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RESUMO 
O jambu (Spilanthes oleracea L.) é uma planta rica em metabolitos secundários tais 
como o espilantol, trans-cariofileno, germacreno D, L-dodeceno e espatulenol, que 
são responsáveis pelas bioatividades anti-inflamatória, anti-sépticas e anestésica da 
espécie. Essa qualidade farmacológica torna essa hortaliça promissora para 
obtenção de substâncias químicas para as indústrias de cosméticos e 
farmacológica. Realizou-se essa pesquisa com o objetivo de verificar se o modo de 
cultivo orgânico influencia o nível de antioxidantes em folha e inflorescência de 
jambu. O delineamento estatístico foi em blocos casualizados, fatorial (2 x 2), sendo 
duas adubações (orgânica e mineral) e duas colheitas (aos 90 dias após a 
semeadura e 40 dias após a rebrota), com 4 repetições. As plantas foram separadas 
em folhas e inflorescências, congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em 
freezer a -80 ºC. Analisou-se o teor de fenois totais, flavonoides totais, vitamina C e 
o potencial antioxidante através de três diferentes métodos. Os dados obtidos foram 
analisados estatisticamente através da análise de variância, com teste F. 
Estabeleceu-se o coeficiente de correlação de Pearson, entre todas as 
características analisadas. A adubação mineral foi eficaz, quanto aos teores de 
flavonoides em jambu, sendo as folhas o principal local de produção e foi eficaz 
também na produção de fenóis totais em inflorescências. A vitamina C ocorreu em 
maior teor somente na primeira colheita de plantas de origem orgânica. Para 
determinação da concentração de polifenois para planta de jambu o método 
enzimático foi o que apresentou maior atividade. 
PALAVRAS-CHAVE:  Fenois, Flavonoides, método enzimático, Spilanthes oleracea, 
Vitamina C  
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CONCENTRATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY IN PLANTS OF JAMBU, 
CULTIVATING UNDER ORGANIC AND MINERAL FERTILIZATION  

 
 

ABSTRACT  
The Jambu (Spilanthes oleracea L.) is a plant rich in secondary metabolites such as 
espilantol, trans-caryophyllene, germacrene D, L-dodecene and spathulenol, which 
are responsible for the anti-inflammatory bioactivities, antiseptic and the anesthetic 
species. This pharmacological quality makes this promising vegetable to obtain 
chemicals for the cosmetics and pharmaceutical industries. This research in order to 
verify whether organic cultivation methods influences the level of antioxidants in leaf 
and inflorescence of Jambu took place. The experimental design was a randomized 
block factorial (2 x 2), two fertilizer (organic and mineral) and two samples (at 90 
days after sowing and 40 days of regrowth), with four repetitions. The plants were 
separated into leaves and flowers, frozen in liquid nitrogen and stored in a freezer at 
-80 ° C. It analyzed the content of total phenols, total flavonoids, vitamin C and the 
antioxidant potential by three different methods. Data were statistically analyzed by 
ANOVA with F test was established the Pearson correlation coefficient between all 
characteristics analyzed. The mineral fertilizer was effective, as the flavonoid content 
in Jambu, the leaves being the main production site and was also effective in the 
production of phenolic compounds in inflorescences. Vitamin C content was at most 
only the first harvest of organic origin plants. For determining the concentration of 
polyphenols to jambu plant enzymatic method it showed the highest activity. 
KEYWORDS:  phenols, flavonoids, enzymatic method, Spilanthes oleracea, vitamin 
C 

 
INTRODUÇÃO 

O jambu (Spilanthes oleracea L.) é uma planta nativa da Amazônia, de clima 
tropical e segundo HOMMA et al. (2011), é uma espécie da família Asteraceae. Essa 
olerácea é produzida e consumida na região Norte do Brasil, principalmente no Pará, 
sendo sua maior demanda nos períodos festivos, tais como o Círio de Nazaré e as 
festas de fim de ano, para ser ultilizado como condimento na culinária regional. 
Popularmente essa planta também é utilizada como erva medicinal, pois segundo os 
dizeres populares suas folhas e flores podem ser recomendadas para elaboração de 
infusões no tratamento de anemia, dor de dente e garganta, sendo sugerido como 
antibiótico e anestésico (BORGES et al., 2013a). Outra forma de consumo do jambu, 
principalmente em São Paulo é em restaurantes de comidas exóticas, onde as 
inflorências são utlizadas para decorar os pratos diferenciados dos restaurantes 
(BORGES et al., 2014a).  

