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RESUMO 

 

Plantas alimentícias não convencionais são espécies de grande importância ecológica, 

cultural, científica, consideradas elementos da Agrobiodiversidade, que embora estejam 

sendo amplamente divulgadas, ainda são negligenciadas, pouco estudadas, e consideradas 

inços ou matos. No Vale do Taquari do Taquari ocorrem muitas espécies de plantas 

alimentícias não convencionais, dentre elas o pepininho-do-mato (Melothria cucumis (Vell.) 

Curcubitaceae. O pepininho-do-mato, também conhecido como pepininho ou pepininho 

silvestre, apresenta ampla distribuição geográfica na região, ocorrendo especialmente em 

bordas de matas, rodovias, acessos secundários e em propriedades rurais, principalmente 

onde há produção de base ecológica, pois apresenta-se frágil ao uso de agrotóxicos. 

Apresenta hábito trepador, floresce e frutifica na primavera e verão. É uma espécie nativa 

cujos frutos tem sabor mais acentuado do que o pepino convencional, podendo ser 

consumidos in natura ou em conservas. Os frutos incluem boas quantidades de cálcio, 

magnésio, fósforo e outros minerais e vitaminas, no entanto ainda há sérias lacunas no 

conhecimento biológico, nutricional e de características agronômicas. Assim, o objetivo 

desta pesquisa foi realizar testes de germinação e análises físico-químicas em frutos de 

pepininho, a fim de ampliar o conhecimento sobre este recurso alimentar da 

agrobiodiversidade regional, estimulando seu cultivo e consumo. Foram coletados frutos de 

populações naturais nos municípios de Colinas, Encantado e Teutônia. Foram realizados 

testes de germinação e análises de textura, pH, acidez titulável e sólidos solúveis no 

Laboratório Multilab da Unidade da Uergs em Encantado. No primeiro teste de germinação 

não houve desenvolvimento de raízes devido a falha na montagem do experimento. No 

segundo teste, até o nono dia de observações, 34% das sementes germinaram, tendo formado 

raízes bem desenvolvidas, com até 4 cm. Os frutos apresentaram firmeza, e com °Brix  para 

frutos verdes de 0,30 e maduros 1,25, bem como pH baixo. A análise da acidez titulável  

indicou um aumento significativo na concentração de ácido cítrico nos frutos maduros em 

relação aos verdes. Os resultados obtidos indicam que o pepininho-do-mato é uma planta 

alimentícia não convencional que pode ser consumida in natura, preparada na forma de 

conserva ou minipicles, bem como inserida em diferentes pratos. Cabe salientar que é 

fundamental a continuação dos estudos e a valorização destas espécies da agrobiodiversidade 

regional. 

 

Palavras-chave: Agrobiodiversidade. Alimento. Germinação. Sementes. Agroecologia.   

  



 

 

ABSTRACT 

 

Unconventional food plants are species of great ecological, cultural, scientific importance, 

considered elements of Agrobiodiversity, which, although they are being widely 

disseminated, are still neglected, little studied, and considered inches or scrub. In the  Vale 

do Taquari there are many species of unconventional food plants, among them the cucumber-

of-the-bush (Melothria cucumis (Vell.) Curcubitaceae. The cucumber-of-the-bush, also 

known as cucumber or wild cucumber, has a wide distribution geographic in the region, 

occurring especially at the edges of forests, highways, secondary accesses and in rural 

properties, especially where there is ecological production, since it is fragile to the use of 

pesticides, presents a climbing habit, blooms and bears fruit in spring and summer. It is a 

native species whose fruits taste more accentuated than the conventional cucumber and can 

be consumed in natura or pickled. The fruits include good amounts of calcium, magnesium, 

phosphorus and other minerals and vitamins, however there are still serious gaps in 

knowledge biological, nutritional and agronomic characteristics. Thus, the objective of this 

research was to carry out germination tests and physical-chemical analyzes cucumber fruits, 

in order to increase knowledge about this food resource of regional agrobiodiversity, 

stimulating its cultivation and consumption. Fruits of natural populations were collected in 

the Colinas, Encantado and Teutônia. Germination tests and analyzes of texture, pH, 

titratable acidity and soluble solids were carried out at the Multilab Laboratory of the Uergs 

in Encantado. In the first germination test, there was no root development due to the failure 

to set up the experiment. In the second test, until the ninth day of observations, 34% of the 

seeds germinated, having formed well-developed roots, up to 4 cm. The fruits showed 

firmness, and °Brix for green fruits of 0.30 and ripe 1.25, as well as low pH. The analysis of 

the titratable acidity indicated a significant increase in the concentration of citric acid in the 

ripe fruits in relation to the green ones. The results obtained indicate that the pepininho-do-

mato is an unconventional food plant that can be consumed in natura, prepared in the form 

of preserves or minipicles, as well as inserted in different dishes. It should be noted that the 

continuation of studies and the valorization of these species of regional agrobiodiversity is 

essential. 

Keywords: Agrobiodiversity. Food. Germination. Seeds. Agroecology. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A biodiversidade brasileira engloba cerca de 15% a 20% das espécies vegetais 

existentes no planeta. De toda esta biodiversidade em torno de 10 a 20 % são espécies 

comestíveis (ALTIERI, 2016), o que representaria em torno de 30 mil espécies alimentícias.  

Todavia, esta riqueza biológica foi aos poucos sendo esquecida, em detrimento da expansão 

do mercado do agronegócio; com isso a diversidade nutricional a ser ofertada foi reduzida a 

basicamente 20 espécies de plantas alimentícias (KINUPP; LORENZI, 2014). Essa redução 

possibilitou a simplificação de sistemas ecológicos e foi aos poucos auxiliando no 

desaparecimento de partes importantes da cultura alimentar de cada região, dificultando o 

acesso de classes mais necessitadas a nutrientes essenciais (BRASIL, 2006; FLECK et al., 

2018).  

É de amplo conhecimento que a Revolução Verde colaborou com o aumento da 

produtividade, bem como favoreceu a economia e trouxe avanços positivos na produção e 

distribuição de alimentos, possibilitando a segurança alimentar a vários povos. No entanto, a 

união da Agricultura com o sistema econômico capitalista, trouxe também anos de práticas 

insustentáveis que resultaram em um crescimento da desigualdade econômica e social a 

muitas regiões e desequilibrou ecossistemas (ALBERGONI; PELAEZ, 2007). No Brasil, o 

impacto dessas decisões foi, inicialmente, percebido na década de 1970, tendo como efeito 

imediato a concentração de poder, e como feito persistente e progressivo, o delineamento de 

hábitos alimentares e culturais (KAMIYAMA, 2011; MARTINEZ, 2007; ASSIS; 

ROMEIRO, 2002; WORSTER, 1990). 

