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DETERMINAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS EM
SEMENTES DE ERVA-MATE (Ilexparaguariensis ST. HIL.)
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RESUMO
Dois experimentos foram desenvolvidos com o objetivo de se verificar a
existência de compostos fenólicos totais em sementes (pirenos) de erva-mate,
coletadas em Iguatemi-MS e Guarapuava-PR. Os compostos fenólicos to-
tais dos pirenos foram determinados pelo método de Hartree, tendo sido
extraídos com etanol 80%, em 2 refluxos de 2 horas. O primeiro trabalho foi
instalado com sementes não estratificadas e adotou-se delineamento experi-
mental inteiramente casualizado, com 7 repetições de 10g de sementes pro-
venientes de cada região. No segundo experimento foi realizada uma com-
paração entre sementes estratificadas e não estratificadas, utilizando-se, tam-
bém, delineamento experimental inteiramente casualizado, com 4 repetições
de 10g de sementes. Verificou-se que sementes de erva-mate possuem com-
postos fenólicos e que, em relação às concentrações, as regiões estudadas
diferem pelo teste F ao nível de 1% significância, constatando-se que pirenos
provenientes de região de Iguatemi-MS (1,49g%), apresentaram em torno
de 60% a menos de compostos fenólicos em relação aos de Guarapuava-PR
(2,39g%). Os resultados mantiveram-se constantes e consistentes, não ha-
vendo diferença significativa entre sementes estratificadas convencionalmen-
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te por 160 dias e não estratificadas em relação aos níveis de compostos
fenólicos. Em vista da ocorrência desses compostos, sugere-se a instalação
de bioensaios para verificar se extratos de compostos fenólicos de pirênios
secos interferem na germinação das sementes de espécies indicadoras e a
identificação desses compostos, que possivelmente venham a contribuir para
a lentidão e desuniformidade do desenvolvimento embrionário em sementes
de erva-mate.
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