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Trem Bala 

(Ana Vilela) 
 

Não é sobre ter 

Todas as pessoas do mundo pra si 

É sobre saber que em algum lugar 

Alguém zela por ti 

É sobre cantar e poder escutar 

Mais do que a própria voz 

É sobre dançar na chuva de vida 

Que cai sobre nós 

 

É saber se sentir infinito 

Num universo tão vasto e bonito 

É saber sonhar 

E, então, fazer valer a pena cada verso 

Daquele poema sobre acreditar 

 

Não é sobre chegar no topo do mundo 

E saber que venceu 

É sobre escalar e sentir 

Que o caminho te fortaleceu 

É sobre ser abrigo 

E também ter morada em outros corações 

E assim ter amigos contigo 

Em todas as situações 

 

A gente não pode ter tudo 

Qual seria a graça do mundo se fosse assim? 

Por isso, eu prefiro sorrisos 

E os presentes que a vida trouxe 

Pra perto de mim 

 

Não é sobre tudo que o seu dinheiro 

É capaz de comprar 

E sim sobre cada momento 

Sorriso a se compartilhar 

Também não é sobre correr 

Contra o tempo pra ter sempre mais 

Porque quando menos se espera 

A vida já ficou pra trás 

 

Segura teu filho no colo 

Sorria e abrace teus pais 

Enquanto estão aqui 

Que a vida é trem-bala, parceiro 

E a gente é só passageiro prestes a partir 

 

 

Segura teu filho no colo 

Sorria e abrace teus pais 

Enquanto estão aqui 

Que a vida é trem-bala, parceiro 

E a gente é só passageiro prestes a partir 
 

 



Resumo 

ALMEIDA-DIAS, Joyce Mayra Volpini. Composição dos voláteis do pólen 

fermentado das abelhas Apis mellifera e de dieta proteica artificial fermentada 

com base em análises cromatográficas. 2017. 137 f. Tese (Doutorado em 

Ciências). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

 

As abelhas são considerados os polinizadores mais importantes das culturas 

agrícolas ao redor do mundo e os mais efetivos. As necessidades nutricionais 

desses animais são atendidas através da coleta de néctar (transportado à colônia 

e armazenado nos favos) e pólen (consumido após a realização de processos 

fermentativos de microrganismos, denominando-se beebread ou pão de abelha). O 

beebread possui uma atratividade natural a essas abelhas. Com o 

desaparecimento das abelhas, pela falta de alimento disponível, entre outras 

causas, a alimentação suplementar auxilia apicultores na manutenção dessas 

colônias em períodos críticos, porém esses suplementos muitas vezes não 

possuem valor nutritivo adequado e fraca atratividade. Verificar assim quais os 

compostos voláteis presentes no beebread de diferentes regiões do Brasil e uma 

dieta fermentada a base desse pólen, faz-se hoje uma importante ferramenta 

para tentar elucidar o problema da atratividade.  Foram feitas análises de 

atratividade, através de testes em túnel Y com duas dietas artificiais: uma dieta 

não fermentada e outra fermentada com o próprio beebread, durante quatro dias; 

análises cromatográficas, com beebread coletado de colônias de abelhas A. 
mellifera em: Ribeirão Preto/São Paulo; Mossoró/Rio Grande do Norte; 

Muzambinho/Minas Gerais; Porto Alegre/Rio Grande do Sul; análise polínica das 

amostras de beebread de todas as localidades. Os testes em túnel Y confirmaram 

que as abelhas são atraídas pelo cheiro da dieta fermentada, sendo que quanto 

mais tempo permanecem sem alimentação proteica, mais rapidamente é a 

escolha do local onde se encontra a dieta fermentada. Já as análises químicas 

apontaram que tanto a dieta fermentada quanto o beebread coletado nas 

diferentes localidades possuem alguns compostos voláteis em comum, oriundos 

principalmente de fermentação: Acetoína, Ácido Acético e 2,3-Butanodiol. Sendo 

que a classe química que esteve mais presente foi a de terpenoides. A análise 

polínica das amostras de beebread confirmou os dados obtidos pela análise 

química. Nossos dados indicam a grande importância da gama de compostos 

encontrados no beebread e a presença daqueles que indicam a fermentação. 

Assim, saber qual desses compostos voláteis são atrativos às abelhas será 

fundamental para a liofilização dos mesmos e adicioná-los às rações proteicas 

artificiais, tornando-as mais palatáveis e atrativas para esses insetos. 

 

Palavras-chaves: Apis mellifera. Compostos voláteis. Beebread. Regiões do Brasil; 

Palinologia; Dieta proteica fermentada. 

 

 



Abstract 

 

ALMEIDA-DIAS, Joyce Mayra Volpini. Composition of volatiles from fermented 

honey bee pollen (bee bread) and from fermented artificial protein diet based on 

gas chromatography analysis.  2017. 137 pp. Ph.D. Thesis in Entomology. College 

of Philosophy, Sciences and Letter of Ribeirão Preto, University of São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2017. 

 

 

Honey bees are considered to be the most important and most effective 

pollinators of agricultural crops throughout the world. The nutritional necessities 

of these insects are met by collecting nectar (transported to the colony and stored 

in the comb) and pollen (consumed after it has been fermented by 

microorganisms, becoming bee bread). Bee bread contains substances that are 

attractive to the bees. As the increasing need for bees has become hard to meet 

because of a lack of natural food sources to sustain their colonies, it has become 

increasingly common for beekeepers to provide pollen substitutes. However, 

nutritional quality and palatability are often inferior to those of bee bread.  In a 

search for key compounds that could help stimulate the bees to consume artificial 

diets, we examined the volatile compounds present in bee bread and in artificial 

protein diets that had been fermented with microorganisms present in bee bread. 

Attractiveness of fermented versus unfermented artificial protein diets for honey 

bees was compared using a Y odor choice test, for four days. Additionally, 

chromatographic analyses were made of bee bread collected from apiaries located 

in Ribeirão Preto, São Paulo, Mossoró, Rio Grande do Norte, Muzambinho, Minas 

Gerais, and Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pollen analyses were made of all 

bee bread samples to determine plant origin. The bees preferred the odors from 

fermented compared to unfermented diet. The rapidity with which they made 

this choice was positively correlated with the time that they remained without 

protein food.  Several of the volatiles from bee bread from the different regions of 

the country were similar, despite considerably different contributing pollen 

species. These volatiles were also found in the fermented pollen substitute diet, 

indicating that they were products of fermentation; these included acetoin, 

ascetic acid and 2,3-butanediol. The most common class of volatiles in these 

materials was terpenoids. There was a large variety of volatile compounds in the 

bee bread samples and in the fermented bee diet; these included substances that 

are a result of fermentation. A next step would be to determine which of these 

substances are most attractive to bees that require protein, so that they can be 

added to artificial bee diets in order to make them more palatable and useful.   

 

Key words: Apis mellifera. Volatiles. Bee bread. Brazil regions. Fermented 

protein diet. 
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1. Introdução  

 

As abelhas são insetos de grande importância econômica, por causa de 

seus produtos que são comercializados pelo homem. Possui também um valor 

ecológico e econômico inestimável que está envolvido no processo de polinização. 

Assim, estes animais estão entre os poucos insetos cuja importância comercial é o 

cultivo e não o extermínio (CRAILSHEIM, 1990).  

Esses insetos são considerados os polinizadores mais importantes das 

culturas agrícolas ao redor do mundo e os mais efetivos, correspondendo a 90% do 

sucesso reprodutivo das plantas com flores. As espécies de abelhas sociais são, 

geralmente, preferidas pelo homem para a polinização de culturas agrícolas, 

principalmente, devido à alta densidade de abelhas que podem ser mantidas em 

determinada área, podendo citar apiários que possuem centenas de colmeias que 

são utilizadas para a polinização em diversas culturas. (SHIPP et al., 1994).  

Apis mellifera Linnaeus (1758) (Hymenoptera: Apidae) é a espécie mais 

utilizada para a polinização de cultivos comerciais. O padrão de voo dessas 

abelhas é rápido e agitado entre as flores. Tal comportamento as torna eficientes 

na dispersão de pólen (COUTO; COUTO, 2007). Apesar de ser uma espécie 

exótica, atualmente no Brasil há mais de dois milhões de colônias de A. mellifera 

utilizadas para produção de mel, cera, própolis, pólen, geleia real, apitoxina e 

serviços de polinização, principalmente em cultivos de maçã Malus domestica, 

pretencente a família Rosaceae e melão Cucumis melam, pertencente à família 

Cucurbitaceae (DE JONG et al., 2006).  

As necessidades nutricionais das abelhas A. mellifera, são atendidas 

através da coleta de pólen e néctar (HERBERT JR. et al., 1977; HERBERT JR., 

1992). Estes materiais são coletados pelas abelhas operárias forrageiras de 

acordo com as necessidades da colônia e a disponibilidade no campo (FREE, 

1980). Para a coleta de recursos, as abelhas, bem como a maioria dos insetos, 

possuem um olfato altamente desenvolvido, utilizando as antenas que são 

capazes de detectar e discriminar possíveis compostos voláteis atrativos 

presentes no ambiente (NAIME et al., 2006). 
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O néctar (principal fonte de carboidratos), utilizado como fonte de 

energia para suas funções vitais, é coletado nos nectários florais, transportado à 

colônia e armazenado nos favos. Este é convertido em mel, após passar por 

processos físico-químicos, incluindo a desidratação. As operárias adultas são 

fortemente dependentes das reservas de carboidratos na colônia, e não 

sobrevivem a longos períodos sem esse tipo de substância em seu organismo, já 

que elas possuem baixa reserva em seus corpos, ao contrário das larvas 

(HRASSNIGG; CRAILSHEIM, 2005). 

O pólen, além de ser necessário para a reprodução das planta, é 

atraente e comestível às abelhas. Os polens contêm, normalmente, de 6 a 28% de 

proteína e é a única fonte proteica disponível na natureza para as abelhas 

(WINSTON, 2003).  

Além de suprir as exigências de aminoácidos, o pólen também preenche 

as necessidades de lipídeos, variando de 1 a 20%; além de possuir vitaminas e 

minerais como o sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, fósforo, cobre, iodo, 

manganês, cobalto, zinco e níquel são indispensáveis para o desenvolvimento de 

sua estrutura corporal (HERBERT JR; SHIMANUKI, 1978) e os esteróis, que 

estão presentes em quantidades menores no pólen, menos de 0,5%, são essenciais 

(WINSTON, 2003). Há também os compostos fenólicos, dentre eles os flavonoides, 

que têm sido considerados como um dos principais constituintes biologicamente 

ativos nos produtos apícolas, pois possuem a propriedade de serem antioxidantes 

(CABRAL et al., 2009).  

A diversidade do pólen coletado pelas abelhas depende dos tipos 

vegetais, do crescimento das plantas, das estações do ano, da temperatura do ar, 

o pH e a fertilidade do solo (LI et al., 2012; MORAIS et al., 2013a). O 

requerimento anual desse pólen por uma colônia varia consideravelmente 

dependendo da localização e tamanho populacional da mesma.  

Os diversos tipos de pólen possuem diferenças relacionadas à 

porosidade de suas paredes, espessura e composição. Essas paredes resistem à 

deterioração e digestão. Embora o pólen seja rico em proteínas (ROULSTON; 

CANE, 2000), estas aparentemente não estão completamente disponíveis até 
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terem sido quebradas pelas bactérias no beebread (pólen fermentado) (HERBERT 

JR; SHIMANUKI, 1978; GILLIAM, 1997). 

Essas transformações bioquímicas são necessárias para quebrar a 

camada externa sobre o pólen conhecido como exina, feito de esporopolenina, um 

composto que fornece resistência química ao pólen e preserva os compostos que 

estão dentro dele e responsável pela limitada capacidade para absorção de 

nutrientes e substâncias bioativas que estão dentro do grão de pólen (ATKIN et 

al., 2011). Há também uma melhora na digestibilidade e no seu valor nutritivo 

(HERBERT JR; SHIMANUKI, 1978).  

A composição química do beebread é determinada pela composição do 

pólen coletado pelas abelhas forrageiras (ISIDOROV et al., 2009), e tem pouca 

importância quanto à quantidade de néctar nele contido, entretanto, é relevante 

quanto à origem e procedência geográfica da amostra (BARTH, 2004). 

As abelhas misturam pólen, mel e outras secreções glandulares, 

ajudando a preservá-lo de microrganismos nocivos, induzindo fermentação e 

processos enzimáticos assim, produzindo o beebread. O processo de obtenção 

deste pólen fermentado dentro da colmeia ocorre em uma progressão de 

aparecimento/desaparecimento de microrganismos colonizadores, especialmente 

bactérias ácido-láticas, de acordo com as condições da colmeia e do substrato 

(DEL RISCO et al., 2012). Além desse tipo de bactéria, Gilliam (1979a) 

identificou diversas espécies do gênero Bacillus associadas ao beebread. E em um 

trabalho posterior (GILLIAN, 1979b), conseguiu identificar 113 tipos de 

leveduras presentes no pólen fermentado de abelha. Há redução no pH, tornando-

o altamente ácido (ANDERSON et al., 2011; NICOLSON, 2011).  

As abelhas consomem, preferencialmente, pólen estocado e fermentado 

a mais de três dias. Polens recém-coletados possuem uma quantidade pequena de 

microrganismos. A proporção estimada de microrganismo/grão de pólen foi de 

1:1.000.000 (ANDERSON et al., 2014). Carroll et al. (2017) encontraram que as 

abelhas consomem pólen estocado de 2 a 4 dias, não ultrapassando esse tempo de 

armazenamento. Após 7 dias de armazenamento, o consumo do pólen fermentado 

diminuiu. 
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Além de ser altamente nutritivo, o beebread possui uma atratividade 

natural para as abelhas, sendo através do gosto ou através do cheiro (compostos 

voláteis). Isidorov et al. (2009) apontaram a grande variedade de compostos 

químicos presentes no extrato de beebread. Já Collin et al. (1995), Dobson e 

Bergstrom (2000),   Flamini et al.  (2003, 2007) e Dominguez-Valhondo et al. 

(2013), constataram uma variedade de voláteis, Compostos orgânicos voláteis 

(COVs) em pólen recém-coletados. Porém há pouca informação sobre os voláteis 

presentes no beebread. 

Os COVs das plantas são liberados por praticamente todos os tecidos 

vegetais classificados nas seguintes classes: terpenoides, carotenoides, 

fenilpropanoides/benzenoides, derivados de ácidos graxos (incluindo os produtos 

da via da lipoxigenase) e os compostos C5-ramificados. Além desses, há também 

os derivados de aminoácidos, que são frequentemente encontrados como 

componentes em aromas liberados por flores e frutos (DUDAREVA; 

PICHERSKY, 2008). Os COVs são normalmente líquidos lipofílicos de alta 

pressão de vapor e podem atravessar membranas celulares facilmente sendo 

liberados na atmosfera ou no solo, quando não há alguma barreira de difusão 

(PICHERSKY et al., 2006). 

Desde a antiguidade, sabe-se que tecidos florais e vegetativos emitem 

substâncias com diferentes odores. (KNOBLOCH et al., 1986). O entendimento 

da importância, apesar de muitas vezes imperceptíveis aos humanos, e de que 

estes exercem alguma alteração fisiológica nas plantas, começou após a 

descoberta do hormônio gasoso etileno em 1934 (DUDAREVA et al., 2004). Hoje, 

sabe-se que as plantas realizam um incalculável arsenal de diferentes reações 

biossintéticas e estima-se que dos 100.000 compostos químicos produzidos pelas 

plantas, aproximadamente 1.700 sejam voláteis (DICKE; LORETO, 2010). A 

variedade estrutural destes compostos é perfeitamente adaptada ao papel 

específico que estas moléculas desempenham na natureza (HERRMANN, 2010). 

COVs desempenham um papel importante na natureza como 

compostos mensageiros para transmitir informações seletivas entre espécies 

(MONSON; HOLLAND, 2001).  As funções primárias dos voláteis parecem ser de 

defesa da planta contra herbívoros ou patógenos ou, através da atração de 
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polinizadores e dispersores de semente, proporcionar alguma vantagem 

reprodutiva às plantas (PICHERSKY; GERSHENZON, 2002), para a 

comunicação entre insetos e/ou plantas (MONSON; HOLLAND, 2001; 

TSIGARIDIS; KANKIDOU, 2007) para acasalamento (insetos) (TSIGARIDIS; 

KANKIDOU, 2007; AUGUSTIN; HEMAR, 2009). As abelhas e borboletas são 

insetos frequentemente atraídos por aromas de diversas flores (SIMÕES et al., 

2007). 

Os voláteis emitidos de tecidos vegetativos, como parte do sistema de 

defesa da planta, podem repelir (KESSLER; BALDWIN, 2001) ou intoxicar 

(VANCANNEYT et al., 2001) animais e microrganismos diretamente, ou atrair 

inimigos naturais, que protegerão a planta indiretamente, via interação tritrófica 

(ARIMURA et al., 2005). Além disso, esses voláteis podem alertar plantas 

vizinhas a respeito de um ataque de algum herbívoro ou patógeno (SHULAEV et 

al., 1997), induzindo defesa ou preparando estas plantas para responder mais 

rapidamente em um ataque futuro, conhecido como efeito “priming” 

(ENGELBERTH et al., 2004). 

E acordo com Pichersky e Gershenzon (2002), no sistema radicular 

também há a produção de compostos voláteis que podem atuar como 

antimicrobianos, anti-herbívoros ou atrair inimigos naturais de herbívoros que se 

alimentam das raízes. O desenvolvimento de novas ferramentas analíticas e de 

técnicas moleculares e bioquímicas tem permitido um grande avanço no 

entendimento das funções dos voláteis e de suas aplicações. 

Para que esses compostos sejam identificados em qualquer amostra, é 

necessário um método eficiente de separação, identificação e quantificação das 

espécies químicas. Segundo Collins et al. (1997), a cromatografia é um método 

físico-químico de separação dos componentes de uma mistura, realizada por meio 

da distribuição destes entre duas fases, que estão em contato íntimo: a fase 

estacionária e uma fase móvel. Durante a passagem da fase móvel pela fase 

estacionária, os componentes da mistura são distribuídos entre as duas, de tal 

forma que cada um dos componentes é seletivamente retido pela fase 

estacionária, resultando em migrações diferenciais. 
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Existem diversas formas de realizar o processo cromatográfico, mas a 

que se encaixa na identificação de substâncias volatilizáveis é a cromatografia a 

gás. A amostra, através de um sistema de injeção, é introduzida em uma coluna 

contendo a fase estacionária. O uso de diferentes temperaturas no local da injeção 

da amostra e na coluna possibilita a vaporização destas substâncias que, de 

acordo com suas propriedades, são retidas por tempos determinados e chegam à 

saída da coluna em tempos diferentes. O uso de um espectrômetro de massa na 

saída da coluna torna-se possível a detecção e a quantificação destas substâncias 

(COLLINS et al., 1997). 

Porém, saber escolher o tipo de injeção torna-se tão importante quanto 

o uso da técnica adequada. A extração e injeção por uma fibra de microextração 

de fase sólida (SPME) possibilitam muitas vantagens relativamente aos métodos 

analíticos tradicionais, por combinar amostragem, pré-concentração e a 

transferência direta (num só passo) de analitos para um cromatógrafo a gás.  

A parte fulcral da SPME reside numa fibra de sílica (ou outro material 

adequado) com cerca de um centímetro de comprimento, que está revestida com 

um polímero que tem afinidade para as espécies químicas que se pretende 

amostrar (Figura 1a e 1b). Os revestimentos das fibras diferem uns dos outros 

não só pelo tipo de revestimento, mas também na espessura, uma vez que ambos 

influenciam a adsorção/absorção dos analitos. Geralmente, os compostos voláteis 

requerem revestimentos espessos, enquanto que revestimentos com menor 

espessura são mais eficientes para analitos semi-voláteis. A escolha da fibra é 

feita em função da polaridade dos analitos que se pretende estudar (PEREIRA, 

2005). 
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Figura 1: A: Diagrama de um sistema de fibra de SPME; B: Processo de extração por SPME. 

 

Fonte: Almeida, J. M. V. 

 

Apesar de toda importância mencionada, as abelhas encontram-se em 

processo de desaparecimento em várias partes do mundo, principalmente na 

Europa e em alguns países da América do Norte (POTTS et al., 2015). Pesquisas 

recentes estão mostrando um grande declínio das abelhas nativas e abelhas 

melíferas, em vários países do mundo (BIESMEIJER et al., 2006; KLEIJN; 

RAEMAKERS, 2008; FREITAS et al., 2009).  

Em algumas épocas do ano, há um decréscimo da fonte natural proteica 

(pólen), comprometendo assim o desenvolvimento e o crescimento da colônia 

(SOMERVILLE, 2005). Dessa maneira, com a falta de alimento estocado na 

colônia, ou sua diminuição na natureza, ocorre o início antecipado do 

forrageamento. Como a longevidade das operárias é afetada pelo começo do 

forrageamento, as operárias que se tornam forrageiras mais cedo, morrem antes 

do que as operárias que executam tarefas dentro do ninho. Sendo assim, colônias 

que apresentam baixos estoques de alimento, principalmente proteína 

armazenada nos favos, tem como consequência um declínio na quantidade de 
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abelhas jovens presentes para as gerações seguintes e também um tempo de vida 

mais curto de suas operárias em geral (DEGRANDI-HOFFMAN et al., 2010). 