Entretanto, segundo Fonseca et al. (2018), é necessário que se conheça e respeite as 

peculiaridades que permeiam a biodiversidade alimentar e cultural de cada povo, para que 

haja possibilidade de cada comunidade lutar pela conquista da soberania alimentar, 

valorizando suas práticas agrícolas e fortalecendo sua região, através do redescobrimento de 

plantas que foram negligenciadas ao longo dos anos de agricultura moderna, e da difusão 

desse conhecimento tão necessário (FONSECA et al., 2018; KINUPP; LORENZI, 2014). 

Para que dessa forma, se entenda que a diversificação alimentar não está somente ligada à 

promoção de saúde, mas também à sustentação dos sistemas de produção agroecológicos, 

visto que essas variedades subutilizadas, denominadas de plantas alimentícias não 

convencionais (PANC), tem boa adaptação às condições ecológicas locais, demandam menos 
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manejo e insumos agrícolas para seu sucesso, e geralmente apresentam boa qualidade 

nutricional, facilitando o acesso da população a uma alimentação de qualidade (CORADIN 

et al., 2011; KINUPP, 2007; BRACK, 2016). 

Para contribuir com o debate sobre o benefício da associação do cultivo e consumo das 

PANC com a diversidade alimentar, a espécie escolhida para ser pesquisada neste estudo é o 

pepininho do mato ou pepininho (Melothria cucumis Vell.),  uma planta nativa no Vale do 

Taquari - RS, cujo fruto é um mini pepino o qual possui características aparentes similares 

ao pepino comercial (Cucumis spp.). No entanto, possui tamanho que varia entre 3 a 8 cm, é 

produzido por plantas trepadeiras, perenes, presentes em regiões de Mata Atlântica 

(KINUPP, 2007; MADEIRA, 2017).  Pertence à família Curcubitaceae e o gênero Melothria 

apresenta cerca de nove espécies conhecidas no Brasil, para o Rio Grande do Sul são citadas 

três espécies (KINUPP, 2007), sendo um grupo de espécies com potencial alimentar 

inexplorado (BIONDO et al, 2018). 

Segundo Hilgert; Barros (2013), o pepininho do mato apresenta uma interessante 

concentração mineral como ferro (Fe), magnésio (Mg) e Cálcio (Ca) muito superior ao 

pepino comercial (Cucumis spp.). No estudo citado, encontraram teor de cálcio (Ca) no 

pepininho de 240mg/100g, enquanto na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos 

(TACO) (UNICAMP, 2011) estima 10mg/100g para o pepino comercial. Outros autores 

também definem parâmetros nutricionais e físico-químicos para outras espécies do gênero 

como Arzate-Fernández; Cascales (2002) e Zamboni et al (2015), no entanto há carência de 

informações sobre as espécies nativa no Estado, como é o caso do pepininho do mato objeto 

deste estudo.  

  Portanto, este estudo visa, através de testes de germinação e análises físico-químicas 

dos frutos, identificar características biológicas e nutricionais básicas sobre o pepininho-do-

mato, para auxiliar na divulgação e conservação pelo uso da biodiversidade regional, e com 

isso favorecer o seu reconhecimento como espécie comestível, em como produzir 

informações sobre características agronômicas da mesma a fim de favorecer a sua produção 

em maior escala.  
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2 HIPÓTESES  

 

A viabilidade das sementes de pepininho-do-mato demonstra a possibilidade de sua 

propagação, demandando pouco manejo e insumos.  

As características nutricionais dessa PANC, apontam a sua possibilidade de ser 

utilizado como fonte alternativa de nutrição, aos seus similares convencionais.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Ampliar o conhecimento sobre as características de sementes e físico-químicas de 

frutos de pepininho-do-mato (Melothria cucumis Vell.), com o intuito de promover sua 

propagação e consumo pela comunidade do Vale do Taquari, RS. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Para atingir o objetivo do presente trabalho, seguem seus objetivos específicos: 

Analisar a viabilidade das sementes a partir de testes de germinação. 

Analisar características físico-químicas dos frutos, como massa, pH, açúcares totais e 

acidez titulável. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4. 1 PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO BRASIL 

 

O reconhecimento de vegetais e seus estudos para aplicação na agricultura possibilitou 

o início de diversas sociedades históricas, e suas compreensões sobre fatores ambientais têm 

importância cultural sobre o manejo e a relação do homem com a agricultura moderna desde 

a agricultura primitiva (ASSIS; ROMEIRO, 2002).  

 Sendo cada civilização responsável pela perpetuação de diversas formas de cultivo 

pelo mundo, o reflexo de suas histórias de conquistas e perdas levaram a muito mais que a 

expansão territorial ou cultural, elevaram a agricultura a um nível mais acessível e de 

inúmeras possibilidades. Essa expansão ocorreu principalmente após o início da agricultura 

moderna no século XVIII, fato que não só possibilitou o cultivo em larga escala como trouxe 

a segurança alimentar à diversos povos (KAMIYAMA 2011). 

De acordo com Guerra, Rocha e Nodari (2015), até o século XIX, era a agricultura que 

engendrava seus próprios limites, e o que se produzia não era capaz de acompanhar o 

crescimento populacional, nem as doenças ou guerras, fazendo com que parte significativa 

da população viesse a se alimentar mal. A partir do século XIX, esses limites parecem terem 

sido superados, demonstrando ganhos nunca vistos na agricultura, que foi capaz, não só de 

atender a população, como levantar questionamentos sobre riscos do uso de venenos, e a 

confiança cega ao progresso tecnológico. (GUERRA, ROCHA, NODARI, 2015)  

Segundo Worster (1990), os seres humanos e o ambiente são semelhantes quanto a 

impotência diante das sucessões de acontecimentos de insustentabilidade pelo mundo. E 

mesmo que a natureza seja capaz de se manter e se renovar independente da interferência 

externa, a progressão da extração agressiva não só impede que ocorra a reprodução natural 

dos seus padrões biológicos, como, também, reorganiza e simplifica seu sistema ecológico. 

Ainda através de seu livro, o autor indica os anos 70 como o início da visibilidade dos 

questionamentos socioambientais no mundo, ressaltando a herança proveniente de uma 

preocupação moral. Essa preocupação, ganhou espaço em reformas sócio-políticas tornando-

se um empreendimento intelectual acima de interesses puramente pautados em motivações 

políticas ou econômicas. Demonstrando, então, a necessidade da construção de novas 

perspectivas que conversassem diretamente com as diversas áreas da ciência e tecnologia 
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ligadas a produção de alimentos; uma construção capaz de remontar a história da natureza, 

entender culturas e atender as demandas de recursos (WORSTER, 1990).   

De acordo com o Martinez (2007), no Brasil, esses avanços também tiveram seus 

primeiros impactos percebidos na década de 1970, quando o principal objetivo era maximizar 

o plantio e seus rendimentos, deixando de lado os cuidados ambientais e potencializando as 

diferenças sociais, uma vez que seu efeito mais característico foi o aumento da concentração 

de poder.  