Relatos de LORENZI & MATOS (2002), indicam que a planta de jambu possui 
em torno de 0.7% de óleo essencial, na sua composição química. E apresenta na cv. 
Jambuarana, um total de 66 substâncias (BORGES et al., 2014b). Segundo 
BORGES et al. (2013a) e BORGES et al. (2012) dentre essas substâncias, tem-se o 
espilantol, trans-cariofileno, germacreno D, L-dodeceno e espatulenol, 
características bioquímicas essas que vem atraindo a atenção de empresas 
farmacêuticas e de cosméticos para as plantas de jambu. LI-CHEN et al. (2008) 
realizando a análise da substância espilantol concluiram que esse composto possui 
efeito anti-inflamatório. Sendo assim esses autores recomendaram manipular essa 
substância para desenvolvimento de drogas antiinflamatórias.  

Além das propriedades farmacológicas, estão presentes na composição 
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substâncias antioxidantes benéficas a saúde humana, entre estas os compostos 
fenólicos, vitamina C e carotenoides, que podem ajudar a proteger as células contra 
os danos da oxidação causados pelos radicais livres no organismo.  

Na planta, a qualidade e alterações dos antioxidantes podem ser induzidos 
por fatores de estresse biótico ou abióticos, como por exemplo, ataque de 
patogénos, tipos de adubação, deficiência nutricional, baixa temperatura e danos 
mecânicos. Em função disso as plantas podem modificar o metabolismo de 
compostos fenólicos e da capacidade antioxidante como um mecanismo para 
proteger contra a mencionada tensões (DIXON & PAIVA, 1995). 

Os principais antioxidantes dietéticos são algumas vitaminas, compostos 
fenólicos e carotenoides. Os antioxidantes agem interagindo com os radicais livres 
antes que estes possam reagir com as moléculas biológicas, evitando que ocorram 
as reações em cadeia ou prevenindo a ativação do oxigênio a produtos altamente 
reativos (BERNARDES et al., 2010). 

A preferência no mercado por produtos que contenham alto teor de 
antioxidantes está muitas vezes aliada à ideia de que estão livres de muitos 
agrotóxicos capazes de induzir uma série de doenças na população, que podem ser 
desencadeadas pelos organoclorados, fosforados, carbamatos, etc., ou seja, um 
coquetel de pesticidas que são utilizados de maneira incorreta e abusiva na 
agricultura convencional (JANSSEN & HAMM, 2012). Geralmente, parte dessa 
população devido a esse conceito formado, prefere os produtos de origem orgânica. 

No Brasil, o sistema orgânico de produção está regulamentado pela Lei 
Federal no 10.831, de 23 de dezembro de 2003, que contém normas disciplinares 
para a produção, tipificação, processamento, envase, distribuição, identificação e 
certificação da qualidade dos produtos orgânicos. O Brasil é forte na produção 
orgânica de açúcar, soja, café, amêndoas, mel, frutas e olerícolas para o mercado 
interno (MAPA, 2012). O mercado mundial de orgânicos já movimenta, anualmente, 
mais de US$ 40 bilhões, com crescimento médio de 25% ao ano (SGANZERLA; 
MARTINS & SINGH, 2013), entretanto, poucos estudos têm sido conduzidos em 
relação à plantas que tem potencial antioxidante, ou seja, até mesmo farmacológico.  

