos
Outro componente químico de grande importância existente no Amaranto diz
respeito a quantidade de lipídeos presentes que, quando comparado a outros cereais,
possui um teor altamente elevado (CORKE; CAI; WU; 2016). Somente no grão
encontram-se de 6 a 9% de óleo (MARTIROSYAN et al., 2007) variando entre as
espécies desta planta.
Apesar de existir certa disparidade quanto ao teor de lipídeos, em sua
representação quanto aos ácidos graxos não se tem estas diferenças (FERREIRA;
MATIAS; ARÊAS, 2007). Existe aproximadamente 77% de ácidos graxos do tipo
insaturados com grande concentração de ácido linoleico (MARTIROSYAN et al.,
2007). Nas últimas décadas, alguns estudos foram conduzidos acerca do óleo
presente nas espécies do gênero buscando identificar sua composição em ácidos
graxos. Em suma, os ácidos linoleicos (18:2), oleico (18:1), palmítico (16:0) e esteárico
(18:0) foram os componentes de maior proporção encontrados (BOJÓRQUEZVELÁZQUEZ et al., 2018; KRAUJALIS et al., 2013; ZHANG; KANG; CHE, 2019).
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Existe ainda dentro da fração lipídica, alto teor da substância conhecida como
esqualeno, um composto natural e precursor de sínteses de esteroides e de alguns
antioxidantes (MARTIROSYAN et al., 2007; ROUCKOVÁ; TRCKOVÁ; HERZIG,
2004). No grão de Amaranto, pode ser facilmente extraído utilizando a destilação a
vácuo ajustando-se como uma fonte alternativa deste composto (CORKE; CAI; WU;
2016).
3.4.3 Amido
O amido representa a substância polissacarídica de maior destaque do
gênero de Amaranthus. Formado por amilose e amilopectina, geralmente o grão
compõe em peso seco de 48 a 69% com diferenças nos teores de amilose variando
entre 4,7 e 12,5% (CORKE; CAI; WU; 2016; CHANDLA; SAXENA; SINGH, 2016).
Mesmo possuindo um teor de amido inferior a outros cereais, deve-se destacar sua
retrogradação estável, gelatinização ocorrendo a altas temperaturas e boa capacidade
em reter água (ALENCAR, 2014). O que contribui para o uso de métodos de extração
e beneficiamento da planta, buscando aumento de seu potencial tecnológico.
Villarreal, Ribotta e Iturriaga (2013), compararam métodos de extração de
amido do grão e farinha integrais da espécie Amaranthus cruentus encontrando o
rendimento do amido na farinha em 116,7% superior ao do grão. E ainda, os
processos mostraram diminuição nos teores de proteína, fibra e cinzas.
Segundo Motta (2015), pessoas com doenças celíacas não devem consumir
alimentos que possuam trigo, cevada e centeio e, portanto, carecem de dietas livres
de glúten. Entretanto, o autor destaca que são poucas as pesquisas acerca de alergias
e toxicidade das proteínas, e por consequência do glúten, para celíacos. Assim,
destaca-se a importância na produção de farinhas da espécie Amaranthus cruentus,
uma vez que, tem-se a isenção do glúten dentro desta planta.
3.4.4 Vitaminas e minerais
As plantas exibem boa fonte de minerais, em que, as variações ocorrem entre
as espécies com a presença majoritária de cálcio, ferro, zinco, manganês e fósforo
com valores de 287 mg kg-1 para o ferro e 2,1% de cálcio em base seca (FERREIRA;
MATIAS; ARÊAS, 2007; AMAYA -FARFAN, MARCÍLIO e SPEHAR, 2005). As folhas
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das espécies podem apresentar teores de minerais considerados altos em sua
comparação com hortaliças convencionais como alface, couve, couve-flor, rúcula e
mostarda (SILVA et al., 2018). Os grãos de Amaranto podem exibir teores de cálcio
maiores do que o encontrado no leite (ROUCKOVÁ; TRCKOVÁ; HERZIG, 2004) e
também a presença significativa de outros minerais (SILVA et al., 2018)
No teor de vitaminas têm-se ênfase para as vitaminas C e A que exibem
concentrações de 420 e 250 ppm, respectivamente sendo consideradas de relevância
e importância nutricional (CORKE; CAI; WU; 2016). No grão, concentram-se
predominantemente no gérmen destacando-se a presença de riboflavinas, niacinas,
ácido pantotênico e vitamina E (ROUCKOVÁ; TRCKOVÁ; HERZIG, 2004).
3.5 Compostos bioativos
O metabolismo das plantas é produtor de inúmeros compostos orgânicos
podendo ser classificados em primários e secundários, atualmente chamados
especializados. Exercendo funções como fotossíntese, transporte de solutos e
respiração celular, a classificação primária é conferida a todo os vegetais. Enquanto,
para a parte especializada são produzidos de forma distinta em função da planta e
condição biótica e abiótica envolvida, apresentando elevada variabilidade de
compostos e quantidades dos mesmos entre as plantas (AGUIAR, 2017). Alguns
compostos pertencentes a esta classe são chamados de compostos bioativos por
exercerem função extra nutricionais estando presentes em pequenas quantidades nos
alimentos e com benefícios relatados a saúde (COZOLLINO; COMINETTI, 2013).
Tem-se tido dedicação em estudos que tratam da identificação e quantificação
destes compostos em hortaliças não convencionais estimulando novas pesquisas na
área (SILVA, 2015). Acrescentar conhecimento nos estudos de compostos bioativos
e ainda, sobre o estresse oxidativo destas plantas, é importante para a inserção na
alimentação e seu uso na indústria em produtos com base natural (OLIVEIRA et al.,
2018).
Recentemente, o interesse por Compostos Bioativos de Alimentos (CBA) tem
tido relevância na área da saúde acompanhando o desenvolvimento da ciência da
nutrição (PIMENTEL; ELIAS; PHILIPPI, 2019). Relacionado a prevenção de doenças
os CBA atuam em processos inflamatórios e mutagênicos tendo em vista sua fonte de
origem vegetal, animal ou microbiológica. Nos vegetais, em especifico, distinguem-se
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por uma ampla gama de substancias com diferentes propriedades químicas e
biológicas (OLIVEIRA; BASTOS, 2011).
Do ponto de vista químico, antioxidantes são as substancias capazes de
retardar e neutralizar os radicais livres impedindo e/ou retardando o processo
oxidativo. Por sua vez, os radicais livres compreendem moléculas de elétrons não
pareados podendo variar sua energia química. Logo, se não existir uma neutralização
entre o composto antioxidante e o radical, ocorrerá o estresse oxidativo (SANTOS,
2006; DAMODARAN; PARKIN, 2019).
Na alimentação, os vegetais são ótimas fontes destes compostos, como
vitaminas e compostos fenólicos por exemplo, que contribuem na proteção das células
e futuros estresses oxidativos (SANTOS, 2006). Naturalmente presentes nos
alimentos, alguns antioxidantes naturais já são aplicados industrialmente como, a
exemplo, do ácido ascórbico. Porém, diversas outras pesquisas buscam demonstrar
o potencial antioxidantes naturais em muitas fontes tendo em vista a substituição dos
sintéticos, amplamente utilizados (FERNANDES, 2019).
3.5.1 Compostos fenólicos
Pertencente ao metabolismo especializado mais de 8000 compostos
chamados de compostos fenólicos encontrados em diversos alimentos se destacam
principalmente pelas subclasses dos flavonoides, ácidos fenólicos, estilbenos e
taninos (PEREIRA; PEREIRA, 2014). A demanda crescente no estudo de compostos
fenólicos naturais é atribuída a redução do risco de doenças pelo seu caráter
antioxidante, já que suas fontes são amplamente distribuídas em plantas e ao
consumir vegetais e bebidas (GIADA, 2013).
Nas plantas, desempenham funções como proteção, defesa contra insetos e
microrganismos e ainda auxiliam na pigmentação dos vegetais. Sua estrutura química
é formada basicamente por uma formação comum derivada do benzeno unido a uma
ou mais hidroxilas (COZZOLINO, 2020).
Tratando-se de espécies de Amaranto, diversas pesquisas buscam quantificar
os teores destes compostos em grãos ou aplicado a outros produtos que incluam este
vegetal (ALVAREZ-JUBETE et al., 2010; CORNEJO et al., 2019; LAROSA et al., 2008;
PAUCAR-MENACHO