Entende-se que nesse período, a agricultura ganhou força para delinear o que era 

produzido de forma mais rentável, em detrimento das variedades naturais provenientes da 

biodiversidade nacional; deste momento em diante o que era consumido pelo povo tornou-se 

resultado de anos de decisões puramente lucrativas, deixando a sociedade então, 

naturalmente acostumada ao visualmente atrativo e desinteressada pelo cultivo tradicional 

que, acima de tudo, prezava pelo conhecimento e descobrimento do propagar e  do nutrir. 

Essa sequência de acontecimentos reduziu consideravelmente o acesso a variedades, 

delimitou o aporte nutricional e foi responsável pelo desaparecimento de 75% de nossas 

variedades de plantas cultivadas e animais domesticados (MARTINEZ, 2007; BRACK 

2016). 

4.2 AGROBIODIVERSIDADE E A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 

 

O crescimento de monoculturas redefine o ecossistema onde está inserido e demanda 

progressivamente de outros métodos insustentáveis para se manter produtiva e lucrativa, ao 

passo que Pignati (2018) informa que, em 2015, 76% da área plantada no Brasil foi destinada 

aos cultivos de soja, milho, cana-de-açúcar e algodão e, para tanto “foram pulverizados 899 

milhões de litros de agrotóxicos nas lavouras”. Sendo os estados do Mato Grosso, Paraná e 

Rio Grande Sul os que mais utilizaram os defensivos.  

Guerra, Rocha e Nodari (2015) definem biodiversidade como a variabilidade de 

organismos vivos, um termo que compreende espécies, funções ecológicas, comunidades e 

ecossistemas, portanto quando algum processo ecológico é afetado, toda a teia de interações 

e evolução das espécies também é afetada. 

Segundo Polesi et al. (2017), o uso intenso de agrotóxicos dentro do modelo atual de 

produção vegetal acarreta no desenvolvimento de doenças humanas e também na 

vulnerabilidade de comunidades, população e ecossistemas; uma vez que repele ou elimina 
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espécies que podem auxiliar não só  na funcionalidade sistêmica de cada ambiente como 

também  na segurança alimentar de cada comunidade, tanto no meio rural quanto urbano, 

através de práticas alimentares saudáveis e culturalmente adaptadas (POLESI et al., 2017). 

De acordo com Santos (2009), a alimentação ser culturalmente adaptada, é um termo 

que deriva do conceito de soberania alimentar definido na Cúpula Mundial da Alimentação 

em 1996, onde foi determinado que cada país têm o direito de delimitar suas próprias políticas 

para agricultura, pecuária e pesca, visto que a relação dessas práticas com a ecologia é única 

em cada nação. A soberania alimentar de cada país, deve garantir que a população tenha 

segurança alimentar, termo que pode ser definido em dois conceitos; i. onde cada pessoa 

tenha acesso físico e econômico a quantidades suficientes de alimentos sadios e nutritivos; 

ii. que o manuseio e preparo desses alimentos não propaguem riscos à saúde ou a segurança 

alimentar (food security) (SANTOS, 2009; GUERRA, ROCHA, NODARI, 2015). 

E para que este conceito seja aplicado no Brasil, Santos (2009) ressalta que é preciso 

reconhecer e respeitar as particularidades dos diferentes povos e culturas que o formam, 

assim como seus modos de produção e seus hábitos alimentares, para que com o 

conhecimento de suas espécies nativas e seus benefícios, tenham a possibilidade de 

conquistar sua soberania alimentar, fora da globalização do mercado (KINUPP; LORENZI, 

2014; POLESI et al, 2017; FONSECA et al. 2018; ). Sendo assim, para que a compreensão 

e planejamento da agricultura atenda a realidade social e promova efetivamente práticas 

sustentáveis, sejam elas ecológicas, sociais ou econômicas, torna-se necessário reconhecer a 

agrobiodiversidade como intrínseca à diversidade cultural. E que por muitas vezes é definida 

por hábitos familiares, religiosos e até mesmo pelo desenvolvimento de práticas tecnológicas 

locais (CORADIN et al., 2011), e como tal têm suas peculiaridades a serem analisadas e 

preservadas  para que a produção e consumo seja capaz de suprir as necessidades nutricionais 

sem suprimir a biodiversidade.  

De acordo com Brack (2016), 90% do aporte nutricional mundial provém de apenas 20 

espécies, sendo que dois terços destas calorias provém do arroz, do milho e do trigo. De 

acordo com Guerra, Rocha e Nodari (2015), citando dados da FAO (1996), das cerca de 

30.000 espécies comestíveis, apenas 7.000 foram cultivadas ou manejadas por humanos ao 

longo da história, e dessas, apenas 500 foram objetos de melhoramento genético, tornando 

ínfima e incipiente a utilização desse potencial alimentar. No Brasil, a biodiversidade engloba 

cerca de 15% a 20% das espécies alimentícias do mundo, e estima-se que haja cerca de 7.500 

plantas alimentícias (FAO, 1996; KINUPP, 2007; GUERRA; ROCHA; NODARI, 2015). E, 
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embora o Brasil detenha a maior biodiversidade do mundo, este potencial é completamente 

negligenciado quando bate de frente com um dos pilares primordiais do PIB nacional: o 

agronegócio; que insiste em manter a agricultura baseada em poucas espécies exóticas, e 

acaba por explorar menos de 30 plantas para a alimentação (BRASIL, 2006). 

Esses dados são capazes de mostrar como a parte inexplorada da diversidade alimentar 

caracterizada pelas PANC, pode ser fundamental no incremento de nutrição e segurança 

alimentar dos povos e, quando unida ao melhoramento e troca livre de material genético, e 

de informação biológicas básicas e agronômicas possibilitará cultivos em maior escala 

(BRASIL 2006, GUERRA, ROCHA, NODARI, 2015) e ampliação do seu uso. Por 

consequência, plantas que serviram de alimentos aos humanos por muito tempo e acabaram 

esquecidas pelo sistema de consumo atual, devem retornar ao cenário mundial na forma de 

solução para problemas como o da fome e da fome oculta, de modo que se possa aproveitar 

o que já existe no campo e é negligenciado (FONSECA et al. 2018; KINUPP; LORENZI, 

2014). 

Em um conceito mais amplo, agrobiodiversidade inclui todas espécies de importância 

em uma propriedade rural, desde alimentares, forrageiras, micorrizas, frutíferas, sementes 

crioulas e as plantas alimentícias não convencionais, sendo exemplo o dente-de-leão, 

mamãozinho-do-mato, ora-pro-nobis, capuchinha, coentro, inhame, cará e o pepininho do 

mato, espécie objeto deste estudo. Desse modo, a agrobiodiversidade poderá ganhar espaço 

na ciência agronômica, ao modo que tenta conciliar o crescimento agrícola com a preservação 

das espécies, respeitando seus ciclos sazonais e incentivando a manutenção de bancos de 

germoplasma (AMARAL JÚNIOR, 2010; POLESI et al., 2017). 