Doenças, ácaros, inseticidas, ou até mesmo manipulações frequentes 

nas colmeias do apiário levam a um stress nutricional nas abelhas. Assim, 

apicultores muitas vezes tentam aliviar os efeitos desse stress oferecendo rações 

artificiais (suplementares) com ou sem pólen como uma suplementação 

nutricional (DOULL; STANDIFER, 1970; STANDIFER et al., 1973; HERBERT; 

SHIMANUKI, 1978; HERBERT et al., 1980; CREMONEZ et al., 1998; KALEV et 

al., 2002; MORAIS et al., 2013a). 

A alimentação suplementar é muito importante tanto para a 

manutenção da colônia como para o crescimento e multiplicação do número de 

colmeias (HERBERT, 1992). Além disso, tal suplemento resulta em benefícios, 

pois assegura um desenvolvimento contínuo das colônias em lugares e épocas de 

escassez de néctar e pólen, além de prepará-los para aproveitar melhor o fluxo de 

néctar (SEREIA, 2009). 

Porém, esses suplementos nutricionais sofrem graves problemas, 

incluindo baixo valor nutricional e principalmente a fraca atratividade, por não 

possuírem compostos voláteis iguais ou similares aos encontrados no beebread 

fazendo com que não haja aceitabilidade pelas abelhas (SCHMIDT; HANNA, 

2006). Ou seja, para que essas dietas artificiais sejam além de nutritivas, 

atrativas para essas abelhas, elas devem ser o mais parecido com o alimento 

natural, o beebread. 

Várias rações artificiais proteicas foram desenvolvidas, contendo 

ingredientes altamente proteicos e com valores acessíveis ao apicultor, mas ainda 

se embarram no problema da atratividade. Não basta ter uma ração nutritiva se 

não for atrativa para as abelhas (MORAIS et al., 2013b). 

Partindo desse princípio, foram feitos alguns testes e verificou-se uma 

maior aceitação de uma dieta fermentada com o próprio beebread da colônia. 

Além do pH dessa dieta ser reduzido, o que aumenta a semelhança ao beebread, 

(ALMEIDA, 2013), acredita-se que as abelhas consomem mais uma dieta 

fermentada, do que a não fermentada, pois percebe-se a existência de compostos 

voláteis presentes no pólen que atraem essas abelhas. Verificar assim quais os 
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compostos orgânicos voláteis presentes no beebread faz-se hoje uma importante 

informação para tentar elucidar o problema da atratividade pelas abelhas, sendo 

este um trabalho pioneiro no Brasil. 
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3. Objetivo Geral 

 

Investigar os compostos voláteis do alimento proteico natural das 

abelhas dentro da colmeia, o beebread, ou pão da abelha (pólen fermentado no 

favo pelas abelhas), a fim de encontrar atrativos naturais para serem, 

futuramente, adicionados aos suplementos proteicos oferecidos a essas abelhas.  

 

 

3.1 Objetivos Específicos 

Sob estas perspectivas, tornam-se objetivos principais deste trabalho: 

 Realizar testes de atratividade (Túnel Y) com duas dietas, uma 

fermentada e outra não, a fim de verificar se o odor da dieta fermentada é mais 

atrativo do que o odor da dieta não fermentada; 

  Identificar os constituintes voláteis de uma ração fermentada, 

testada à priori, e que apresentaram atratividade e comparar com o perfil 

químico de voláteis encontrado no “beebread”; 

 Identificar e comparar os constituintes voláteis de amostras de 

“beebread”, de diferentes regiões do Brasil: Ribeirão Preto/SP; Muzambinho/MG; 

Mossoró/RN e Porto Alegre/RS; 

 Identificar a origem dos tipos polínicos representados nas amostras 

coletadas. 
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3. Material e Métodos 
 

Os experimentos realizados nesse trabalho foram desenvolvidos no 

Laboratório de Biologia e Genética de Abelhas, Departamento de Genética da 

Faculdade de medicina de Ribeirão Preto – USP, em parceria com o Laboratório 

de Comportamento e Ecologia de Insetos Sociais, Departamento de Biologia da 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto – USP e com o Núcleo 

de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos (NPPNS), Departamento de Física 

e Química da Faculdade de Ciência Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP. 

 

3.1. Coleta do Material 

 

A espécie de abelha utilizada para a coleta do material foi Apis 

mellifera. Toda a coleta do pólen fermentado foi realizada em apiários 

padronizados, com colmeias de modelo Langstroth. Foram coletados polens 

fermentados de quatro regiões distintas do Brasil: (1) município de Ribeirão 

Preto, localizado no interior do Estado de São Paulo (21° 10′ 40″ S, 47° 48′ 36″ O), 

com clima tropical úmido, caracterizado pelo verão chuvoso e pelo inverno seco; 

(2) município de Muzambinho, localizado no Estado de Minas Gerais (21° 22′ 33″ 

S, 46° 31′ 33″ O), com clima tropical de altitude, caracterizado com um verão mais 

frio devido à altitude em que a cidade é localizada; (3) município de Mossoró, 

localizado no Estado do Rio Grande do Norte (5° 11′ 16″ S, 37° 20′ 38″ O), com 

clima semiárido quente, estando entre os municípios mais quentes do Rio Grande 

do Norte; (4) município de Porto Alegre, localizado no Estado do Rio Grande do 

Sul (30° 1′ 58″ S, 51° 13′ 48″ W), com clima subtropical úmido. Dados obtidos pelo 

Instituto Nacional de Meteorologia-INMET (Disponível em: 

http://www.inmet.gov.br/portal/) (Tabela 1).   
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Tabela 1: Localidades do Brasil em que foi coletado amostras de pólen fermentado, juntamente com 

a quantidade de amostras de cada cidade (n) e época da coleta. 

Localidade Quantidade de amostras por localidade Época da coleta 

Ribeirão Preto/SP 41 Setembro/2014 

Muzambinho/MG 47 Fevereiro/2015 

Mossoró/RN 48 Novembro/2014 

Porto Alegre/RS 46 Abril/2015 

 

Cada amostra foi coletada de uma célula por favo, em uma única 

colônia por localidade. O beebread foi coletado com o auxílio de um espátula de 

material cirúrgico e colocado em frasco do tipo vial de 4 ml (Figura 2), vedados 

logo em seguida com tampas com septos e mantidas sob refrigeração (-10ºC a -

5ºC), visando evitar perdas dos constituintes voláteis. Todos os instrumentos 

utilizados para a coleta do material, foram limpos com hexano PA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Almeida, J. M. V. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Amostras de beebread coletadas e colocadas em frascos de 2 mL do tipo vial, 

posteriormente armazenadas em freezer à -10ºC a -5ºC. 
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3.2. Teste de escolha de odor em Y 

 

Na primeira etapa do experimento, foram realizados testes em túneis 

de acetato no formato de Y, com 22 cm de comprimento e 4 cm de diâmetro (cada 

braço) (Figura 3), higienizado com hexano P.A. em toda repetição, com duas 

dietas artificiais previamente testadas, sendo uma dieta não fermentada a base 

de farinha de soja, levedura de cana, farelo de arroz, sacarose e xarope de água 

com sacarose e essa mesma dieta fermentada com o próprio beebread coletado 

diretamente dos favos, ficando 28 dias em estufa á 35 ºC antes da utilização 

(ALMEIDA, 2013) (Tabela 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Almeida, J. M. V. 

 

Embora existam outras dietas fermentadas descritas na literatura 

(ELLIS e HAYES JR., 2009), que utilizam microrganismos de outras fontes além 

do pólen, a intenção do inóculo fermentado para este trabalho, foi fermentar a 

dieta usando os microrganismos naturais presentes no próprio beebread, para 

que assim se aproximasse do processo de fermentação natural. 

Figura 3: Túnel de acetato em formato de “Y” com três braços. Braço A: entrada livre onde são 

introduzidas as abelhas uma a uma; Braço B: recipiente contendo 5 gramas da dieta Proteica 

não fermentada com uma tela impedindo o acesso da probóscide da abelha; Braço C: recipiente 

contendo 5 gramas da dieta proteica fermentada com uma tela impedindo o acesso da probóscide 

da abelha. 
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Tabela 2: Dietas energético-proteicas elaboradas e fornecidas às operárias de abelhas 

africanizadas Apis mellifera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os equipamentos e materiais foram esterilizados utilizando 

álcool a 70% antes da preparação do inóculo fermentado. Para prepará-lo, o 

beebread foi retirado diretamente a partir de quatro colônias distintas. 

Adicionou-se 10 gramas de beebread a 300 ml de xarope de sacarose (50% v/v). 

Esta mistura foi manualmente homogeneizada, armazenada em frascos de cor 

âmbar (250 ml) com tampa de rosca, posteriormente colocado numa estufa 

incubadora á 35 °C com umidade controlada (70%) durante vinte e cinco dias.  

Para libertar o CO2 produzido durante a fermentação, os frascos foram 

brevemente abertos a cada 48 horas. Após o final deste período de fermentação, 

os frascos foram selados e armazenados em freezer á 8°C durante 20 dias. Um 

novo inóculo foi preparado a cada 20 dias para assegurar a máxima fermentação 

e evitar o crescimento de fungos oportunistas e outros microrganismos. 

Inicialmente, foram retirados quadros de crias de operárias 

operculadas pré-emergentes de duas colônias localizadas no Apiário 

Experimental no Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto e colocados em gaiolas de madeira cobertas por telas de nylon e 

introduzidas em uma estufa com temperatura e umidade controladas, em torno 

de 34°C e 80%, respectivamente, onde ocorreu a emergência das operárias. Após a 

Dietas Ingredientes 

 

 

Dieta Proteica 

 

20 g de levedura de cana 

16,7 g de farinha de soja 

43,3 g de farelo de arroz 

20 g de sacarose 

50 mL de Xarope de sacarose 70% (v/v)  

 

 

 

Dieta Proteica 

Fermentada 

 

20 g de levedura de cana 

16,7 g de farinha de soja 

43,3 g de farelo de arroz 

20 g de sacarose 

40 mL de inóculo fermentado 

20 mL de Xarope de sacarose 70% (v/v) 
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emergência dessas abelhas (dentro de um período de 12 – 16 horas), 

aproximadamente 500 destas foram marcadas no tórax com caneta de tinta de 

água inodora e atóxica da marca Decocolor (Figura 4). 

 

Figura 4: Abelhas marcadas no tórax com caneta de tinta de água inodora e atóxica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Almeida, J. M. V. 

 

Todas as abelhas marcadas foram introduzidas em uma colmeia 

diferente da original, localizada no apiário. Após 4 dias, foram coletadas 60 

abelhas destas marcadas para análise, pois com quatro dias de idade, essas 

abelhas são responsáveis pela alimentação das crias, rainha e zangões dentro da 

colmeia, então são estas que objetivamos que tenham mais interesse no consumo 

e na atratividade das dietas. Elas foram coletadas e introduzidas em gaiola 

plástica de confinamento (21,5 cm x 13 cm x 13 cm), com uma tela na parte 

frontal para a ventilação no interior da gaiola (Figura 5) e alimentadas somente 

com xarope de água com açúcar (70% v/v). 
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Figura 5: Gaiola plástica de confinamento (21,5 cm x 13 cm x 13 cm), com uma tela na parte 

frontal para a ventilação no interior da gaiola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Almeida, J. M. V. 

 

 

As dietas foram colocadas em recipientes de plástico com 3 cm de 

diâmetro e 3 cm de altura cobertos com telas de nylon nos dois braços do túnel em 

Y (5 gramas de cada) (Figura 6), para que as abelhas não tivessem contato direto 

com o alimento; só podiam sentir o odor que estas dietas exalavam. Após o 

confinamento, durante quatro dias, 10 abelhas foram retiradas da gaiola e 

colocadas, uma a uma, no túnel de acetato em formato de Y, sendo que a sala 

estava climatizada a uma temperatura de 35ºC. Foi observado por um período de 

30 minutos, qual caminho cada abelha seguiu para posterior análise. 

 

Figura 6: Recipientes de plástico com 3 cm de diâmetro e 3 cm de altura cobertos com telas de 

nylon com as dietas testadas (5 gramas de cada). 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Almeida, J. M. V. 
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3.3 Cromatografia a Gás / espectrometria de massas 

 

As análises dos compostos voláteis por cromatografia a gás foram 

realizadas em um sistema de Cromatografia a Gás acoplado a Espectrometria de 

Massas SHIMADZU, modelo GCMA QP2010 equipado com uma coluna DB 5 MS 

30 m e hélio como gás carreador à 1ml/min., empregando o programa de 

temperatura utilizado para a análise  (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Almeida, J. M. V. 

 

As condições de operação do equipamento foram: modo do injetor em 

splitless, com o tempo de injeção da amostra de 1,5 minutos. Injetor á 250ºC, 

coluna programada para operar á 50ºC, permanecendo durante 4 minutos, após 

aumento de temperatura para 180ºC em rampa por 5ºC/min., permanecendo a 

essa temperatura por 10 minutos e novamente elevação de temperatura á 260ºC 

(em rampa por 10ºC/min.), ficando a essa temperatura por 7 minutos. O tempo 

total de corrida foi de 55 minutos (Figura 8). 

 

Figura 7: Aparelho de Cromatografia a Gás/Espectrometria de Massas SHIMADZU, modelo 

GCMA QP2010 equipado com uma coluna DB 5 MS 30 m e hélio como gás carreador à 

1ml/min. 
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Fonte: Software CGMS Analysis Editor. 

 

Para a injeção manual do conteúdo volátil das amostras no aparelho, 

utilizou-se uma fibra de microextração de fase sólida (SPME), nesse caso foi 

utilizada uma fibra de polidimetilsiloxano (PDMS).  

Cada amostra contida no vial foi presa com uma garra em um suporte e 

aquecida á 50ºC em banho-maria, para que houvesse a liberação dos compostos 

voláteis. Após o aquecimento, uma fibra de microextração de fase sólida (SPME) 

foi exposta dentro do vial para a adsorção dos compostos voláteis presentes na 

amostra, durante 30 minutos (Figura 9).  

 

Figura 9: Fibra PDMS sendo exposta para a adsorção dos compostos voláteis da amostra 

armazenada em vial, aquecida em banho-maria á 50ºC por 30 minutos. 

 

 

Fonte: Almeida, J. M. V. 

Figura 8: Condições de operação do equipamento (CG/MS) para a corrida de todas as 

amostras. 
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3.3.1 Análises Químicas 

 Os dados foram analisados com o auxílio do programa GCMS Solutions 

para Windows (Shimadzu Corporation). Devido aos diferentes tempos de retenção 

de cada soluto na coluna cromatográfica os picos cromatográficos apresentaram-

se em diferentes posições. Cada pico possui todas as informações obtidas pelo 

espectrômetro de massa. Assim, realizou-se a quantificação com base nas áreas 

de pico obtidas nos cromatogramas. 

 Os compostos foram identificados com o auxílio do tempo de retenção e 

respectivo índice de retenção (IR). Uma amostra de solução de padrões de alcanos 

(C8-C20, C8-C40 e C7-C30) foi submetida à cromatografia sob as mesmas condições 

as quais foram submetidas todas as amostras de beebread. A partir dos tempos 

de retenção dos alcanos da amostra padrão e dos tempos de retenção dos 

compostos das amostras, utilizou-se a seguinte fórmula para a determinação dos 

índices de retenção (adaptada de Kovàts, 1958 por van Den Dool e  Kratz, 1963), 

para temperaturas não isotérmicas: 

 

IRc= 100.N + 100.   TRc-TRa 

No qual:  

IRc= Índice de retenção do composto;  

N= Número de carbonos do alcano de tempo de retenção inferior ao composto; 

TRc= Tempo de retenção do composto;  

TRa= Tempo de retenção do alcano anterior ao composto;  

TRp= Tempo de retenção do alcano posterior ao composto.  

TRp-TRa 
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 Os índices de retenção encontrados foram então comparados com os 

índices encontrados por Adams (1995) e pelas bibliotecas digitais FFNSC Library 

(Flavor and Fragrance Natural and Synthetic Compounds), WILEY7 e NIST 

2008 e NIST 2011. 

 

3.4 Análise Polínica 

3.4.1 Preparação do material polínico 

Para a análise polínica, um pool de três amostras que foram coletadas e 

analisadas das diferentes localidades, foi armazenado em álcool 70% para o 

procedimento de acetólise proposto por ERDTMAN (1960). Esse processo é o mais 

indicado para a preparação dos grãos de pólen, pois permite a melhor 

visualização das características morfológicas para sua descrição (SILVA et al., 

2014). Todo o procedimento, desde a preparação do material polínico, acetólise e 

preparação de lâminas foi adaptado de SILVA et al.  (2014). 

 Cada amostra de beebread foi transferida para um tubo fálcon de 15 

mL. Foi adicionado 2 mL de álcool 70% em cada tubo. O material permaneceu por 

24 horas nessa condição, em seguida os tubos foram centrifugados a 

2000rpm/10min. Após a centrifugação, o álcool foi retirado. 

Posteriormente, adicionou-se 2 mL de ácido acético em cada tubo 

fálcon, deixando novamente em repouso por 24 horas. Depois desse período, o 

material foi centrifugado a 3000rpm/3min. 

 

 

3.4.2. Acetólise 

Utilizou-se anidrido acético e ácido sulfúrico (9:1). A mistura foi feita 

em balão de vidro de 250 mL que estava dentro de um Becker de 1000 mL com 

gelo. Colocou-se o anidrido acético com o auxílio de uma pipeta, e adicionou-se 

vagarosamente o ácido sulfúrico, por gotejamento. Essa solução (mistura de 

acetólise) foi misturada com um bastão de vidro até estar homogeneizada. 
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O material polínico foi centrifugado a 3000 rpm/3min para a retirada 

do ácido acético. Á esse material, foi adicionado 5 mL da mistura de acetólise. Os 

tubos foram mantidos abertos e com um bastão de vidro em seu interior e levados 

ao banho-maria (100ºC) por 3 minutos. Com o bastão de vidro, misturou-se o 

material sedimentado. Após o cozimento em banho-maria, foi retirado o bastão de 

vidro e todos os tubos foram tampados, agitados manualmente e centrifugados a 

3000rpm/3min. 

Após centrifugação, a mistura de acetólise foi retirada, adicionou-se 

então 10 mL de água destilada em cada tubo para que o material polínico 

estivesse totalmente lavado da mistura de acetólise. Após a lavagem, o material 

foi centrifugado novamente a 3000rpm/3min e posteriormente a retirada da água, 

adicionou-se 4 mL de glicerina 50% (glicerina PA. + água destilada). 

 

3.4.3. Preparação das lâminas 

Para o preparo da gelatina de Kisser, foi utilizado 24g de gelatina 

incolor e 10mL de fenol PA. (P.M. 94,11). Foram cortados cubos de 

aproximadamente 2x2x2mm com o auxílio de uma espátula. 

Os tubos foram centrifugados a 3000rpm/3min. Depois de 

homogeneizar o material polínico, um cubo de gelatina de Kisser foi introduzido 

até o fundo de cada tubo, com o auxílio de um estilete. Assim que os grãos de 

pólen entraram em contato com a gelatina de Kisser, retirou-se do fundo de cada 

tubo (Figura 10A e 10B) e foi depositado sobre a lâmina, colocou-se então a 

lamínula sobre cada material, colocando-as em uma placa aquecedora a uma 

temperatura de 60ºC por alguns minutos até que a gelatina derretesse (Figura 

11A e 11B). Para cada amostra, foram preparadas três lâminas (tréplicas). 
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Figura 10 A: Cubo de aproximadamente 2x2x2mm de gelatina de Kisser sendo inserido no tubo 

falcon contendo a amostra; B: Cubo de aproximadamente 2x2x2mm de gelatina de Kisser sendo 

retirado do tubo falcon, já com os grãos de pólen aderidos. 

Fonte: Adaptado de Silva et al., 2014. 

 

 

 

 

 

Figura 11A: Material depositado na lâmina; B: Lâmina pronta com material polínico após o 

aquecimento em chapa a 60ºC. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Almeida, J.M.V. 

 

 

3.4.4. Identificação polínica 

Para a identificação polínica, utilizou-se um microscópio óptico 

binocular, Leica® DM4000B do Laboratório de Ecologia da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto-USP, com um aumento de até 2560 vezes com 

uma câmera fotográfica acoplada (Leica® DFC500). O programa de computador 

LAS versão 3.8 foi utilizado para o registro das imagens dos grãos de pólen com 

escala (20µm). 

A B 

A B 



37 
 

A análise polínica iniciou-se com uma análise qualitativa, na qual todos 

os tipos polínicos foram fotografados e identificados através da comparação destes 

com bases de referência (SILVA et al.,  2014; MAIA-SILVA et al., 2012). Já na 

análise quantitativa feita posteriormente, cada lâmina foi colocada no 

microscópio e o foco foi ajustado, após isso foi feita a contagem dos 400 primeiros 

grãos de pólen de cada lâmina (MONTERO; TORMO, 1990). Então, somou-se a 

ocorrência dos grãos e calculou-se a porcentagem de ocorrência do determinado 

tipo polínico em relação ao total de grãos contados. 
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4. Resultados 
 

4.1. Teste de escolha de odor em Y 

 

Os resultados dos testes em abelhas recém-coletadas (1º grupo) 

mostraram que a maioria delas (70%) permaneceu por mais tempo no braço onde 

estava a dieta proteica fermentada (Figura 12), sendo que a média±desvio padrão 

de cada entrada foi: entrada livre 0,266min.±0,0994min.; braço com dieta proteica 

0,267min.±0,131min.; braço com dieta proteica fermentada 0,467±0,171. 