et

al.,

2018). Por exemplo,

o

estudo

de

Tamsen,

Shekarchizadeh e Soltanizadeh (2018) expressou-se dados relacionados a
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quantidade de compostos fenólicos em farinhas de amaranto muito superiores quando
comparado com farinha de trigo diferenciando valores de 45 ppm para amaranto
contra 15 ppm de trigo.
Na pesquisa de Magalhães e Santos (2020), buscou-se analisar teores de
compostos fenólicos de 5 amostras de farinha integral de amaranto utilizando métodos
colorimétricos e ensaio in vitro para a medir a atividade antioxidante. Os resultados
expressaram valores variando de 0,62 a 1,28 mg EAG g-1 para compostos fenólicos,
0,04 a 0,16 mg EQ g-1 de flavonoides e inibição de 84 a 90% do radical DPPH
mostrando o alto poder antioxidante e fenólica das amostras analisadas.
3.6 Otimização das condições de extração
Entre diversas técnicas utilizadas para extração de compostos bioativos, em
especial para compostos fenólicos e antioxidantes, a aplicação de um planejamento
fatorial se apresenta como uma opção para otimizar as condições impostas no
experimento.
Para realizar um planejamento fatorial estabelece-se que para cada variável
analisada são aplicadas uma sequência de experimentos combinados. No entanto,
realizar um planejamento fatorial apresenta-se como um experimento trabalhoso pois
o aumento do número de fatores é acompanhado do aumento de experimentos. Logo,
aplicar um planejamento fatorial fracionado pode significar um número menor de
experimentos sem a perda de resultados (VOGUEL, 2019).
Muitos estudos buscam otimizar as condições extração de diversos
compostos ou ainda, oferecer condições de extração mediante aplicação de um
solvente (CORUMBÁ, 2009; SANT’ANA et al., 2015; KLOSS et al., 2020). Peloi et al.
(2015) aplicaram um planejamento fatorial fracionado na extração de antioxidantes
em Verbena minutiflora Briq. ex Moldenke (gervai). Os resultaram expressaram que o
uso do vórtex na proporção 50:50 de água e etanol foram as melhores respostas. Os
autores demonstraram que aplicar este tipo de ferramenta é um procedimento
estatístico importante e que oferece bons resultados na extração de compostos.
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3.7 Quimiometria
A Quimiometria compreende a utilização de procedimentos estatísticos e
matemáticos para obter resultados relevantes ao processo químico estudado
(BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010). Na realização de análise de extratos
vegetais, como por exemplo, do vegetal em estudo, a aplicação de métodos
envolvendo a quimiometria poderão indicar melhores resultados mediante sua
otimização. E ainda, pensando na complexidade dos processos metabólicos, realizar
alguma abordagem estatística a partir de dados brutos também aparece como uma
boa saída quando se tem por finalidade desenvolver ou aplicar metodologias e
experimentos (MABOOD, 2011).
Barros Neto, Scarminio. e Bruns (2010) destacam que aplicar os seguintes
passos é o mais adequado para o bom emprego dos métodos envolvendo a
quimiometria:
1.

Apontar quais os fatores de estudo que variam as respostas do experimento

2.

Escolher o planejamento que mais se adequa as condições

3.

Execução do experimento

4.

Observar nos resultados obtidos as variáveis relevantes e discriminar as que

não são significativas definindo se são necessárias à aplicação de outras técnicas
conjuntas na busca de melhores resultados
Para relacionar as respostas obtidas com os fatores ou variáveis aplicar um
planejamento fatorial é uma boa escolha para combinar níveis que poderão resultar
em respostas mais refinadas (BARROS NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010). Para a
próxima etapa, deve-se transformar o conjunto de dados em variáveis reais e
individuais aplicando na análise pretendida.
Voguel (2019) exemplifica que para a aplicação da espectroscopia de
infravermelho é necessário unir um grupo de amostras para realizar a calibração
aproximando-se da composição das amostras reais e em diferentes concentrações.
Entretanto, o autor explica que este método apresenta problemas na escolha ideal do
comprimento e na sobre posição das bandas da região do infravermelho. Por isso, a
aplicação de métodos quimiométricos mostra-se como uma saída viável para realizar
estas calibrações multivariadas.
Para tal, utilizar o método dos Quadrados Mínimos Parciais (Partial Least
Squares-PLS) na modelagem dos dados do experimento pode levar a obtenção de
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melhores resultados (ROCHA, 2018). Combinando a Análise de Componentes
Principais (Principal Component Analysis-PCA) e a regressão linear em apenas um
algoritmo o PLS determina as concentrações pretendidas usando as informações do
espectro (VOGUEL, 2019). Logo, ao obter os elementos do espectro junto as
informações do experimento utilizam-se estes dados para a fase de calibração
construindo uma matriz de padrões do espectro (X) com as concentrações (Y)
(MORGANO et al. 2001).
Na literatura existem trabalhos que buscam aplicar a análise multivariada, por
exemplo, em extrato de própolis (ROCHA, 2018, PRASNIEWSKI, 2015) e aguardente
(SILVA, 2012). Utilizando a metodologia PLS, outros trabalhos aplicaram a análise
multivariada para quantificar compostos e prever parâmetros de qualidade
(MORGANO et al., 2001; FERREIRA, 2013; MLYNARCZUK; MOREIRA, 2013).
Pensando no amaranto, em estudo recente, Tarhan (2021) propôs a análise
multivariada para quantificar esqualeno em óleo de semente de amaranto. Testando
as técnicas ultravioleta-visível UV-Vis, florescência e infravermelho selecionaram-se
duas amostras que fariam parte do conjunto de calibração (CS) para em seguida
aplicar o PLS. A quantificação deu-se a partir de 26 modelos de calibração PLS
selecionando o melhor modelo entre estes. Os resultados mostraram que o uso da
espectroscopia infravermelho aliada ao uso da regressão PLS é um método rápido e
preciso para a quantificação do esqueleno.
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4 MATERIAL E MÉTODOS
4.1 Matéria-prima
Para a coleta da espécie vegetal deste estudo foram realizadas saídas de
campo nas ruas da zona urbana da cidade durante o período de fevereiro a julho de
2021. A cidade de referência foi Francisco Beltrão (Latitude: 26º 04 ′ SUL/ Longitude:
53º 03′ W – GR), que se qualifica como uma região de clima subtropical úmido
mesotérmico com verões quentes, geadas de pequena frequência e chuvas
acumuladas no verão. Assim sendo, é do tipo Cfa na Classificação de Köppen
(PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO, 2017).
A espécie Amaranthus deflexus foi identificada com base em consulta
bibliográfica de suas principais características botânicas (MOREIRA; BRAGANÇA,
2010; CARVALHO, 2016) e coletada em terrenos baldios da cidade e próximo a
calçadas, conforme exemplar encontrado na Figura 3. Para em seguida, realizar a
separação das folhas e inflorescência e posterior limpeza, como mostra as Figuras 4
e 5.
Figura 3- Registro fotográfico da espécie Amaranthus deflexus coletada no município de
Francisco Beltrão

Fonte: Autoria Própria (2021)
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Figura 4- Separação das folhas de A. deflexus

Fonte: Autoria Própria (2021)
Figura 5- Separação da inflorescência de A. deflexus

Fonte: Autoria Própria (2021)

Este estudo essencialmente foi dividido em três partes:
1.

Parte 1: caracterização química das folhas e inflorescência através de análises

de composição centesimal, pH e acidez.
2.

Parte 2: otimização das condições de extração (concentração de etanol,

temperatura e tempo de extração) nas folhas e inflorescência para determinação dos
teores de compostos fenólicos totais e atividade antioxidante por ABTS e FRAP.
3.