4.3 PLANTAS ALIMENTÍCIAS NÃO CONVENCIONAIS 

 

Neste contexto, surgem as Plantas Alimentícias Não Convencionais, as PANC, que 

trazem consigo o propósito mais oportuno de promover essa diversidade alimentar através 

da valorização da agro biodiversidade regional e do resgate cultural. 

O acrônimo proposto por Kinupp (2007) define que PANC são as plantas ou partes de 

plantas cultivadas e silvestres, nativas ou exóticas, espontâneas ou não, que podem ser 

utilizadas como alimento; podendo a Agroecologia se beneficiar dos conhecimentos sobre 

seus usos comestíveis, também são importantes nos micro agroecossistemas que se formam, 

na diversidade de espécies e utilizadas na produção agroecológica. Podem também ser fonte 
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de recursos para polinizadores e outros organismos, assim como podem ter efeitos 

alelopáticos, e serem utilizadas na agroecologia e na preparação de extratos, e mesmo que, 

por certas vezes, possam apresentar uma distribuição limitada a determinada localidade ou 

região, são capazes exercerem grande influência na alimentação e cultura de populações 

tradicionais  (BRASIL, 2010; KINUPP; LORENZI, 2014; BIONDO et al., 2018; BOTREL 

E MADEIRA, 2019). 

Os autores Kelen et al. (2015, p. 10) na cartilha de Plantas Alimentícias Não 

Convencionais do Grupo Viveiros Comunitários ressalta que:  

 

As PANC geram autonomia para o ser humano que deseja buscar - por suas 

próprias mãos - os nutrientes que necessita e os sabores que mais lhe agradam. Em 

conjunto, integradas com as comunidades humanas, culturas biodiversas, esta 

autonomia é também fator de autoafirmação e emancipação. 

 

 

A difusão do tema para a inserção e crescimento na agricultura, pode possibilitar aos 

agricultores familiares a criação de sistemas rotativos agroecológicos ou agroflorestais que 

resgatem a cultura alimentar e a medicina popular regional, reintegrando o ser humano à 

natureza, e mais que isso, Coradin et al. (2011, p. 15) também conseguem definir a 

importância das espécies nativas como estratégica para a produção de alimentos. 

 

As espécies nativas podem também desempenhar papel fundamental para o 

enfrentamento das consequências decorrentes das mudanças do clima. Por serem 

produto de um longo processo de seleção natural, essas espécies podem apresentar 

genes de resistência as alterações climáticas, como elevações de temperatura, secas 

e inundações. O uso dessas espécies poderá, por exemplo, ser estratégico para a 

produção de alimentos, uma vez que poderão ser utilizadas diretamente ou como 

fonte de variação genética para o melhoramento das plantas cultivadas que não se 

adaptarem as alterações climáticas 

 

Essa seleção natural frente às consequências das mudanças climáticas, segundo Silva 

et al. (2018), acaba por desencadear mecanismos de resistência que ocasionam respostas 

físicas ou químicas, e interferem diretamente na relação dessas plantas com o ambiente além 

de poder, inclusive, garantir sua colonização mesmo em ambientes agrícolas.  

Por serem parte importante do equilíbrio ecológico do ecossistema natural, essas 

plantas desenvolvem metabólitos secundários que, participam do sistema de defesa e 

auxiliam na redução da vulnerabilidade de diversos sistemas, assim como são fontes de 

compostos bioativos como antioxidantes, vitaminas, fibras e minerais, e portanto são capazes 

de contribuir não somente como fontes alimentares, mas também podem auxiliar na redução 
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do risco de ocorrência de diversas doenças humanas (KELEN et al., 2015; SILVA et al., 

2018). 

No Rio Grande do Sul, há ocorrência de, ao menos, 500 espécies com potencial 

alimentar negligenciado, variando de hortaliças com seus caules, raízes ou folhas 

comestíveis, a castanhas, sementes ou frutíferas nativas, amplamente distribuídas pelos 

biomas de Pampa e Mata Atlântica, e estima-se que menos de 25% dos alimentos com esse 

potencial são utilizados no Estado (KINUPP, 2007; BRACK, 2016; FONSECA et al. 2018) 

Composto pelo bioma Mata Atlântica, o Vale do Taquari é uma região localizada a 

menos de 150 km da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, formado por 36 

municípios. Sua economia é fortalecida principalmente por pequenos e médios produtores 

que totalizam mais de 40 mil trabalhadores rurais (FEE, 2017), que utilizam suas terras para 

criação intensiva de animais como suínos, aves e gados de leite, a região também se destaca 

pela a produção de milho, fumo, erva mate e outros produtos relacionados a hortifruticultura. 

(FEE, 2017).  

Embora muitos ainda optem pela produção convencional, a qual prioriza o uso de 

insumos externos, como adubos químicos e agrotóxicos, os quais causam uma série de 

impactos ambientais e para saúde humana amplamente reconhecidos, a produção orgânica e 

agroecológica se faz presente em pelo menos 15 municípios, sendo estratégia alternativa para 

a produção diversificada de alimentos produzidos de forma sustentável e que valorizam a 

agrobiodiversidade regional (POLESI et al., 2017). Segundo Polesi et al. (2017), em 

entrevistas realizadas com 90 produtores e pessoas diretamente ligadas compra venda e 

consumo de alimentos em cinco cidades da região, observou-se que os adultos e idosos sãos 

os mais preocupados com o consumo diário de hortaliças, e quando questionados sobre o 

conhecimento e consumo de PANC, os entrevistados lembraram ao todo cerca de 11 espécies, 

dentre elas as mais citadas foram o dente de leão (Taraxacum officinale), a serralha (Sonchus 

oleraceus), capuchinha (Trapaeolum majus), peixinho-de-horta (Stachys byzantina), 

pepininho-do-mato (Melothria cucumis) e ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata).  

Nesse sentido, mesmo que seja uma região com bom crescimento econômico, há 

necessidade da exploração dessa agrobiodiversidade de modo que a discussão evidencie as 

espécies nativas, capazes de resgatar hábitos alimentares culturais que estimulem e valorizem 

seu consumo. 
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4.4. FAMÍLIA CUCURBITACEAE - MELOTHRIA CUCUMIS VELL. 

 

A família Cucurbitaceae distribui-se pelos trópicos e subtrópicos, possui mais de 825 

espécies (VALDUGA, 2017) e sua utilização na América pode ser observada desde o período 

pré hispânicos e da era colonial (LIMA, 2010), sendo que para o Brasil são citadas 30 gêneros 

e 200 espécies (SOUZA e LORENZI, 2008), sendo objeto de pesquisa em diversos países. 