Apresentando diferença significativa, P=0.003 (One Way ANOVA). 

 

 
Figura 12: Percentagem com desvio padrão, em relação aos 30 minutos do tempo de permanência 

de cada abelha, no dia 0, dia de coleta, em cada braço do túnel em formato de Y. 

 

 

 

Após um período de 24 horas, foram coletas mais 10 abelhas e estas 

colocadas no túnel uma por vez e também observadas durante 30 minutos. 

Conforme o tempo sem alimentação proteica, observamos que o tempo de decisão 

de cada abelha diminuiu, e elas optaram pelo braço onde havia a dieta 

fermentada mais rapidamente quando compradas às abelhas do dia 0, sendo que 

das 10 abelhas observadas, 8 permaneceram por mais tempo no braço com a dieta 

proteica fermentada (Figura 13). Sendo que a média±desvio padrão de cada 

entrada foi: entrada livre 0,210 min.±0,205 min.; braço com dieta proteica 0,281 
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min.±0,175 min.; braço com dieta proteica fermentada 0,510 min.±0,192 min., 

apresentando diferença significativa, P=0.004 (One Way ANOVA). 

 

Figura 13: Percentagem com desvio padrão em relação aos 30 minutos do tempo de permanência 

de cada abelha, no 2º dia, em cada braço do túnel em formato de Y.  

 

 

Depois de um período de dois dias sem alimentação proteica, podemos 

observar que 100 % das abelhas colocadas no túnel em Y preferiram o braço onde 

estava a dieta fermentada, ou seja, elas passaram a maior parte dos 30 minutos 

perto desta entrada, porém elas ainda passaram uma pequena parte do tempo no 

braço com a dieta não fermentada. Somente uma abelha não se deslocou para 

nenhum dos braços com dieta, permanecendo na entrada do túnel. (Figura 14). 

Sendo que a média±desvio padrão de cada entrada foi: entrada livre 

0,210min.±0,279min.; braço com dieta proteica 0,189min.±0,129min.; braço com 

dieta proteica fermentada 0,591min.±0,237min., apresentando diferença 

significativa, P=0.007 (One Way ANOVA). 
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Figura 14: Percentagem com desvio padrão em relação aos 30 minutos do tempo de permanência 

de cada abelha, no 3º dia, em cada braço do túnel em formato de Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao observarmos a Figura 15, mostrando a preferência das abelhas por 

qual braço do túnel em Y de 3 dias sem alimentação proteica, podemos notar que 

100% das abelhas permaneceram mais tempo no braço com a dieta fermentada do 

que nos demais. Houve diferença significativa ao compararmos a permanência 

das abelhas na entrada da dieta fermentada e na entrada da dieta não 

fermentada (P=0.001). Sendo que a média±desvio padrão de cada entrada foi: 

entrada livre 0,114min.±0,056min.; braço com dieta proteica 

0,126min.±0,123min.; braço com dieta proteica fermentada 0,761min.±0,131min., 

apresentando diferença significativa, P≤0.001 (One Way ANOVA). 

 

 
Figura 15: Percentagem com desvio padrão em relação aos 30 minutos do tempo de permanência 

de cada abelha, no 4º dia, em cada entrada do túnel em formato de Y. 
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Na figura abaixo (Figura 16), onde houve a junção dos resultados 

obtidos durante os 4 dias de experimentos em Túnel Y, podemos observar que as 

abelhas preferiram o braço onde estava localizada a Dieta Proteica Fermentada. 

E que conforme o aumento de tempo durante o qual essas abelhas ficaram sem 

nenhum tipo de alimentação proteica, a preferência por essa entrada foi maior. 

 

 

 

Figura 16: Somatório da percentagem do tempo de permanência de cada abelha, em cada 

braço do túnel em formato de Y, ao longo dos quatro dias de experimento. 

 

 

 

 

4.2 Análises Químicas: Dieta Fermentada 

 

Feitos os testes em túnel Y, a dieta fermentada foi analisada no 

cromatógrafo á gás, igualmente aquele utilizado para as análises das amostras de 

beebread das quatro localidades do país. Com essa análise, observou-se a 

presença de 22 compostos voláteis, segundo a metodologia feita, sendo que destes, 

20 foram identificados (Tabela 3). 

Foram encontrados hidrocarbonetos (3 compostos), alcoóis (2 

compostos), cetona (1 composto), aldeídos (4 compostos), ácidos graxos (2 

compostos), ésteres (4 compostos), monoterpenos (3 compostos) e um composto 

organossulfurado. 
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Dos compostos voláteis identificados, podemos destacar o ácido acético 

com a maior concentração dentre todos os demais (51%) e o com a segunda maior 

concentração, o éster decanoato de etila com 8.26%. 

As duas classes de compostos que mais apareceram na análise 

cromatográfica da dieta fermentada foram as de aldeídos e ésteres, com quatro 

compostos identificados em cada uma. 
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Tabela 3: Compostos voláteis da dieta fermentada utilizada no teste em túnel Y, identificados através da adsorção de fibra PDMS através de 

Cromatografia à gás acoplado a Espectrômetro de Massas, juntamente com os nomes dos mesmos de acordo com a biblioteca pesquisada (FFNSC 

Library, WILEY7 e NIST 2008 e NIST 2011), de acordo com a IUPAC, Índice de Retenção calculado (IRc), Índice de Retenção encontrado na literatura 

(Bibliotecas do CG) (IRl) e Porcentagem Relativa (PR). 

 

Classificação 

 

Compostos 

(biblioteca) 

Compostos 

(IUPAC) 

IRc IRl PR 

 

Hidrocarboneto 

n-Hexadecano hexadecane 1600 1600 1.55 

n-Pentadecano pentadecane 1500 1500 3.02 

n-Tetradecano tetradecane 1400 1400 3.43 

Álcool 3-metil-1-butanol 3-methylbutan-1-ol 730;732 731 0.19 

2,3-Butanodiol butane-2,3-diol 743 743 0.46 

Cetona Neril acetona (5Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one 1429;1430 1428      1.51 

 

 

Aldeído 

2-Metil butanal 2-methylbutanal 660 662 1.68 

3-Metil butanal 3-methylbutanal 649 643 3.74 

n-Hexanal hexanal 801 801 4.3 

 n-Pentanal pentanal 703 707 0.22 

Ácido Graxo 

 

Ácido acético acetic acid 622;625 625 51.2 

Ácido propanoico propanoic acid 740 765 3.62 

 

Éster 

(Z)-2- hexenil etílico butanoico [(Z)-hex-2-enyl] butanoate 1189 1191 5.43 

Decanoato de etila ethyl decanoate 1379 1381 8.26 

Dodecanoato de etila ethyl dodecanoaye 1598;1599 1598 3.86 

etil 9-decanoato ethyl dec-9-enoate 1379 1371 0.4 

 

Terpeno 

 

 

Monoterpeno     

Limoneno 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene 1029;1031;1032 1030 0.4 

Safranal 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-

carbaldehyde 
1202;1203 1201 

0.31 
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Carvona 2-methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-one 1250 1246 2.39 

Composto 

organossulfurado 

Dimetil disulfide (methyldisulfanyl)methane 
740 742 

3.01 

 

Não identificados 

 

- - 743 -  

- - 797 -  
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4.3 Análises Químicas: Ribeirão Preto/SP 

 

Análises dos cromatogramas das amostras de Ribeirão Preto/SP 

mostraram 71 compostos voláteis segundo a metodologia feita, sendo que 62 

foram identificados (Tabela 4). Dentre esses compostos se encontram: 

hidrocarbonetos, alcoóis, cetonas, aldeídos, ácidos graxos, ésteres, terpenos. 

Através da comparação de presença ou ausência de cada composto nas 41 

amostras da localidade de Ribeirão Preto (Teste Kruskal-Wallis ANOVA), 

podemos observar que houve diferença estatística entre as amostras, 

apresentando H=421.594 com 40 graus de liberdade (P=<0.001). Após a 

identificação de uma amostra, os outros cromatogramas foram sobrepostos de oito 

em oito a fim de compararmos qualitativamente e quantitativamente 

(porcentagem relativa) os compostos de cada cromatograma. Nas figuras 17A e 

17B, há a exemplificação de como é essa sobreposição, no qual as diferentes cores 

identificam as diferentes amostras. 
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Tabela 4: Compostos da localidade de Ribeirão Preto/SP, identificados através da adsorção de fibra PDMS através de Cromatografia à gás acoplado a 

Espectrômetro de Massas, juntamente com os nomes dos mesmos de acordo com a biblioteca pesquisada (FFNSC Library, WILEY7 e NIST 2008 e 

NIST 2011), de acordo com a IUPAC, Índice de Retenção encontrado através da fórmula já citada (IRe), Índice de Retenção encontrado na literatura 

(Bibliotecas do CG) (IRl). 

Classificação Compostos 

(biblioteca) 

Compostos 

(IUPAC) 

IRe IRl 

Hidrocarboneto 

1,4-dimetoxibenzeno 1,4-dimethoxybenzene 1163; 1164; 1165 1168 

n-Tridecano tridecane 1298; 1299; 1300 1300 

n-Tetradecano tetradecane 1398; 1399; 1400 1400 

n-Hexadecano hexadecane 1460; 1461; 1462 1600 

n-Heptadecano heptadecane 1692; 1699; 1700; 1701 1700 

n-Octadecano octadecane 1797;1798;1799;1800 1800 

n-Nonadecano nonadecane 1897; 1899; 1900 1900 

 

Álcool 

Álcool fenetílico 

 

2-phenylethanol 
1112 1113 

2-Oxabiciclo[2.2.2]6-octanol, 1,3,3-trimetil (2,2,4-trimethyl-3-oxabicyclo[2.2.2]octan-5-yl) 1210; 1224 1247 

 

 

 

Cetona 

2,3-dihidro-3,5-dihidroxi-6-metil 4H-4-

Piranona 

 

3,5-Dihydroxy-6-methyl-2,3-dihydro-4H-pyran-4-

one 1142 1130 

Alfa-Ionona 
(E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-

one 
1429; 1430; 1431 1421 

Beta-Ionona 
(E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)but-3-en-2-

one 
1483; 1484; 1485; 1486 1490 

Iso-Leptospermona 
2,2,4,4-Tetramethyl-6-(3-

methylbutanoyl)cyclohexane-1,3,5-trione 
1621; 1622; 1623 1626 

 

 

 

 

 

Aldeído 

Nonanal nonanal 1103; 1104; 1105 1104 

n-Decanal decanal 1205; 1206 1208 

n-Dodecanal 
dodecanal 1407; 1408; 1409; 1410; 

1411 
1410 

n-Tetradecanal 
tetradecanal 1609; 1610; 1612; 1613; 

1614 
1614 

Hexadecanal hexadecanal 1813; 1815; 1818 1800 

4,8,12-Tetradecatrienal, 5,9,13-trimetil- 
(4E,8E)-5,9,13-Trimethyl-4,8,12-tetradecatrienal 

1833; 1834; 1836; 1841 1855 

 

 
Ácido caprílico 

 

octanoic acid 

 

1176; 1177; 1178; 1179; 

 

1173 
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Ácido Graxo 

 

1181 

Ácido pelargônico nonanoic acid 1270; 1271; 1272 1289 

Ácido cáprico 
decanoic acid 1366; 1368; 1369; 1373; 

1374 
1398 

Éster 

Octanoato de metila methyl octanoate 1125 1125 

Octanoato de etila 
 

ethyl octanoate 
1197; 1198 1202 

Nonanoatode etila 
 

ethyl nonanoate 
1295; 1296; 1297 1297 

Tetradecanoato de metila methyl tetradecanoate 1725; 1726 1727 

Tetradecanoato de etila 
 

ethyl tetradecanoate  
1792; 1793; 1794 1794 

1,2- ácido Benzenodicarboxílico, bis(2-

metilpropil) 

bis(2-methylpropyl) benzene-1,2-dicarboxylate 
1865; 1867 1908 

Palmitato de metila methyl hexadecanoate 1921; 1922; 1923 1925 

 

Palmitato de etila  

 

ethyl hexadecanoate  1992; 1994; 1995 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terpeno 

 

 

 

 

 

Monoterpeno    

Terpenil acetato 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate 1350; 1351; 1352 1349 

Naftaleno, 1,2,3,4,4a,7-hexahidro-1,6-

dimetil-4-(1-metiletil)- 

1,6-dimethyl-4-propan-2-yl-1,2,3,4,4a,7-

hexahydronaphthalene 1533; 1536; 1537; 1540 1536 

Sesquiterpeno    

Bicicloelemeno 
(1R,4R,5R,6R)-4-ethenyl-4,7,7-trimethyl-5-prop-1-

en-2-ylbicyclo[4.1.0]heptane 
1338; 1339; 1340 1331 

Beta-Elemeno 

 

(1S,2S,4R)-1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis(prop-1-en-2-

yl)cyclohexane 

1390; 1393; 1394; 1396 1390 

Gama-Elemeno 

 

(1S,2S)-1-ethenyl-1-methyl-4-propan-2-ylidene-2-

prop-1-en-2-ylcyclohexane 

1432; 1433; 1434; 1468 1431 

Ilangeno 

 

(1S,2R,6R,7R,8S)-8-Isopropyl-1,3-

dimethyltricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene 

1372; 1373; 1374 1371 

Alfa-Copaeno 
 

(1R,2S,6S,7S,8S)-8-Isopropyl-1,3-
1378; 1379 1375 
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Terpeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dimethyltricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene 

Alfa-Gurjuneno 

 

(1aR,4R,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-

1a,2,3,4,4a,5,6,7b-octahydrocyclopropa[e]azulene 

1412; 1413; 1414 1406 

Cariofileno 

 

(4Z)-4,11,11-trimethyl-8-

methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene 

1422; 1423; 1424 1424 

9-epi Cariofileno   

 

(1S,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-

methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene 

1464; 1465; 1466 1464 

Biciclogermacreno 

 

(1R,4E,8E,10S)-4,8,11,11-

tetramethylbicyclo[8.1.0]undeca-4,8-diene 

1435; 1437; 1439 1497 

Germacreno-D 

 

(1Z,6Z)-1-methyl-5-methylidene-8-propan-2-

ylcyclodeca-1,6-diene 

1479; 1480; 1481; 1484 1480 

Aromadendreno 

 

1,1,7-trimethyl-4-methylidene-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-

octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulene 

1442; 1443; 1444 1438 

Aloaromadendreno 

 

(4aS,7R,7aR)-1,1,7-trimethyl-4-methylidene-

2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-

cyclopropa[e]azulene 

1487; 1488; 1489 1458 

Alfa-Himachaleno 

 

3,5,5-trimethyl-9-methylidene-2,4a,6,7,8,9a-

hexahydro-1H-benzo[7]annulene 

1453; 1454; 1455 1449 

Alfa-Humuleno 

 

(1E,4E,8E)-2,6,6,9-tetramethylcycloundeca-1,4,8-

triene 

1454; 1457; 1458; 1459 1454 

Gama-Muroleno 
(1S,4aS,8aR)-7-methyl-4-methylidene-1-propan-2-

yl-2,3,4a,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalene 
1470 1478 

Alfa-Muroleno  

 

(1S,4aS,8aR)-4,7-dimethyl-1-propan-2-yl-

1,2,4a,5,6,8a-hexahydronaphthalene 

1503; 1504; 1505 1497 

Alfa-Bulneseno  

 

(3S,3aS,5R)-3,8-dimethyl-5-prop-1-en-2-yl-

1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulene 

1492; 1493; 1494 1505 

Alfa-Farneseno 
 

(3E,6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,3,6,10-tetraene 

1508; 1509; 1510; 1511; 

1512 
1504 

Gama-Cadineno   1517; 1518; 1519 1512 
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Terpeno 

 

(1R,4aS,8aS)-7-methyl-4-methylidene-1-propan-2-

yl-2,3,4a,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalene 

Delta-Cadineno  

 

(1S,8aR)-4,7-dimethyl-1-propan-2-yl-1,2,3,5,6,8a-

hexahydronaphthalene 

1525; 15226; 1527; 1528 1518 

Nerolidol  
 

3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol 
1558; 1564; 1565; 1566 1561 

Espatulenol 

 

1,1,7-trimethyl-4-methylidene-1a,2,3,4a,5,6,7a,7b-

octahydrocyclopropa[h]azulen-7-ol 

1575; 1582; 1583; 1584 1576 

Viridiflorol  

 

(1aR,4S,4aS,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-

2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-

cyclopropa[e]azulen-4-ol 

1588; 1589; 1590 1594 

Guaiol  
2-[(3S,5R,8S)-3,8-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-

octahydroazulen-5-yl]propan-2-ol 
1601 1603 

Beta-Eudesmol  

 

2-[(2R,4aR,8aS)-4a-methyl-8-methylidene-

1,2,3,4,5,6,7,8a-octahydronaphthalen-2-yl]propan-

2-ol 

1619; 1620; 1628; 1629; 

1630 
1656 

 

Epicubenol  

 

(1R,4R,4aS,8aR)-4,7-dimethyl-1-propan-2-yl-

2,3,4,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalen-4a-ol 

 

1625; 1626; 1629; 1634; 

1635 

 

1631 

Alfa-Murolol  

 

(1R,4R,4aR,8aS)-1,6-dimethyl-4-propan-2-yl-

3,4,4a,7,8,8a-hexahydro-2H-naphthalen-1-ol 

1645; 1646; 1647;1648; 

1649 
1651 

Bulnesol 

 

2-(3,8-dimethyl-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulen-5-

yl)propan-2-ol 

1675; 1676 1676 

Nerolidil acetato 

 

[(6Z)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-yl] 

acetate 

1715; 1716 1754 

Diterpeno    

6,10,14-trimetilpentadecan-2-ona 6,10,14-trimethylpentadecan-2-one 1839; 1840; 1841 1841 

Não identificados 

 
- 

 
- 

- - 
1438 - 

- - 
1547 - 
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Não identificados 

- - 1597 

- - 
1651 - 

- - 
1658 - 

- - 
1661 - 

- - 
1664 - 

- - 
1678 - 



52 
 

11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

(x1,000,000)

23.0 24.0 25.0 26.0 27.0 28.0 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

(x1,000,000)

29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

(x1,000,000)

Figura 17 A e B: Exemplificação da junção de oito cromatogramas das amostras de Ribeirão Preto/SP, a fim de identificar picos semelhantes.

A 

B 
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4.3.1 Hidrocarbonetos 

 

Dentre todos os 71 compostos identificados, 7 (9.9% do total de 

compostos) são classificados como hidrocarbonetos, 3 tiveram presença 

majoritária, são eles: n-tetradecano (em 100% das amostras), n-heptadecano (em 

100% das amostras) e n-nonadecano (em 97.56% das amostras), porém sem 

diferença estatística com relação à presença/ausência de cada composto em cada 

amostra (tabela 5). Ao observarmos a porcentagem relativa de cada composto, ou 

seja, a concentração encontrada do composto na amostra em relação aos demais 

nota-se que o composto n-heptadecano possui maior concentração (Figura 18).  

 

 

Tabela 5: Composto classificados como hidrocarboneto, juntamente com a porcentagem das 

amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas 

amostras de Ribeirão Preto/SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compostos Porcentagem de amostras 

em que se encontram 

Porcentagem relativa 

1,4-dimetoxibenzeno 51.22 1.86 

n-Tridecano 75.61 0.92 

n-Tetradecano 100 0.83 

n-Hexadecano 56.09 1.64 

n-Heptadecano 100 5.05 

n-Octadecano 43.9 0.27 

n-Nonadecano 97.56 4.14 

Média ± Desvio Padrão 74.91 ± 24.66 2.10 ± 1.81 

Soma Total dos quadrados  524.39 14.70 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P=0.123, H=50.526 com 40 graus de liberdade. 
 



54 
 

1.8559 
0.92 0.8268 

1.64 

5.048 

0.2712 

4.1402 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

M
é

d
ia

 d
a 

p
o

rc
e

n
ta

ge
m

 r
e

la
ti

va
 

Compostos 

Figura 18: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como hidrocarbonetos 

nas amostras de Ribeirão Preto/SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Alcoóis  

 

Apenas 2 compostos (2.8% do total de compostos) foram identificados 

na classe dos alcoóis, são eles: álcool fenetílico (4.88% das amostras o continham) 

e 2-Oxabiciclo[2.2.2]6-octanol, 1,3,3-trimetil (em 7.31% das amostras), não houve 

diferença significativa com relação à presença/ausência de cada composto em 

cada amostra. Já a porcentagem relativa de cada composto, mostra que, apesar 

de bem baixa a concentração, o segundo ácido foi majoritário com 0.09% (Tabela 

6).  

 

 

Tabela 6: Composto classificados como álcool, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Ribeirão Preto/SP. 