Parte 3: proposta de um modelo quimiométrico por Regressão dos Mínimos

Quadrados Parciais (PLSR) para predição do teor de compostos fenólicos totais e
atividade antioxidante via imagens digitais.
Para tratamento inicial das amostras de amaranto ocorreu a secagem em
estufa com circulação de ar à 50°C por um período de 24 horas. A determinação do
período e tempo ocorreu de modo experimental e em base com outros trabalhos
aplicados a espécies vegetais (PINTO et al., 2001; PEDRAL et al., 2015). Para as
análises de composição centesimal, acidez e pH o pré-tratamento da análise foi
realizado mediante a maceração por meio de almofariz e pistilo. Enquanto que, para

27

as análises de otimização e modelagem quimiométrica, procedeu-se a moagem em
moinho de facas tipo Willey (Solab-SL30) de malha 30. Por fim, as amostras foram
acondicionadas em embalagens plásticas e mantidas refrigeradas até o momento das
análises.
4.2 Parte 1: Análises Químicas
4.2.1 Composição centesimal
Para o Amaranthus deflexus o primeiro método aplicado buscou quantificar a
composição centesimal desta planta. Logo, seguiu-se os seguintes métodos: umidade
e cinzas foram aplicados por gravimetria; proteínas brutas utilizando o método clássico
de Kjeldahl e lipídeos aplicando extração direta a quente em Soxhlet (ZENEBON;
PACUET; TIGLEA, 2008). Por fim, a composição de carboidratos foi obtida por
diferença entre os resultados de umidade, proteínas, lipídeos e cinzas.
4.2.2 pH e Acidez titulável
Utilizando a potenciometria, o pH foi determinado empregando um pHmetro
digital (IAL, 2008) por imersão do eletrodo na folha e inflorescência em solução aquosa
previamente preparada destas duas partes da planta.

E acidez aplicando a

titulometria com solução padrão de NaOH (ZENEBON; PACUET; TIGLEA, 2008)
4.3. Parte 2: Planejamento fatorial fracionado (FFD)
Para início, um projeto fatorial fracionado 33-1 foi escolhido ponderando sobre
sua influência na extração da folha e inflorescência do Amaranthus deflexus. Para
cada fator, ou variável independente, foram avaliados três níveis: -1 para menor nível,
0 para o ponto central e +1 para o nível mais alto. Dessa forma, os três fatores
escolhidos foram a concentração de etanol, a temperatura do banho-maria para
extração e tempo de extração gerando no total nove ensaios e, em triplicata 27
ensaios. Após a aplicação do planejamento, foram realizadas as análises de
compostos fenólicos e atividade antioxidante pelos métodos FRAP e ABTS, conforme
descrito metodologia no tópico 4.2. FFD é apresentado na Tabela 1, a seguir:
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Tabela 1- Matriz do planejamento experimental Planejamento Fatorial Fracionado (FFD) 33-1
aplicado para a extração de folha e inflorescência de Amaranthus deflexus

Ensaios
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Etanol:água
0:100 (-1)
0:100 (-1)
0:100(-1)
50:50 (0)
50:50 (0)
50:50 (0)
100:0 (1)
100:0 (1)
100:0 (1)

Fator (nível)
Temperatura (°C)
40 (-1)
60 (0)
80 (1)
40 (-1)
60 (0)
80 (1)
40 (-1)
60 (0)
80 (1)

Tempo (min)
30 (-1)
90 (1)
60 (0)
90 (1)
60 (0)
30 (-1)
60 (0)
30 (-1)
90 (1)

Fonte: Autoria Própria (2021)

4.3.2 Preparo dos extratos
Para obter os extratos a serem utilizados nesta parte do projeto, buscou-se
identificar uma proporção entre solvente e amostra, adequada ao estudo e aos
ensaios propostos. Seguindo a valores encontrados na literatura (Moura et al., 2018;
Casagrande et al., 2019) foi escolhido a proporção fixa de 0,25 g/10 mL. Após a
aplicação do FFD, conforme disposto na Tabela 1, os extratos foram agitados em
vórtice por um intervalo de 20 minutos a 12000 rpm (Hermle Z 200 A,Wehingen,
Alemanha) e mantidos refrigerados. Para evitar a interferência de sólidos precipitados,
passou-se o sobrenadante obtido para novos recipientes.
4.4 Metodologias de análise para desenvolvimento da parte 2
4.4.1 Compostos Fenólicos Totais CFT
Utilizando a metodologia descrita por Singleton et al. (1999) com uso do
reagente Folin-Ciocalteau 2N e o Carbonato de Sódio 4%, previamente, construiu-se
a curva padrão, e obteve-se sua equação da reta. Para esta análise a absorbância do
extrato foi realizada em comprimento de 740 nm em espectrofotômetro (UV-Vis Bel
Photonics, 2000 Piracicaba,Brasil) expressando os resultados em miligramas de ácido
gálico por grama (mg GAE g-1).
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4.4.2 Método de captura do radical 2,2-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido
sulfônico) ABTS
Um dos métodos para medir a atividade antioxidante do amaranto, foi o
preparo e aplicação do radical ABTS nos extratos obtidos anteriormente conforme
descrevem Re et al. (1999). A curva padrão foi formada com a solução Trolox 2000
μM e, para o branco, utilizou-se etanol. A absorbância foi medida com comprimento
de onda de 734 nm com resultados expressos em mM TEAC g1 amostra (TEAC:
capacidade antioxidante equivalente a Trolox).
4.4.3 Método de Redução do Ferro (FRAP)
Também determinando a atividade antioxidante, a metodologia FRAP foi
aplicada mediante construção da curva padrão de sulfato ferroso e posterior análise
utilizando solução do reagente FRAP seguindo a metodologia de Pulido et al. (2000).
Desta forma, a absorbância utilizada foi de 595 nm com expressão dos resultados em
mM Fe +2 g-1.
4. 5 Parte 3: Aplicação da Quimiometria
4.5.1 Calibração multivariada: Regressão dos Mínimos Quadrados Parciais (PLSR)
Com os ensaios da Tabela 1 realizados e posterior aplicação das
metodologias de Compostos Fenólicos Totais (CFT) e Atividade Antioxidante (AA) por
ABTS e FRAP, foram registradas imagens para cada ensaio e para as amostras
correspondentes ao extrato da planta. Utilizando o aparelho celular Apple Iphone XR
em condições controladas por um mini estúdio fotográfico (mini estúdio de 56 Leds
Evobox 60 cm Plus -EVOBOX PLUS), obtiveram-se imagens digitais que passaram
por processo de edição no programa GIMP 2.10. (Programa de manipulação de
imagem do GNU).
Adequando as imagens em dimensão de pixel 100x100 (Figuras 6 e 7) as
matrizes para o método PLSR foram formadas pela matriz X obtida pelo tom de cinza
das

imagens

e

matriz

Y

com

os

valores

de

referência

dos

ensaios
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espectrofotométricos. Para a modelagem PLSR, utilizando o software ChemoStat 2V
dois métodos foram aplicados. O primeiro obtido a partir das imagens dos extratos
puros junto aos valores de referência espectrofotométricas. E o segundo
correspondente às imagens obtidas em cada metodologia (CFT, AA por ABTS e
FRAP) junto às leituras respectivas de cada (UV/Vis).
Figura 6- Imagens dos ensaios de ABTS, compostos fenólicos totais (CFT), ensaio de FRAP e
extratos utilizados para modelagem por PLSR correspondente aos ensaios 1 (R1) a 9 (R9) em
folhas de A. deflexus.

*Imagens obtidas de acordo com planejamento fatorial fracionário (PFF) 33-1
Fonte: Autoria Própria (2021)
Figura 7- Imagens dos ensaios de ABTS, compostos fenólicos totais (CFT), ensaio de FRAP e
extratos utilizados para modelagem por PLSR correspondente aos ensaios 1 (R1) a 9 (R9) em
inflorescência de A. deflexus.

