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RESUMO 

 

 

Flores e hortaliças são utilizadas a séculos na alimentação humana em 

diversas culturas, e cada vez mais as populações buscam por alimentos 

diferenciados, o que engloba também a procura por vegetais não convencionais.  

Durante o levantamento bibliográfico foi constatado que estes vegetais podem 

ser ótimas estratégias para melhorar a alimentação da população, visto que 

apresentam ótima composição nutricional e de compostos bioativos. Neste 

projeto objetivou-se realizar a análise centesimal e de compostos bioativos da 

Acmella Oleracea, conhecida popularmente como Jambu, hortaliça com grande 

utilização no norte do Brasil. Para este estudo foram utilizadas as flores 

liofilizadas, que foram submetidas a analise centesimal através dos métodos 

apresentados pela AOAC - Association of Official Analytical Chemistry (2010), as 

flores possuem 32,13 kcal/100g. Já para a determinação de compostos bioativos 

foi utilizado os métodos de identificação de carotenoides, propostos por DE 

ROSSO & MERCADANTE em 2007, onde os extratos foram analisados por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), resultando na identificação de  

12 picos de carotenoides na amostra. Os métodos adotados para fenólicos totais 

e ácido ascórbico foram apresentados por MURADOR; MERCADANTE; DE 

ROSSO (2016). Na análise de compostos fenólicos totais foi encontrado o valor 

de 3,46 mg GAE/g, essa análise foi realizada por espectrofotometria UV-Vis. A 

análise do ácido ascórbico foi realizada por HPLC-PDA e o valor quantificado foi 

de 8,23 mg/100g. Esse trabalho expressou o interessante potencial bioativo 

dessa flor e seu baixo valor calórico, sendo uma interessante estratégia para o 

aumento da variedade de bioativos que pode ser inserido na dieta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

Segundo Mlcek e Rop (2011), as flores já são utilizadas na alimentação 

em diversas partes do mundo desde tempos muitos remotos. Em alguns países 

tais costumes ainda se mantém até hoje nos hábitos alimentares. De acordo com 

Prata (2009), as flores e inflorescência mais comumente consumidas são 

camomila, brócolis e alcachofra.   

Um dos fatores que faz com que as flores se tornem um grande atrativo 

para serem utilizadas na alimentação é sua propriedade como fonte boa de 

vitaminas, minerais e compostos bioativos, os quais apresentam, no geral, baixo 

valor energético conforme discorre Fernandes et al. (2016). Algumas flores já 

apresentam resultados interessantes quanto sua composição nutricional e de 

compostos bioativos como é o caso de espécies de Hibiscos, em um estudo com 

dois tipos de hibiscos (Hibiscus rosa-sinensis L. e Hibiscus syriacus L.), ambos 

apresentaram características nutricionais vantajosas, pois comparados com 

indicações da FAO/ONU – Fundo das Nações Unidas para Alimentação elas 

apresentam baixo valor calórico e um bom valor nutricional em proteínas e ácido 

ascórbico, e também conteúdo expressivo de pectina e fibras (SILVA et al., 

2016). Para Mlcek e Rop (2011) tais características nutricionais não apresentam 

diferença significativa entre folhas e flores. 

No mercado atual a um aumento do interesse por alimentos diferenciados, 

o que influencia também o mercado de hortaliças, crescendo a procura por 

vegetais não convencionais (JUNQUEIRA, & LUENGO, 2000). 

A utilização de flores na alta gastronomia é muito frequente e por isso 

esses alimentos tem elevado valor de mercado, sendo aplicadas como 

ingredientes culinários, aparecendo em saladas, pratos quentes, bebidas e 

sobremesas (KOIKE, 2015). Leitão (2018) mostra que anteriormente as flores 

eram deixadas de lado nos pratos na hora da alimentação sendo considerado 

apenas como um item decorativo da preparação, mas hoje em dia a maioria das 

pessoas faz questão de a ingeri-las durante a refeição. Um exemplo de flor 

utilizada quase que integralmente na alimentação é a Vitória-régia. Suas flores 

são utilizadas em saladas, o seu rizoma apresenta aspecto de batata e é 

conhecido como Cará-d’água, seu pecíolo é suculento e crocante e usado em 



muitas preparações, e suas sementes explodem em altas temperaturas virando 

uma espécie de pipoca (TUCCI, 2018). 