Compostos Porcentagem de amostras Porcentagem relativa 

   Álcool fenetílico 4.88 0.05 

2-Oxabiciclo[2.2.2]6-octanol, 

1,3,3-trimetil 

7.32 0.09 

Média ± Desvio Padrão 6.09 ± 1.72 0.07 ± 0.03 

Soma Total dos quadrados  12.19 0.132 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P=0.099, H=51.868 com 40 graus de liberdade. 
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4.3.3 Cetonas 

 

Quatro compostos (5.63%) do total foram classificados como cetona: 2,3-

dihidro-3,5-dihidroxi-6-metil 4H-4-piranona (em 2.44% das amostras), alfa-

ionona (em 21.95% das amostras), beta-ionona (em 65.85% das amostras) e iso- 

leptospermona (em 9.76% das amostras), não havendo diferença estatística com 

relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra (Tabela 7). Já a 

porcentagem relativa de cada composto, mostra uma diferença, porém não 

significativa, já que a concentração do composto beta-ionona (3.39%) é maior do 

que os demais, sendo este majoritário nas amostras, como descrito acima (Figura 

19). 

 

 

Tabela 7: Composto classificados como cetona, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Ribeirão Preto/SP. 

 

 

Figura 19: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como cetonas nas amostras 

de Ribeirão Preto/SP. 

 

 

 

 

 

 

Compostos Porcentagem de amostras Porcentagem relativa 

2,3-dihidro-3,5-dihidroxi-6-metil 

4H-4-Piranona 

2.44 0.004 

Alfa-Ionona 21.95 0.16 

Beta-Ionona 65.85 3.38 

Iso-Leptospermona 9.771 0.028 

Média ± Desvio Padrão 25.0 ± 28.40 0.896 ± 1.662 

Soma Total dos quadrados  100.0 3.582 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.269, H= 45.057 com 40 graus de liberdade. 
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4.3.4 Aldeídos 

 

Dos 71 compostos voláteis, 6 (8.45%) foram identificados com aldeídos. 

Dentre eles, os que possuem maior presença nas amostras são: n-tetradecanal 

com 60.98% e o hexadecanal com 70.73%, havendo diferença estatística com 

relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra (Tabela 8). Porém 

ao observarmos a figura 20, o composto que possui maior concentração é o 

nonanal com 1.28%. 

 

Tabela 8: Composto classificados como aldeído, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Ribeirão Preto/SP. 

 

Figura 20: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como aldeídos nas 

amostras de Ribeirão Preto/SP. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Compostos Porcentagem de amostras Porcentagem relativa 

Nonanal 46.34 1.28 

n-Decanal 31.70 0.28 

n-Dodecanal 48.78 0.25 

n-Tetradecanal 60.97 0.36 

Hexadecanal 70.73 0.76 

4,8,12-Tetradecatrienal, 5,9,13-trimetil- 19.51 0.19 

Média ± Desvio Padrão 46.34 ± 18.70 0.52 ± 0.42 

Soma Total dos quadrados  278.05 3.125 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= <0.001, H=  114.164 com 40 graus de liberdade. 
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4.3.5 Ácidos Graxos 

 

Os ácidos graxos que foram encontrados nas amostras de Ribeirão 

Preto/SP (4.23% do total) foram: ácido octanoico, encontrado em 46.34% das 

amostras, ácido nonanoico, encontrado em 51.22% das amostras e o ácido 

decanoico, encontrado em 24.40% das amostras, havendo diferença estatística 

com relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra (Tabela 9). 

Sendo que o que possui maior concentração é o ácido nonanoico com 1.23% 

(Figura 21). 

 

Tabela 9: Composto classificados como ácido graxo, juntamente com a porcentagem das amostras 

em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Ribeirão Preto/SP. 
 

 

 

 

Figura 21: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ácidos graxos nas 

amostras de Ribeirão Preto/SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compostos Porcentagem de amostras Porcentagem relativa 

Ácido octanoico 46.34 0.712 

Ácido Nonanoico 51.22 1.23 

Ácido Decanoico 24.39 0.17 

Média ± Desvio Padrão 40.65± 14.29 0.70 ± 0.53 

Soma Total dos quadrados  121.95 2.11 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.008, H=  64.443 com 40 graus de liberdade. 
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4.3.6 Ésteres 

 

Dentre os compostos identificados, 8 (11.27% do total) são ésteres, 

no qual um teve baixa presença nas amostras (octanoato de metila) com 

4.88%), com relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra 

não houve diferença significativa (Tabela 10). A porcentagem relativa de 

cada composto foi bem variada, porém a maior concentração foi a do 

palmitato de etila, conforme apresentado na figura 22. 

 

 

Tabela 10: Composto classificados como éster, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Ribeirão Preto/SP. 

 

 

Compostos Porcentagem de amostras Porcentagem relativa 

Octanoato de metila 4.88 0.02 

Octanoato de etila 80.49 6.49 

Nonanoato de etila 75.61 2.54 

Tetradecanoato de metila 
29.27 0.13 

Tetradecanoato de etila 85.37 1.46 

1,2- ácido Benzenodicarboxílico, bis(2-

metilpropil) 

56.10 0.74 

Palmitato de metila 97.56 5.07 

Palmitato de etila 95.12 20.05 

Média ± Desvio Padrão 65.55 ± 33.17 4.56± 6.68 

Soma Total dos quadrados  524.4 36.49 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.781, H=  32.868 com 40 graus de liberdade. 
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Figura 22: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ésteres nas amostras 

de Ribeirão Preto/SP. 

 

 

 

 

4.3.7 Terpenos 

 

O tipo de composto químico mais encontrado nas amostras foram os 

terpenos, pois esse grupo de compostos formam uma diversificada classe de 

substâncias naturais, ou metabólitos secundários de origem vegetal. Ao 

observarmos a tabela 11, nota-se que há alguns compostos que estão presentes na 

maioria das amostras analisadas (delta-cadineno, viridiflorol, terpenil acetato e 

cariofileno), havendo diferença significativa em relação à presença/ausência de 

cada composto em cada amostra. Podemos observar o mesmo em relação à 

porcentagem relativa, no qual os quatro compostos que possuem uma maior 

concentração são aqueles que estão na maioria das amostras (Figura 23). 
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Tabela 11: Composto classificados como terpeno, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostra de 

Ribeirão Preto/SP. 

Compostos Porcentagem de amostras Porcentagem relativa 

Terpenil acetato 97.6 3.087 

Naftaleno, 1,2,3,4,4a,7-hexahidro-1,6-

dimetil-4-(1-metiletil)- 

43.9 0.18 

6,10,14-trimetilpentadecan-2-ona 22.0 0.11 

Bicicloelemeno 56.1 0.64 

Beta-Elemeno 53.7 1.12 

Gama-Elemeno 26.8 0.29 

Ilangeno 58.5 0.53 

Alfa-Copaeno 65.9 0.56 

Alfa-Gurjuneno 41.5 0.19 

Cariofileno 90.2 4.07 

9-epi Cariofileno   73.2 0.74 

Biciclogermacreno 22.0 0.32 

Germacreno D 31.7 0.37 

Aromadendreno 43.9 0.66 

Aloaromadendreno 12.2 0.09 

Alfa-Himachaleno 68.3 0.84 

Alfa-Humuleno 68.3 0.82 

Gama-Muroleno 7.3 0.03 

Alfa-Muroleno  31.7 0.32 

Alfa-Bulneseno  31.7 0.12 

Alfa-Farneseno 39.0 0.59 

Gama-Cadineno  39.0 0.64 

Delta-Cadineno  100.0 2.99 

Nerolidol  87.8 1.80 

Espatulenol 51.2 0.37 

Viridiflorol  97.6 4.69 

Guaiol  2.4 0.05 

Beta-Eudesmol  36.6 0.16 

Epicubenol  73.2 1.003 

Alfa-Murolol  36.6 0.59 

Bulnesol 7.3 0.048 

Nerolidil acetato 34.1 0.19 

Média ± Desvio Padrão 48.48± 27.58 0.88 ± 1.17 

Soma Total dos quadrados   1551.3 28.27 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= <0.001, H= 303.331 com 40 graus de liberdade. 
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Figura 23: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como terpenos nas amostras de Ribeirão Preto/SP. 
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4.4 Análises Químicas: Mossoró/RN 

 

Análises dos cromatogramas das 48 amostras de Mossoró/RN 

mostraram 92 compostos voláteis, sendo que 82 foram identificados (Tabela 12). 

Esses compostos foram classificados como: hidrocarbonetos, alcoóis, cetonas, 

aldeídos, ácidos graxos, ésteres, terpenos e compostos nitrílicos.  

Ao observarmos a presença ou ausência de cada composto nas amostras 

da localidade de Mossoró (Teste Kruskal-Wallis One Way Analysis of Variance on 

Ranks), notou-se que não houve diferença estatística entre as amostras, 

apresentando H=45.084 com 49 graus de liberdade (P = 0.633).  

Após a identificação de uma amostra de cada localidade, os outros 

cromatogramas foram sobrepostos de oito em oito a fim de compararmos 

qualitativamente e quantitativamente (porcentagem relativa) os compostos de 

cada cromatograma.  
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Tabela 12: Compostos da localidade de Mossoró/RN, identificados através da adsorção de fibra PDMS através de Cromatografia à gás acoplado a 

Espectrômetro de Massas, juntamente com os nomes dos mesmos de acordo com a biblioteca pesquisada (FFNSC Library, WILEY7 e NIST 2008 e 

NIST 2011), de acordo com a IUPAC, Índice de Retenção encontrado através da fórmula já citada (IRe), Índice de Retenção encontrado na literatura 

(Bibliotecas do CG) (IRl). 

Classificação 

 

Compostos 

(biblioteca) 

Compostos 

(IUPAC) 

IRe IRl 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrocarboneto 

4,6-Dimetildodecano 4,6-dimethyldodecane 1277;1282 1285 

2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-  tridecane 1031 1032 

n-Docosano docosane 2199 2200 

n-Hexadecano hexadecane 1600 1600 

n-Heptadecano heptadecane 1700 1700 

n-Octadecano octadecane 1800 1800 

n-Nonadecano nonadecane 1899 1900 

n-Iodonano 1-iodononane 1326;1329 1330 

n-Octano octane 805 800 

n-Pentacosano pentacosane 2499 2500 

n-Pentadecano pentadecane 1500 1500 

n-Tetradecano tetradecane 1400 1400 

n-Tridecano tridecane 1300 1300 

 

 

Álcool 

2-metil, 1-Butanol 2-methylbutan-1-ol 725 729 

3-metil, 1-Butanol 3-methylbutan-1-ol 730;731;733 731 

2,3-Butanodiol butane-2,3-diol 740;741;742;743 743 

Benzenoetanol benzene;1,2-dimethoxyethane;ethanol 1110 1113 

5,9-Undecadien-2-ol, 6,10-dimetil 6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-ol 1447;1449 1446 

 

 

Cetona 

6-metil-5-Hepten-2-ona 6-methylhept-5-en-2-one 981;985 986 

Acetol  1-hydroxypropan-2-one 695;698 698 

(E)-Geranilacetona (5E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one 1444; 1442; 1440 1452 

(Z)-Geranilacetona (5Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one 1425;1428 1428 

 

 

Aldeído 

Dietil acetal, acetaldeído 1,1-diethoxyethane 702;704 705 

n-Decanal decanal 1201 1204 

n-Dodecanal dodecanal 1404;1405 1402 

n-Hexanal hexanal 801 801 
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n-Nonanal nonanal 1100 1104 

 Ácido acético Acetic acid 625;628;629 625 

 

 

 

Ácido Graxo 

 

Ácido cáprico decanoic acid 1369;1370 1372 

Ácido láurico dodecanoic acid 1564;1569 1570 

Ácido mirístico tetradecanoic acid 1764;1768;1769 1769 

Ácido palmítico hexadecanoic acid 1964;1966 1968 

Ácido pelargônico nonanoic acid 1272 1272 

Ácido pentadecanoico  pentadecanoic acid 1869 1869 

Ácido esteárico octadecanoic acid 2165;2167 2167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éster 

1,2,3- ácido Propanotricarboxilico, 2-

(acetiloxi)-, tributil éster 

tributyl 2-acetyloxypropane-1,2,3-tricarboxylate 

2256;2255 2254 

9,12-Octadecanoato de etila ethyl (9E,12E)-octadeca-9,12-dienoate 2158;2159 2159 

Acetato de etila ethyl acetate 588;589;590 586 

Bezoato de metila methyl benzoate 1189;1191 1192 

Decanoato de etila ethyl decanoate 1392;1398;1399 1399 

Decanoato de metila  methyl decanoate 1326 1327 

Dodecanoato de etila ethyl dodecanoate 1598;1599 1598 

Palmitato de metila methyl hexadecanoate 1923;1924;1925 1925 

Palmitato de etila ethyl hexadecanoate 1987;1988;1992 1993 

Nonanoato de etila ethyl nonanoate 1291;1296;1297 1297 

Octanoato de etila ethyl octanoate 

1192 1183 

Pentadecanoato de etila ethyl pentadecanoate 1880 1878 

Pentalactona 5-methyloxolan-2-one 

956 954 

Ácido ftálico, dibutil éster bis(2-methylpropyl) benzene-1,2-dicarboxylate 1847;1849 1847 

Ácido Propanoico, 2-metil-, 1-(1,1-

dimetiletil)-2-metil-1,3-propanodil 

éster 

[2,4,4-trimethyl-3-(2-

methylpropanoyloxy)pentyl] 2-

methylpropanoate 1585;1586;1587 1587 

Ácido Tetradecanoico, 1-metiletil éster propan-2-yl tetradecanoate 1818 1814 

 

 

Terpeno 

 

 

Hemiterpeno    

2,6-dimetil, Pirazina  2,6-dimethylpyrazine 902;905 904 

Monoterpeno    

(Z)- óxido de Linalol  2-(5-ethenyl-5-methyloxolan-2-yl)propan-2-ol 1068;1069 1069 

Delta-Decalactona 6-pentyloxan-2-one 1483 1481 



65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terpeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugenol 2-methoxy-4-prop-2-enylphenol 1353;1355;1358 1357 

Metil lavanda 1-hydroxydecan-3-one 1087 1089 

Sulcatol 6-methylhept-5-en-2-ol 991 995 

Sesquiterpeno    

Aromadendreno 1,1,7-trimethyl-4-methylidene-

2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-

cyclopropa[e]azulene 1436;1438;1439 1438 

(E)-Alfa-Bisaboleno  1-methyl-4-[(2E)-6-methylhepta-2,5-dien-2-

yl]cyclohexene 1546 1540 

Beta-Bourboneno 1-methyl-5-methylidene-8-(propan-2-

yl)tricyclo[5.3.0.0²,⁶]decane 1385;1389 1382 

Delta-Cadineno (1S,8aR)-4,7-dimethyl-1-propan-2-yl-

1,2,3,5,6,8a-hexahydronaphthalene 1515;1519;1521 1518 

Gama-Cadineno (1R,4aS,8aS)-7-methyl-4-methylidene-1-propan-

2-yl-2,3,4a,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalene 1510;1512 1512 

Calareno (1aR,7R,7aR,7bS)-1,1,7,7a-tetramethyl-

2,3,5,6,7,7b-hexahydro-1aH-

cyclopropa[a]naphthalene 1433;1434 1434 

Óxido de cariofileno  4,12,12-trimethyl-9-methylidene-5-

oxatricyclo[8.2.0.0⁴,⁶]dodecane 1589 1587 

 

(E)Cariofileno 

(4E)-4,11,11-trimethyl-8-

methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene 1424; 1425 1424 

Cariofileno-9-epi (1S,4E,9S)-4,11,11-trimethyl-8-

methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene 1466 1464 

Alfa-Copaeno (1R,2S,6S,7S,8S)-8-Isopropyl-1,3-

dimethyltricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene 1377;1379 1375 

Alfa-Cubebeno 4,10-dimethyl-7-(propan-2-

yl)tricyclo[4.4.0.0¹,⁵]dec-3-ene 1345;1349 1344 

Beta-Elemeno (1S,2S,4R)-1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis(prop-1-

en-2-yl)cyclohexane 1395 1390 

Delta-Elemeno (3R,4R)-4-ethenyl-4-methyl-1-propan-2-yl-3-

prop-1-en-2-ylcyclohexene 1335;1339 1335 

Germacreno D (1Z,6Z)-1-methyl-5-methylidene-8-propan-2-

ylcyclodeca-1,6-diene 1479;1485 1480 

Alfa-Humuleno (1E,4E,8E)-2,6,6,9-tetramethylcycloundeca-

1,4,8-triene 1456;1458 1454 
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Terpeno 

 

 

Intermedeol  1,4a-dimethyl-7-(prop-1-en-2-yl)-

decahydronaphthalen-1-ol 1665;1668;1669 1668 

Gama-Muroleno (1S,4aS,8aR)-7-methyl-4-methylidene-1-propan-

2-yl-2,3,4a,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalene 1480;1481;1482 1478 

Beta-Selineno (3S,4aR,8aS)-8a-methyl-5-methylidene-3-prop-

1-en-2-yl-1,2,3,4,4a,6,7,8-octahydronaphthalene 1491 1492 

Espatulenol 1,1,7-trimethyl-4-methylidene-

1a,2,3,4a,5,6,7a,7b-

octahydrocyclopropa[h]azulen-7-ol 1580 1576 

Ilangeno 1S,2R,6R,7R,8S)-8-Isopropyl-1,3-

dimethyltricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene 1375 1371 

Diterpeno  

  Epimanol (3S)-5-[(1S,4aS,8aS)-5,5,8a-trimethyl-2-

methylidene-3,4,4a,6,7,8-hexahydro-1H-

naphthalen-1-yl]-3-methylpent-1-en-3-ol 1942;1944 1944 

Rosa-5,15-dieno 2-ethenyl-2,4a,8,8-tetramethyl-

3,4,4b,5,6,7,10,10a-octahydro-1H-phenanthrene 1934;1936 1938 

Triterpeno  

  Esqualeno 2,6,10,15,19,23-hexamethyl-2,6,10,14,18,22-

tetracosahexene 2811;2812 2809 

Composto 

nitrílico 

Benzil nitrila phenylacetonitrile 1128 1138 

n-nonanonitrila nonanenitrile 1175 1161 

 

 

 

 

Não 

identificados 

 

- - 1045 - 

- - 1667 - 

- - 1070 - 

- - 1288 - 

- - 1302 - 

- - 1311 - 

- - 1459 - 

- - 1461 - 

- - 1521 - 

- - 1535 - 
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4.4.1 Hidrocarbonetos 

 

Dentre todos os compostos identificados, 13 (14.6% do total de 

compostos) são classificados como hidrocarbonetos, não houve a presença de 

majoritários, não ocorrendo diferença estatística entre os mesmos em relação à 

presença/ausência de cada composto em cada amostra (Tabela 13). A 

porcentagem relativa indica que o composto n-hexadecano possui maior 

concentração. (Figura 24).  

 

 

Tabela 13: Composto classificados como hidrocarbonetos, juntamente com a porcentagem das 

amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas 

amostras de Mossoró/RN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compostos Porcentagem das amostras Porcentagem Relativa 

n-Iodonano 33.71 0.66 

2-Oxabiciclo[2.2.2]octano, 1,3,3-trimetil-  7.86 9.61 

4,6-Dimetildodecano 37.08 0.22 

n-Docosano 33.71 0.16 

n-Heptadecano 32.58 0.24 

n-Hexadecano 51.68 13.43 

n-Nonadecano 29.21 1.39 

n-Octadecano 51.68 0.47 

n-Pentacosano 55.06 0.08 

n-Pentadecano 26.97 0.76 

n-Tetradecano 47.19 1.22 

n-Octano 41.57 7.91 

n-Tridecano 51.68 0.17 

Média ± Desvio Padrão 38.46±13.29 2.79±4.46 

Soma Total dos quadrados   500   36.32 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P=0.999, H=23.655 com 49 graus de liberdade. 
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Figura 24: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como hidrocarbonetos nas 

amostras de Mossoró/RN. 

 

 

 

 

4.4.2 Alcoóis  

 

Do total de compostos identificados, 9 foram classificados como alcoóis, 

ou seja, 5.61% e comparando as concentrações nas amostras de cada álcool, não 

houve diferença estatística entre eles em relação à presença/ausência de cada 

composto em cada amostra (Tabela 14). O álcool benzenotanol é o que possui 

maior concentração dentre os demais (Figura 25). 

 

 

Tabela 14: Composto classificados como alcoóis, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Mossoró/RN. 

Compostos Porcentagem das amostras Porcentagem Relativa 

2-metil, 1-Butanol 
44.94 0.24 

3-metil, 1-Butanol 
44.94 0.09 

2,3-Butanodiol 
31.461 0.57 

Benzenoetanol 
43.82 3.09 

5,9-Undecadien-2-ol, 6,10-dimetil 
16.85 0.3 

Média ± Desvio Padrão 
36.40±12.3237  0.858±1.259 

Soma Total dos quadrados  182.02  4.29 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P=0.918, H=35.911, com 49 graus de liberdade. 
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Figura 25: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como alcoóis nas amostras 

de Mossoró/RN. 

 

 

 

 

4.4.3 Cetonas 

Quatro compostos do total foram classificados como cetona (4.39%), nos 

quais o que possuiu menor concentração nas amostras foi 6-metil, 5-hepten-2-ona 

com 16.85%, em relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra, 

não houve diferença significativa (Tabela 15). O composto majoritário, 

observando a porcentagem relativa, foi o (Z)-geranilacetona (Figura 26). 