*Imagens obtidas de acordo com planejamento fatorial fracionário (PFF) 33-1
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Fonte: Autoria Própria (2021)

Com essas informações, a partir da resposta obtida foi observado a precisão
do modelo aplicado mediante o número de variáveis latentes (NLV); proporção
dependente (DP); raiz quadrada média do erro quadrático de calibração (RMSEC);
coeficiente de determinação (R2) e valor preditivo residual (RPD).
Weller (2017) explica que os modelos de regressão PLSR devem ser
considerados de modo a obter menor RMSECV do R2 e acompanhado de menor
número de variáveis latentes (NLV). De um modo geral, os modelos que obterem R2
acima de 0,90 já são considerados excelentes.
4.6 Análise Estatística
Para a parte 2 as análises passaram por tratamento inicial de médias
avaliadas por erro-padrão, submetidas a análise de variância (ANOVA) e teste de
Tukey com 5% de significância (p<0,05). Com o uso do software Statistica 14.0.0.15,
foram gerados gráficos de Superfície de Resposta e Pareto. Os valores do
planejamento foram apresentados na forma de valor médio com seu desvio padrão.
Pensando na otimização do processo das variáveis de resposta em apenas uma
condição, calculou-se a resposta global (RG) utilizando a Equação 1:

RG = [

R(X1 )
R(X2 )
R(Xn )
+
+ ⋯+
]
MR(X1 ) MR(X2 )
MR(Xn )

Em que,
R(xn): resposta para um elemento em um experimento particular.
MR(xn): maior resposta no conjunto para aquele elemento

(1)
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 Composição centesimal
O valor nutritivo ou calórico em um alimento pode ser expresso através da
proporção dos componentes existentes principalmente pelo conteúdo de proteínas,
carboidratos, gorduras, minerais e vitaminas (FILHO; SILVA; VASCONCELOS, 2013).
Para espécies vegetais pouco usuais na alimentação, como a espécie deste estudo,
a composição centesimal poderá apresentar valores nutricionais e comparativos a
outras espécies do mesmo gênero ou família demonstrando seu possível potencial
para alimentação e a preparação de produtos-base. Os resultados para os parâmetros
centesimais são apresentados na Tabela 2:
Tabela 2- Composição centesimal de folha e inflorescência de A. deflexus em base úmida
Folha (%)
Inflorescência (%)
Umidade

83,97 ± 1,18

60,80 ± 0,81

Cinzas

2,77 ± 1,06

2,80 ± 0,03

Proteínas

1,72 ± 0,05

1,36 ± 0,26

Lipídeos

4,13 ± 0,36
Carboidratos*
7,41*
*Valor obtido pela diferença de Umidade, Cinzas, Proteínas e Lipídeos

0,69 ± 0,11
34,35

Fonte: Autoria Própria (2021)

O teor de umidade do Amaranto na Inflorescência (60%) apresentou-se
inferior quando comparado ao das folhas (83%) desta espécie, conforme dados da
Tabela 2. Tratando-se de espécies vegetais, é natural encontrar valores com mais de
80% de água chegando até a 90% em sua composição (KOBLITZ, 2019). E ainda,
estes valores podem variar dependendo das diferentes partes da planta e das
condições hídricas e ambientais impostas ao seu crescimento (GUIMARÃES; STONE,
2008).
Moura et al. (2021), ao estudarem as três principais espécies de plantas
daninhas, incluindo a Amaranthus deflexus, encontraram um teor de umidade acima
deste estudo, obtendo 88%. Porém, menores valores foram encontrados quando
comparado aos trabalhos de Silva et al. (2018) ao analisar as folhas de A. hybridus e
A. viridis com teores de 74 e 77%. Viana et al. (2015) também para as folhas de
A.viridis determinaram em 61% de umidade.
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Quando comparado a análise de cinzas obtidos para o mesmo gênero, Moura
(2021) obteve concentrações maiores a deste estudo, com 3,17% em base úmida para
a mesma espécie, enquanto Didini (2019), analisando A. viridis encontrou valores
inferiores resultando em 2,6%. Comparado as folhas de Taioba (Xanthosoma
sagittifolium) (2,5 %), Trapoeraba (Commelina erecta) (2,4 %) e Vinagreira roxa
(Hibiscus acetosella) (2,4 %), as folhas do amaranto (Amaranthus deflexus) contem
maior teor de cinzas (2,77%). Este resultado demonstra que o vegetal deste estudo
pode ser potencialmente rico em conteúdo mineral trazendo benefícios a saúde.
Ao comparar com outros vegetais, as folhas e as inflorescências de Amaranto
obtiveram valores de cinzas maiores que a Acelga crua (1,75%); Aipo cru (2,1%) e a
Alface roxa crua (2,71%) (TACO, 2011). Isso também indica que este vegetal tem
potencialidade a ser utilizado como alimento e como fonte de nutrientes
principalmente em sua porção mineral.
Comparado a outros estudos, os teores de proteína foram considerados
próximos para as partes da planta analisada. Corke e Cai (2016), ao analisar 4
espécies de Amaranthus obtiveram valores em porcentagem para base úmida entre
1,55 a 1,98 %. Cornejo et al. (2019) ao aplicar a germinação em amaranto alcançou
valores de proteína de 1,78% para a farinha produzida da espécie A. caudatus em sua
forma nativa e 1,88 % quando aplicada a germinação. Os autores ressaltam que o uso
da germinação aumentou as propriedades físico-químicas e nutricionais do vegetal.
Posto isso, a germinação apresenta-se como possível técnica a ser analisada para o
Amaranthus deflexus na busca da melhora desta propriedade.
O teor lipídico da folha e da inflorescência foi superior aos estudos de Viana
et al. (2015) que resultou em valores de 1,92% para o Amaranthus viridis. No entanto,
para a inflorescência valores mais próximos ao apresentado neste trabalho foram
identificados nos estudos de Silva (2020) que encontrou aproximadamente 0,40% na
planta. Uma das explicações das variações encontradas na composição de lipídeos
na planta pode ser relacionada ao local de coleta e condições ambientais impostas a
este vegetal, visto tratar-se de uma planta daninha.
5.1 pH e Acidez titulável
Para as análises de acidez titulável e pH, a Tabela 3 resume os resultados
obtidos nestes experimentos:
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Tabela 3- Acidez titulável e pH de folha e inflorescência de A. deflexus
Determinações

Folha

Inflorescência

Acidez titulável (% v/m)

0,89 ± 0,20

1,04 ± 0,38

pH

6,36 ± 0,08
Fonte: Autoria Própria (2021)

6,48 ± 0,13

Quanto a acidez e pH das folhas e inflorescências do amaranto, ambas as
amostras apresentaram médias próximas de pH. Enquanto que os valores de acidez
variaram entre as amostras com maiores valores expressos para as amostras de
inflorescência. Comparado ao trabalho de Silva et al. (2015), os valores obtidos foram
maiores aos encontrados para este estudo com pH de 6,72 e acidez titulável de 0,22.
O estudo de Silva (2016), ao comparar as folhas da espécie Amaranthus
cruentus em dias de armazenamento obteve valores menores de pH, porém próximos
ao deste estudo, com médias de 6,02 no 1° dia de armazenamento. Enquanto as
médias dos valores expressos de acidez titulável o mesmo autor encontrou 0,28, teor
mais baixo do que os obtidos neste mesmo trabalho. A autora explica que valores
mais baixos de acidez sugerem o consumo desses ácidos na respiração durante o
período pós-colheita.
5.3 Influência dos fatores de estudo nos compostos fenólicos e atividade
antioxidante de Amaranthus deflexus
Os extratos das folhas e inflorescência do amaranto geraram valores de
leituras de CFT e Atividade Antioxidante (AA) por dois métodos ABTS e FRAP. As
Tabelas 4 e 5 comparam os ensaios em diferentes concentrações de etanol,
temperatura e tempo de extração.
Os valores de CFT, ABTS e FRAP variaram de 3,68 ± 0,01 (mg EAG g-1) a
24,10 ± 0,13 (mg EAG g-1), 74.52 ± 4.55 (mM TE g-1) a 6,18 ± 0,59 (mM TE g-1) e
240,22 ± 4,29 (mM F+2 g-1) a 35,62 ± 0,55 (mM F+2 g-1), respectivamente, nas amostras
da folha (Tabela 4). E para a inflorescência (Tabela 5), obtiveram-se médias para CFT,
ABTS e FRAP entre 11,89 ± 1,02 (mg EAG g-1) a 2,13 ± 0,01 (mg EAG g-1), 33,63 ±
3,24 (mM TE g-1) a 0,77 (mM TE g-1) ± 0,19; 107,53 ± 1.98 (mM F+2 g-1) a 12,38 ± 0,15
(mM F+2 g-1), respectivamente.
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Tabela 4- Matriz (valores médios) com valores codificados do planejamento fatorial fracionário
(PFF) 33-1 e respostas obtidas para folha de A. deflexus.
Variável (fator)
Etanol:
Ensaio
Temperatura Tempo
CFT** (mg
ABTS (mM
FRAP (mM Fe+2 g1
água*
(°C)
(min)
EAG g-1)
TE g-1)
)
1