No México, Arzate-Fernández; Cascales (2002) pontuam que a família Cucurbitaceae 

e seus mais de 80 gêneros conhecidos no país, têm grande importância medicinal devido as 

suas propriedades diuréticas e dietéticas, além de um elevado poder alcalinizante. 

No Brasil, segundo Assis et al. (2012) e Queiroz (2011), as Cucurbitáceas chegaram 

através dos escravos, colonizadores portugueses, e dos imigrantes europeus e japoneses, e 

entre os gêneros mais conhecidos estão as variações de abóboras e pepinos, assim como 

melões e melancias, se caracterizando como de extrema importância econômica para a 

agricultura nacional. Esta família inclui espécies com grande potencial alimentar, sendo 

amplamente utilizadas no Brasil e pelos gaúchos, não somente como alimento, mas também 

como medicinais, ornamentação, cosméticos, dentre outros (VALDUGA, 2017). 

No Rio Grande do Sul, a família e suas variações genéticas, foram trazidas pelos 

imigrantes italianos que se instalaram na região da Serra Gaúcha e têm local de cultivo em 

inúmeras propriedades pelo estado em forma de abóboras, chuchus, melões e porongos. 

Fazem parte da cultura e culinária típica da região, assim como a forma de cultivo também é 

peculiar de cada cultura, podendo ser em parreirais, capoeiras ou borda de matas, e 

demonstram uma produção simples; característica que pode ser observada em seus diversos 

gêneros (VALDUGA et al., 2015) 

Segundo Barbieri et al. (2006, p.3) “As variedades crioulas de cucurbitáceas cultivadas 

no Brasil, especialmente no Sul do País, representam um patrimônio genético e cultural muito 

vasto e praticamente inexplorado na agricultura brasileira”. 

 A família compreende plantas herbáceas ou sublenhosas, que podem ser perenes ou 

anuais, com folhas alternas, inteiras e até compostas, possuem reprodução sexuada, com 

estruturas reprodutoras monoicas ou dioicas, e dependem de um agente polinizador para o 

sucesso completo de sua reprodução, embora suas sementes também possam conter 

endosperma, facilitando sua propagação (BAPTISTA, 2016; GOMES-KLEIN et al., 2016).  

Com base no exposto acima, o presente trabalho visa caracterizar, através de análises 

físico-químicas e morfológicas, os frutos e sementes de Melothria cucumis Vell, 
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popularmente conhecido como pepininho-do-mato ou mini-pepino. O mini-pepino pertence 

à família supracitada, e tem como característica a reprodução monóica-díclina, ou seja,  tem 

flores femininas e masculinas separadas no mesmo indivíduo; outras características são 

tricomas bem visíveis, e suas folhas lembram de modo delicado as da vinha, suas flores são 

axilares e solitárias e seus frutos são cilíndricos de cor verde clara (KINUPP, 2007).  

A espécie apresenta bons índices de propagação pela semente, conforme Kinupp (2007) 

observou em estudo agronômico realizado na região metropolitana de Porto Alegre, onde 

produziu, através da germinação pelas sementes e do tutoramento em espaldeiras, mudas e 

plantas das quais obteve boa produção de frutos.   A forma de cultivo escolhida deveu-se ao 

fato do gênero Melothria se tratar de uma trepadeira de caules sulcados e gavinhas simples 

(KINUPP, 2007; MADEIRA, 2017). 

O gênero apresenta cerca de 12 espécies entre as regiões tropicais, havendo registro de 

nove no Brasil, e de três no Rio Grande do Sul, a Melothria fluminensis Gardn., M. 

candolleana Cong.e M. cucumis Vell. (GOMES-KLEIN; FRANCENER, 2018; KINUPP, 

2007), na Formação de Bioma Mata Atlântica como é o caso do Vale do Taquari, região onde 

foi realizado o estudo. Dentre as espécies mais conhecidas destaca-se a M. pendula de 

informações disponíveis, indicado seu crescimento nas regiões norte e centro oeste, assim 

como aparece com algum destaque em trabalhos internacionais como na Argentina, México 

e Venezuela (GOMES-KLEIN; FRANCENER, 2018; GOMES-KLEIN; et al., 2016; 

ARZATE-FERNÁNDEZ; CASCALES, 2002). 

 Essa crescente se deve a produção de frutos com características aparentes bem 

conhecidas e poder de inserção na produção agroecológica local, embora haja ainda poucos 

estudos na literatura relacionados ao seu potencial nutricional. Segundo Hilgert e Barros 

(2013), o pepininho-do-mato apresenta uma boa concentração mineral como Ferro, Magnésio 

e Cálcio superando o pepino comercial (Cucumis spp.); 

Outros autores também definem parâmetros nutricionais e físico-químicos para outras 

espécies do gênero; como Arzate-Fernández e Cascales (2002) e Zamboni et al. (2015) 

também demonstraram que a sua espécie irmã, a Melothria pendula, serve como fonte de 

água, vitamina, minerais e também de proteínas o que a configura como boa fonte alimentar 

humana e animal, porém os autores também reforçam a defesa de que haja mais estudos sobre 

o potencial nutricional da espécie, principalmente em auxílio ao acesso a demanda nutricional 

da população com menor poder aquisitivo. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS  

5.1 LOCAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido na Unidade da UERGS em Encantado, Vale do Taquari.   

O Vale do Taquari é uma região localizada no centro do Rio Grande do Sul, formado 

por 36 municípios com uma população aproximada de 364.180 habitantes (FEE, 2017), 

sendo que Encantado é um município com aproximadamente 22.706 habitantes de acordo 

com o censo do IBGE (2018), e sua vegetação é caracterizada pelo bioma Mata Atlântica. 

De acordo com o Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, o bioma Mata Atlântica, 

ocupa cerca de 37% do território gaúcho e conta com uma biodiversidade exuberante, de 

clima temperado quente e com abundância em umidade (BURIOL et al., 2007; LIPORACCI 

et al., 2015); cerca de 46% da vegetação natural é composta por formações campestres, 

embora seja favorável ao desenvolvimento de plantas que variam de árvores grandes e 

lenhosas, à arbustos e epífita. Essa vegetação campestre, uma provável herança de climas 

anteriores mais secos, pode ter influência significativa na expansão de novas florestas, devido 

a capacidade de reter umidade no solo. (BURIOL et al., 2007) 

5.2 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Os frutos foram coletados em populações nativas ocorrentes no município de Teutônia, 

Encantado e Colinas (Figura 1), e as análises de viabilidade e germinação das sementes e de 

caracterização físico-químicas ocorreram no Laboratório Multilab, na unidade da UERGS 

em Encantado.  
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Figura 1 -Locais de coleta de pepininho-do-mato (Melothria cucumis Vell.) -  a) População 

em beira de estrada, Teutônia; b) População nativa nos terrenos da Uergs, Encantado; c) 

Flor de pepininho-do-mato; d) População em Colinas; e e f) População em Teutônia, 

tutorada pela grade da casa.