 

 

Tabela 15: Composto classificados como cetonas, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Mossoró/RN. 
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Compostos Porcentagem das amostras Porcentagem Relativa 

(E)-geranilacetona 47.19 0.2 

(Z)-geranilacetona 47.19 2.29 

6-metil-5-Hepten-2-ona 16.85 1.02 

Acetol  56.18 0.18 

Média ± Desvio Padrão 41.85±17.19  0.92±0.99 

Soma Total dos quadrados 
 167.41  3.69 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P=0.221, H=50.277, com 49 graus de liberdade.  
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Figura 26: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como cetonas nas amostras 

de Mossoró/RN. 

 

 

  

4.4.4 Aldeídos 

 

Cinco compostos foram identificados com aldeídos (5.49%). Dentre eles, 

os que possuem maior presença nas amostras são: n-decanal e n-nonanal, ambos 

com 52%, porém não houve diferença estatística em relação à presença/ausência 

de cada composto em cada amostra. Observando a tabela 16, n-nonanal foi o 

composto que possuiu maior concentração entre os cinco identificados com 

aldeídos. 

 

Tabela 16: Composto classificados como aldeídos, juntamente com a porcentagem das amostras 

em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Mossoró/RN. 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

Dietil acetal, acetaldeído  3.37 0.24 

n-Hexanal 35.95 1.07 

n-Decanal 52.81 0.94 

n-Dodecanal 46.07 0.31 

n-Nonanal 52.92 1.2 

Média ± Desvio Padrão 
38.22±20.6774 0.75±0.44 

Soma Total dos quadrados  
191.12 3.76 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.861, H= 38.449, com 49 graus de liberdade. 
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4.4.5 Ácidos Graxos 

 

Dos 82 compostos identificados nas amostras de Mossoró/RN, 7.69% 

foram classificados como ácidos graxos. Comparando a concentração destes 

compostos nas amostras, o ácido acético foi o que possuiu maior concentração nas 

amostras, já a análise de presença/ausência de cada composto em cada amostra, 

não houve diferença estatística (Tabela 17). Sendo que o que possui maior 

concentração é o ácido acético com 17.5% (Figura 27). 

 

 

Tabela 17: Composto classificados como ácidos graxos, juntamente com a porcentagem das 

amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas 

amostras de Mossoró/RN. 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

Ácido acético 94.00 17.55 

Ácido cáprico 49.44 2.88 

Ácido láurico 34.83 0.61 

Ácido mirístico 46.07 7.42 

Ácido palmítico 33.71 0.31 

Ácido pelargônico 49.44 0.08 

Ácido pentadecanoico  56.18 0.19 

Ácido esteárico 46.07 0.1 

Média± Desvio Padrão 
51.22±18.86                           3.64±6.16 

Soma Total dos quadrados 
409.73                            29.14 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.531, H= 47.577, com 49 graus de liberdade. 

  

 

Figura 27: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ácidos graxos 

nas amostras de Mossoró/RN. 
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4.4.6 Ésteres 

 

Dentre os compostos identificados, 16 foram classificados como ésteres, 

no qual não houve a presença de majoritários, porém com relação à 

presença/ausência de cada composto em cada amostra houve diferença 

significativa (Tabela 18). Já ao observarmos a figura 28, um composto obteve uma 

maior porcentagem relativa em relação aos demais (palmitato de metila). 

 

 

Tabela 18: Composto classificados como ésteres, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Mossoró/RN. 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

1,2,3- ácido Propanotricarboxilico, 2-(acetiloxi)-, 

tributil éster 4.5 0.13 

9,12-Octadecanoato de etila 38.2 0.21 

Acetato de etila 56.2 0.18 

Bezoato de metila 47.2 0.09 

Decanoato de etila 39.3 0.78 

Decanoato de metila  40.4 0.23 

Dodecanoato de etila 44.9 0.59 

Palmitato de metila 50.6 14.07 

Palmitato de etila 43.8 5.73 

Nonanoato de etila 32.6 0.17 

Octanoato de etila 40.4 0.4 

Pentadecanoato de etila 38.2 1.22 

Pentalactona 50.6 1.66 

Ácido ftálico, dibutil éster 42.7 0.15 

Ácido Propanoico, 2-metil-, 1-(1,1-dimetiletil)-2-metil-

1,3-propanodil éster 2.2 0.55 

Ácido Tetradecanoico, 1-metiletil éster 10.1 0.84 

Média ± Desvio Padrão 
     36.37±16.37 1.69±3.57 

Soma Total dos quadrados 
       581.9   27             

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.033, H= 68.788, com 49 graus de liberdade. 
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Figura 28: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ésteres nas 

amostras de Mossoró/RN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.7 Terpenos 

 

Assim como as amostras de Ribeirão Preto/SP, os compostos 

classificados como terpenos são a maioria em todas as amostras de Mossoró/RN. 

Foram identificados 29 compostos (31.9%), mas entre eles não foi detectada 

diferença significativa em relação à presença/ausência de cada terpeno em cada 

amostra (Tabela 19).  E o terpeno que se destacou entre os demais por conta de 

sua alta concentração foi o (E)-cariofileno (Figura 29). 

 

Tabela 19: Composto classificados como terpenos, juntamente com a porcentagem das amostras 

em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Mossoró/RN. 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

Aromadendreno 46.1 4 

(E)-Alfa-Bisaboleno  36.0 1.11 
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Figura 29: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como terpenos nas 

amostras de Mossoró/RN. 
 

 

 

Beta-Bourboneno 51.7 2.1 

Delta-Cadineno 38.2 4.64 

Gama-Cadineno 38.2 1.39 

Calareno 15.7 1.31 

Óxido de Cariofileno  49.4 2.72 

(E)- Cariofileno 52.8 14.25 

Cariofileno -9-epi 52.8 1.44 

Alfa-Copaeno 49.4 2.29 

Alfa-Cubebeno 32.6 1.08 

Beta-Elemeno 50.6 0.77 

Delta-Elemeno 49.4 4.16 

Epimanol 37.1 1.36 

Eugenol 39.3 1.3 

Germacreno D 40.4 4.43 

Alfa-Humuleno 46.1 2.99 

Intermedeol  28.1 1.77 

Metil lavanda 10.1 0.1 

Gama-Muroleno  29.2 1.59 

2,6-dimetil, Pirazina  39.3 0.47 

Rosa-5,15-dieno 51.7 1.07 

Beta-Selineno 55.1 2.18 

Espatulenol 50.6 3.37 

Esqualeno 34.8 5.12 

Sulcatol 50.6 0.89 

Ilangeno 56.2 0.76 

(Z)- óxido de Linalol  21.3 0.19 

Delta-Decalactona 27.0 0.84 

Média ± Desvio Padrão 
          40.68±12.14  2.40 ±2.67 

Soma Total dos quadrados 
1179.8 69.69 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.828, H= 39.633, com 49 graus de liberdade. 

 

 

 



75 
 

4.4.8 Compostos Nitrílicos 

Nas amostras de Mossoró/RN foram encontrados 2 compostos cuja 

estrutura pertence aos compostos nitrílicos. Ambos aparecem em concentrações 

semelhantes nas amostras, porém apresentaram diferença estatística em relação 

à presença/ausência de cada composto em cada amostra. Ao compararmos a 

concentração nas amostras com a porcentagem relativa, o composto que se 

encontra em menor número de amostras é aquele em que a porcentagem relativa 

é maior (Tabela 20). 

 

Tabela 20: Composto classificados como nitrílicos, juntamente com a porcentagem das amostras 

em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Mossoró/RN. 

 

 

4.5 Análises Químicas: Muzambinho/MG 

 

Das 47 amostras de Muzambinho/MG analisadas no cromatógrafo á 

gás, observou-se 78 compostos voláteis, e destes, 70 foram identificados. 

Igualmente às localidades já citadas (Ribeirão Preto e Mossoró), os compostos 

foram classificados como: hidrocarboneto, álcool, cetona, aldeído, ácido graxo, 

éster, terpenoide e composto nitrílico (Tabela 21). 

Ao observarmos a presença ou ausência de cada composto nas 47 

amostras da localidade de Muzambinho/MG (Teste Kruskal-Wallis ANOVA), 

notou-se que não houve diferença estatística entre as amostras, apresentando H= 

38.461 com 49 graus de liberdade (P = 0.861).  

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

Benzil nitrila 42.9 5.99 

n-Nonanonitrila 45.1 3.15 

Média ± Desvio Padrão 44±1.56  4.57±2.008 

Soma Total dos quadrados  88 9.14 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= <0.001, H=92.812 , com 49 graus de liberdade. 
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Posteriormente à identificação de uma amostra, os outros 

cromatogramas foram sobrepostos de oito em oito a fim de compararmos 

qualitativamente e quantitativamente (porcentagem relativa) os compostos de 

cada cromatograma. 
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Tabela 21: Compostos da localidade de Muzambinho/MG, identificados através da adsorção de fibra PDMS através de Cromatografia à gás acoplado a 

Espectrômetro de Massas, juntamente com os nomes dos mesmos de acordo com a biblioteca pesquisada (FFNSC Library, WILEY7 e NIST 2008 e 

NIST 2011), de acordo com a IUPAC, Índice de Retenção encontrado através da fórmula já citada (IRe), Índice de Retenção encontrado na literatura 

(Bibliotecas do CG) (IRl). 

Classificação 

 

Compostos 

(biblioteca) 

Compostos 

(IUPAC) 

IRe IRl 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrocarboneto 

8-Heptadeceno (E)-heptadec-8-ene 1676 1676 

n-Docosano docosane 2199;2200 2200 

Neofitadieno 7,11,15-trimethyl-3-methylidenehexadec-1-ene 1832;1835;1836 1836 

n-Heptadecano heptadecane 1699 1700 

n-Hexadecano hexadecane 1600 1600 

n-Nonadecano nonadecane 1899;1900 1900 

n-Nonano nonane 899 900 

n-Octadecano octadecane 1799;1800;1801 1800 

n-Octano octane 800 800 

n-Pentadecano pentadecane 1500 1500 

n-Tetracosano tetracosane 2100;2099 2100 

n-Tetradecano tetradecane 1400 1400 

n-Tridecano tridecane 1300 1300 

n-Undecano undecane 1100 1100 

 1,7-Octadieno-3,6-diol, 2,6-dimetil-  2,6-dimethylocta-1,7-diene-3,6-diol 1268;1270 1271 

 

 

 

Álcool 

2-metil, 1-Butanol 2-methylbutan-1-ol 725;728 729 

3-metil, 1-Butanol 3-methylbutan-1-ol 730;731;733 731 

2,3-Butanodiol butane-2,3-diol 743 743 

Álcool benzílico  phenylmethanol 1028;1032;1034 1036 

Álcool octadecílico  octadecan-1-ol 2075;2084 2073 

Álcool fenetílico 2-phenylethanol 1107;1110 1113 

 5-Hepten-2-ona, 6-metil- 6-methylhept-5-en-2-one 977;980 986 

 

Cetona 

Acetoína 3-hydroxybutan-2-one 715 716 

Metil nonil undecan-2-one 1290;1291 1294 

Neril acetona (5Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one 1430 1428 

 

Aldeído 

 

Benzaldeído benzaldehyde 951;958 960 

Benzaldeído, 4-metoxi-  4-methoxybenzaldehyde 1247;1253 1257 

Benzenoacetaldeído 2-phenylacetaldehyde 1046 1050 
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Isovaleraldeído 3-methylbutanal 642;650 646 

Miristaldeído tetradecanal 1608 1601 

n-Decanal decanal 1201 1208 

n-Dodecanal dodecanal 1404 1402 

n-Hexanal hexanal 797;801 801 

n-Undecanal undecanal 1303 1309 

 

 

 

 

Ácido Graxo 

 

Ácido acético acetic acid 620;624 625 

Ácido cáprico decanoic acid 1370 1372 

Ácido caprílico octanoic acid 1171;1174;1175 1173 

Ácido caproico hexanoic acid 1018;1020;1021 1020 

Ácido isobutírico 2-methylpropanoic acid 1570;1573 1573 

Ácido isovalérico 3-methylbutanoic acid 845;848;851 842 

Ácido láurico dodecanoic acid 1563;1569 1570 

Ácido Mirístico tetradecanoic acid 1760 1769 

Ácido palmítico hexadecanoic acid 1956 1968 

Ácido tetradecanoico tetradecanoic acid 1769;1770 1770 

 

 

 

Éster 

Acetato de etila ethyl acetate 613 613 

Ácido acético, 2-metilpropil éster 2-methylpropyl acetate 765;770 770 

(Z)-Ácido butanoico, 3-hexenil éster [(Z)-hex-3-enyl] butanoate 1185;1187;1190 1191 

Palmitato de etila ethyl hexadecanoate  1920;1923 1925 

Palmitato de metila methyl hexadecanoate  1991 1993 

Acetato de butila butyl acetate 809;812 812 

1,2- ácido Benzenodicarboxílico, 

bis(2-metilpropil) 

bis(2-methylpropyl) benzene-1,2-dicarboxylate 

1847 1847 

 

 

 

Terpeno 

 

 

 

 

 

 

Hemiterpeno    

2,6-dimetil, pirazina 2,6-dimethylpyrazine 904 904 

Monoterpeno    

Óxido de Linanol  2-(5-ethenyl-5-methyloxolan-2-yl)propan-2-ol 1060;1067 1069 

Acetato de isoamila 3-methylbutyl acetate 877 876 

Eugenol 2-methoxy-4-prop-2-enylphenol 1355;1356;1357 1357 

(E)-Beta-Ocimeno (3E)-3,7-dimethylocta-1,3,6-triene 1044 1046 

Terpenil acetato 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl 

acetate 1349 1349 

Sesquiterpeno    



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aromadendreno 1,1,7-trimethyl-4-methylidene-

2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-

cyclopropa[e]azulene 1433;1436;1437 1438 

Bulnesol 2-(3,8-dimethyl-1,2,3,3a,4,5,6,7-

octahydroazulen-5-yl)propan-2-ol 1676 1676 

Epicubenol (1R,4R,4aS,8aR)-4,7-dimethyl-1-propan-2-yl-

2,3,4,5,6,8a-hexahydro-1H-naphthalen-4a-ol 1629;1630 1631 

Eucaliptol 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane 1033 1031 

(E)-Beta-Farneseno  (6E)-7,11-dimethyl-3-methylidenedodeca-1,6,10-

triene 1452 1452 

Germacreno D (1Z,6Z)-1-methyl-5-methylidene-8-propan-2-

ylcyclodeca-1,6-diene 1480 1480 

Nerolidol  3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol 1561;1562 1561 

Espatulenol  1,1,7-trimethyl-4-methylidene-

1a,2,3,4a,5,6,7a,7b-

octahydrocyclopropa[h]azulen-7-ol 1576;1579 1576 

Ilangeno 1S,2R,6R,7R,8S)-8-Isopropyl-1,3-

dimethyltricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene 1371 1371 

Composto nitrílico Benzil nitrila phenylacetonitrile 1130;1135 1138 

n-Nonanonitrila nonanenitrile 1159;1161 1161 

Composto 

organossulfurado 
Dimetil disulfide (methyldisulfanyl)methane 

740;741 742 

 

Não identificados 

 

- - 1026 - 

- - 1238 - 

- - 1278 - 

- - 1491 - 

- - 1534 - 

- - 1585 - 

- - 1590 - 

- - 1624 - 
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4.5.1 Hidrocarbonetos 

 

Os hidrocarbonetos encontrados nas amostras de Muzambinho/MG 

representam 19.23% do total de compostos voláteis encontrados. Quatro destes 

compostos estão presentes em todas as amostras analisadas, são eles: n-

tetracosano, n-tetradecano, n-octano e n-undecano. Em relação à 

presença/ausência de cada hidrocarboneto em cada amostra, não houve diferença 

estatística. Ao analisarmos a porcentagem relativa, nenhum composto se 

destacou nesse quesito (Tabela 22).  

 

 

Tabela 22: Composto classificados como hidrocarbonetos, juntamente com a porcentagem das 

amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas 

amostras de Muzambinho/MG. 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

8-Heptadeceno 62 2.23 

n-Docosano 52 0.61 

Neofitadieno 56 0.27 

n-Heptadecano 74 0.62 

n-Hexadecano 68 0.81 

n-Nonadecano 66 0.53 

n-Nonano 98 1.11 

n-Octadecano 34 0.44 

n-Octano 100 2.74 

n-Pentadecano 58 2.16 

n-Tetracosano 100 0.38 

n-Tetradecano 100 0.86 

n-Tridecano 70 0.17 

n-Undecano 100 0.36 

Média ± Desvio Padrão 73.3±21.28  0.977±0.79 

Soma Total dos quadrados 
     1100  14.65 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.971, H=32.003, com 49 graus de liberdade.  
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4.5.2 Alcoóis 

Sete compostos foram identificados como álcool, representando 8.97% 

do total de voláteis encontrados em Muzambinho/MG. No que se refere à 

concentração destes compostos no total de amostras, três destes alcoóis se 

encontram nas 47 amostras: 2-metil, 1-butanol; 3-metil, 1-butanol; álcool 

fenetílico. Quanto à presença/ausência de cada composto em cada amostra, não 

houve diferença significativa (Tabela 23).  

 

 

Tabela 23: Composto classificados como alcoóis, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Muzambinho/MG. 

 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

1,7-Octadieno-3,6-diol, 2,6-dimetil- 78 0.55 

2-metil, 1-Butanol 100 0.15 

3-metil, 1-Butanol 100 0.11 

2,3-Butanodiol 88 0.39 

Álcool benzílico  82 0.54 

Álcool octadecílico  84 1.2 

Álcool fenetílico 100 0.27 

Média ± Desvio Padrão 
90.28±9.55 0.45±0.3701 

Soma Total dos quadrados       632  3.21 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.995, H=27.416, com 49 graus de 

liberdade.   

 

 

 

4.5.3 Cetonas 

 

Do total de compostos voláteis analisados, 4 foram classificados como 

cetona (5.13%) e a acetoína foi aquela que esteve presente em todas as amostras. 

Com relação à presença/ausência de cada composto em cada amostra, não houve 

diferença significativa. O composto majoritário, observando a porcentagem 

relativa, foi o metil nonil (Tabela 24). 
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Tabela 24: Composto classificados como cetonas, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Muzambinho/MG. 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

5-Hepten-2-ona, 6-metil- 78 0.2 

Acetoína 100 0.11 

Metil nonil 78 2.25 

Neril acetona 52 1.94 

   Média ± Desvio Padrão 77±19.63 1.12±1.13 

Soma Total dos quadrados       308  4.5 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.429, H=50.115, com 49 graus de liberdade. 

 

 

 

4.5.4 Aldeídos 

 

Os aldeídos que foram identificados nas amostras de beebread 

representam 11.54% do total de compostos analisados. Desses 9 compostos, 2 

estiveram presentes em todas as amostras: n-hexanal e n-dodecanal, porém não 

houve diferença estatística quando observado a presença/ausência de cada 

composto em cada amostra. Em relação à concentração de cada composto, o 

majoritário foi o benzenoacetaldeído com 1.35% (Tabela 25). 

 

 

Tabela 25: Composto classificados como aldeídos, juntamente com a porcentagem das amostras 

em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Muzambinho/MG. 

 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

Benzaldeído 72 0.22 

Benzaldeído, 4-metoxi-  80 0.31 

Benzenoacetaldeído 72 1.35 

Isovaleraldeído 24 0.98 

Miristaldeído 46 0.58 

n-Decanal 42 0.74 

n-Dodecanal 100 0.66 

n-Hexanal 100 0.87 

n-Undecanal 86 0.15 
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Média ± Desvio Padrão 69.1±26.53  0.65±0.39 

Soma Total dos quadrados         622  5.86 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P=0.992, H=28.345, com 49 graus de liberdade. 

  

 

4.5.5 Ácidos Graxos 

 

Dez compostos do total foram classificados como ácido graxo, sendo que 

70% deles estavam presentes em todas as amostras: ácido acético, ácido cáprico, 

ácido caproico, ácido isobutírico, ácido láurico, ácido mirístico e ácido 

tetradecanoico. Ao observarmos a presença/ausência de cada ácido graxo em cada 

amostra, não houve diferença estatística (Tabela 26). Já o composto que possui 

maior concentração (porcentagem relativa) foi o ácido cáprico com 7.44% (Figura 

30). 

 

Tabela 26: Composto classificados como ácidos graxos, juntamente com a porcentagem das 

amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas 

amostras de Muzambinho/MG. 

 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

Ácido acético 100 0.92 

Ácido cáprico 100 7.44 

Ácido caprílico 42 3.33 

Ácido caproico 100 4.2 

Ácido isobutírico 100 1.05 

Ácido isovalérico 60 3.48 

Ácido láurico 100 2.08 

Ácido Mirístico 100 0.72 

Ácido palmítico 70 1.44 

Ácido tetradecanoico 100 5.39 

Média ± Desvio Padrão 87.2±21.67 3.005±2.206 

Soma Total dos quadrados  872 30.05 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P=0.748, H=42.076, com 49 graus de liberdade. 
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Figura 30: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ácidos graxos nas 

amostras de Muzambinho/MG. 

 

4.5.6 Ésteres 

 

Os ésteres encontrados nas amostras de Muzambinho/MG representam 

8.97% do total de compostos voláteis analisados. Dois destes ésteres estão 

presentes em todas as amostras de beebread: acetato de etila e acetato de butila. 