Na agricultura orgânica, nutrientes são fornecidos através de rotação de 
culturas, plantas de cobertura, e esterco animal. O impacto de agricultura biológica 
sobre a qualidade dos produtos agrícolas ainda permanece em discussão, devido a 
uma falta de dados técnicos (PICCHI et al., 2012).  Segundo BORGES et al. (2013b) 
cada vez mais a população esta preferindo hortaliças de cultivo orgânico, pois estas 
estão livres de agroquímicos, e para esses mesmo autores aliado a isso está fato 
dos pequenos produtores trabalharem basicamente com adubos orgânicos em 
detrimento aos adubos sintéticos por dificuldade de aquisição,. Sendo isso uma 
realidade da região norte, onde tem maior área de cultivo  da planta de jambu. 
Dessa forma, essa pesquisa teve o objetivo de analisar o teor de polifenois e 
atividade antioxidante em folha e inflorescências de jambu, cultivado na adubação 
orgânica e mineral. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Obtenção da planta 

O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental São Manuel (São 
Manuel-SP), pertencente a Faculdade Ciências Agronômicas, Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Botucatu, localizada no município de 
São Manuel, sob as coordenadas geográficas de latitude 22° 44’ 50’’ Sul e longitude 
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48° 34`00’’ Oeste de Greenwich, com altitude em tor no de 765 m.  O clima da região, 
segundo ESPINDOLA et al. (1974), é do tipo mesotérmico, Cwa (subtropical úmido 
com estiagem no período de inverno). 

 
Cultivo do jambu  

As plantas de jambu foram cultivadas em campo aberto, no qual a semeadura 
foi realizada em bandejas de poliestireno expandido de 128 células, contendo o 
substrato comercial Plantmax®. Utilizando-se cinco sementes de Jambu cv. 
Jambuarana, em cada célula. A emergência ocorreu aos sete dias, sendo realizado 
o desbaste deixando uma plântula por célula. O transplante foi realizado aos 40 dias 
após a semeadura, manualmente, quando as mudas apresentavam-se com seis 
folhas definitivas, em quatro canteiros de 6 m2, colocando-se 18 plantas por linha e 
cada canteiro constou de cinco linhas. O espaçamento utilizado foi de 20 x 25 cm. 
As capinas foram realizadas a cada dez dias, desde o início da instalação da cultura.  

O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados em 
esquema fatorial (2 x 2), sendo duas adubações (orgânica e mineral) e duas 
colheitas (aos 90 dias após a semeadura e 40 dias após a rebrota), com 4 
repetições.  

Para adubação orgânica aplicou-se 8 kg/m-2 de esterco de curral no plantio e 
para adubação em cobertura foram realizadas aplicações parceladas de 1 kg/m2 de 
torta de mamona aos 55, 70 e 80 dias após o transplante de plantas de jambu. Para 
a adubação mineral utilizou-se 120 g/m-2 de nitrato de amônia, 200 g/m-2 de 
superfosfato simples e 50 g/m-2 de cloreto de potássio no plantio e para a adubação 
em cobertura aplicou-se 50 g/m-2 de NPK na formulação de (15, 15, 20), sendo 15 
partes de nitrogênio (N), 15 partes de fósforo (P) e 20 partes de potássio (K), aos 55, 
70 e 80 dias após o transplante. 

Ao final ciclo foi realizada a colheita, nas primeiras horas do dia, aos 90 dias 
após a semeadura,sendo considerado o ponto de colheita a  abertura do botão floral. 
Os ramos foram cortados a sete cm do solo.  Com relação a segunda colheita, essa  
foi realizada aos 40 dias, após a primeira colheita. 

As plantas foram lavadas em água para retirada das impurezas e mantidas 
por 5 min em solução de 150 mg.L-1 de cloro ativo, visando reduzir a contaminação 
microbiana do vegetal. Para a retirada de possível contaminação por cloro, foram 
realizadas diversas lavagens em água destilada. Parte do material vegetal foi seco 
em estufa para análise do teor de fenóis totais. Após a retirada do excesso de água, 
folha e inflorescência foram congeladas em nitrogênio líquido e armazenadas em 
freezer a -80 ºC. As amostras foram pulverizadas em nitrogênio líquido e submetidas 
a analises bioquímicas. 