0:100 (-1)

40 (-1)

30 (-1)

12,79±0,21 d

10,83±0,23 e

41,95±0,80 g

2

0:100 (-1)

60 (0)

90 (1)

16,92±0,20 c

10,80±2,84 e

58,49±0,11 f

3

0:100 (-1)

80 (1)

60 (0)

20,16±0,35 b

30,03±0,52 c

170,68±6,51 d

4

50:50 (0)

40 (-1)

90 (1)

23,68±0,12 a

74,52±4,55 a

240,22±4,29 b

5

50:50 (0)

60 (0)

60 (0)

20,23±0,03 b

58,35±1,68 b

222,82±2,88 c

6

50:50 (0)

80 (1)

30 (-1)

24,10±0,13 a

62,27±1,44 b

261,39±1,82 a

7

100:0 (1)

40 (-1)

60 (0)

3,93±0,01 f

10,44±0,37 e

35,62±0,55 g

8

100:0 (1)

60 (0)

30 (-1)

3,68±0,01 f

6,18±0,59 e

36,72±0,09 g

9

100:0 (1)

80 (1)

90 (1)

8,11±0,10 e

21,60±0,50 d

77,11±1,37 e

* % em água
**CFT - Compostos fenólicos totais – EAG – equivalente ao ácido gálico - TE – equivalente trolox
*** Teste de Tukey, valores seguidos por letras diferentes na mesma coluna representam diferença
significativa entra os ensaios (≤P≤0,05) e letras iguais representam que não houve diferença
significativa entre os ensaios (p≤0,05)
Fonte: Autoria Própria (2021)
Tabela 5- Matriz (valores médios) com valores codificados do planejamento fatorial fracionário
(PFF) 33-1 e respostas obtidas para inflorescência de A. deflexus.
Variável (fator)
Ensaio

Etanol:
água*

Tempo
(min)

CFT (mg EAG
g-1)

ABTS (mM TE
g-1)

FRAP (mM
Fe+2 g-1)

0:100 (-1)

Temperatur
a
°C
40 (-1)

1

30 (-1)

8,06±0,54 c

3,86±0,46 e

37,35±3,34 e

2

0:100 (-1)

60 (0)

90 (1)

11,89±1,02 a

14,35±0,46 d

59,92±0,20 d

3

0:100 (-1)

80 (1)

60 (0)

10,46±0,26 ab

22,15±0,18 c

70,57±1,57 c

4

50:50 (0)

40 (-1)

90 (1)

9,69±0,31 b

25,36±0,32 bc

87,16±1,29 b

5

50:50 (0)

60 (0)

60 (0)

10,10±0,04 b

27,26±0,38 b

85,95±1,29 b

6

50:50 (0)

80 (1)

30 (-1)

10,63±0,05 ab

33,63±3,24 a

107,53±1,98 a

7

100:0 (1)

40 (-1)

60 (0)

2,66±0,06 e

0,77±0,19 e

12,53±0,04 f

8

100:0 (1)

60 (0)

30 (-1)

2,13±0,01 e

3,24±0,56 e

12,38±0,15 f

9

100:0 (1)

80 (1)

90 (1)

5,71±0,03 d

10,13±0,64 d

34,40±0,35 e

* % em água
**CFT - Compostos fenólicos totais – EAG – equivalente ao ácido gálico - TE – equivalente trolox
*** Teste de Tukey, valores seguidos por letras diferentes na mesma coluna representam diferença
significativa entra os ensaios (≤P≤0,05) e letras iguais representam que não houve diferença
significativa entre os ensaios (p≤0,05)
Fonte: Autoria Própria (2021)

A extração na condição de 50% a 40 °C por 90 minutos de contanto foi a
condição que apresentou maior valor de AA. A mesma situação pode ser observada
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para a inflorescência, em que, a extração nas condições de 50% de etanol a 80 °C
por 30 minutos, proporcionou os maiores valores de AA para ambos os métodos.
Comparando as médias de extração nas folhas do amaranto da Tabela 4 para
os três métodos, é possível observar que as maiores médias foram aquelas
responsáveis pelos tratamentos com 50% de etanol indicando maior eficiência na
extração para esta concentração. Além disso, médias estatisticamente iguais foram
obtidas para os tratamentos 4 e 6 de CFT. Na inflorescência, concentrações mais
baixas de etanol (50% e 0%) também proporcionaram maiores médias de extração
nas mesmas condições de experimento.
Comparado a literatura, alguns estudos buscam quantificar a quantidade de
compostos fenólicos presentes nas espécies de amaranto (PEIRETTI et al., 2017;
PAUCAR-MENACHO et al., 2018; MAGALHÃES; SANTOS, 2020). No entanto, existe
muitas variações entre as condições de estudo. Por exemplo, o trabalho de JiménezAguilar e Grusak (2016) ao quantificar CFT utilizando extratos metanólicos (90%) a 90
°C por 2 horas, obtiveram valores de leitura de 5,5 mg EAG g-1 e 4,9 mg EAG g-1 para
as espécies A. acanthochiton e A. blitum, respectivamente.
Comparado aos resultados obtidos neste estudo é perceptível uma maior
extração nas condições citadas devido as médias mais altas das melhores condições
de extração. Indiretamente, evidencia-se a importância do uso do planejamento
fatorial na busca de melhores condições de extração principalmente para espécies
vegetais menos estudadas, como o Amaranthus deflexus.
Viana et al. (2015), ao aplicar a metodologia DPPH para quantificar AA em
cinco hortaliças não convencionais constataram que o Amaranthus viridis obteve
maior sequestro do radical nas concentrações de 1mg mL-1 e 0,1mg mL-1. Porém estes
valores foram menores quando comparado a outros vegetais não convencionais como
a azedinha, beldroega e peixinho.
Embasado pelos resultados do apêndice A Tabelas A1 e A2, os fatores de
concentração de etanol (%), temperatura (°C) e tempo (min) utilizando o planejamento
fatorial fracionado (PFF) 33-1 pelas variáveis de resposta de cada método aplicado
(CFT, ABTS e FRAP) conclui-se que todas as interações foram significativas (p<0,05).
Além disso, os valores de p para a falta de ajuste também foram significativos (p<0,05)
indicando por sua vez, a necessidade de ajuste de dados e, portanto, mais estudos
na extração de compostos deste vegetal.
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Os gráficos de estimativa dos efeitos para a folha e inflorescência do
amaranto, como demonstrado nas Figuras 8 e 9 salientam a forte influência da
concentração do etanol pelas respostas obtidas nos três métodos apontados: A (CFT);
B(ABTS) e C (FRAP). Este tipo de análise é útil para apontar quais fatores que mais
influenciam na aplicação da metodologia, sendo que, quanto maior o comprimento da
barra maior o impacto que o fator equivalente a esta condição possui (SAMAD;
ZAINOL, 2017). Na Figura 8, o termo quadrático do ensaio B não apresentou diferença
significativa para o tempo evidenciado através da sua posição a esquerda da linha
vertical. E na Figura 9 a mesma situação ocorre para a temperatura e tempo
quadráticos tanto para as metodologias A e B.
Figura 8- Gráficos de Pareto obtidos a partir das interações das condições: etanol (%),
temperatura (°C) e tempo (min) para cada variável em folhas de Amaranthus deflexus.