Porém teste estatístico mostrou a não significância entre os 7 compostos em 

relação à presença/ausência de cada um em cada amostra (Tabela 27). No que diz 

respeito à concentração de compostos (porcentagem relativa), os que tiveram uma 

maior taxa foram: ácido acético, 2-metilpropil éster (12.33%) e acetato de etila 

(9.5%) (Figura 31). 

 

Tabela 27: Composto classificados como ésteres, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Muzambinho/MG. 

   
Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

Ácido acético, 2-metilpropil éster 54 12.33 

Acetato de etila 100 9.5 

(Z)-Ácido butanoico, 3-hexenil éster 28 3.12 

Palmitato de etila 

40 2.89 

Palmitato de metila 

98 0.31 

Acetato de butila 

100 0.21 

1,2- ácido Benzenodicarboxílico, bis(2-

metilpropil) 

6 2.14 

Média ± Desvio Padrão 60.86±38.76 4.36±4.69 

Soma Total dos quadrados 426 30.5 
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Kruskal-Wallis ANOVA 

P=1.000, H=17.713, com 49 graus de liberdade. 

 

 

Figura 31: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como éteres nas amostras 

de Muzambinho/MG. 

 

4.5.7 Terpenos 

 

Dezesseis compostos (20.53%) do total de compostos voláteis foram 

classificados como terpenoides. Confirmando novamente, que esses compostos 

oriundos de plantas são a maioria dentre os encontrados nas localidades até aqui 

descritas. Ao observarmos a presença destes nas amostras, a metade (oito 

compostos) está em mais de 90% das amostras; o único terpeno que se encontra 

em poucas amostras é o Bulnesol, apenas em 8%. Só que a análise de 

presença/ausência de cada composto em cada amostra não apresentou diferença 

estatística (Tabela 28). Já o terpeno com maior concentração (porcentagem 

relativa) foi o ilangeno, com 9.52% (Figura 32). 
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Tabela 28: Composto classificados como terpenos, juntamente com a porcentagem das amostras 

em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Muzambinho/MG. 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

Aromadendreno 98 5.37 

Bulnesol 8 0.89 

Epicubenol  64 4.15 

Eucaliptol  100 2.63 

Eugenol 52 1.02 

(E)-Beta-Farneseno 80 1.68 

Germacreno D 100 1.39 

Acetato de isoamil  52 1.67 

Óxido de linanol  44 5.12 

Nerolidol  100 2.14 

(E)-Beta-Ocimeno 66 0.44 

2,6-dimetil, pirazina  84 3.38 

Espatulenol  96 1.03 

Terpenil acetato  92 6.66 

Ilangeno 100 9.52 

Média ± Desvio Padrão 75.73±27.47 3.14±2.58 

Soma Total dos quadrados 1136 47.09 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P=0.750, H= 42.005, com 49 graus de liberdade. 

 

 

Figura 32: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como terpenos nas 

amostras de Muzambinho/MG.  
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4.5.8 Compostos Nitrílicos 

 

Igualmente nas amostras de Mossoró/RN, aqui também foram 

identificados 2 compostos cuja estrutura pertence aos compostos nitrílicos. Ambos 

aparecem em 100% das amostras de Muzambinho/MG, confirmando assim a não 

significância entre as taxas de presença/ausência de cada uma em cada amostra. 

O composto que possui maior concentração é o benzil nitrila (Tabela 29). 

 

 

Tabela 29: Composto classificados como nitrílicos, juntamente com a porcentagem das amostras 

em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Muzambinho/MG. 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

Benzil nitrila 100 5.99 

n-Nonanonitrila 100 3.15 

Média ± Desvio Padrão 100±0.0 4.57±2.0082 

Soma Total dos quadrados 200 9.14 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 1.000, H=0.000, com 49 graus de liberdade. 

 

 

 

4.5.9 Compostos Organossulfurados 

 

O único composto que foi identificado nas amostras como 

organossulfurado foi o Dimetil, disulfide que apareceu em 31% das amostras com 

a concentração de 1.36% (porcentagem relativa).  
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4.6 Análises Químicas: Porto Alegre/RS 

 

Na cidade de Porto Alegre/RS foram coletadas 46 amostras de 

beebread. As mesmas passaram pelo cromatógrafo á gás, observou-se 60 

compostos voláteis, e destes, 56 foram identificados. Os compostos foram 

classificados como: hidrocarboneto, álcool, cetona, aldeído, ácido graxo, éster, 

terpenoide composto organossulfurado (Tabela 30). 

No que se concerne à presença ou ausência de cada composto nas 46 

amostras da localidade de Porto Alegre/RS (Teste Kruskal-Wallis ANOVA), 

detectou-se diferença estatística, apresentando H= 69.613 com 49 graus de 

liberdade (P=0.028).  

Como em todas as localidades estudadas, todos os picos foram 

distinguidos de uma amostra, os outros cromatogramas foram sobrepostos de oito 

em oito a fim de obter uma comparação qualitativa/quantitativa (porcentagem 

relativa) dos compostos de cada cromatograma. 
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Tabela 30: Compostos da localidade de Porto Alegre/RS, identificados através da adsorção de fibra PDMS através de Cromatografia à gás acoplado a 

Espectrômetro de Massas, juntamente com os nomes dos mesmos de acordo com a biblioteca pesquisada (FFNSC Library, WILEY7 e NIST 2008 e 

NIST 2011), de acordo com a IUPAC, Índice de Retenção encontrado através da fórmula já citada (IRe), Índice de Retenção encontrado na literatura 

(Bibliotecas do CG) (IRl). 

Classificação 

 

Compostos 

(biblioteca) 

Compostos 

(IUPAC) 

IRe IRl 

 

 

 

Hidrocarboneto 

n-Heneicosano heneicosane 2099;2101 2100 

n-Heptadecano heptadecane 1699 1700 

n-Nonadecano nonadecane 1899;1900 1900 

n-Nonano nonane 899 900 

n-Octano octane 800 800 

n-Pentacosano pentacosane 2498;2499;2500 2500 

n-Tricosano tricosane 2298 2300 

 1,3- Butanodiol Butane-1,3-diol 799;800;801 801 

Álcool 3-metil, 1-Butanol  3-methylbutan-1-ol 733 731 

2,3-Butanodiol butane-2,3-diol 752;753 743 

 Alfa-Ionona (E)-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-3-en-2-one 1428;1431 1421 

2-Heptanona heptan-2-one 895 898 

 

Cetona 

Acetoína 3-hydroxybutan-2-one 715 716 

Acetil valeril heptane-2,3-dione 879;882 885 

Metil Heptil cetona nonan-2-one 1095 1093 

(E)-Geranilacetona (5E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one 1456 1452 

 

 

Aldeído 

 

n-Decanal decanal 1208 1208 

n-Hexanal hexanal 804;806 801 

n-Nonanal Nonanal 1106 1104 

n-Octanal octanal 1004;1005;1006 1005 

 

Ácido Graxo 

Ácido acético acetic acid 620;628 625 

Ácido caprílico octanoic acid 1178;1180 1173 

 Ácido palmítico hexadecanoic acid 1963 1968 

 

 

 

 

 

 

Decanoato de etila ethyl decanoate 1379 1381 

Palmitato de etila ethyl hexadecanoate  1920;1923 1925 

Heptanoato de etila ethyl heptanoate 1994;1996            1993 

Isovalerato de etila ethyl 3-methylbutanoate 
853 850 

Linoleato de etila ethyl (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoate 2168 2169 
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Éster 

Nonoato de etila ethyl nonanoate 1295;1298 1297 

Octanoato de etila ethyl octanoate 1199 1202 

2-hidroxi-4-metil-Pentanoato de 

metila 

methyl 2-hydroxy-4-methylpentanoate 

979;981 983 

Pentanoato de etila ethyl pentanoate  905 899 

3-metilbutil 2-oxopropanoato 3-methylbutyl 2-oxopropanoate 10;561063 1051 

Tetradecanoato de etila ethyl tetradecanoate  1795 1794 

Terpeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terpeno 

Monoterpeno  

  Alfa-Pineno 4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-ene 934 948 

Alfa-Pelandreno 2-methyl-5-propan-2-ylcyclohexa-1,3-diene 1004 1007 

Alfa-Terpenil acetato 2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-yl acetate 1352 1349 

Gama-Terpineno  1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-diene 1060 1058 

Limoneno 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-cyclohexene 1029;1031;1032 1030 

Para-Cimeno  1-methyl-4-propan-2-ylbenzene 1025 1025 

Safranal 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-diene-1-carbaldehyde 1202;1203 1201 

Sesquiterpeno    

 (E)-Cariofileno (1S,4E,9R)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene 1423 1424 

 (E)-Nerolidol (6E)-3,7,11-trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol 1563;1567 1561 

 Alfa-Copaeno (1R,2S,6S,7S,8S)-8-Isopropyl-1,3-dimethyltricyclo[4.4.0.02,7]dec-3-ene 1377;1379 1375 

 Alfa-Gurjuneno (1aR,4R,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-1a,2,3,4,4a,5,6,7b-

octahydrocyclopropa[e]azulene 1413 1406 

 Alfa-Himachaleno 3,5,5-trimethyl-9-methylidene-2,4a,6,7,8,9a-hexahydro-1H-

benzo[7]annulene 1453 1449 

 Aromadendreno 1,1,7-trimethyl-4-methylidene-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-

cyclopropa[e]azulene 1443 1438 

 Beta-Elemeno (1S,2S,4R)-1-ethenyl-1-methyl-2,4-bis(prop-1-en-2-yl)cyclohexane 1395 1390 

 Beta-Selineno (3R,4aS,8aR)-8a-methyl-5-methylidene-3-prop-1-en-2-yl-

1,2,3,4,4a,6,7,8-octahydronaphthalene 1477 1479 

 Cariofileno (4Z)-4,11,11-trimethyl-8-methylidenebicyclo[7.2.0]undec-4-ene 1423 1424 

 Delta-Cadineno (1S,8aR)-4,7-dimethyl-1-propan-2-yl-1,2,3,5,6,8a-

hexahydronaphthalene 1518 1528 

 Gama-Elemeno (1S,2S)-1-ethenyl-1-methyl-4-propan-2-ylidene-2-prop-1-en-2-

ylcyclohexane 1437 1432 
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 Germacreno B (1E,5E)-1,5-dimethyl-8-propan-2-ylidenecyclodeca-1,5-diene 1563 1557 

 Germacreno D (1Z,6Z)-1-methyl-5-methylidene-8-propan-2-ylcyclodeca-1,6-diene 1486 1480 

 Viridiflorol (1aR,4S,4aS,7R,7aS,7bS)-1,1,4,7-tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-

octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol 1591;1592 1594 

Composto 

organossulfurado 

Dimetil, disulfide (methyldisulfanyl)methane 

744 742 

Não 

Identificados 

- - 

945 - 

 - - 1275 - 

 - - 1299 - 

 - - 2474 - 
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4.6.1 Hidrocarbonetos 

 

Os hidrocarbonetos encontrados e identificados nas amostras de Porto 

Alegre somaram 11.66% da totalidade de compostos voláteis presentes. Dentre 

esses 7 compostos, não houve a presença de predominantes. No que se refere à 

análise de presença/ausência de cada composto em cada amostra, não houve 

diferença significativa (Tabela 31). Já a figura 31, mostrou que o composto n-

nonadecano foi o que esteve em maior concentração comparando-o com os demais 

(Figura 33). 

 

 

Tabela 31: Composto classificados como hidrocarbonetos, juntamente com a porcentagem das 

amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas 

amostras de Porto Alegre/RS. 

 

Compostos Porcentagem nas amostras 

Porcentagem 

Relativa 

n-Heneicosano 66 3.1 

n-Heptadecano 38 3.76 

n-Nonadecano 64 4.84 

n-Nonano 56 0.35 

n-Octano 52 0.81 

n-Pentacosano 54 0.74 

n-Tricosano 42 2.29 

   Média ± Desvio Padrão 53.14±10.38 2.27±1.72 

Soma Total dos quadrados  372 15.89 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.737, H= 42.378, com 49 graus de liberdade. 
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Figura 33: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como hidrocarbonetos nas 

amostras de Porto Alegre/RS. 

 
 

 

4.6.2 Alcoóis 

 

Três compostos foram identificados como alcoóis (5% do total). Todos 

eles estiveram presentes em 100% das amostras de Porto Alegre/RS, assim 

também não houve diferença estatística em relação à presença/ausência de cada 

composto em cada amostra. Dentre eles, o que teve menor concentração 

(porcentagem relativa) foi o 3-metil,1-butanol (Tabela 32). 

 

 

Tabela 32: Composto classificados como alcoóis, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Porto 

Alegre/RS. 

 

Compostos Porcentagem nas amostras 

Porcentagem 

Relativa 

   1,3-Butanodiol 100 2.73 

3-metil, 1-Butanol 100 0.64 

2,3-Butanodiol 100 2.09 

Média ± Desvio Padrão 100±0.000 1.82±1.07 

Soma Total dos quadrados  300 5.46 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 1.000, H= 0.000, com 49 graus de liberdade. 
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4.6.3 Cetonas 

 

As cetonas que foram identificadas nas amostras de beebread 

representam 8.33% do total de compostos analisados. Dois compostos estavam 

presentes em todas as amostras, são eles: (E)-geranilacetona e acetoína. Porém 

não houve diferença estatística significativa em relação à presença/ausência de 

cada composto em cada amostra (Tabela 33). A cetona acetoína também foi 

aquela com maior concentração (10.8%), comparada com as outras cetonas 

(Figura 34). 

 

 

Tabela 33: Composto classificados como cetonas, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Porto 

Alegre/RS. 

 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

(E)-Geranilacetona 100 0.28 

Alfa-Ionona 84 

5.76 

 

2-Heptanona 36 0.24 

Acetoína 100 10.8 

Acetil valeril  58 5.9 

Metil Heptil cetona 82 0.33 

Média±Desvio Padrão 75.2±27.8783 3.51±4.76 

Soma Total dos quadrados 376 17.55 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 1.000, H= 18.286, com 49 graus de liberdade. 

 

 
Figura 34: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como alcoóis nas amostras 

de Porto Alegre/RS. 
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4.6.4 Aldeídos 

 

Do total de sessenta compostos voláteis analisados, 4 (6.67%) estão na 

classe dos aldeídos. Três aldeídos estiveram presentes em 100% das amostras: n-

decanal, n-nonanal e n-octanal, não apresentando diferença estatística em 

relação à presença/ausência da cada composto em cada amostra. E o aldeído em 

maior concentração comparado aos outros foi o n-nonanal (Tabela 34). 

 

 

Tabela 34: Composto classificados como aldeídos, juntamente com a porcentagem das amostras 

em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Porto Alegre/RS. 

 

Composto Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

n-Decanal 100 1.29 

n-Hexanal 64 2.9 

n-Nonanal 100 3.08 

n-Octanal 100 1.16 

Média±Desvio Padrão 91±18 2.11±1.02 

Soma Total dos quadrados 364 8.43 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.934, H= 34.989, com 49 graus de liberdade. 

 

 

 

4.6.5 Ácidos Graxos 

 

Os ácidos graxos encontrados e identificados nas amostras de Porto 

Alegre representaram 5% do total de compostos voláteis. Destes, 2 estão 

presentes em todas as cinquenta amostras (ácido acético e ácido caprílico). Não 

houve diferença estatística quando foi observada a presença/ausência de cada 

composto/amostra (Tabela 35). Foi notória a diferença nas concentrações dos três 

ácidos, quando comparados entre si. O composto que estava em maior 

concentração foi o ácido acético com 21.52% em relação aos demais (Figura 35). 
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Tabela 35: Composto classificados como ácidos graxos, juntamente com a porcentagem das 

amostras em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas 

amostras de Porto Alegre/RS. 

 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

Ácido acético 100 21.52 

Ácido caprílico 100 1.6 

Ácido palmítico 72 0.66 

Média±Desvio Padrão 90.67±16.17 7.93±11.78 

Soma Total dos quadrados  272 23.78 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.834, H= 39.441, com 49 graus de liberdade. 

 

 

Figura 35: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ácidos graxos nas 

amostras de Porto Alegre/RS. 

 

 

 

 

4.6.6 Ésteres 

A classe de ésteres encontrados nas amostras de Porto Alegre é a 

segunda maior com 18.33% do total de compostos voláteis, ou seja, 11 ésteres 

foram identificados. Dentre eles 2 se destacam por estarem presentes nas 

cinquenta amostras: linoleato de etila e octanoato de etila. Só que ao analisarmos 

a relação entre presença/ausência de cada composto em cada amostras, não houve 

diferença significativa (Tabela 36). O éster que se destacou devido a sua 

concentração foi o 2-hidroxi-4-metil-Pentanoato de metila (Figura 36). 
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Tabela 36: Composto classificados como ésteres, juntamente com a porcentagem das amostras em 

que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de Porto 

Alegre/RS. 

 

Compostos Porcentagem nas amostras 

Porcentagem 

Relativa 

Decanoato de etila 82 0.2 

Heptanoato de etila 34 0.79 

Hexadecanoato de etila 42 3.06 

Isovalerato de etila 84 0.31 

Linoleato de etila 100 1.09 

Nonanoato de etila  64 1.9 

Octanoato de etila 100 1.34 

2-hidroxi-4-metil-Pentanoato de metila 80 6.24 

Pentanoato de etila 66 0.44 

3-metilbutil 2-oxopropanoato 88 0.45 

Tetradecanoato de etila 50 0.28 

Média±Desvio Padrão 71.82±22.49 1.46±1.80 

Soma Total dos quadrados 790 16.1 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P= 0.931, H= 35.195, com 49 graus de liberdade. 

 

 

Figura 36: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como ésteres nas amostras 

de Porto Alegre/RS. 
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4.6.7 Terpenos 

 

Como em todas as demais localidades descritas nesse trabalho, a classe 

dos terpenos foi a que teve maior ocorrência de compostos, quando comparadas 

com as outras (hidrocarboneto, álcool, cetona, aldeído, ácido graxo, éster, 

composto nitrílico e composto organossulfurado). Do total de compostos voláteis 

encontrados, os terpenoides somam mais de 36% (vinte e um compostos). Em 

meio a esses terpenos, 7 se encontram em 100% das amostras. Apesar de somente 

7 compostos apresentarem 100% de presença nas amostras, a análise total de 

presença/ausência de cada composto em cada amostra não foi significativa 

(Tabela 37). O terpeno que se destaca no que se diz respeito à concentração dos 

compostos, é o alfa-terpenil acetato, com 2.24% de porcentagem relativa (Figura 

37). 

 

Tabela 37: Composto classificados como terpenos, juntamente com a porcentagem das amostras 

em que eles estão presentes e a média da concentração (Porcentagem relativa), nas amostras de 

Porto Alegre/RS. 

 

Compostos Porcentagem nas amostras Porcentagem Relativa 

(E)-Cariofileno  84 1.92 

(E)-Nerolidol 48 0.62 

Alfa-Pineno 100 0.65 

Alfa-Copaeno 78 0.98 

Alfa-Gurjunene 100 0.83 

Alfa -Himachaleno 54 0.16 

Alfa-Pelandreno 100 1 

Alfa-Terpenil acetato 64 2.24 

Aromadendreno 82 1.37 

Beta-Elemeno 84 0.51 

Beta-Selineno 84 0.53 

Cariofileno 72 0.49 

Delta-Cadineno 98 0.79 

Gama-Elemeno 100 0.5 

Gama-Terpineno 58 0.39 

Germacreno B 70 0.57 

Germacreno D 100 1.97 

Limoneno 100 0.53 

Para-Cimeno  42 0.31 

Safranal 66 0.72 

Viridiflorol 100 1.05 
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Média±Desvio Padrão 80.36±18.82 1.08±1.18 

Soma Total dos quadrados  1768 23.89 

Kruskal-Wallis ANOVA 

P=  0.536, H= 47.449, com 49 graus de liberdade. 

 

 
Figura 37: Média da porcentagem relativa dos compostos classificados como terpenos nas 

amostras de Porto Alegre/RS. 

 

4.6.8 Compostos Organossulfurados 

 

Igualmente em Muzambinho, o único composto classificado como 

organossulfurado é o dimetil, disulfide, aparecendo em 33% das amostras da 

cidade de Porto Alegre, com 1.01% de concentração quando comparado aos 

demais compostos voláteis. 

 

 

 

 

4.7.  Análise comparativa entre as regiões estudadas e a dieta fermentada 

 

Após toda a parte de identificação por localidade (Ribeirão Preto/SP: 

RP; Mossoró/RN: MOS; Muzambinho/MG: MUZ; Porto Alegre/RS: POA) e 
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Composto nitrílico: Comp.Nitr.; composto organossulfurado: Comp.Org.), foi feita 

a comparação desses grupos de compostos entre as amostras de uma localidade e 

outra, a fim de definir quais compostos estavam mais/menos presentes e em quais 

amostras que qual cidade (Tabela 38; Figura 38). Vale ressaltar que a diferença 

entre as amostras de cada localidade se deve ao fato da diversidade de vegetação 

ao redor do apiário e o clima local. 