 
Teor de fenois totais 

A análise de fenóis totais foi realizada de acordo com o método 
espectrofotométrico com o uso do reativo de Folin-Ciocalteu (SINGLETON & ROSSI 
Jr., 1965). Amostras do material seco e moído foram pesadas e colocadas em tubos 
de centrífuga, contendo acetona 50%. Em seguida foram levados para banho 
ultrassônico por 20 min e posteriormente centrifugados a 6.000 rpm (HETTICH 
ZENTRIFUGEN MIKRO 220R) durante 10 min e o sobrenadante foi recolhido. O 
precipitado foi re-extraído e os sobrenadantes combinados. Alíquotas de 0,1 mL do 
sobrenadante foram transferidas para tubos de ensaio, juntamente com 0,5 mL do 
reagente Folin-Ciocalteau e 2,5 mL de solução saturada de Na2CO3. Após 1 hora de 
reação (completa precipitação do carbonato) a leitura de absorbância foi realizada a 
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725 ηm (PHARMACIA BIOTECH ULTROSPEC 2000) e os resultados expressos em 
µg fenois g-1 massa seca, em equivalente de ácido gálico. 

 
Flavonoides totais  

A extração para análise dos teores dos flavonoides totais foi feita de acordo 
com o método de AWAD et al. (2000), segundo as adaptações realizadas por 
POPOVA et al. (2004). Amostras de material fresco foram pesadas e adicionado 
metanol acidificado 10%. Posteriormente, foram levadas para banho ultrassônico 
durante 30 min e adicionado cloreto de alumínio 5% e centrifugadas por 20 min a 
10000 rpm (JOUAN MR 18 12). Em seguida, as amostras foram filtradas e a leitura 
de absorbância realizada a 425 ηm. Os resultados foram expressos em µg 
flavonoides g-1 massa fresca, em equivalente de rutina. 

 
Teor de vitamina C   

A determinação do ácido ascórbico foi feita segundo método de TERADA et 
al. (1978). 

 
 

Determinação da atividade antioxidante por três mét odos 
 
Método pelo DPPH• (2,2-difenil-1- picril-hidrazil) 

Foi utilizada a metodologia de BRAND-WILLIAMS et al. (1995). A solução de 
DPPH• foi preparada a 2,10-4 g mL-1 (0,0100 mg de DPPH em 50 mL de etanol a 
99,8%). Para a extração foram pesados 0,300 g da amostra fresca de jambu e 
diluídas em 10 mL de etanol a 99,8% em tubo para centrífuga. As amostras foram 
centrifugadas a 2.000 rpm (HETTICH ZENTRIFUGEN MIKRO 220R) por 10 min a 
5°C. Alíquota de 0,500 µL do sobrenadante foi combi nado com 3 mL de etanol P.A. 
Adicionados 300 µL de DPPH 2x10-4 g.mL-1, após a homogeneização, os tubos de 
ensaios foram armazenados no escuro por 60 min. Um controle negativo foi feito 
com o DPPH a 0,3 mM em etanol para observar o decaimento do radical contra os 
antioxidantes doadores. A leitura obtida a 517 nm, foi convertida em porcentagem de 
atividade antioxidante pela Equação : 

 

                             (1) 
 Em que: 
 

Abs Branco: absorvância da solução de DPPH sem a amostra 
Abs Amostra: absorvância da amostra com o DPPH 
 

Uma curva de calibração foi preparada com 20, 40, 80, 120 e 160 µM de BHT 
e os resultados foram expressos em µM equivalentes de BHT/g amostra (BRAND-
WILLIAMS et al., 1995).  

