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A terapia que emprega antioxidantes, como constituintes fenólicos de vegetais, tem potencial 

para prevenir, retardar ou melhorar distúrbios crônicos, como a hipertensão arterial.1 As folhas 

de Alpinia zerumbet (Pers.) B.L.Burtt. & R.M.Sm., Zingiberaceae, ─ com indicação no 

tratamento da hipertensão leve no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira ─  

podem ser uma fonte comercial desta classe de substâncias. No entanto, a literatura é bastante 

limitada no que concerne à influência do ambiente sobre a produção de fenólicos nesta espécie. 

O presente estudo teve como objetivo investigar a influência de fatores ambientais no conteúdo 

de fenólicos totais das folhas de A. zerumbet. Foram coletadas 45 amostras em 14 localizações 

diferentes ao longo de um período de 12 meses. Após a secagem das folhas a 40 oC, os 

constituintes fenólicos foram extraídos com metanol (10% p/v) e quantificados pelo método 

espectrofotométrico de Folin-Denis.2 O conteúdo de fenólicos totais foi expresso como rutina em 

mg.g-1 de material vegetal. Em cada coleta foram obtidos também, dados ambientais e amostras 

de solo. Este foi analisado quanto ao conteúdo de macro e micronutrientes incluindo alumínio.3 

Usando como variáveis os fatores ambientais e o conteúdo de fenólicos, foi realizada uma 

Análise de Componentes Principais (PCA) para classificar as amostras vegetais e identificar os 

fatores mais influentes na produção desses metabólitos. Os fatores que mais afetaram o conteúdo 

de fenólicos totais foram: altitude, radiação solar e teor de fósforo no solo, que apresentaram 

correlação positiva, além do teor de magnésio no solo, que apresentou correlação negativa. Os 

resultados confirmam dados da literatura sobre a relação entre a intensidade da radiação solar e a 

produção de fenólicos em plantas. Estes metabólitos proporcionam proteção contra a 

fotodestruição ao absorver e/ou dissipar a energia solar, dificultando assim o dano aos tecidos 

vegetais pela radiação UV-B. Plantas coletadas em regiões mais altas são mais suscetíveis à 

radiação UV e, consequentemente, tendem a produzir mais fenólicos4. Em relação ao conteúdo 

de magnésio e fósforo no solo, não foram encontrados estudos que corroboram os resultados 

obtidos. Este trabalho foi o primeiro a avaliar a influência desses fatores ambientais na produção 

de constituintes fenólicos em A. zerumbet. 

 

Palavras-chave: Fenólicos totais, Alpinia zerumbet, fatores ambientais 

 

Referências: 
1Delanty, N., Dichter, M.A., 2000. Antioxidant therapy in neurologic disease. Arch. Neurol. 57, 1265-1270. 
2Singleton, V.L., Rossi, J.A., 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid 

reagentes. Am. J. Enol. Vitic. 16, 144-158. 
3Silva, F.C., 2009. Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes. Embrapa Informação 

Tecnológica, Brasília, DF. 



 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

XVI Simposio Latinoaméricano de Farmacobotanica 
Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 

 
4Gobbo-Neto, L., Lopes, N.P., 2007. Plantas medicinais: fatores de influência no conteúdo de metabólitos 

secundários. Quim Nova 30, 374-381. 

 