 

 

Tabela 38: Comparação entre as amostras das localidades (Ribeirão Preto/SP: RP; Mossoró/RN: 

MOS; Muzambinho/MG: MUZ; Porto Alegre/RS: POA) em relação à quantidade (%) de cada classe 

de compostos identificados (hidrocarboneto: Hidroc; álcool: Alc.; cetona: Cet.; aldeído: Ald.; ácido 

graxo: Ac.G.; éster: Est.; terpeno: Terp.; Composto nitrílico: Comp.Nitr.; composto 

organossulfurado: Comp.Org.) e não identificados Ni). 

 

  Ni Hidroc

. 

Alc. Cet. Ald. Ac.G. Est. Terp. Comp. 

Nitr. 

Comp

. Org. 

RP 12.68 9.86 2.82 5.63 8.45 4.23 11.2

7 

45.07 0 0 

MOS 12.09 14.29 5.49 4.40 5.49 7.69 17.5

8 

31.87 2.20 0 

MUZ 10.26 19.23 8.97 5.13 11.5

4 

12.82 8.97 20.51 2.56 1.28 

POA 6.67 11.67 5 8.33 6.67 5 18.3

3 

36.67 0 1.67 

Média 

± 

Desv.Pad. 

11.17 

± 

2.71 

13.76 

± 

4.07 

5.57 

± 

2.55 

5.87 

± 

1.71 

8.04 

± 

2.63 

7.43 

± 

3.88 

14.0

4 

± 

4.63 

33.53 

± 

10.25 

1.19 

± 

1.38 

0.74 

± 

0.87 

Soma 

Total dos 

quadrados 

41.7 55.05 22.2

8 

23.4

9 

32.1

5 

29.74 56.1

5 

134.1

2 

4.76 2.95 
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Figura 38: Comparação entre as amostras de cada localidade (Ribeirão Preto/SP; Mossoró/RN; Muzambinho/; Porto Alegre/RS) em relação 

à quantidade (%) de cada classe de compostos identificados (Hidrocarboneto; Álcool; Cetona; Aldeído; Ácido Graxo; Éster; Terpeno; Composto Nitrílico; 

Composto Organossulfurado) e não identificados (Ni). 
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No que se refere aos compostos não identificados, houve diferença 

estatística entre as amostras das quatro localidades, na qual as amostras da 

cidade de Porto Alegre foram a que possui menos compostos não identificados, 

apresentando P=0.002 (Kruskal-Wallis ANOVA).  

Quando comparado os hidrocarbonetos, todas as amostras das quatro 

localidades possuem quantidades similares desses compostos, não apresentando 

diferença estatística significativa, P=0.218 (Kruskal-Wallis ANOVA). Os 

hidrocarbonetos n-Heptadecano e n-Nonadecano foram identificados nas quatro 

localidades. Os compostos exclusivos de cada localidade foram dispostos na tabela 

39.  

 

 

Tabela 39: Hidrocarbonetos presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade. 

 

Hidrocarbonetos exclusivos 

Ribeirão Preto/SP 1,4-dimetoxibenzeno 

 

Mossoró/RN 

n-Iodonano 

2-Oxabiciclo[2.2.2]octano,1,3,3-trimetil- 

4,6-Dimetildodecano 

 

Muzambinho/MG 

8-Heptadeceno 

n-Tetracosano 

Neofitadieno 

n-Undecano 

Porto Alegre/RS n-Heneicosano 

n-Tricosano 

 

 

Ao observamos os alcoóis presentes nas amostras das quatro 

localidades, notou-se que a cidade de Muzambinho possui o maior número de 

compostos classificados como tal (8.97%), apresentando diferença estatística com 

P=0.041 (Kruskal-Wallis ANOVA). Nenhum dos alcoóis esteve presente em 100% 

das amostras das quatro localidades. Na tabela 40 estão os compostos exclusivos 

de cada localidade. 
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Tabela 40: Alcoóis presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade. 

 

Alcoóis exclusivos 

Ribeirão Preto/SP 2-Oxabiciclo[2.2.2]6-octanol, 1,3,3-trimetil 

Mossoró/RN Benzenoetanol  

5,9-Undecadien-2-ol, 6,10-dimetil 

 

Muzambinho/MG 

Álcool benzílico 

1,7-Octadieno-3,6-diol, 2,6-dimetil- 

Álcool octadecílico 

Porto Alegre/RS 1,3-Butanodiol 

 

 

A presença de cetonas foi bem similar nas amostras de três das quatro 

cidades, pois Porto Alegre possuiu um maior número de cetonas em suas 

amostras (8.33%). Porém não houve diferença estatística significativa, P=0.452 

(Kruskal-Wallis ANOVA). Nenhuma cetona esteve presente em todas as cidades. 

E as cetonas exclusivas de cada localidade estão descritas abaixo (Tabela 41). 

 

 

Tabela 41: Cetonas presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade. 

 

Cetonas exclusivas 

 

Ribeirão Preto/SP 

2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-6-methyl 4H-Pyran-4-one 

Beta-Ionona 

Iso-Leptospermona 

Mossoró/RN (Z)-geranilacetona 

Acetol 

 

Muzambinho/MG 

Nerilacetona 

Metil nonil 

Porto Alegre/RS 2-Heptanona  

Acetil valeril 

Metil Heptil cetona 

 

 

Os compostos classificados com aldeídos estão presentes nas amostras 

das quatro localidades, porém foi em Muzambinho/MG em que eles apareceram 

em maior frequência (11.54%). Assim houve diferença estatística entres as 
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amostras das cidades, apresentando P=0.039 (Kruskal-Wallis ANOVA). O único 

aldeído que esteve presente em todas as amostras das quatro localidades é o n-

Decanal. Os compostos exclusivos de cada localidade estão na tabela 42. 

 

 

Tabela 42: Aldeídos presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade. 

 

Aldeídos exclusivos 

 

Ribeirão Preto/SP 

n-Tetradecanal 

4,8,12-Tetradecatrienal, 5,9,13-trimetil- 

Mossoró/RN Acetaldeído, dietil acetal 

 

 

Muzambinho/MG 

Benzaldeído, 4-metoxi-  

n-Undecanal,  

Miristaldeído 

Benzenoacetaldeído 

Isovaleraldeído 

Porto Alegre/RS n-Octanal 

 

 

A classe química de ácidos graxos está nas amostras das quatro cidades 

estudadas e novamente a cidade de Muzambinho/MG foi a que mais teve a 

presença desses compostos em suas amostras (12.8%). Apesar dessa diferença 

entre as localidades, não houve diferença significativa, P= 0.198 (Kruskal-Wallis 

ANOVA). Das amostras das quatro localidades, somente as de duas tiveram 

compostos exclusivos: Mossoró/RN e Muzambinho/MG (Tabela 43). Não houve 

nenhum ácido graxo que esteve presentes em todas as amostras das quatro 

cidades. 

 

 

Tabela 43: Ácidos Graxos presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade. 

 

Ácidos Graxos exclusivos 

Mossoró/RN Ácido esteárico 

Ácido Pentadecanoico 

 

Muzambinho/MG 

Ácido caproico 

Ácido isobutírico 

Ácido isovalérico 

Ácido Tetradecanoico 
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Os ésteres são a segunda classe de compostos que mais aparecem nas 

amostras das quatro localidades. Comparando-os entre elas, notou-se que as 

amostras da cidade de Porto Alegre foram as que mais possuíram esses 

compostos em suas amostras, com 18.33%. Porém não houve diferença estatística 

entre as amostras das localidades, com P=0.171 (Kruskal-Wallis ANOVA). Aqui 

há vários compostos que foram exclusivos das amostras de cada cidade (Tabela 

44), porém nenhum esteve presente em todas as localidades. 

 

 

Tabela 44: Ésteres presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade. 

 

Ésteres exclusivos 

 

Ribeirão Preto/SP 

Octanoato de metila 

Tetradecanoato de metila 

1,2- ácido Benzenodicarboxílico, bis(2-metilpropil) 

 

 

 

Mossoró/RN 

1,2,3- ácido Propanotricarboxilico, 2-(acetiloxi)-, tributil éster 

9,12-Octadecanoato de etila 

Benzoato de metila 

Decanoato de metila 

Dodecanoato de metila 

Pentalactona 

Ácido Propanoico, 2-metil-, 1-(1,1-dimetiletil)-2-metil-1,3-propanodil éster 

Ácido Tetradecanoico, 1-metiletil éster 

Muzambinho/MG (Z)-Ácido butanoico, 3-hexenil éster 

Acetato de butila 

Ácido acético, 2-metilpropil éster 

 

 

Porto Alegre/RS 

Heptanoato de etila 

Isovalerato de etila 

Linoleato de etila 

2-hidroxi-4-metil-Pentanoato de metila 

3-metilbutil 2-oxopropanoato 

 

 

A classe de compostos que esteve mais presente nas amostras das 

quatro localidades foi a dos terpenos. E a cidade que mais teve esses compostos 

em suas amostras foi a de Ribeirão Preto/SP, com 45.07%. Observando as médias 

dos terpenos das amostras das localidades, houve diferença estatística entre as 

mesmas, P≤0.001 (Kruskal-Wallis ANOVA). Dois terpenos estiveram presentes 
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em todas as amostras das quatro localidades: aromadendreno e germacreno D. 

Muitos compostos foram exclusivos de cada cidade (Tabela 45).  

 

 

Tabela 45: Terpenos presentes exclusivamente nas amostras de cada localidade. 

 

Terpenos exclusivos 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeirão Preto/SP 

 

 

Aloaromadendreno 

Alfa-Bulneseno 

Alfa-Farneseno 

Alfa-Muuroleno 

Alfa-Murolol 

Beta-Eudesmol 

Bicicloelemeno 

Biciclogermacreno 

Guaiol 

Naftaleno, 1,2,3,4,4a,7-hexahidro-1,6-dimetil-4-(1-metiletil)- 

Nerolidil acetato 

6,10,14-trimetilpentadecan-2-ona 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mossoró/RN 

(E)- Alfa-Bisaboleno 

Beta-Bourboneno 

Delta-Cadineno 

Calareno 

Óxido de Cariofileno  

Alfa-Cubebeno 

Delta-Elemeno 

Epimanol 

Intermedeol 

Metil lavenda 

Rosa-5,15-dieno 

Espatulenol 

Esqualeno 

Sulcatol 

(Z)- Óxido de Linalol  

Delta-Decalactona 

 

 

Muzambinho/MG 

Eucaliptol 

(E)-Beta-Farnesene  

Isoamil acetato 

Óxido de Linanol  

(E)-Beta-Ocimeno 

 

 

 

 

Porto Alegre/RS 

 

 

(E)-Nerolidol 

Alfa-Pineno 

Alfa-Pelandreno 

Alfa-Terpenil acetato 

Gama-Terpineno 

Germacreno B 

Limoneno 

Para-Cimeno 

Safranal 



107 
 

Os compostos nitrílicos somam uma minoria entre todas as classes de 

compostos encontrados nas amostras das quatro localidades. Somente em 

Mossoró/RN (2.2%) e Muzambinho/MG (2.6%) eles estão presentes e em 

quantidades semelhantes. Em ambas as localidades apareceram os mesmos 

compostos: benzil nitrila e n-nonanonitrila, não apresentando diferença 

estatística, P=0.467 (Kruskal-Wallis ANOVA). 

Há também um composto que apareceu nas amostras de 

Muzambinho/MG (1.3%) e Porto Alegre/RS (1.7%) que foi classificado como 

organossulfurado: dimetil, disulfide, não apresentando também diferença 

significativa, P=0.42 (Kruskal-Wallis ANOVA). 

No que diz respeito à dieta fermentada, observou que esta possui a 

menor quantidade de compostos voláteis (vinte e dois no total), quando 

comparada às amostras das quatro localidades descritas anteriormente. A dieta 

apresentou alguns compostos exclusivos voláteis (Tabela 46), que não foram 

encontrados nas quatro cidades. Já os demais compostos voláteis encontrados 

estavam presentes nas amostras de beebread das quatro localidades. 

 

Tabela 46: Compostos presentes exclusivamente na dieta proteica fermentada. 

 

Compostos exclusivos 

 

Aldeídos 

2-Metilbutanal 

3-Metilbutanal 
Ácido Graxo Ácido propanoico 

Ésteres (Z)-2- hexenil etílico butanoico 

etil 9-decenoato 
Terpeno Carvona 
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4.8 Análise Polínica 

 

Foi feita a análise polínica das amostras, a fim de identificarmos quais 

tipos polínicos as abelhas A. mellifera coletaram para fazer o beebread que foi 

analisado nas localidades estudadas: Ribeirão Preto/SP; Mossoró/RN; 

Muzambinho/MG; Porto Alegre/RS. 

As amostras de beebread coletadas em Ribeirão Preto mostraram cinco 

tipos polínicos: Eucalyptus sp (Myrtaceae), Pyrostegia venusta (Bignoniaceae), 

Eugenia uniflora (Myrtaceae), tipo Poaceae e tipo Anarcadeacea (Figura 39). Ao 

observarmos a figura 40, o tipo polínico Eucalyptus sp foi o que estava mais 

abundante nas amostras (47.83%). Quando comparados os tipos polínicos, houve 

diferença estatística, P≤0.001 e H = 37.069 (Kruskal-Wallis ANOVA).  

 

 

Figura 39: Tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread de Ribeirão Preto/SP. 

Eucalyptus sp (a); Pyrostegia venusta (b); tipo Poaceae (c); tipo Anarcadeacea (d); Eugenia 
uniflora (e). 

 

 

Figura 40: Porcentagem dos tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread da 

localidade de Ribeirão Preto/SP. 
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Não conseguimos chegar à espécie do gênero Eucalyptus, pois as três 

espécies (Eucalyttus citriodora, Eucalyptus grandis e Eucalyptus moluccana) que 

circundam o apiário florescem na mesma época do ano, dificultando a 

identificação da espécie, já que as três possuem o mesmo tipo polínico. Os dois 

últimos tipos polínicos não foram possíveis chegar ao Gênero e nem a espécie da 

planta, pois possuem uma diversidade muito grande dessas famílias ao redor do 

apiário, onde foram coletadas as amostras, já que a espécie A. mellifera é 

generalista, ou seja, coleta pólen/néctar em diversas espécies de plantas. 

Ao observarmos os resultados das lâminas com grãos de pólen da 

cidade de Mossoró/RN, verificamos que os tipos polínicos encontrados estão 

dentro do esperado em relação à vegetação local (caatinga). Foram encontrados 

seis tipos polínicos: Borreria verticillata (Rubiaceae), Chamissoa altíssima 

(Amaranthaceae), Mimosa tenuiflora (Fabaceae), tipo Poaceae, Richardia 

grandiflora (Rubiaceae) e Spondias tuberosa (Anacardiaceae) (Figura 41).   

 

 

Figura 41: Tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread de Mossoró/RN. Chamissoa 
altissima (a); Borreria versillata (b); Mimosa tenuiflora (c); tipo Poaceae (d); Spondias tuberosa 

(e); Richardia grandiflora (f). 
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As diferenças nos valores médios entre os grupos de tratamento foram 

maiores do que seria esperado por acaso, portanto houve diferença 

estatisticamente significativa, P≤0.001 e H=27.702 (Kruskal-Wallis ANOVA). O 

tipo polínico com maior abundância foi Chamissoa altissima, com 54.4% (Figura 

42). O único tipo polínico que não conseguimos chegar a espécie foi o da Família 

Poaceae, pois essa Família possui uma alta diversidade e a anatomia do pólen é 

muito semelhante entre as espécies. 

 

 

Figura 42: Porcentagem dos tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread da localidade 

de Mossoró/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os grãos de pólen encontrados nas amostras de Muzambinho/MG são 

de seis tipos polínicos diferentes: Ceiba speciosa (Bombacaceae), Eucalyptus sp 

(Myrtaceae), Mimosa sp (Fabaceae), tipo Poaceae, tipo Asteraceae, tipo Arecaceae 

(Figura 43). Na figura 44, podemos observar que o tipo polínico Poaceae e 

Arecaceae foram os que tiveram em maior abundância nas amostras dessa 

localidade. O único tipo polínico que coseguimos identificar até a espécie (Ceiba 

speciosa) foi o que teve menor abundância, comparado com os demais tipos. Ao 

compararmos os tipos polínicos, houve diferença estatística entre eles, P≤0.001 e 

H=24.285 (Kruskal-Wallis ANOVA).  
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Figura 43: Tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread de Muzambinho/MG. Ceiba 
speciosa (a); Mimosa sp (b); Eucalyptus sp (c); tipo Arecaceae (d); tipo Poaceae (e); tipo Asteraceae 

(f). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Porcentagem dos tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread da localidade 

de Muzambinho/MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas amostras de Porto Alegre/RS foram identificados sete tipos 

polínicos: Eucalyptus sp (Myrtaceae), Ceiba speciosa (Bombacaceae), tipo 

Anarcadeaceae, Mimosa sp (Fabaceae), tipo Myrtaceae, tipo Poaceae e 

a b c 

d e f 
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Brugmansia sp (Solanaceae) (Figura 45). A figura 46 nos mostra que o tipo 

polínico Eucalyptus sp foi o que esteve em maior abundância nas amostras dessa 

localidade. E ao relacionar todos os sete tipos polínicos, houve diferença 

estatística, com P≤0.001 e H=52.677 (Kruskal-Wallis ANOVA).  

 

 

Figura 45: Tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread de Porto Alegre/RS. 

Eucalyptus sp (a); Ceiba speciosa (b); tipo Anarcadeaceae (c); tipo Poaceae (d); Mimosa sp (e); tipo 

Myrtaceae (f); Brugmansia sp (g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente ao ocorrido em Muzambinho/MG, o único tipo polínico que 

conseguimos identificar até a espécie foi a planta Ceiba speciosa, também 

estando entre as duas que tiveram menor abundância. 
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Figura 46: Porcentagem dos tipos polínicos encontrados nas amostras de beebread da localidade 

de Porto Alegre/RS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao observarmos os tipos polínicos identificados nas quatro localidades, 

houve alguns que estiveram presentes em mais de uma cidade, e outros que 

foram exclusivos em cada uma (Tabela 47). O tipo polínico que esteve presente 

em todas as localidades foi o da Família Poaceae, pois essa família possui muitas 

espécies e tais plantas são cosmopolitas, ou seja, possuem grande poder de 

adaptação em diferentes climas e ambientes. 

 

 

Tabela 47: Presença ou ausência dos tipos polínicos em cada localidade estudada. 

 

  Ribeirão Preto/SP Mossoró/RN Muzambinho/MG Porto 

Alegre/RS 

     
Borreria verticillata         

Brugmansia sp         

Ceiba speciosa         

Chamissoa altissima         

Eucalyptus sp         

Eugenia uniflora         

Mimosa sp         

Mimosa tenuiflora         

Pyrostegia venusta         
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Richardia grandiflora         

Spondias tuberosa         

tipo Anarcadeaceae         

tipo Arecaceae         

tipo Asteraceae         

tipo Myrtaceae         

tipo Poaceae         
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5. Discussão 

Muitos apicultores utilizam suplementos artificiais para alimentar as 

abelhas em épocas que o alimento natural proteico (pólen) não está disponível ou 

se está, em pouca quantidade. Porém, é comum que haja um entrave na hora do 

consumo dessas rações: a atratividade. Não basta ser nutritiva, se as abelhas não 

a consumirem. Alguns trabalhos visaram formular dietas fermentadas para que 

estas se aproximassem do pólen fermentado (beebread) que é consumido dentro 

da colônia (ELLIS; HAYES, 2009; ALMEIDA, 2013). O teste em túnel Y 

confirmou que uma dieta fermentada é mais atrativa do que uma que não passou 

por tal processo, corroborando com Almeida, 2013, na qual o consumo maior foi o 

da dieta fermentada do que uma dieta não fermentada. 

Baseando-se nesse princípio de que a fermentação é um atrativo às 

abelhas, foram feitas análises da ração proteica fermentada (Tabela 2) em um 

cromatógrafo á gás acoplado a um espectômetro de massas, a fim de 

identificarmos os voláteis presentes. Foram encontrados 22 compostos, sendo que 

20 foram identificados. Entre estas substâncias, álcool 2,3 butanodiol e ácido 

acético indicam fortemente a fermentação, pois ambos os compostos são frutos de 

processos fermentativos (VOLOCH et al., 1985; VASQUEZ; OLOFSSON, 2009). 

A fermentação de xilose, bem como de glicose por Klebsiella oxytoca, 

ATCC 8724 (anteriormente conhecida como Klebsiella pneurnoniae e Aerobacter 

aerogenes) produz 2,3-butanodiol como o principal produto. Outros micro-

organismos capazes de produzir 2,3-butanodiol incluem Bacillus, Aeromonas e 

várias espécies de Serratia (LEDINGHAM; NEISH, 1954). Gilliam (1979a) 

descreveu vários Bacillus presentes no beebread, sugerindo que esse composto 

2,3-butanodiol, encontrado nas amostras de dieta fermentada, pertence ao 

beebread utilizado para o processo fermentativo da mesma. 

Ácidos orgânicos como o ácido fórmico, produzido pelo gênero 

Bifidobacterium (van DER MEULEN et al., 2006) e ácido acético e lático, 

peróxido de hidrogênio, diacetil, benzoato, são substâncias antimicrobianas e 

produzidas pelas bactérias do ácido lático (LAB), encontrados no estômago da 

abelha A. mellifera (BABENDREIER et al., 2007; VASQUEZ; OLOFSSON, 
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2009). Nós também encontramos ácido acético como a substância volátil mais 

comum na dieta fermentada.  