 
Método enzimático (ácido linoleico) 

A atividade antioxidante via radical peroxil foi realizada a partir de vários 
extratos etanólicos, por medida da sua capacidade em inibir a peroxidação do ácido 
linoléico em um sistema micelar (ZENNARO et al., 2007). O método oxigrafico 
utilizado foi baseado em uma medida cinética que permite obter a capacidade de 
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capturar um radical peróxido (PRTC) e a eficiência de captura equivalente radical 
peróxido (ePRTE) dos extratos. PRTC foi expresso em milimoles de LOO◦ ligado por 
1 g de material fresco e ePRTE foi expresso em milimoles de Trolox em 1 g de 
material fresco. A taxa de peroxidação de ácido linoleico foi medida a partir da 
velocidade de desaparecimento de O2 em um Metrohm 663 VA stand, equipado com 
um eletrodo de oxigênio Yellow Spring, inserido numa célula oxigrafica 
termostatizada. O estudo foi registrado por um computador equipado com uma placa 
de aquisição de dados (DAQ PCI-6221, série M, Natl. Instruments, Austin, Texas, 
EUA). O eletrodo de trabalho foi preparado em -800 mV contra Ag/AgCl. Os traços 
oxigraficos experimentais foram processados automaticamente por meio de cálculo 
para determinar as taxas de consumo de oxigênio a partir dos quais os valores 
PRTC PRTE foram calculados. A mistura de reação foi preparada por evaporação 
do solvente a partir de uma solução de 1-lauroilglicerol em diclorometano e por 
dissolução da película resultante em tampão de fosfato 20 mM, pH 7,4, contendo 5 
mM de sal de sódio do ácido deoxicólico, para se obter 0,5 mM de concentração 
final de 1-lauroilglicerol. O ácido linoleico (2 mM de concentração final) foi em 
seguida adicionado e a solução vigorosamente agitada em vórtice. A solução 
contendo micelas foi equilibrada com o oxigênio atmosférico na célula a 37 ± 0,1 ºC. 
Após o equilíbrio térmico, ABIP (4 mM), foi adicionado como uma fonte constante de 
LOO◦, que inicia a peroxidação lipídica e os extratos de jambu foram utilizados 
(concentração final de 0,1-0,01 g/mL) 1 min após a adição ABIP. 

 
Pelo método de Folin-Ciocalteau  

O conteúdo de fenois totais foi medido de acordo com o método de Folin-
Ciocalteu (LEE et al., 2003). As medidas de absorbância foram efetuadas por um 
espectrofotómetro Varian Cary 50, a 770 nm, após a incubação da mistura de 
reação durante 60 min à temperatura ambiente. O teor de fenois dos extratos foi 
expresso em mg de ácido gálico por grama de material fresco. 
 

Índice de atividade antioxidante  
Foi determinado de acordo com SCHERER & GODOY (2009), onde:  
IAA< 0,5= pobre atividade antioxidante; 0,5< IAA< 1,0= moderada; 1,0≤ IAA ≤ 

2,0= forte; > 2,0= muito forte. 
 

Análise estatística 
Os dados obtidos foram analisados estatisticamente através da análise de 