* A (Compostos fenólicos totais (CFT) e Atividade antioxidante pelos métodos ABST (B) e
FRAP (C) por planejamento fatorial fracionário (PFF)
Fonte: Autoria Própria (2021)
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Figura 9- Gráficos de Pareto obtidos a partir das interações das condições: etanol (%),
temperatura (°C) e tempo (min) para cada variável em inflorescência de Amaranthus deflexus

* A (Compostos fenólicos totais (CFT) e Atividade antioxidante pelos métodos ABST (B) e FRAP
(C) por planejamento fatorial fracionário (PFF)
Fonte: Autoria Própria (2021)

Avaliando a estimativa de efeitos de cada fator, o apêndice B na Figura B1
demonstra os modelos de regressão utilizadas para mostrar a melhor condição de
extração. Analisando o coeficiente de correlação (R2), os modelos explicaram entre
0,95 a 0,99 % da variabilidade para a folha e inflorescência e para todas as respostas
(CFT, ABTS e FRAP). E ainda, somente o modelo de regressão para a folha de
amaranto da metodologia FRAP obteve diferença significativa entre os demais
modelos previstos, sendo os demais não significativos. Logo, podem ser considerados
adequados para a determinação das condições de extração da planta em estudo.
Através das equações dos modelos obtidos foram criados gráficos de
superfície de contorno e resposta das variáveis dependentes (CFT, ABTS e FRAP)
em função dos fatores de estudo (concentração de etanol, temperatura e tempo de
extração), conforme Figuras 10 e 11. Este tipo de gráfico apresenta uma resposta
máxima nas regiões de cor vermelha e mínima para as regiões de cor verde,
dependendo das variáveis analisadas (SILVA, 2014).
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Analisando os gráficos de ambas as Figuras 10 e 11, nota-se que a superfície
de resposta possui curva característica, representada também pela intensificação da
cor vermelha, acentuada na concentração de etanol. Fato confirmado sobre a
influência deste fator no gráfico das estimativas dos efeitos (Figuras 8 e 9). Logo, esta
característica indica uma condição ótima de extração do Amaranthus deflexus para
concentrações de solvente próximas a 50% de etanol.
Figura 10- Gráfico de superfície de resposta obtido a partir das interações das condições:
etanol (%), temperatura (°C) e tempo (min) para cada variável. A, B e C em folha de A. deflexus

*A, B, C Compostos fenólicos totais (CFT); D, E e F: Atividade antioxidante pelo método
ABTS; G, H e I: Atividade antioxidante pelo método FRAP por planejamento fatorial
fracionário (FFD)
Fonte: Autoria Própria (2021)
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Figura 11- Gráfico de superfície de resposta obtido a partir das interações das condições: etanol
(%), temperatura (°C) e tempo (min) para cada variável em inflorescência de A. deflexus

*A, B e C: Compostos fenólicos totais (CFT); D, E e F: Atividade antioxidante pelo método ABTS
e G, H e I: Atividade antioxidante pelo método FRAP por planejamento fatorial fracionário (FFD)
Fonte: Autoria Própria (2021)

O Gráfico A de CFT da Figura 10, sugere uma condição ótima de temperaturas
mais elevadas frente a concentração de etanol. Fato que corrobora com as respostas
obtidas das leituras da Tabela 4 com uma média alta para a condição: 50 % de etanol
a 80 °C e 30 minutos de extração. Para o gráfico de superfície de ABTS, nota-se que
a representação temperatura versus etanol (D) mostrou uma dualidade na
representação, ou seja, a condição que melhor relaciona estes dois parâmetros são
representados em dois pontos distintos, pela coloração escura em dois pontos
diferentes.
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Em relação ao tempo, para as imagens C, F e I para folha e inflorescência que
relacionam os fatores tempo versus temperatura, não se obteve resposta satisfatória
que pudesse relacionar essas duas condições. Portanto, necessita-se de estudos
adicionais para esta variável nas folhas e inflorescência de amaranto. No entanto,
analisando conjuntamente as imagens dos fatores tempo versus etanol B, E e H da
folha (Figura 10), nota-se a intensificação da cor para valores maiores de tempo
indicando que é necessário a aplicação de maiores tempos de extração para a folha
de amaranto.
Analisando somente a Figura 11 das respostas obtidas na inflorescência do
amaranto, para a interação entre os parâmetros temperatura versus etanol alcançouse uma condição mais clara para as três variáveis. Para CFT (gráfico B), a condição
ótima para estes fatores são as temperaturas entre 60 e 80 °C e a concentrações
entre 0 a 50% de etanol. A resposta corrobora com os dados de leitura das médias da
Tabela 5, em que a segunda maior média obtida é para o ensaio fatorial na condição:
50% de etanol a 80 °C e 30 minutos. Para as variáveis ABTS e FRAP ambos os
gráficos apresentaram o mesmo comportamento com melhores condições de extração
a temperaturas médias a altas. Resposta que é confirmada também pela Tabela 5 que
apresenta as leituras mais altas para as temperaturas de 80 °C e 50% de
concentração de etanol.
Os valores de resposta global (RG) calculados resultaram em 2,90 e 2,89 para
folha e inflorescência, respectivamente. Para a folha, este valor corresponde ao
ensaio 4, previsto na Tabela 4, que apresenta os fatores de 50% de concentração de
etanol a 40°C e 90 minutos de extração. Este resultado reforça o uso de ótima
extração nas condições de 50% como já apresentado anteriormente. Para a
inflorescência, o valor calculado corresponde ao ensaio 6 (Tabela 5), que apresenta
os seguintes fatores: 50% de etanol a 80°C e 30 minutos de extração. Para o ABTS
e FRAP da inflorescência, este mesmo ensaio correspondeu aos valores de maiores
médias obtida nos ensaios já explicados da Tabela 5. E ainda, corroborando com os
dados dos gráficos de superfície temperatura versus etanol da Figura 11.
Em resumo, conforme já explanado as análises aplicadas junto ao uso do PPF
33-1 obtiveram as condições ótimas de extração para a folha e a inflorescência do
Amaranto. No entanto, em busca de uma aproximação mais exata da condição ótima
de extração, as Tabelas 6 e 7 contém os resultados das equações do apêndice B1,
calculado para obter estes valores ótimos entre cada fator e variável.
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Tabela 6- Resolução das equações com os coeficientes de regressão significativos obtidos por
cada modelo para a folha de A. deflexus
Solvente
Temperatura
Tempo
Variável
(%)
(ºC)
(min)
CFT
44,51*
54,47
62,64
ABTS
57,36
58,03
336,00
FRAP
50,74
54,88
607,85
*Cálculos realizados por meio de derivada parcial e posterior interpolação dos dados para
decodificação dos níveis
Fonte: Autoria Própria (2021)