Outra utilização satisfatória das flores, especificamente do gênero 

calêndulas, é para a extração da luteína, esse composto extraído apresenta 

grande interesse comercial, pois é aplicado em alimentos funcionais, cosméticos 

e utilizado também pela indústria farmacêutica (INGKASUPART et al., 2015). 

Segundo trabalho de Fernandes et al. (2016) existem poucos estudos que 

analisam a toxicidade de flores aplicadas a alimentação, porém alguns trabalhos 

que avaliaram a toxicidade nas flores Hibiscus, cravo-de-defunto e dente-de-leão 

demonstraram que essas flores quando consumidas com moderação não 

acarretam efeitos tóxicos. Entretanto, “nem todas as espécies podem ser 

ingeridas, pois existem flores que apresentam componentes tóxicos e não 

devem ser utilizadas na alimentação, é o caso das violetas africanas, os 

crisântemos, copo-de-leite, lírio entre outras (PRATA, 2009). Outro ponto 

importante para se atentar, trazido na dissertação de Prata (2009), é em relação 

ao método de produção, o qual pode interferir na toxicidade das flores utilizadas 

para alimentação, uma vez que na sua grande maioria as flores que são 

destinadas para ornamentação foram utilizadas em seu cultivo uma alta 

quantidade de defensivos químicos, altamente nocivos a saúde. 

Em cartilha produzida pelo Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), a definição encontrada para plantas alimentícias não 

convencionais (PANCs) se refere a plantas que apresentam distribuição limitada, 

restrita a localidades ou regiões, são elementos da alimentação ligados a cultura 

de populações tradicionais, são espécies que não são produzidas pela cadeia 

produtiva convencional (BRASIL, 2010). 

Borges et al. (2013) apresentam a Acmella Oleracea chamada 

popularmente de jambu como uma das espécies que são consideradas PANCs. 

Essa hortaliça tem consumo frequente das suas folhas e flores (Figura 1) na 

região norte do Brasil, principalmente no Pará, utilizada principalmente em 

preparações de comidas típicas como o pato no tucupi e o tacacá. Outra 

utilização feita com o jambu é o uso em fitoterápicos devido as suas propriedades 

químicas, atribuídas ao composto espilantol. Segundo Blanco (2018) Espilantol 

é uma alquilamida que possui propriedades farmacológicas, como atividade anti-

inflamatória, anestésica e antioxidante. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Neste cenário, o estudo objetivou-se a conhecer a composição centesimal 

e de compostos bioativos do jambu, tendo em vista a ampliação do consumo da 

hortaliça em outras regiões do Brasil e o potencial funcional deste alimento. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Amostras 

 

As amostras de flores foram obtidas no mercado Ver-O-Peso na cidade de 

Belém no Estado do Pará, foram higienizadas, congeladas, liofilizadas (Figura 

2), foi processada no moinho para melhor homogeneização (Figura 3) e 

armazenadas a -18ºC até realização das análises. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Folhas e flores de Acmella Oleracea 

Fonte: Revista Fitos Vol. 5 Nº 1, 2010 p. 84 

Fonte: Foto registrada pelo autor. 

Figura 2 – Flores de Jambu liofilizadas 
Figura 3 – Flores de Jambu liofilizadas  

e processadas 

Fonte: Foto registrada pelo autor. 



2.2 Composição centesimal 

 

Estabeleceu-se a composição centesimal das flores de jambu, determinando 

a umidade, proteínas totais, lipídeos totais, carboidratos e fibras segundo 

metodologia oficial da AOAC (2010). 

 

2.3 Determinação de Compostos Bioativos 

Nesse trabalho foi quantificado três tipos de compostos bioativos, carotenoides, 

fenólicos totais e ácido ascórbico. 

 

2.3.1 Determinação de Carotenoides 

Os carotenoides foram extraídos exaustivamente com cerca de 5 g de 

amostras liofilizadas com acetona, em seguida transferidos para uma mistura de 

éter de petróleo/éter etílico (2:1) e submetidos à saponificação com solução de 

KOH a 20% em metanol durante 12 horas à temperatura ambiente e no escuro. 

Os extratos foram então, lavados com água até retirada total do álcali e 

concentrados em rota-evaporador até secura (T < 38 ºC) (DE ROSSO & 

MERCADANTE, 2007a;b). 