  

  

    

Fonte: Autora (2020) 

 

a b 

c d 

f e 
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Para as análises de viabilidade de semente, foram colhidos frutos ocorrentes em 

Encantado, nos arredores da universidade, e em Teutônia durante o período de abril/maio de 

2019.  Para as análises físico-químicas, a colheita ocorreu em abril/maio de 2020, em 

populações de Colinas e Teutônia.  

A colheita foi realizada em dois anos diferentes, devido ao fator sazonalidade das 

espécies do gênero Melothria sp., as quais de acordo com Kinupp (2007) contempla espécies 

anuais ou com raízes perenes, sendo assim, se desenvolve, floresce, frutifica em um único 

ciclo anual, tornando a aparecer somente no ano seguinte. De acordo com Genini (2011), a 

diversidade dos padrões fenológicos é um dos mecanismos responsáveis pela manutenção da 

biodiversidade, sendo a sazonalidade climática um dos fatores que podem causar 

modificação desses padrões, o qual influenciam diretamente na floração, brotamento ou 

frutificação das culturas. Sendo assim ambientes que se tornam mais sazonais, com o tempo, 

podem modificar os padrões de floração, limitando a polinização a um período ou estação.  

Não foi possível observar visualmente variação na cor dos pepininhos que 

identificassem diferentes estágios de maturação, como observado por   Zamboni et al. (2015) 

e por Madeira (2017) em Melothria pendula L., em que os frutos maduros ficam de coloração 

amarelada a avermelhada e os imaturos são verdes. Portanto, para classificação entre verdes 

e maduros, foram formados dois grupos com pepininhos de tamanho e peso de frutos 

similares, tendo sido considerados os maiores pepinos como maduros e os menores como 

verdes 

Para os testes de germinação foram utilizados os frutos maiores e, portanto, maduros, 

com peso variando entre 3,98g e 6,17g para a primeira análise, e entre 5,44g e 8,20g para a 

segunda fase de análise. O segundo grupo de pepininhos foi colhido no período de abril/maio 

de 2020, e para as análises seguintes também foram divididos em dois grupos, onde os frutos 

menores (1,88g a 3,4g) foram categorizados como verdes ou imaturos, e o maiores (3,09g a 

4,99g) como maduros.  

 

5.2.1 Germinação  

 

Realizou-se dois testes de germinação, seguindo as Regras para Análises de Sementes 

do Ministério da Agricultura (BRASIL, 2009). Selecionou-se 25 sementes de 4 frutos 

maduros totalizando 100 sementes testadas em cada repetição. O delineamento experimental 

foi inteiramente casualizado com 4 repetições. Os testes de germinação foram realizados em 

uma incubadora a 25°C por 9 dias, conforme BRASIL (2009), com as sementes dispostas em 
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papel filtro umedecido com uma vez e meia o peso do papel em água destilada. A contagem 

da germinação foi realizada no segundo, quinto e nono dia. 

Na primeira análise com frutos colhidos nos terrenos da universidade, as sementes 

foram primeiramente colocadas em estufa a 30ºC por 2 dias, conforme estudo de Nakada et 

al. (2011), a fim de se retirar a mucilagem, após foram lavadas e secas à sombra, só então 

levadas para a germinação (Figura 2).   

 

Figura 2 -  a) Terrenos da Uergs; b) Fermentação da mucilagem; c) Teste 1 

 

  

.Fonte: Autora (2020) 

 

 

A segunda análise realizada com frutos maiores, com peso variando entre 5,44g a 8,20g 

(Figura 3), pertenciam à população encontrada tanto no terreno da faculdade quanto na beira 

da estrada (Encantado e Teutônia). 

  

a 

b c 
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Figura 3 - Segunda colheita realizada em Teutônia e Encantado: a) e b) Fruto de 

pepininho-do-mato; c) População em beira de estrada, Teutônia, 2019. 

 

Fonte: Autora (2020) 

 

As sementes foram lavadas em água corrente com o auxílio de uma peneira para a 

retirada da mucilagem, cada rolo recebeu 25 sementes, foi identificado e ensacado, conforme 

observado na figura 4, para manter a umidade, e levado à incubadora à 25ºC.  

 

Figura 4 - Teste 2 de germinação 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

5.2.2 Características físico-químicas 

 

Os frutos foram divididos em dois grupos, conforme explicado anteriormente, de 

acordo com seu tamanho e peso, sob a classificação de verdes e maduros.  

 

5.2.2.1 Firmeza 

 

 A análise foi feita, medindo a força de penetração em 5 frutos de cada grupo de 

maturação, (figura 5), escolhidos aleatoriamente. A medição foi realizada numa velocidade 

a b c 
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de 1,5 mm/s, e uma distância de penetração de 5mm, utilizando um penetrômetro de modelo 

PTR-300 da marca Instrutherm, e os resultados foram expressos em Newton (N). 

 

5.2.2.2 Sólidos solúveis (°Brix) 

 

A determinação de sólidos solúveis foi realizada pela leitura direta em refratômetro 

portátil para açúcar na faixa de 0 a 32% brix mod. rt-30 atC, utilizando 2 amostras de 5g de 

cada grupo, processadas e diluídas em 10ml de água destilada, conforme as normas analíticas 

do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

 

5.2.2.3 pH 

 

 A determinação do pH foi feita com peagâmetro de bancada digital de marca PHOX 

P1000. Para tanto foram pesadas 2 amostras de 5g de cada grupo, e processadas com 50mL 

de água destilada, com auxílio de um mixer. Com o aparelho previamente calibrado com 

solução tampão de pH 6,8 e 4 em temperatura ambiente com agitação constante manual para 

que todas as partículas estivessem suspensas, conforme as normas analíticas do Instituto 

Adolfo Lutz (2008). 

    

Figura 5 - a) Grupos separados pelo tamanho e peso; b) Análise de firmeza. 

    

        Fonte: Autora (2020) 

 

5.2.2.4 Acidez titulável 

 

Para esta determinação foram utilizadas as mesmas amostras da determinação de pH, 

e mais uma de cada grupo foi preparada para se obter os dados em triplicata. Foram 

a b 
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processadas e homogeneizadas 5g dos fruto em cada amostra em frasco Erlenmeyer, dilui-se 

em 50mL de água destilada onde foram adicionados de 0,3mL (três gotas) de solução de 

fenolftaleína. Titulou-se com solução de hidróxido de sódio 0,1M sob agitação constante, até 

coloração rósea persistente por 30 segundos (IAL, 2008). 