variância, com teste F. Quando houve significância para o fator fonte foi aplicado 
teste de Tukey (5%) para a comparação de médias. Estabeleceu-se o coeficiente de 
correlação de Pearson, entre todas as características analisadas, onde as variáveis 
com coeficientes de correlação positiva e valores abaixo de 0,050 P tendem a 
aumentar junto. Para os resultados com coeficientes de correlação negativa e 
valores abaixo de 0,050 P, uma variável tende a diminuir, enquanto a outra aumenta. 
Para resultados com valores P superiores a 0,050, não há nenhuma relação 
significativa entre as duas variáveis. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A adubação mineral apresentou efeito significativo em relação a adubação 
orgânica para o teor de flavonoides de folhas (Tabela 1) na primeira, apresentando o 
valor de 2,60 mg 100 g-1 e segunda colheita, com valores de 2,29 mg 100 g-1 e nas 
inflorescências, demostrando 5,00 mg 100 g-1 (Tabela 2) na primeira colheita das 
plantas de jambu, enquanto que nenhuma influência da adubação é observada no 
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teor de fenois totais em folhas. No entanto, o nível de fenois totais aumentou nas 
inflorescências, apresentando o valor de 460,00 mg 100 g-1, na segunda colheita das 
plantas cultivadas sob adubação mineral. SMOLEN & SADY (2009) estudando 
diversas fontes e formas de aplicação de nitrogênio em cenoura observaram que 
este mineral altera o teor de compostos fenólicos, sendo que a aplicação de 
nitrogênio no solo promoveu incrementos no teor dos fenólicos se comparados com 
a aplicação foliar. Assim, nota-se que a adubação mineral é eficaz, quanto aos 
teores de flavonoides em jambu, sendo as folhas o principal local de produção e foi 
eficaz também na produção de fenois totais em inflorescências. No estudo de 
FALLER & FIALHO (2009), não ocorreu diferença entre o teor de compostos 
fenólicos em vegetais cultivados de modo orgânico e mineral. A agricultura orgânica 
é caracterizada, geralmente, pela restrição do uso de fertilizantes sintéticos e 
pesticidas. Esta característica tem induzido os pesquisadores a proporem hipóteses, 
como os orgânicos apresentarem maior conteúdo de polifenolicos (LIMA et al.,2009; 
ROSSETO, et al., 2015 e LIMA et al., 2014), geralmente induzido por estresse, que 
por sua vez, induziria a enzima fenilalanina amônia liase (PAL), aumentando assim, 
o teor de compostos fenólicos. Resultados descritos por GIORGI et al. (2009), 
evidenciam que a deficiência de nitrogênio comprometeu o metabolismo primário, 
diminuindo o teor de proteínas, aminoácidos, carotenóides e clorofila, porém, 
promoveu aumento dos compostos fenólicos em Achillea collina. 

 

TABELA 1 . Teor de flavanóides (mg 100 g-1), vitamina C (mg 100 g-1), fenois totais (mg 100 
g-1), Concentração eficiente (CE50 mg/mL) e índice de atividade antioxidante 
em folhas de jambu (cv. Jambuarana), cultivado sob adubação orgânica e 
mineral  

Flavonoides Vitamina C Fenois CE50 IAA Tipos de 
Adubação Colheita 

Folha 

Orgânico 2,05 b 1,98 a 310,00 a 90,50 b 1,37 b 

Mineral 
1° 

2,60 a 1,48 b 320,00 a 85,90 b 1,40 b 

Orgânico 1,97 c 1,28 c 360,00 a 68,50 c 1,72 a 

Mineral 
2° 

2,29 a 1,30 c 270,00 a 109,80 a 1,07 c 

CV (%)  15,98 4,30 0,63 17,79 19,27 
CE50 = Concentração eficiente; IAA = índice de atividade antioxidante 

 
TABELA 2. Teor de flavonoides (mg 100 g-1), vitamina C (mg 100 g-1), fenois totais (mg 100 

g-1), Concentração eficiente (CE50 mg/mL) e índice de atividade antioxidante 
em inflorescência de jambu (cv. jambuarana), cultivado sob adubação orgânica 
e mineral 

