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Introdução

o biodiesol é uma fonte energétlca renovável e
alternativa aos combustíveis fósseis, sendo obtido pela
transesterificaçâo de um óleo vegetal ou gorduras animal
com um álcool e rende o correspondente éster alquílico.
Apesar de poder ser produzido a partir de qualquer tipo
de óleo vegetal, nem todo óleo possui as propriedades
desejáveis como matéria-prima para a produção de bio-
diesel. Além dos aspectos relacionados à qualidade do
combustível, a viabilidade de cada matéria-prima também
dependerá de suas competitividades técnica, econômica
e sócio-ambientai. Devido 2 isso, há uma demanda cres-
cente e .urgente .para a obtenção de cultivares de alta
produtividade e qualidade de óleo. Para tanto é necessário
c r"el:",cramento genético de-plantas comerciais ?ara alto
óleo e alta qualidade c/.oua identificação e seleção de pían-

-tas silvestres com altaprodutividade de óleo/há/a, o.
O baruelro iDlpteryx a/ata Vog.) é urna.leguminosa

nativa que occrre em áreas do Cerrado brasllei o. ?erten-
cente à família Fabaceae e sendo uma espécie silvestre,

_possui alta variabilidade nas carecterísticas, taiscorno na
arquitetura da árvore, tamanho e forma do fruto, cor e
forma de sementes, dentro de uma popuiaçãc, podendo
apresentar, consequentemente, sementes com teores
de óleo distintos. A semente (figura I·: é comestível e
nutritiva, apresenta teores elevados de lipídios e prote-
ínas em sua constituição, além de fibras e minerais. Seu
óleo possui composição em ácidos graxas semelhantes a
do óleo de amendoim, destacando-se Os ácidos oléicos
e linoléicos, favorecendo seu uso para. 'fins alimentídos
e como matéria-prima para indústrias farmacêutica e
oleoqufrnica'.

Figura 1. Fruto e semente do barueiro.

A busca por sementes oleaginosas com qualidade e
quantidade desejadas torna cada vez mais importante que
sejam desenvolvidos e utilizados métodos analíticos rápi-
dos, com baixo custo de implantação e nâo-destrutlvcs
para a avaliação das sementes oleaginosas. Os métodos
tradicionais de determinação do teor de óleo em se-
mentes - baseados em extração com solventes - são
demorados, envolvem várias etapas, usam solventes pe-
rigosos e destroem a semente analisada, impossibilitando
~ sua multiplicação, o que é uni fator indesejável para os
programas de melhoramento genético. Neste sentido,
as medidas de ressonância magnética nuclear em baixa
resolução, LR-NMR (do inglês Low Resolution Nuclear
Magnetic Resonance) representam um método rápido
e nãc-destrutlvo de detorrnlnação do teor de óleo err.
sementes.

Desta forma, há' uma .dernanda 'paraa produção de
sementes com maior teor de óleo dentre as diversas ma-
trizes disponíveis, o que pode seralcançada pela seleção
das plantas mais produtivas e de maior -qualidade. Neste
sentido, .o presente -trabalho apresenta -..::-resultado dê,
análise rápida e não destrutiva do teor de óleo ~'otcjdo?
amostras de sementes de baru utilfzando-se medidas de
LR-RMN.

.~ Materiais e Métodos
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Os frutos de baru foram coletados de diversas ma-
trizes de árvores, localizadas em municípios do Cerrado
brasileiro. A seleção das matrizes foi baseada em caracte-
rísticas como tamanho e forma do fruto, polpa consumida
por gado, cor e forma de sementes, arquitetura da árvore,
no mesmo local. Os frutos foram analisados morforne-
tricamente, fotografados, georeferenciados e numerados
segundo sua matriz. O preparo das amostras para a análise
RMN constitui-se apenas de uma desidratação a 60°C por
24 h, para a redução da umidade até cerca de 8%, e de
pesagem antes do início das medidas.

Os experimentos de NMR em baixa resolução foram
realizados no espectrômetro de bancada SLK-SG- I00
(Spin Lock Magnetic Resonance Solutions, Córdoba,
Argentina), operando a uma freqüência de ressonância
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de 9 MHz para o núcleo de 'H (figura 2), utilizando-se a
seqüência de pulsos de eco de spin com pulsos QDam-
per. A temperatura das amostras foi mantida a 25 ± 10C
durante as análises, sendo que cada semente foi analisada
individualmente. Os dados foram adquiridos e processa-
dos utilizando o programa SLK NMR Seed.

...

Figura 2. Espectrõmetro de RMN de bancada modelo SLK-SG-
100

Resultados e Discussão

Os espectrõmetros de RMN de baixa resolução ope-
ram com campos magnéticos inferiores a dois Teslas (80
MHz para IH) e fornecem dados no domínio do tempo.

Com esta técnica, a discriminação entre os vários
componentes de uma amostra é baseada nas diferenças
de seus tempos de relaxação transversal (T2) e longitudinal
(TI)' A determinação do teor de óleo em sementes é um
exemplo desta condição. Os principais constituintes das
sementes oleaginosas são os carboidratos, as proteínas,
a água e o óleo. O!>sinais dos materiais sólidos, proteínas,
carboldratos ;3 água ligada (água de hidratação) têm T2
curto (de alg',n~ microssegundos) e decaem rapidamen-
te. Os sinais de r'J1N da água livre e ~O óleo possuem
T2 longo e evarrr alguns milissegundos para decaírem
total mente- 3•

Utilizando-se a seqüências de pulsos eco de spin
(figura 3) elimina-se oslnal da água ligada e dos demais
constituintes da amostra e observa-se somente c sinal do
óleo. O teor de óleo da amostra é eterminado por meio
de uma curva de calíbração, onde 0 valor da intensidade
do sinal dividido pela massa da amostra eco, lecol massa,
é correlacionado na curva de calibração para obter o teor
de óleo correspondente.
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Figura 3. Seqüência de spin eco aplicada na determinação de óleo
em sementes. A linha pontilhada representa o sinal do material sólido
e da água de hidratação, enquanto a linha preta representa o sinal do
óleo.

Neste trabalho foram analisadas individualmente
cerca de dez sementes de baru, retiradas de frutos de
60 matrizes distintas, totalizando 600 medidas. O desvio
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padrão (o) observado entre 10 medidas de uma mesma
amostra foi de 0,5%, indicando a reprodutibilidade da
medida. Na figura 4 estão representados os valores
médios do teor de óleo das 10 amostras de cada matriz
e os respectivos desvios padrão. As análises duraram
cerca de 24 horas de trabalho, um tempo médio por
análise de 2,5 minutos, que é um tempo muito menor
do que à determinação por extração com soxhlet. Além
disso, o método é não-destrutivo, o que permite usar as
sementes selecionadas para o plantio.
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Figura 4. Diferenças no teor médio de óleo em cerca de 10
sementes de baru e seu desvio padrão, obtidos por LR-NMR. para
60 árvores.

Conclusão

Diferenças nos teores de óleo entre matrizes de baru
e reprodutibilidade dos dados demonstram a potenciali-
dade do espectrómetro SLK-SG-I 00 e do software NMR
seed como uma técnica rápida e não destrutiva para a
seleção de sementes de oleaginosas com potencial para
utilização como rnatérlaprima para biodiesel. .
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