Os resultados da análise de acidez titulável (ATT) foram obtidos em triplicata, e os 

resultados foram expressos em ml de solução molar por cento % de ácido cítrico.  

Os resultados de cada grupo tiveram suas médias submetidas ao teste f por ter 

observações independentes, e o P valor encontrado foi utilizado para teste t de análise 

variância, a 0,05 de confiança. As análises foram feitas utilizando o programa Microsoft 

Office Excel 2013. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 GERMINAÇÃO DE SEMENTES 

 

Na primeira análise as sementes não germinaram, o que pode ser devido ao estádio 

de maturação dos frutos que não formaram sementes viáveis e à dificuldade em manter a 

umidade necessária, pois os rolos de germinação não foram ensacados quando colocados na 

incubadora.  

No segundo experimento em que foram utilizados frutos com pesos maiores, 34% das 

sementes germinaram, sendo 28% plântulas normais apresentando radículas bem 

desenvolvidas e ramificadas, com até 4 cm (Figura 6), e 6% de plântulas anormais.  

O aparecimento das pontas de raiz foi verificado no segundo dia de germinação 

(Figura 6a), e na segunda contagem realizada no 5 dia, observou-se radículas bem 

desenvolvidas (Figura 6b). Ao fim do nono dia as sementes foram contadas e classificadas 

conforme Brasil (2009). Das sementes utilizadas no experimento, 4% que estavam doentes 

ou podres foram contabilizadas mortas, e 62% não germinaram.  Para saber o potencial de 

germinação é necessário que as sementes que não germinaram sejam submetidas a análise, 

para então serem classificadas como duras, dormentes ou vazias, e assim receberem o 

tratamento necessário, conforme especificado em Brasil (2009). 

 

Figura 6 - a) Ponta de raiz (2º dia); b) Raízes (5º dia); c) Raízes (9º dia) 

     
   Fonte: Autora (2020) 

 

Segundo Barbedo et al. (1999), o momento correto de colher a semente, é quando ela 

atingiu seu ponto de maturidade fisiológica, e quanto mais perto esse ponto estiver da colheita 

do fruto, melhor; caso colhida muito madura ou muito cedo, mais vulneráveis às condições 

do ambiente estarão, e menor será o seu vigor. Nakada e colaboradores (2011) avaliaram o 

desempenho fisiológico de sementes de pepino nos diferentes estádios de maturação, e 

a b c 
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obtiveram 100% de germinação em sementes oriundas de frutos com 41 a 53 dias após a 

antese. 

Gasparetto et al. (2013) realizaram um estudo com 300 sementes sob quatro diferentes 

substratos, sendo dois comerciais a base de turfa, um de casca de arroz carbonizada e um 

composto por casca de arroz e turfa, e concluiu que o substrato tem influência na emergência  

de plântula de Melothria cucumis Vell., possivelmente pela capacidade de retenção de água, 

chegando a 80% de taxa de germinação (GASPARETTO et al., 2013). 

A influência da retenção de água também foi observada por Cândido et al. (2016), 

que estudou a germinação de sementes de Melothria campestris (Naudin) H. Schaef. & S.S. 

Renner onde apresenta uma interação entre umidade e temperatura no índice de germinação. 

Ao realizar o experimento com 100 sementes em método de rolo em papel filtro e germinação 

em areia, verificou que a 20°C a germinação foi prejudicada e a temperatura de 30°C o 

método de rolo e o substrato de areia apresentaram índice de 88% de germinação. 

Carvalho et al. (2013), afirma que o pepino (Cucumis sativus L.)  tem melhor 

adaptação a climas amenos, demonstrando baixa produtividade em baixas temperaturas, 

todavia uma exposição muito longa das sementes a temperaturas mais altas poderá levar a 

uma maior formação de flores masculinas.  Ferreira (2009) avaliou a germinação de sementes 

de sete espécies medicinais nativas do sul do Brasil, alternando as variáveis de  temperatura 

e de luz na condição de germinação, e assim conseguiu observar que para quatro destas 

espécies, a presença de luz foi fundamental ou necessária para o desenvolvimento da raiz; e 

nas outras, embora não precisassem da presença de luz, a alternância para temperaturas mais 

altas se fez necessária.  

Pode-se perceber que novos testes de germinação com sementes de pepininho-do-

mato, utilizando-se outros substratos em diferentes temperaturas, associado a estudos das 

características fenológicas dos indivíduos desta espécie. 
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6.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE PEPININHO 

 

6.2.1 Firmeza 

  

Na Tabela 1 encontram-se os resultados de firmeza, sólidos solúveis e pH de frutos 

verdes e maduros de pepininho-do-mato. Os frutos verdes apresentaram 1,282N e os frutos 

maduros de 1,176 N.  Não foi observada diferença estatística (p>0,05) quanto a média de 

força utilizada, para penetrar a casca do pepininho-do-mato, de cada grupo. 

Tabela 1 - Média de valores de Firmeza (Newton), Sólidos solúveis (SS) e pH, para cada 

grupo de de pepininho-do-mato (Melothria cucumis Vell.) coletados no Vale do Taquari, RS. 

Grupos de frutos Firmeza (N) SS (°Brix) pH 

Verdes 1,282±0,307 0,30±0,141 4,96±0,014 

Maduros 1,176±0,078 1,25±0,191 4,75±0,035 

 Fonte: Autora (2020) 

 

Silva et al. (2009), conduziu um estudo sobre pepino caipira, relacionando a fisiologia 

do vegetal minimamente processado, com e sem casca, e observaram que houve redução da 

firmeza nos frutos minimamente processados sem casca, quando comparado aos com casca. 

Além disso, também conseguiu estabelecer uma relação da firmeza da casca com o estágio 

de amadurecimento do fruto, e considerou como um efeito resultante da degradação das 

moléculas constituintes da sua parede celular.  