A identificação de compostos voláteis do beebread de diferentes 

localidades do Brasil propicia uma gama de informações sobre à espécie de estudo 

(A. mellifera) onde essas abelhas coletaram o pólen e o tipo coletado. A 

identificação de compostos voláteis do beebread em diferentes regiões do Brasil é 

um trabalho pioneiro. Há pouco estudo publicado que visa à análise desses 

compostos em pólen fermentado (KASKONIENE et al., 2008).  

A maioria dos trabalhos sobre voláteis relacionados às abelhas 

identificam compostos voláteis do mel (PIASENZOTTO et al., 2003; CASTRO-

VAZQUEZ et al. 2007; ALIFERIS et al., 2010; SEISONEN et al., 2015; 

PATTAMAYUTANON et al., 2017), própolis (TORRES et al., 2008; BANKOVA et 

al., 2014), flores (FLAMINI et al., 2003; CASTRO-VAZQUEZ et al., 2009; ), pólen 

fresco ou desidratado (ALMEIDA-MURADIANA et al., 2005; FLAMINI et al., 

2007; DOMÍNGUEZ-VALHONDO et al., 2013). 

As informações químicas existentes sobre o beebread estão 

relacionadas ao extrato desse pólen fermentado, utilizando tanto a técnica de 

CG/MS (cromatografia á gás/espectrometria de massas) quanto HPLC 

(cromatografia líquida de alta eficiência) (NAGAI et al., 2004; BALTRUSAITYTE 

et al., 2007; ISIDOROV et al., 2009; PARK et al., 2017). 

Em todas as amostras de beebread, tanto de Ribeirão Preto/SP, 

Mossoró/RN, Muzambinho/MG e Porto Alegre/RS foram encontrados grupos 

químicos semelhantes. Kaskoniene et al. (2008) encontraram apenas 32 

compostos voláteis em suas amostras, sendo que a localidade em que obtivemos 

um menor número de compostos foi Porto Alegre/RS com 60. 

Nas amostras da cidade de Ribeirão Preto/SP não conseguimos detectar 

os compostos relacionados à fermentação (acetoína; 2,3-butanodiol; ácido acético) 

devido ao tempo de aquisição do equipamento que foi maior do que o das outras 

localidades (Mossoró/RN, Muzambinho/MG e Porto Alegre/RS), pois tais 

compostos apareceram logo no início da inserção da fibra PDMS no equipamento 

de cromatografia á gás.  
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Os compostos classificados como hidrocarbonetos estão presentes em 

qualquer estrutura, pois servem como esqueleto para as demais funções, ou seja, 

as cadeias carbônicas dos hidrocarbonetos servem de base para a formação de 

todas as demais funções orgânicas. Foram encontrados vários hidrocarbonetos 

que se volatilizaram, Kaskoniene et al. (2008) identificou mais de 15 compostos 

classificados como tal. Em extratos de beebread também se encontrou 

hidrocarbonetos, porém em maior constância, cerca de 30 substâncias 

(ISIDOROV et al., 2009). 

Dos alcoóis presentes e identificados nas amostras das quatro 

localidades, ressaltamos o 2,3-butanodiol que também foi encontrado nas 

amostras de dieta fermentada. Este composto relacionado à fermentação 

apareceu em Mossoró/RN, Muzambinho/MG e Porto Alegre/RS. Segundo 

Ledingham e Neish (1954), esse composto é produzido por diversas espécies de 

bactérias, dentre elas as do gênero Bacillus, que são encontradas no trato 

intestinal das abelhas A. mellifera (GILLIAM, 1979a), como discutido 

anteriormente. Kaskoniene et al. (2008) não encontraram tal composto no pólen 

fermentado.  

O grupo das cetonas esteve presente nas quatro localidades, variando 

em relação à quantidade de compostos e concentração dos mesmos dentro de cada 

amostra de cada cidade. Kaskoniene et al. (2008) encontraram apenas uma 

cetona em suas amostras de beebread, 2-heptanona. Encontramos tal composto 

em Porto Alegre/RS, mostrando que mesmo sendo em países diferentes, alguns 

compostos são iguais. Isidorov et al. (2009) não identificaram qualquer cetona no 

extrato de beebread, mesmo usando hexano, metanol e éter como solventes, 

diferentemente dos resultados por nós obtidos. A cetona denominada 

popularmente como acetoína, é um composto oriundo de fermentação feita por 

diferentes espécies de bactérias, inclusive as do gênero Bacillus (TIAN et al., 

2014; YANG et al., 2017). 

Os ésteres encontrados formam o segundo grupo químico com mais 

compostos identificados. Mossoró/RN foi a cidade em que mais teve a presença de 

ésteres. Kaskoniene et al. (2008) reportaram apenas um composto classificado 
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como éster. Já em extratos de beebread, mesmo com vários solventes, foi 

identificados uma maior quantidade desse grupo químico (ISIDOROV et al., 

2009). 

Os aldeídos também foram identificados em todas as quatro localidades 

estudadas, sendo que o local que teve a maior presença desses compostos foi 

Muzambinho/MG. Kaskoniene et al. (2008) também encontrou aldeídos nos 

voláteis de beebread, porém eles não foram encontrados em extratos de pólen 

fermentado, segundo Isidorov et al. (2009). 

Dentre os ácidos graxos encontrados nas localidades, podemos destacar 

o ácido acético, composto proveniente de processos fermentativos bacterianos 

(BLOM; MØRTVEDT, 1991), que foi encontrado na dieta fermentada e nas 

amostras de beebread das localidades: Mossoró/RN, Muzambinho/MG e Porto 

Alegre/RS. Kaskoniene et al. (2008) também encontrou tal composto em altas 

concentrações ao ser observado a porcentagem relativa. Em uma análise dos 

compostos do extrato de beebread (ISIDOROV et al., 2009), foi encontrado apenas 

o ácido fenilacético, que é um derivado do ácido acético. 

O grupo químico dos terpenos foi o mais comum encontrado em todas 

as localidades estudadas, diferente do encontrado por Kaskoniene et al. (2008), 

que quase não encontrou terpenos. Isidorov et al. (2009) encontraram números 

similares de compostos químicos classificados como terpenoides, porém tal 

trabalho foi realizado em extratos e não compostos voláteis. Os terpenos 

representam o grupo mais antigo de produtos de pequenas moléculas sintetizado 

por plantas e provavelmente o grupo mais difundido de produtos naturais 

(CONNOLLY; HILL, 1991). Mono e sesquiterpenos são os principais componentes 

dos óleos essenciais, enquanto os outros terpenos são componentes de bálsamos, 

resinas, ceras e borrachas, e há mais de 1.000 monoterpenos, mais de 7.000 

sesquiterpenos e mais de 3.000 diterpenos (BOHLMANN; MEYER-GAUEN; 

CROTEAU, 1998).  

Nas localidades de Mossoró/RN e Muzambinho/MG apareceram apenas 

dois compostos classificados como nitrílicos (benzil nitrila e n-nonanonitrila). As 

nitrilas são numerosas e bastante difundidas no ambiente natural. A função 
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nitrilo (-CN) está presente em mais de 2000 espécies de plantas (LEGRAS et al., 

1990). Kaskoniene et al. (2008) também encontram o composto benzil nitrila em 

suas amostras. Porém Isidorov et al. (2009) não encontraram qualquer composto 

da classe das nitrilas no extrato de beebread. 

Um composto encontrado em Porto Alegre/RS e na dieta fermentada foi 

classificado como organossulfurado: dimetil,disulfide. Esses compostos são 

normalmente orgânicos e contém pelo menos uma ligação covalente entre carbono 

e enxofre. São frequentemente associados com odores marcantes. A natureza é 

abundante nesses compostos, dado que o enxofre é essencial à vida (CREMLYN, 

1996). Kaskoniene et al. (2008) também encontraram dimetil,disulfide, porém 

Isidorov et al. (2009) não encontram compostos organossulfurados em amostras 

de extratos de beebread. 

Muitos dos compostos voláteis encontrados no beebread foram também 

encontrados no mel (ALISSANDRAKIS et al., 2007; 2011; MANYI-LOH et al., 

2011; SEISONEN et al., 2015; PATTAMAYUTANON et al., 2017). DEL RISCO et 

al., 2012 sugere que as abelhas adicionam ao pólen fresco mel regurgitado além 

de secreções glandulares, induzindo fermentação e processos enzimáticos assim, 

produzindo o beebread. 

No Brasil, devido ao sua extensão territorial, há diversos tipos de clima 

e vegetação. Portanto, as abelhas de um modo geral têm uma gama de opções de 

coleta de alimento, e especificamente as da espécie A. mellifera, sendo 

generalistas no ponto de vista de coleta de recursos naturais. Investigamos assim 

em quais espécies vegetais essas abelhas coletaram pólen para a produção do 

beebread que foi analisado durante esse trabalho. 

O clima da cidade de Ribeirão Preto é tropical úmido, caracterizado por 

um verão chuvoso e inverno seco. Aos arredores do local de coleta (Apiário do 

Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP). 

Segundo Aleixo et al. (2014) área do entorno do campus, é representada por 

aproximadamente 289 espécies de plantas distribuídas em 232 gêneros e 73 

famílias botânicas. Desse total, 270 espécies são de uso ornamental, e dessas 65% 

são nativas do Brasil. Os tipos polínicos que foram encontrados nas amostras de 
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beebread em Ribeirão Preto/SP (Eucalyptus sp, Pyrostegia venusta, Eugenia 

uniflora, tipo Poaceae e tipo Anarcadeacea) corroboram com os dados obtidos por 

Silva et al. (2014), no qual caracterizam as 100 espécies de plantas que foram 

utilizadas pelas abelhas, no quesito de alimentação. Exceto o tipo polínico da 

espécie Pyrostegia venusta, que até então era visto como uma planta melitófila 

(rica em néctar).  

A polinização natural de P. venusta é feita pela espécie de beija-flor 

Leucochloris albicollis, embora esta planta seja visitada frequentemente por 

abelhas e, eventualmente por moscas e vespas. As abelhas A. mellifera são um 

visitante floral bem típico, coletando néctar e pólen, porém não foram vistas 

polinizando (SAMPAIO; ALMEIDA, 1995). Lorenzi (1982) menciona registros de 

casos de envenenamento por bovinos, após a ingestão de flores dessa planta, 

levando a suspeita de sua toxicidade. Porém não há estudos relacionados à 

toxicidade em abelhas. 

A cidade de Mossoró/RN é caracterizado pelo clima semi-árido e 

cobertura vegetal formada por caatinga. Nas amostras de beebread coletadas 

nessa localidade, foram encontrados seis tipos polínicos: Borreria verticillata, 

Chamissoa altissima, Mimosa tenuiflora, tipo Poaceae, Richardia grandiflora e 

Spondias tuberosa. Nossos resultados vão ao encontro aos encontrados por 

Novais, Lima e Santos (2004), no qual também identificaram esses tipos 

polínicos, pelo menos a mesma família botânica, em um mesmo tipo de vegetação 

na região nordeste do Brasil. Já Moreti et al. (2000) encontraram mais tipos 

polínicos, incluindo do gênero Eucalyptus, sendo o mais abundante. Em nossos 

resultados, o tipo polínico mais abundante foi o da espécie Chamissoa altíssima. 

Silveira Jr, Saba e Jardim (2012) encontraram espécies de plantas da família 

Rubiaceae na vegetação caatinga no nordeste brasileiro, igualmente aos dados 

encontrados. 

No que se refere ao município de Muzambinho/MG, com clima tropical 

de altitude, vários trabalhos foram publicados a fim de identificar os tipos 

polínicos encontrados no mel, na própolis armazenada e no próprio beebread 

estocado nos favos no Estado de Minas Gerais (BASTOS et al., 1991; BASTOS, 
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1995; BASTOS; OLIVEIRA; SOARES, 2000). Os tipos polínicos identificados nas 

amostras de beebread na cidade de Muzambinho/MG (Ceiba speciosa, Eucalyptus 

sp, Mimosa sp, tipo Poaceae, tipo Asteraceae, tipo Arecaceae) estão de acordo com 

a revisão de melissopalinogia do Estado de Minas Gerais feita por Barth (2004). 

O pólen de Eucalyptus sp foi o mais encontrado nas regiões de Barão dos Cocais, 

Bom Jesus, Caraça, São Gonçalo e Serra da Piedade, diferente do encontrado no 

nosso estudo, no qual o pólen da família Arecaceae foi o mais abundante e o de 

Eucalyptus sp estando em terceiro lugar. 

A última cidade estudada foi Porto Alegre/RS, localizada na região sul 

do Brasil, possui clima subtropical úmido e atualmente preserva pouco de sua 

vegetação original. Como ocorre em toda a região metropolitana, os ambientes 

naturais foram extensamente modificados pelo homem (MACHADO, 2005). É 

localizada na zona limítrofe entre os biomas da Mata Atlântica e do Pampa, 

apresentando características de ambos (HASENACK et al., 2008). Os tipos 

polínicos encontrados nas amostras de Porto Alegre/RS foram: Eucalyptus sp, 

Ceiba speciosa, tipo Anarcadeaceae, Mimosa sp, tipo Myrtaceae, tipo Poaceae e 

Brugmancia sp, estando de acordo com os identificados por Barth (1989, 1990) e 

Barth e Coré-Guedes (1999). Radaeski, Bauermann e Pereira (2016) também 

encontraram diversas espécies de plantas da família Poaceae na região sul do 

Brasil. Porém outros trabalhos encontraram mais tipos polínicos no estado do Rio 

Grande do Sul, como espécies da família Loasaceae (WITTMANN; 

SCHLINDWEIN, 1995), Cactaceae (SCHLINDWEIN, 1995) e Pontederiaceae 

(SANTOS, 1997). 
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6. Considerações Finais 

 

Durante o desenvolvimento dos testes em túnel Y, verificamos que as 

abelhas ficaram por mais tempo no braço do túnel em que estava a dieta proteica 

fermentada, e conforme o passar dos quatro dias de confinamento, sendo 

submetidas a uma dieta exclusiva de carboidratos, mais rapidamente elas 

optaram pelo braço com essa dieta. Não houve testes com mais tempo de 

confinamento (de cinco dias em diante), pois percebemos uma alta taxa de 

mortalidade após o quarto dia sem que essas abelhas confinadas recebessem 

algum alimento proteico. Assim, podemos concluir nessa etapa do trabalho que as 

abelhas A. mellifera foram atraídas pelos voláteis exalados pela dieta proteica 

fermentada, ou seja, utilizando uma ração artificial preparada com uma isca feita 

do próprio beebread, no qual já possui os microrganismos necessários para a 

realização do processo fermentativo, a aceitação dessa ração pelas abelhas é mais 

garantida do que se fosse uma ração altamente nutritiva, porém não fermentada. 

Desse modo, apicultores poderiam utilizar rações com ingredientes regionais e de 

baixo custo, porém com o diferencial da fermentação com iscas preparadas com o 

beebread, para oferecerem às abelhas em épocas de escassez alimentar, 

mantendo-as nutridas para aguardar o próximo período de floradas, pois como 

esse processo fermentativo se aproxima do natural, a aceitabilidade poderia ser 

maior. 

No que diz respeito às análises químicas, verificamos que a 

metodologia utilizada (cromatografia á gás; fibra de PDMS), foi eficaz para a 

captação dos voláteis presentes tanto na dieta proteica fermentada quanto nas 

amostras de beebread das quatro localidades estudadas. A temperatura utilizada 

para o aquecimento de cada amostra em banho-maria foi próxima à que 

encontramos dentro de uma colmeia. Isso fez com que pudéssemos ter a noção de 

quais compostos são liberados dentro da colmeia pelo beebread., na metodologia 

utilizada. 
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Os compostos indicativos de fermentação, 2,3-butanodiol, ácido acético 

e acetoína foram encontrados nas amostras tanto da dieta proteica fermentada 

quanto no beebread das localidades de Mossoró/RN, Muzambinho/MG e Porto 

Alegre/RS, apontando assim a presença de processos fermentativos. 

Os compostos químicos voláteis encontrados na ração proteica 

fermentada foram semelhantes aos das amostras de beebread coletadas. 

Portanto, além de ser mais atrativa às abelhas, essa dieta possui compostos 

parecidos aos encontrados na natureza, não sendo tão diferente do alimento 

proteico que esses insetos consomem normalmente, o pólen fermentado.  

Com relação às análises químicas das amostras da cidade de Ribeirão 

Preto/SP, o método utilizado no programa para a aquisição dos compostos voláteis 

deveria ter sido iniciado em um tempo menor (cerca de 1 minuto) para que o 

equipamento conseguisse captar os compostos mais voláteis, como o 2,3-

butanodiol e o ácido acético. Por essa razão, nas amostras de beebread dessa 

localidade não houve a presença nos resultados dos compostos que se volatilizam 

mais rapidamente. Porém encontramos diversos compostos voláteis que foram 

iguais às demais localidades estudadas, mostrando assim que apesar de não ter 

sido 100% eficaz a metodologia utilizada para essas amostras, o beebread da 

cidade de Ribeirão Preto/SP também possui muitos compostos voláteis, mais 

precisamente 71 compostos, destacando os terpenos, como maioria. 

As amostras da cidade de Mossoró/RN apresentaram uma gama de 

compostos voláteis inesperada, sendo que foi a localidade em que o beebread 

possui o maior número de constituintes voláteis (92 compostos), visto que a região 

onde se encontra o apiário em que as amostras foram coletadas se encontra em 

uma área bastante seca. Contudo, havia pasto apícola para que essas abelhas 

pudessem coletar pólen e fermentá-lo para o consumo. Vale ressaltar que não foi 

analisada a qualidade do pólen, em relação ao seu teor proteico, mas sim os 

componentes químicos voláteis.  

Os constituintes voláteis da cidade escolhida de Minas Gerais, 

Muzambinho, foram bem variados. Dentre os 78 compostos encontrados, a 
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maioria desses pertencia á classe dos terpenos, o mesmo ocorrendo nas demais 

localidades. Esse município foi o que ficou em segundo lugar, quando 

comparamos a quantidade de compostos. 

Porto Alegre/RS foi a cidade em que identificamos o menor número de 

compostos voláteis presentes no beebread (60 compostos). Apesar de possuir pasto 

apícola para a coleta de pólen, pois durante os meses que antecederam a coleta 

não houve nenhum tipo de alimentação suplementar artificial, esse pólen 

fermentado não obteve um número esperado, comparado às demais localidades, 

de constituintes voláteis. No entanto, os compostos que indicam fermentação 

estavam presentes. 

Dentre os cinco tipos polínicos encontrados nas amostras de Ribeirão 

Preto/SP, o do gênero Eucalyptus sp foi o mais abundante, corroborando com a 

vegetação existente ao redor do apiário. Porém o terpeno eucalitpol (1,3,3-

Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane) não foi detectado nas análises químicas das 

amostras de beebread. Isso ocorreu devido à concentração de cada composto no 

cromatograma, ou seja, como havia compostos com uma maior concentração, 

alguns picos não são identificáveis, devido à baixa concentração quando 

comparados um com outro. 

Já os dados polínicos da localidade de Mossoró/RN nos mostraram seis 

tipos polínicos encontrados no beebread.  Todas as espécies de plantas 

identificadas através do pólen, exceto a Chamissoa altissima que também é 

encontrada na região sudeste, são características da vegetação caatinga e em 

relatos de apicultores, essas plantas são muito visitadas pelas abelhas A. 

mellifera. O pólen da planta erva-de-santa-maria (Chamissoa altissima) foi o 

mais abundante, embora não seja tão característico da vegetação lá existente. 

No beebread coletado em Muzambinho/MG foram identificados seis 

tipos polínicos, dentre eles o do gênero Eucalyptus sp que também foi encontrado 

em Ribeirão Preto/SP e em Porto Alegre/RS. O tipo polínico mais abundante foi os 

da família Asteraceae. Por ser uma família botânica abundante, é justificável ser 

o mais presente, pois existem diversas espécies dessa família ao redor do apiário. 
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A localidade que possuiu a maior quantidade de polens identificados foi 

a de Porto Alegre/RS, com sete diferentes tipos polínicos. Contrariando o 

resultado encontrado nas análises químicas, já que essa cidade gaúcha foi a que 

apresentou menos compostos químicos voláteis. Uma hipótese dessa controvérsia 

seria a de que essas plantas possuem outros atrativos nas pétalas, folhas e 

néctar, que atraiam mais essas abelhas, do que o cheiro do pólen propriamente 

dito. Aqui, igualmente à Ribeirão Preto/SP, o tipo polínico mais abundante é o do 

gênero Eucalyptus sp. 

Mediante a todos os resultados obtidos através dos testes em túnel Y, 

análises químicas dos compostos orgânicos voláteis e identificação dos tipos 

polínicos encontrados no beebread, podemos concluir que não há diferença entre 

as amostras das localidades, levando em conta esses parâmetros, a grande 

importância foi a gama de compostos encontrados no beebread e a presença 

daqueles que indicam a fermentação. Saber qual dentre esses compostos voláteis 

são atrativos às abelhas será um plano futuro para a liofilização dos mesmos e 

adicioná-los às rações proteicas artificiais, tornando-as mais palatáveis e 

atrativas para esses insetos. 