Flavonoides Vitamina C Fenois CE50 IAA Tipos de 
Adubação 

Colheita 
Inflorescência 

Orgânico 4,16 c 2,36 a 340,00 b 81,82 b 1,48 a 

Mineral 
1° 

5,00 a 1,90 b 300,00 b 82,18 c 1,44 b 

Orgânico 4,13 c 1,39 c 320,00 b 106,14 a 1,11 c 

Mineral 
2° 

4,77 b 1,38 c 460,00 a 82,29 c 1,43 b 
CV (%)  6,99 4,81 10,41 13,39 16,22 

CE50 = Concentração eficiente; IAA = índice de atividade antioxidante 
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Para o teor de vitamina C em folhas e inflorescências de jambu, houve 
diferença significativa na primeira colheita, onde a adubação orgânica foi superior a 
adubação mineral, apresentando valores de 1,98 mg 100 g-1 nas folhas e 2,36 mg 
100 g-1 nas inflorescências. Na segunda colheita não foi observado efeito 
significativo entre as adubações, tanto para folhas como para inflorescências 
(Tabelas 1 e 2). Assim, nota-se que a vitamina C ocorreu em maior teor somente na 
primeira colheita de plantas de origem orgânica, logo o teor de vitamina C parece ser 
dependente da adubação orgânica, quando se analisa folha de jambu. 
REMBIAŁKOWSKA (2007) realizando estudo na qualidade de produtos orgânicos 
verificou que esse tipo de produção induz menores teores de nitrato e resíduos de 
pesticida e maior teor de vitamina C, aminoácidos essenciais e açúcar total. Outros 
autores também relataram aumento de vitamina C em espécies hortícolas orgânicas, 
como em couve chinesa, alface e repolho (ISMAIL & FUN, 2003) e tomates 
(CHASSY et al., 2006), em comparação as convencionais. Segundo CARVALHO & 
MULLER (1996), a planta de jambu é rica em elementos nutritivos como ferro, e 
ainda possui as vitaminas B1, B2, niacina, vitamina C, vitamina A e cálcio. O jambu 
apresenta valor nutritivo por 100 gramas de folhas de 89,0 g de água, valor 
energético de aproximadamente 32,0 calorias. Contém em cada 100 g: 1,9 g 
proteínas, 0,3 g de lipídios; 7,2 g de carboidratos, 1,3 g de fibras, 1,6 g de cinzas, 
162,0 mg de cálcio, 41 mg de fósforo, 4,0mg de ferro; 0,03 mg de vitamina B10,21 
mg de vitamina B2, 1,0 mg de niacina e 20,0 mg de vitamina C (VILLACHICA et al., 
1996). 

Para o CE50 a adubação orgânica foi superior a adubação mineral na 
primeira colheita para inflorescência e na segunda colheita para folhas (Tabelas 1 e 
2). Isso pode ser constatado pelo resultado da análise do índice de atividade 
antioxidante (IAA), que é um índice mais prático para determinar o potencial 
antioxidante de um sistema (SCHERER & GODOY, 2009), devido as dificuldades de 
interpretação do CE50. Os valores encontrados neste estudo, de acordo com 
SHERER & GODOY (2009) demonstraram que as folhas e inflorescências possuem 
atividade antioxidante forte, já que os valores encontrados estão entre 1 e 2. Outras 
pesquisas relacionam o cultivo orgânico com o incremento de substâncias com 
potencial antioxidante, benéficas a saúde humana (LIMA et al., 2008, LIMA & 
VIANELLO, 2011, ROSSETTO et al., 2009). A porcentagem de atividade 
antioxidante (%AA) corresponde a quantidade de DPPH consumida pelo 
antioxidante, sendo que a quantidade de antioxidante necessaria para decrescer a 
concentracao inicial de DPPH em 50% é denominada concentração eficiente 
(CE50), tambem chamada de concentracao inibitoria (CI50). Quanto maior o 
consumo de DPPH por uma amostra, menor sera a sua CE50 e maior a sua 
atividade antioxidante (SOUSA et al., 2007). 

Os coeficientes de correlações de Pearson (Tabela 3) entre as adubações 
utilizadas e as análises realizadas em folhas e inflorescências de plantas de jambu 
mostram correlação forte e positiva para adubação orgânica para as características 
de vitamina C inflorescência (0,840*) e concentração eficiente na inflorescência 
(0,986*), com significância de 5%. Já a adubação mineral apresentou correlação 
moderada para teor de flavonoides nas folhas (0,489*), teor de fenois nas 
inflorescências (0,784*), enquanto que concentração eficiente também nas 
inflorescências (0,990*) mostrou forte correlação. FALLER & FIALHO (2009) 
verificando a correlação de Pearson em cenoura, batata, cebola, brócolis e repolho 
orgânicos e convencionais, constataram que os polifenois em geral, mostraram alta 
correlação com a capacidade antioxidante dos vegetais estudados, independentes 
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da adubação aplicada. No presente estudo, a adubação, de acordo com a 
correlação de Pearson, orgânica influenciou fortemente os níveis de vitamina C, 
enquanto a adubação mineral influenciou o CE50. 