Os valores das equações dos modelos para a folha de Amaranto apontados
na Tabela 6, condizem com os resultados apresentados até o momento ao relacionar
a concentração do etanol na quantificação de compostos fenólicos e antioxidantes.
No entanto, a resolução deste tipo de equação permite despontar valores exatos de
condições de extração para cada variável analisada ao invés de aproximações,
conforme foi apresentado nos dados anteriores.
Tratando somente da concentração de solvente, a análise de compostos
fenólicos obteve valor menor (44,51%), quando comparada as de determinação de
potencial antioxidante ABTS e FRAP, porém ainda próximo a estas variáveis que
apresentaram, respectivamente, 57,36% e 50,74%. Em relação aos valores de
temperatura, todas as três variáveis apresentaram resultados próximos variando entre
54,47 a 58,03 °C. No entanto, comparado aos ensaios da Tabela 4, as duas melhores
condições de extração (ensaios 4 e 6) e, de médias estatisticamente iguais, confirmam
temperatura de extração de 40 e 80 °C. Logo, somente com a resolução da equação
foi possível prever as temperaturas mais adequadas para esta extração.
A concentração de etanol, apresentado como a variável de maior clareza
também foi estudado no trabalho de Kniecik (2019) que obteve maior clareza para a
interação deste solvente com a água quando comparado a interação acetona e água
de frutos de jambolão (Syzygium cumini). E ainda, o autor afirma uma melhor resposta
a extração utilizando menores concentrações de etanol.
O tempo foi o fator que mais diferenciou entre as variáveis da Tabela 6,
apresentando valores bem altos para ABTS e FRAP. Fato que confirma que
possivelmente o uso de um tempo maior de extração para estes métodos é uma
condição melhor aplicável a esta planta. Mesmo assim, este tempo mostrou ser mais
rápido quando comparado a outros estudos que utilizam tempos de até 24 horas de
extração (PAGNUSSATT et al., 2013; CASAGRANDE, 2019). O tempo é um fator
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importante ao analisar sua aplicabilidade industrial na extração de vegetais pois
menores tempos nestes processos resultam em economia de custos.
Tabela 7- Resolução das equações com os coeficientes de regressão significativos obtidos por
cada modelo para a inflorescência de A. deflexus
Solvente
Temperatura
Tempo
Variável
(%)
(ºC)
(min)
CFT
33,66*
66,78
89,92
ABTS
36,03
37,29
121,29
FRAP
32,11
47,60
69,92
*Cálculos realizados por meio de derivada parcial e posterior interpolação dos dados para decodificação
dos níveis
Fonte: Autoria Própria (2021)

Ao analisar os dados da Tabela 7 percebe-se que em relação a porcentagem
de solvente, os resultados obtidos das equações foram próximos nas três variáveis.
Ao comparar, de modo geral, com as leituras espectrofotométricas da Tabela 5, notase que cada valor foi próximo as condições que apresentaram as melhores respostas
obtidas para a aplicação do solvente entre 0 a 50% de etanol. Em relação as variáveis
de temperatura e tempo, assim como apresentado na Tabela 6 referentes as folhas
de Amaranto, houve menor concordância entre os resultados apresentados na
resolução das equações com exceção da variável de CFT. Em termos de solvente e
temperatura, os resultados da Figura 11 do gráfico B condisseram com estes
calculados pelas equações da Tabela acima.
De maneira geral, as técnicas de extração aplicadas possuem pontos positivos
e negativos, no entanto, a ideia central sempre será a quantificação completa
daqueles compostos de interesse sem que estes sofram transformações químicas
durante o processo (ĆUJIĆ et al., 2016). Apesar de que é conhecido que a extração
sofre influência de muitos fatores como o tempo, temperatura e relação sólidosolvente. Ćujić et al. (2016) destaca que poucos estudos tem por finalidade explicar a
interação entre os fatores. Por isso, para este estudo também se dá a importância em
realizar a análise das interações entre os fatores analisados: concentração de etanol,
temperatura e tempo aplicado na extração.
Além disso, o estudo das condições e otimização de extração para esta espécie
de Amaranto permite indicar parâmetros da extração pouco analisados na literatura,
servindo de referência aos estudos futuros para este vegetal. Pois nota-se que o
fornecimento de uma condição de otimização de extração nem sempre será a mesma,
visto sua dependência ao conjunto de variáveis estabelecidas (MACHADO, 2011). Por
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exemplo, ao aplicar a otimização assistida por ultrassom de compostos bioativos de
sementes de Amaranthus hypochondriacus. Tábio-García et al. (2021), indicaram uma
alta correlação entre a variável temperatura e UPD (Densidade ultrassônica). O maior
teor obtido para CFT foi equivalente a aplicação de 45,45◦C e 206,97 mW mL -1.
Enquanto que para a AA foi a 46,82◦C e 204,17 mW mL-1.
5.4 Desempenho de previsão do modelo de regressão de mínimos quadrados
parciais (PLSR)
Com o objetivo de prever o teor de Compostos Fenólicos Totais (CFT) e a
Atividade Antioxidante (AA), a análise multivariada PLSR foi aplicada mediante a
obtenção das imagens, conforme metodologia. Na obtenção de resultados mais
homogêneos e na busca por um maior coeficiente de determinação (R2) optou-se por
utilizar as duplicatas das imagens obtidas. Valores observados e preditos são
mostrados nas Figuras 12 e 13 para a parte da folha e inflorescência do Amaranto.
Divididas em dois métodos: Método de Extração de Imagem (EI) que é referente as
imagens A, B e C; Método de Imagem de Ensaio nas imagens (AI) D, E, F. Ambos
utilizam as leituras obtidas de CFT, ABTS e FRAP aplicada no Planejamento Fatorial
Fracionado (FFD).
Figura 12- Valores observados e preditos do modelo PLSR e desempenho de predição em
folhas de Amaranthus deflexus
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*A, B e C: Compostos fenólicos totais, atividade antioxidante pelo método ABTS e atividade
antioxidante pelo método FRAP respectivamente nas imagens do extrato. D, E e F: Compostos
fenólicos totais, atividade antioxidante pelo método ABTS e atividade antioxidante pelo método FRAP
respectivamente nas imagens dos ensaios. LV: Número de variáveis latentes, DP: proporção
dependente, R2: coeficiente de determinação, RMSEC: raiz quadrada média dos erros de calibração,
RPD: valores preditivos residuais.
Fonte: Autoria Própria (2021)
Figura 13- Valores observados e preditos do modelo PLSR e desempenho de predição em
inflorescência de Amaranthus deflexus: A, B e C

*A, B e C: Compostos fenólicos totais, atividade antioxidante pelo método ABTS e atividade
antioxidante pelo método FRAP respectivamente nas imagens do extrato. D, E e F: Compostos
fenólicos totais, atividade antioxidante pelo método ABTS e atividade antioxidante pelo método FRAP
respectivamente nas imagens dos ensaios. LV: Número de variáveis latentes, DP: proporção
dependente, R2: coeficiente de determinação, RMSEC: raiz quadrada média dos erros de calibração,
RPD: valores preditivos residuais
Fonte: Autoria Própria (2021)

