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IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA



Sobre Antraquinona...

A antraquinona apresenta diferentes aplicações 
tecnológicas, além de ser encontrada com vários padrões de 

substituição no metabolismo secundário vegetal.

Na literatura faltam dados confiáveis relacionados com seu 
efeito sobre a saúde humana. 



The anthraquinone is a chemical coumpouns, representant of a 

class of secondary metabolities present in several vegetables
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Figura 1 – Estrutura geral da antraquinona, e antraquinonas

encontradas em diferentes espécies vegetais.



Uma propriedade biológica marcante da antraquinona
está relacionada com sua capacidade em repelir pássaros, o
que a torna um componente em formulações de uso agrícola.

(Werner, Carlson et al. 2009, Werner, Linz et al. 2011).

A partir de 1986, entre 250–500 toneladas/ano são
produzida ou importada (USA).

O maior aumento foi reportado em 1998 e 2002, com
volume de 5000 – 25000 toneladas/ano.

Propriedade/Quantidade



• Repelente de várias espécies de pássaros.

• Processamento alcalino da celulose aumentando sua taxa 
de deslignificação.

• Uso consolidado em diferentes culturas agrícolas (USA).

• Na indústria como corantes.

Aplicações Tecnológicas



 Seed treatments

 Corn

 Rice

 Sunflower

 Wheat

 Sorghum

 Foliar applications 

 Rice

 Sunflower

 Lettuce 

 Sugar beets 

 Soybean 

 Fruit crops
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Presente

•Esgoto;

•Ar atmosférico;

•Queima de combustíveis fósseis;

•Embalagens de papel.



Problema?

Recentemente, considerando a classificação da antraquinona  
disponibilizada pela International Agency for Research on Cancer

como possivelmente carcinogênico (grupo 2B).

O Federal Institute for Risk Assessment definiu como 0,01 mg/Kg 
o nível máximo permitido de antraquinona aos produtos que são 

exportados para Alemanha  (Risk_Assessment 2013). 

Esse fato tem condicionado importantes restrições à exportação 
de erva-mate para países Europeus. 



Recorrendo as Academias e Centros de Pesquisas e 

Desenvolvimento, o GT sobre Contaminantes da Câmara Setorial, 

encontra a possibilidade de apoio no Centro de Pesquisas do 

Laboratório Multiusuário, da Central Analítica da Embrapa 

Agroindústria Tropical, de Fortaleza-Ceará.



Justificativa

Em relação às possíveis origens da antraquinona em amostras 
de erva mate, juntamente com as possíveis fontes exógenas 

mencionadas acima, não se pode excluir a possibilidade de sua 
presença estar relacionada com alterações na composição 

fitoquímica condicionadas pelo processamento das folhas de 
erva-mate.



Composição Fitoquímica da Erva-Mate

A erva-mate apresenta uma complexa composição fitoquímica,

a qual envolve metabólitos secundários como metilxantinas, 

saponinas e flavonóides (Heck and De Mejia 2007). 

Diferentes investigações têm apontado que o processamento é 

capaz de modificar os níveis desses metabólitos secundários 

(Isolabella, Cogoi et al. 2010, Gonçalves, Dartora et al. 2015, 

Butiuk, Martos et al. 2016).



Considerando as inúmeras formas de exposição humana à 
antraquinona, e a ausência de dados toxicológicos seguros, 

surge a necessidade de determinar seus níveis em alimentos 
destinados ao consumo humano.

Figura 2 – Metabolismo da antraquinona



Objetivo

Desenvolver metodologia de análise para antraquinonas 
em erva-mate e identificar as possíveis origens das mesmas, 

através do rastreamento da procedência de amostras de erva-
mate e sua correlação com os respectivos teores.



Andamento da Atividade no GT 
(Tema de Casa)

• Contato com Centro de Pesquisas do Laboratório Multiusuário, da Central Analítica da 

Embrapa Agroindústria Tropical de Fortaleza no Ceará (Maio/2018);

• Reunião entre URI, UFPR, Embrapa – Florestas, Colombo; Embrapa – Tropical, 

Fortaleza (02/10/18);

• Vídeo conferência URI – Embrapa - Tropical (19/10/18);

• Revisão Bibliográfica e estruturação de um Histórico sobre o tema (Setembro/2018);

• Elaboração de proposta conjunta das duas entidades de pesquisa (Novembro/2018 a 

Março/2019);

• Apresentação da proposta na 1ª Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de 

Erva-Mate de 2019.



Determinações

Efetuou-se uma ampla investigação do Estado da Arte de 

Pesquisa e Metodologia, para dar início ao planejamento, entre 

pesquisadores da URI – Erechim/RS e Embrapa – Fortaleza/CE.



Anthraquinone is commonly found in dyes, pigments and 

many plants and organisms and has several applications
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Is only the iceberg top?
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