O extrato seco foi suspenso em 500 L metanol e 500 L éter metil terc-

butil para a injeção no equipamento. Os carotenoides foram separados 

empregando um HPLC-PDA, fazendo uso de uma coluna C30 (YMC, 3µm, 250 x 

4,6 mm) e como fase móvel, um gradiente linear de metanol e éter metil terc-butil 

de 95:5 para 70:30 em 30 minutos e para 50:50 em 20 minutos, vazão fixa de 

0,9 mL/min. Os espectros foram adquiridos entre 250 e 600 nm e os 

cromatogramas processados a 450 nm (DE ROSSO & MERCADANTE, 

2007a;b). 

A identificação dos carotenoides foi feita baseada na ordem de eluição em 

fase reversa (C30), comparação do comprimento de onda máximo de absorção 

(λmáx), estrutura fina do espectro (%III/II) e intensidade do pico cis com dados da 

literatura (BRITTON et al., 2004), e co-cromatografia com padrões. A 

quantificação foi realizada por calibração externa empregando os padrões de 

carotenoides all-trans-β-caroteno, all-trans-α-caroteno, all-trans-β-criptoxantina 

e all-trans-luteína. 

 



2.3.2 Cálculo do valor de Pró-vitamina A  

Para o cálculo dos valores de pró-vitamina A das flores do estudo foram 

utilizados os valores encontrados no estudo para os carotenoides all-trans-α-

caroteno (CARTA), all-trans-β-caroteno (CARTB), all-trans-γ-caroteno (CARTG) 

e all-trans-β-criptoxantina (CRYPXB), que foram inseridos na fórmula a seguir: 

 

VITA_RAE = teor α-caroteno/24 + teor β-caroteno/12 + teor γ-caroteno/24 + 

teor β-criptoxantina/24 

 

2.3.3. Compostos Fenólicos Totais 

O teor de compostos fenólicos totais foi determinado pelo método de 

Folin-Ciocalteu, e expresso em equivalente de ácido gálico (EAG) /100g. Uma 

alíquota de 1mL foi retirada de cada extrato diluído ou das soluções padrão de 

ácido gálico (20, 40, 60, 80 e 100 mg/L) e transferida para um balão volumétrico 

de 25 ml, contendo 9 ml de água. 

O reagente de Folin-Ciocalteu (1 ml) foi adicionado e a mistura agitada. 

Após 5 minutos foram adicionados 10 ml de uma solução Na2CO3 7% e o 

volume completado com água. Após 90 minutos de incubação a 23 ºC, a 

absorbância foi determinada a 750 nm (MURADOR; MERCADANTE; DE 

ROSSO, 2016). 

 

2.3.4. Determinação de Ácido Ascórbico 

Os teores de ácido ascórbico foram determinados por HPLC-PDA 

utilizando o equipamento e coluna descritos acima, com eluição isocrática de 

solução aquosa de ácido sulfúrico pH 2,5 como fase móvel, a 0,7 mL/min, a 

temperatura da coluna será mantida a 25ºC e o processamento do 

cromatograma a 254 nm. A quantificação foi realizada através de uma curva de 

calibração externa, sendo a área do pico da amostra comparado com a do 

padrão de ácido L-ascórbico (MURADOR; MERCADANTE; DE ROSSO, 2016). 

 

 

 



2.4 Análise dos resultados 

 Os resultados foram apresentados como média ± desvio padrão. Para a 

análise dos resultados foi utilizado o programa Statistica versão 12.7 (StatSoft, 

South America), licenciado para Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Composição centesimal  

As flores pesquisadas apresentaram resultados (Tabela 1) com variação 

quando comparados com os dados da Tabela de composição nutricional dos 

alimentos consumidos no Brasil proposta por IBGE (2011) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Composição centesimal das flores de jambu pesquisadas. 

  Umidade 

(g/100g) 

Proteína¹ 

(g/100g) 

Lipídeos1 

(g/100g) 

CHO1 

(g/100g) 

Fibras1 

(g/100g) 

 Experimental 86,480,02 1,680,26 2,770,33 3,410,0 5,660,3 

 IBGE (2011) 89,00 1,90 0,30 7,20 1,30 

CHO: carboidratos; ¹: valores em base seca. 

 

 O valor de umidade e proteína, foram os que mais se aproximaram dos 

apresentados pelo IBGE (2011) dando uma pequena variação, já quando 

realizamos uma comparação dos carboidratos, lipídeos e fibras esses 

apresentaram uma maior variação. A quantidade de lipídeos e fibras das flores 

do estudo, se apresentaram superior aos do IBGE (2011), e de carboidratos 

inferiores, nós dados do IBGE a composição diz respeito ao vegetal completo, 

folhas e flores, não foi encontrado na literatura composição centesimal apenas 

das flores, como a do projeto. 