Ao avaliar a influência de película de fécula de mandioca no pepino japonês, Reis et 

al. (2006) constatou que a interferência na perda de água desencadeou perdas de estrutura 

celular e, consequentemente, perda de firmeza; entretanto quando relacionado a perda de 

massa, os frutos mais murchos apresentaram maior firmeza na casca. Podendo explicar a 

diferença de valores encontrados nos frutos verdes analisados neste trabalho, os quais podem 

ter sido colhidos antes da formação completa da polpa. Cabe salientar que os frutos foram 

colhidos em condições ambientais naturais, havendo necessidade de estudos sobre as 

fenofases de desenvolvimento destes frutos. 
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6.2.2 Sólidos solúveis (°Brix) 

 

Os valores médios em °Brix  para frutos verdes foram 0,30 e maduros 1,25 (Tabela 1)  

havendo diferença significativa (p>0,05) de sólidos solúveis em frutos verdes quando 

comparados aos frutos maduros.  Zamboni et al. (2015), em estudo com frutos de pepino-de-

paca ou mini-pepino (Melothria pendula L.) espécies que também é nativa na região, 

associou a influência de três estágios de maturação nos valores de sólidos solúveis, 

observando um avanço gradual na concentração de sólidos solúveis à medida que os frutos 

amadureceram. Para mini-pepino o autor encontra valores superiores ao observado neste 

estudo, para os frutos maduros, chegando a 5,10°Brix, superando o valor obtido por Silva et 

al. (2009) para pepinos caipiras (uma variedade do pepino convencional (Cucumis sativus 

L.) com 4,1°Brix. É importante salientar que os frutos do pepininho-do-mato não apresentam 

distinção de coloração que indique estágios de amadurecimento, permanecendo de coloração 

verde, como observado a campo durante a realização das coletas. Reforçando a necessidade 

de estudo das fenofases de desenvolvimento para observação de possíveis mudanças na 

coloração dos frutos. Em mini-pepino os frutos modificam a coloração a medida que vão 

amadurecendo, sendo frutos jovens de coloração verde e frutos bem maduros de coloração 

avermelhada (ZAMBONI et al., 2015).  

 Não foram encontrados em revisão de literatura estudos que abordassem valores de 

°Brix para o pepininho-do-mato aqui estudado. No entanto, os valores de °Brix são utilizados 

para determinação do ponto de colheita ideal de cada fruta, estando associados ao grau de 

amadurecimento do fruto. No caso do pepino comum, de acordo com Lana e Puerta (2011), 

os frutos podem ser colhidos em diversos estágios de maturação, desde que esteja 

relativamente imaturo e antes do desenvolvimento completo de sementes. Medeiros (2008), 

relaciona o teor de sólidos solúveis com tipo de manejo de solo adotado, e fatores como a 

salinidade do solo. Já Queiroga (2008), relaciona o teor de sólidos solúveis também à 

quantidade de folhas e frutos por planta, onde frutos obtidos de plantas com apenas um fruto 

e maior número de folhas, apresentam maior número de sólidos solúveis, acidez titulável e 

espessura de polpa (MEDEIROS, 2008; QUEIROGA, 2008; LANA E PUERTA, 2011). 

Ao realizar a caracterização físico-química de suco misto de melancia com pepino, 

Silva et al. (2016) observou que a polpa in natura do pepino apresentou 5 °Brix, e, conforme 

aumenta a proporção de melancia, maior é a concentração de sólidos solúveis.  Portanto, pode 

ser uma alternativa interessante a elaboração de sucos mistos com o pepininho-do-mato, 
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associado a outras frutas ou legumes com maiores °Brix, a fim de equilibrar a quantidade de 

açúcar necessário no produto final. 

 

6.2.3 pH 

 

Os valores de pH encontrados foram de 4,96 para frutos na categoria verdes e 4,75 para 

frutos maduros, ocorrendo uma queda no valor em relação ao estágio de maturação. Essa 

queda no valor de pH pode ser observada na Tabela 1, através da média obtida dos valores 

cada grupo, e quando submetido à análise de significância, demonstra que os valores são 

diferentes entre si. O mesmo comportamento foi observado por Zamboni et al (2015), onde 

frutos de Melothria pendula, no primeiro estágio de maturação apresentaram 4,88 de pH e 

no terceiro estágio 3,9 de pH, fator relacionado a aspecto fisiológico da planta, em que ocorre 

a utilização dos ácidos orgânicos como substrato da respiração, transformando-os em 

açúcares. 

Esses valores para pH demonstram que os frutos do pepininho-do-mato possui baixa 

acidez e, dessa forma, caso seja utilizado para a fabricação de conservas é essencial diminuir 

seu pH, para evitar o crescimento de microrganismos patogênicos. A Resolução de Diretoria 

Colegiada (RDC) nº 352, de 23 de dezembro de 2002, determina que conservas elaboradas 

com hortaliças com pH maior que 4,5, e atividade de água maior que 0,85, devem ser 

submetidas ao tratamento térmico de esterilização para conservação. E conservas elaboradas 

com hortaliças de baixa acidez, mas acidificadas artificialmente, devem ser submetidas à 

pasteurização (BRASIL, 2002) 

6.2.4 Acidez titulável 

 

Amostras de frutos maduros apresentam ATT médio de 1,545% de ácido cítrico, 

enquanto para frutos verdes a média foi de 0,964% de ácido cítrico (Tabela 2). Demonstrando 

um aumento significativo na concentração de ácido cítrico nos frutos maduros em relação 

aos verdes, indicando um aumento da geração de ácidos orgânicos, provavelmente 

provenientes da volatilização da respiração (REIS et al., 2006).  
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Tabela 2 - Acidez Total Titulável (ATT) em amostras de frutos de pepininho-do-mato 

(Melothria cucumis Vell.) coletados no Vale do Taquari, RS. 

Frutos % Ácido cítrico (DP) 

Verdes   0,964±0,019 

Maduros 1,545±0,062 

Fonte: Autora (2020) 

                     

Silva et al (2009) observa pepino caipira minimamente processado durante o período 

de armazenamento de oito dias, e constatou que não ocorreu alteração significativa de ATT, 

mantendo a qualidade inicial, antes do processamento.  

Ao realizar a caracterização físico-química de suco misto de melancia com pepino, 

Silva et al. (2016) observou que o suco integral de pepino apresentou maior concentração de 

acidez que o suco integral de melancia, com valores bem próximos aos encontrados para o 

pepininho-do-mato variando de 0,07 a 0,10% de ácido cítrico. 

Os resultados obtidos indicam que o pepininho do mato é uma planta alimentícia não 

convencional que pode ser consumida in natura e que apresenta potencial para ser processada 

bem como inserida em outros produtos como por exemplo, sucos verdes. Pode-se constatar 

também boa produção de pepininhos o que reforça a importância da continuidade dos 

estudos, como forma de valorizar esta espécie nativa da agrobiodiversidade local. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os testes realizados demonstraram que é possível realizar a propagação do pepininho-

do-mato através de suas sementes, e suas características físico-químicas apontam a 

possibilidade de ser utilizado como fonte alternativa de nutrição e, além de consumido na 

forma in natura pode ser utilizado em diversos produtos. Entretanto são necessários outros 

estudos que forneçam dados sobre as melhores condições de germinação e produção, com 

respeito ao clima predominante no Vale do Taquari, bem como sobre sua viabilidade 

econômica, buscando formas atraentes de introduzi-lo no comércio local. 

Importante destacar que este estudo também possibilita o reconhecimento e a 

valorização da agrobiodiversidade regional, através da identificação da ocorrência desta 

espécie em diferentes locais, identificando algumas características de importância para seu 

consumo na alimentação, seu processamento e cultivo e, ao mesmo tempo, promovendo a 

segurança alimentar e nutricional. 
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