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RESUMO

O jambu é uma espécie amplamente utilizada na Região Norte do Brasil, é uma hortaliça conhecida por causar uma leve dormência na boca. A 
planta está agrupada na família Asteraceae, além dela várias espécies como Acmella oleracea, Spilantes acmella e Spianthus oleraceae, assim 
entre outras são conhecidas e comercializadas como jambu, enutre tanto não se tem o rela conhecimento de qual ou quais espécies estão sendo 
comercializar nas feiras de Belém-PA. Assim a análise fitoquímica e a identificação botânica são importantes para diferenciação de espécies com 
sinonímia comum. O objetivo do trabalho foi analisar as espécies comercializadas em feiras. As amostras foram adquiridas em 10 feiras da capital 
paraense com grande comercialização da espécie, posteriormente amostra de cada uma delas foi encaminhada e depositada no Herbário IAN da 
Embrapa Amazônia Oriental para identificação correta da espécie. 20g de material in natura de cada amostra foi submetida ao processo de 
maceração com 100 mL de solução hidroalcoólica a 70% por 10 dias. O estudo foi cadastrado no Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio 
Genético e do Conhecimento Tradicional Associado - SisGen, sobrigado o número A370A7D. O extrato obtido foi submetido a análise fitoquímica 
segundo metodologia descrita pela Sociedade Brasileira de Farmacognosia para identificação de taninos, saponinas, alcaloides, flavonoides e 
polissacarídeos, ba se adas em reações colorimétricas, de precipitação e dé foração de espuma. Os resultados das identificações botânicas 
caracterizaram todas as amostras como Acmella oleracea, entretanto, o resultado das análises fitoquímicas foram inconstantes, pois de acordo 
com a literatura e observação da identificação botânica, em algumas amostras não foi identificado a presença de saponinas e taninos, 
diferentemente para as demais análises que estão em consonância com a literatura. Fator pertinente pode estar relacionado às condições de 
transporte e armazenamento da amostra do localde produção até a feira. Conclui se que há uniformidade das amostras sendo comercializadas, 
mas a não identificação dos metabólitos sugere que às condições ambientais e não ambientais estejam interferindo na qualidade da amostra. 
Assim estudos complementares são necessários para quantificar estes metabólitos, bem como verificar as condições de cultivo e transporte, 
ainda ampliar o estudo com aquisição de amostras oriundas de supermercados e de outras feiras.
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