Analisando as Figuras em conjunto das respostas preditas do Amaranto notase que o AI para todos as leituras de CFT, ABTS e FRAP obtiveram boa resposta
preditiva contatada pelo uso de poucas Variáveis Latentes (VL). Logo, para a folha
foram utilizadas 2, 3 e 3, respectivamente para CFT, ABTS e FRAP e para a
inflorescência com 2 para CFT e 3 para FRAP com exceção do ABTS.
Outro fator que confirma a adequação dos modelos na extração de compostos
bioativos do Amaranthus deflexus refere-se ao valor de R2 e a raiz quadrada média
dos erros de calibração (RMSEC). Tanto para folha quanto para a inflorescência
alcançou-se ótimos valores de R2 variando entre 0 a 0,97. Em relação aos valores de
RMSEC, o ideal é obter valores mais baixos e próximos a zero. Logo, para as
respostas obtidas para a folha, no geral foram valores maiores quando comparadas a
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inflorescência, indicando menor erro para esta parte da planta. Nota-se para ambas
as figuras e métodos (AI e AE) os menores RMSEC foram conferidos a predição dos
CFT.
Por fim, para os Valores Preditivos Residuais (RPD) esperam-se valores mais
altos reforçando um melhor desempenho do modelo. Ao analisar a Figura 12, o valor
máximo de RPD obtido foi de 8,40 para CFT e mínimo de 4,56 para ABTS. E na Figura
13, alcançou-se valor entre 11,80 e 29,83 mostrando que os menores desvios obtidos
são da inflorescência. Fato que também pode ser visualizado pela proximidade entre
os pontos (predito) versus a reta traçada (observado). Outro ponto a ser destacado, é
que para a folha e inflorescência os maiores valores de RPD relacionados as leituras
do FRAP também foram aqueles que apresentam um maior erro (RMSEC).
De modo geral, a aplicação do método PLSR para o Amaranthus deflexus
poderá prever com clareza dados relacionados aos CFT e AA antioxidante
demonstrando ser um bom procedimento de análise. Apesar do método AI alcançar
melhores resultados de predição de modelo é válido ressaltar que para as imagens
do extrato (AE) também se obtiveram ótimos valores para os parâmetros analisados
e explicados acima. Este resultado indica que utilizando somente a imagem dos
extratos puros de folha e inflorescência do Amaranto já é possível prever valores de
CFT, ABTS e FRAP confiáveis.
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6 CONCLUSÃO
O Amaranthus deflexus demonstrou ser uma planta potencial na alimentação
principalmente quanto ao seu conteúdo de cinzas, que obteve resultados maiores que
alguns vegetais já consumidos na alimentação. Existiu uma certa divergência de
resultados quanto ao teor lipídico da amostra tendo como resposta grande variação
da porcentagem. Alguns fatores podem ter despontado este resultado como as
condições ambientais impostas a própria planta.
Em relação a otimização do extrato hidroetanoólico da folha e inflorescência,
conclui-se por meio da resolução das derivadas parciais que as condições ideais
aplicadas são próximas a concentração de 50% de etanol para a folha e a
temperaturas variando entre 54,47 a 58,03 °C. Para a inflorescência, concentrações
de 0 a 50% foram as ideais, relativas aos ensaios, porém, com maior variação da
temperatura. O tempo foi um fator de grande variação entre as metodologias de
quantificação de CFT e AA. Os maiores tempos de extração foram relacionados a
folha de Amaranthus. Ainda assim, é possível perceber que o tempo de extração para
ABTS e FRAP ainda foi menor quando comparado a outros autores.
A Parte 3, que aborda a modelagem Quimiométrica apresentou boa resposta
preditiva analisada pelos valores de LV, RMSEC, R2 e RPD para a folha e
inflorescência. Salientando também que o PLSR é uma ferramenta adequada para
prever valores de CFT e AA. Ressalta-se que os CFT dos ensaios (AI) resultaram no
melhor modelo preditivo e ainda, a possibilidade no uso prévio somente das imagens
do extrato do Amaranthus deflexus como modelo para quantificação de CFT e AA.
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APÊNDICE A- Efeitos lineares e quadráticos e efeitos de interação das
variáveis concentração
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Tabela A1- Efeitos lineares e quadráticos e efeitos de interação das variáveis concentração de
etanol (%), temperatura de extração e tempo de extração, utilizando planejamento fatorial
fracionário (PFF) 33-1 sobre as variáveis resposta de teor de compostos fenólicos totais (CFT) e
atividade antioxidante pelos métodos ABTS e FRAP, na análise de variância (ANOVA) em
folhas de A. deflexus.
CFT
SQ
G.L
QM
Valor F
p
X1L+Q
939,583
2
469,7914
16835,30
0,000000
X2L+Q
61,447
2
30,7233
1100,99
0,000000
X3L+Q
25,649
2
12,8245
459,57
0,000000
X1 by X2
13,760
2
6,8802
246,56
0,000000
Erro
0,251
9
0,0279
Total SS
1037,220
17
Falta de ajuste
13,760
2
6,8802
246,56
0,000000
ABTS
SQ
G.L
QM
Valor F
p
X1L+Q
8729,01
2
4364,506
1381,271
0,000000
X2L+Q
768,66
2
384,328
121,632
0,000000
X3L+Q
659,53
2
329,765
104,364
0,000001
X1L by X2L
468,55
2
234,274
74,143
0,000003
Erro
28,44
9
3,160
SQ Total
10319,33
17
Falta de ajuste
468,55
2
234,274
74,143
0,000003
FRAP
SQ
G.L
QM
Valor F
p
X1L+Q
122418,8
2
61209,39
7323,751
0,000000
X2L+Q
16258,9
2
8129,47
972,698
0,000000
X3L+Q
2755,3
2
1377,64
164,836
0,000000
X1L by X2L
4411,5
2
2205,74
263,919
0,000000
Erro
75,2
9
8,36
SQ Total
145842,7
17
Falta de ajuste
4411,5
2
2205,74
263.919
0,000000
*Soma dos quadrados (SQ), grau de liberdade (G.L), quadrado médio (QM), linear e quadrático (L e
Q). Etanol (X1L e X1L), Temperatura (X2L e X2L) e Tempo (X3L e X3L)
Fonte: Autoria Própria (2021)
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Tabela A2- Efeitos lineares e quadráticos e efeitos de interação das variáveis concentração de
etanol (%), temperatura de extração e tempo de extração, utilizando planejamento fatorial
fracionário (PFF) 33-1 sobre as variáveis resposta de teor de compostos fenólicos totais (CFT)
e atividade antioxidante pelos métodos ABTS e FRAP, na análise de variância (ANOVA) em
inflorescência de A.deflexus
CFT
SQ
G.L
QM
Valor F
p
X1L+Q
176,1136
2
88,05680
529,8352
0,000000
X2L+Q
13,7369
2
6,86844
41,3272
0,000029
X3L+Q
2,2434
2
1,12169
6,7492
0,016196
X1 by X2
2,7802
2
1,39011
8,3642
0,008856
Erro
1,4958
9
0,16620
Total SS
208,3637
17
Falta de
2,7802
2
1,39011
8,3642
0,008856
ajuste
ABTS
SQ
G.L
QM
Valor F
p
X1L+Q
1776,165
2
888,0826
669,9781
0,000000
X2L+Q
434,382
2
217,1911
163,8511
0,000000
X3L+Q
23,460
2
11,7298
8,8491
0,007498
X1L by X2L
33,422
2
16,7108
12,6068
0,002456
Erro
11,930
9
1,3255
SQ Total
2294,200
17
Falta de
33,422
2
16,7108
12,6068
0,002456
ajuste
FRAP
SQ
df
QM
Valor F
p
X1L+Q
16331,77
2
8165,883
3489,816
0,000000
X2L+Q
2019,61
2
1009,806
431,556
0,000000
X3L+Q
103,50
2
51,748
22,116
0,000336
X1L by X2L
165,95
2
82,976
35,461
0,000054
Erro
21,06
9
2,340
SQ Total
18733,83
17
Falta de
165,95
2
82,976
35,461
0,000054
ajuste
*Soma dos quadrados (SQ), grau de liberdade (G.L), quadrado médio (QM), linear e quadrático (L e
Q). Etanol (X1L e X1L), Temperatura (X2L e X2L) e Tempo (X3L e X3L)
Fonte: Autoria Própria (2021)
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APENDICE B- Equações do modelo de regressão

64

Tabela B1- Equações do modelo de regressão empregadas para determinar a melhor condição
de extração, coeficientes de correlação (R2), qui-quadrado (X2), graus de liberdade (G.L) para
cada variável (compostos fenólicos totais (TPC), métodos antioxidantes ABTS e FRAP) em
planejamento fatorial fracionário (PFF) 33-1 em folhas e inflorescência de A. deflexus
Variável
Folha
R2
X2
G.L
p
2
CFT
y = 20,2311 – 4,8366X1 – 11,7356X1 + 1,9944X2 +
0,99
1,54
17 1,000
1,8517X22 + 1,7855X3 + 1,8057X32 – 1,7007X1X2 –
1,2820X1X22
ABTS

y = 517624 + 8,9404X1 – 46,5170X12 + 4,3430X2 +
11,6439X22 + 10,4745X3 – 4,3991X1X2 – 17,1276X1X22

0,95

15,37

17

0,569

FRAP

222,825 + 10,431X1 – 171,380X12 + 31,898X2 + 31,816X22 +
21,314X3 – 19,889X1X2 – 46,064X1X22

0,96

94,98

17

0,000

Inflorescência
R2
y = 0,30395X1 – 0,00133X12 + 0,53515X2 + 0,00403X22 –
0,99
0,00860X1X2 + 0,00007X1X22
ABTS
y = 0,702530X1 – 0,007866X12
0,99
2
FRAP
y = 3,035 X1 – 0,02228 X1 – 0,70476 X3 + 0,00654X32 –
0,99
0,03539 X1X2 + 0,00025 X1 X22
*Etanol (linear X1 e quadrático X12), Temperatura (linear X2 e quadrático X22)
quadrático X32
Fonte: Autoria Própria (2021)

X2
0,141

G.L
17

p
1,000

0,574
0,415

17
17

1,000
1,000

Variável
CFT

e Tempo (linear X3 e

