
 

PERFIL DE FRUTANOS DOS ORGÃOS SUBTERRÂNEOS EM ESPÉCIES 
DE AMARANTHACEAE JUSS. OCORRENTES NO CERRADO 

 
Campos, Gustavo R.¹; Ferreira, Heleno D.1; Moraes, Moemy G.1 

¹Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal, Instituto de Ciências 
Biológicas, Universidade Federal de Goiás. Goiânia, Goiás, Brasil. 

gustavoribeirocampos@gmail.com  
 
 

A família Amaranthaceae possui importância econômica devido a suas propriedades 

nutricionais, funcionais e agrícolas. Muitas espécies de Amaranthaceae ocorrem no 

Cerrado, um dos centros de diversidade da família, e possuem atributos que conferem 

resistência à sazonalidade deste ambiente. As Amaranthaceae encontradas no Cerrado 

apresentam adaptações peculiares, sendo a maioria geofítas formadas por sistemas 

subterrâneos bem desenvolvidos com armazenamento de carboidratos e presença de 

gemas, que permitem a rebrota após distúrbios ambientais. A família Amaranthaceae 

apresenta frutanos como principal carboidrato de reserva nos órgãos subterrâneos, 

entretanto, a presença deste ainda não foi descrita para a maioria de suas espécies.  Os 

frutanos são classificados de acordo com sua estrutura, em cinco classes: inulina, 

levanos, frutanos de ligações mistas, neosérie da inulina e neosérie de levanos. O 

objetivo desta pesquisa foi determinar o perfil de frutanos dos órgãos subterrâneos em 

espécies de Amaranthaceae ocorrentes no Cerrado. Neste trabalho cinco espécies de 

Amaranthaceae foram coletadas: Gomphrena celosoides Mart., Amaranthus viridis L., 

Gomphrena pohllii Moq., Pfaffia jubata Mart. e Froelichia procera (Seub.) Pedersen. 

Amostras dos órgãos subterrâneos foram submetidas à extração de carboidratos 

solúveis sendo estes posteriormente analisados por cromatografia de troca aniônica de 

alto desempenho, utilizando diferentes padrões autênticos para a comparação. As 

análises evidenciaram a presença de glicose, frutose, sacarose e frutanos em todas as 

espécies estudadas, entretanto, os frutanos detectados pertencem à diferentes classes. 

Em G. celosoides, G. pohllii e F. procera foram detectados predominantemente 

frutanos do tipo levanos, enquanto em P. jubata frutanos do tipo inulina predominam. 

Em A. viridis, foi detectado o trissacarídeo 1-cestose, precursor da série da inulina, mas 

frutanos com maior grau de polimerização não foram observados. Os resultados 
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mostram claramente variações no perfil dos frutanos nas espécies analisadas, sugerindo 

que a diversidade no metabolismo dos frutanos em organismos filogeneticamente 

relacionados é mais comum do que se esperava anteriormente. 
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