 

TABELA 3 . Correlação de Pearson em folha e inflorescência de jambu (cv. 
jambuarana), sob adubação orgânica e mineral 

Flav. Vit. C CE50 Tipo de 
adubação (mg mL-1) (mg/100g) 

Fenois 
(mg/mL) 

IAA 

  Folha 

Mineral 0,489* 0,607ns 0,786ns 0,524ns 0,786ns 

Orgânica 0,368ns 0,600ns 0,760ns 0,726ns 0,578ns 

 Inflorescência 

Mineral 0,561ns 0,753ns 0,784* 0,990* 0,617ns 

Orgânica 0,189ns 0,840* 0,562ns 0,986* 0,436ns 
*Correlação foi significativa em nível de 5% (P<0,05); IAA = índice de atividade antioxidante; CE50= 
Concentração eficiente; Fenois = fenois; Flav.= flavonoides; Vit. C= vitamina C. 

 

Muitos estudos têm mostrado que os polifenois são importantes moléculas 
que agem como antioxidantes, muitas vezes são consideradas uma das principais 
fontes de antioxidantes naturais em vegetais (SLAVIN et al., 2009). Assim, a 
atividade antioxidante analisada a partir de três metodologias (medida da atividade 
do sequestro do radical livre por DPPH, por Folin-Ciocalteau e pelo método 
enzimático) apresentou diferenças entre si (Figura 1).  

A metodologia enzimática parece ter sido mais eficiente para extração e 
medida do teor de polifenois em alguns tratamentos, como apresentou poder 
extrator para compostos fenólicos das inflorescências convencionais de jambu na 
primeira como na segunda colheita e para folha orgânica na segunda colheita, 
conforme indicado na Figura 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infl OG 1º C= Inflorescência orgânica 1º colheita; Infl OG 2º C= Inflorescência orgânica 2º 
colheita; Infl CV 1º C= Inflorescência convencional 1º colheita; Infl CV 2º C= Inflorescência 
Convencional 2º colheita; Folha OG 1º C= Folha orgânica 1º colheita; Folha OG 2º C= Folha orgânica 
2º colheita; Folha CV 1º C= Folha Convencional 1º colheita; Folha CV 2º C= Folha Convencional 2º 
colheita. 
FIGURA 1. Polifenois em folhas e inflorescência de jambu (cv. Jambuarana), cultivado sob 

adubação orgânica e mineral, através de três métodos bioquimicos.  

Método Enzimático Método de Folin-Ciocalteau DPPH•

m
g/

10
0g
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Entre os métodos químicos aplicados para determinar a capacidade 
antioxidante de um composto, o método DPPH é um dos mais utilizados, por ser 
considerado prático, rápido e estável (ESPIN et al., 2000). No entanto, nessa 
pesquisa foi a metodologia que mostrou menor concentração dos polifenois para 
folhas e inflorescências na adubação orgânica e mineral, tanto na primeira como na 
segunda colheita de jambu (Figura 1). Provavelmente, esse efeito se deve a 
solubilidade das substâncias medidas pelo método. O DPPH pode reagir com 
compostos fenólicos, bem como com ácidos aromáticos contendo apenas um 
grupamento (SANTOS et al., 2007). Segundo esses mesmos autores o método de 
DPPH é muito utilizado para se determinar a atividade antioxidante em extratos e 
substancias isoladas como compostos fenólicos, fenilpropanoides, fenólicos totais, 
flavonoides, o que justificaria essa menor concentração de polifenois totais na 
amostra de jambu quando analisada via DPPH.   

 
CONCLUSÃO 

A adubação mineral é eficaz, quanto aos teores de flavonoides em jambu, 
sendo as folhas o principal local de produção e foi eficaz também na produção de 
fenois totais em inflorescências. A vitamina C ocorreu em maior teor somente na 
primeira colheita de plantas de origem orgânica. O uso do método enzimático é 
eficiente para determinação de polifenois em jambu.  
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