
QUANTIFICAÇÃO DE FLAVONOL EM GENÓTIPOS DE FEIJOEIRO 

IRRIGADOS E SUBMETIDOS AO ESTRESSE HÍDRICO 
 

Rodrigo Lorencetti Tunes Lopes
1
; Paulo Roberto Nogueira Carvalho

2
; Cássia Regina Limonta 

Carvalho
3
; Alisson Fernando Chiorato

3
; Sérgio Augusto Morais Carbonell

3
 

 

1
Doutorando em Genética, Melhoramento Vegetal e Biotecnologia – IAC/ Campinas-SP. 

Bolsista Fapesp – email: lorencettitunes@gmail.com. 
2
 Pesquisador – Instituto de Tecnologia de 

Alimentos (ITAL) – Campinas-SP. 
3
 Pesquisadores – Instituto Agronômico (IAC) – Campinas-

SP. 
 

A conscientização da população em promover a saúde com uma alimentação saudável vem 

crescendo nos últimos anos. O consumo de alguns alimentos vem sendo incentivado devido a 

estudos que apontam uma relação inversa desta ingestão com o risco de doenças degenerativas, 

principalmente câncer e doenças cardiovasculares. Estudos apontam que esta proteção tem sido 

atribuída a compostos bioativos destes alimentos, dentre eles, os flavonoides. Sabe-se que os 

níveis de flavonoides em alimentos podem ser influenciados por vários fatores extrínsecos, como 

clima, incidência de radiação UV, composição do solo, entre outros. O objetivo do trabalho foi 

quantificar o flavonol kaempferol em genótipos de feijoeiro comum, submetidos aos tratamentos 

controle (irrigado) e sob déficit hídrico imposto no período R6. Foram avaliados 14 genótipos de 

feijoeiro, tegumento carioca, selecionados por serem tolerantes e susceptíveis ao estresse hídrico. 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação, em blocos casualizados com parcelas 

subdivididas e três repetições. As parcelas foram constituídas pelos tratamentos e as subparcelas 

pelos genótipos. A quantificação do flavonol kaempferol foi realizada no tegumento, uma vez 

que não foram encontrados resultados satisfatórios no cotilédone e no grão inteiro. A extração foi 

realizada pesando-se 0,1 g de tegumento e adicionado a amostra 5 mL de uma solução composta 

por uma mistura de metanol 62,5% (com ácido ascórbico 0,04%) e ácido clorídrico 5M, na 

proporção 4:1 (v/v). Após homogeneização, a solução com a amostra foi levada em banho-maria, 

sonicada, transferida para um balão volumétrico de 20 mL, onde o volume foi completado com 

metanol p.a., centrifugada e, ao final, uma alíquota do sobrenadante foi coletada, filtrada em 

filtro politetrafluorotileno hidrofílico e injetada em cromatógrafo líquido de alta eficiência. A 

quantificação do flavonol kaempferol foi realizada por padronização externa. Os dados obtidos 

foram submetidos à análise de variância e teste de comparação de médias, utilizando Scott Knott. 

Os resultados de quantificação do flavonol kaempferol, expressos em µg de kaempferol/ g de 

tegumento, demonstraram que mesmo em ambiente controlado, para o mesmo tratamento, os 

genótipos sintetizaram esse composto em quantidades diferentes significativamente. Essa 

diferença chega a ser, entre genótipos, de 62%.  A análise também demonstrou diferença 

significativa entre os tratamentos controle e submetido ao déficit hídrico, com valores médios 

mais elevados para o tratamento controle (115,0 µg/g) em relação ao déficit hídrico (64,3 µg/g). 
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