Utilizando os valores de conversão de Atwater de 4 kcal/g, 4 kcal/g e 9 kcal/g 

para proteína, carboidrato e lipídio, respectivamente (MERRIL & WATT, 1973).  

Em 100g de flores de Jambu encontramos 32,13 kcal/100g, podendo então ser 

considerado um alimento hipocalórico. 

 

3.2 Compostos bioativos  

3.2.1 Carotenoides  

As características dos carotenoides do Jambu, estão apresentados na Tabela 

2, e a sua identificação foi baseado pela ordem de eluição na coluna C30, 

baseando-se no comprimento de onda máximo de absorção (λmáx), estrutura fina 



do espectro (%III/II) e intensidade do pico cis comparando com dados já 

disponibilizados na literatura. 

 

Tabela 2. Carotenoides, dados obtidos por HPLC-PDA. 

 Carotenoide TR (min) ¹ λ max (nm) ² %III/II %AB/A2 

1 13-cis-luteína 13,03 418,438,463 20%  

2 (Z)-neoxanthin 13,51 414,439,458 40%  

3 cis-zeinoxantina 14,36 412,437,463 20%  

4 (all-E)-lutein 16,36 415,443,471 62%  

5 (all-E)- zeaxanthina 19,37 416,447,473 33%  

6 all-trans-B-caroteno 39,94 422,451,476 20%  

7 all-trans-B-zeacarotene 41,74 408,434,454 20%  

8 9-cis-B-carotene 48,45 412,439,463 66%  

9 all-trans-δ-caroteno 49,65 428,454,481 50%  

10 cis-δ-caroteno  53,37 428,454,481  13% 

11 cis-γ-caroteno 57,29 433,460,488 20%  

12 9-cis-lycopene 63,08 439,463,491 16%  

  ¹: Tempo de Retenção; ²: Comprimento de onda Máxima. 

 

 

 

Tabela 3. Concentração Carotenoides. 

 Carotenoide Concentração (µg/100g) 

1 13-cis-luteína 21,69339213  4,49 

2 (Z)-neoxanthin 28,19820005  18,78 

3 cis-zeinoxantina 18,02816069  5,37 

4 (all-E)-lutein 1001,801163  133,66 

5 (all-E)- zeaxanthina 155,3300595  18,98 

6 all-trans-B-caroteno 1137,73501  193,24 

7 all-trans-B-zeacarotene 705,5073542  101,92 

8 9-cis-B-carotene 277,7236794  41,01 

9 all-trans-δ-caroteno 103,7856654  10,49 

10 cis-δ-caroteno  101,6489737  4,25 

11 cis-γ-carotene 366,0519411 30,90 

12 9-cis-lycopene 114,6262828  2,61 

Total carotenoides contido                                                        4032,12  311,17 

 

3.2.2 Cálculo do valor de Pró-vitamina A 

O valor obtido de Pró-vitamina A foi de 338,69µg/100 g  RE. 

 

 



3.2.3 Fenólicos Totais  

Segundo Souza et. al (2007) os compostos fenólicos possuem interessante 

atividade antioxidante e tem sido objeto de atenção nos estudos. O valor 

encontrado nas análises das amostras para fenólicos totais foi de 3,460,60 mg 

GAE/g, um valor baixo, quando se levado em consideração outras flores 

consumidas no Brasil como a Magnolia grandiflora, que apresenta cerca de 

394,90 mg GAE/g.  

 

3.2.4 Ácido Ascórbico  

Os extratos obtidos a partir das flores apresentou 8,231,88 mg de Ácido 

ascórbico para cada 100g. O valor foi inferior ao reportado por Silva (2015) que 

referiu o valor de 12,94 mg/100 g, uma hipótese pela quantificação diferente do 

composto pode ser pela utilização de métodos diferentes, pois assim como nas 

outras analises, o utilizado no trabalho foi o vegetal completo caule, folhas e 

flores e não apenas a flor. 

 

 

4. CONCLUSÃO  

 

 

Com os resultados obtidos nesse estudo, se confirma que a flor de jambu 

apresenta uma interessante composição de compostos bioativos, contendo 

ácido ascórbico, carotenoides, compostos fenólicos e um baixo valor 

energético, sendo assim uma flor interessante para o enriquecimento e 

aumento da variação alimentar.  
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