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Morus nigra L., Moraceae, conhecida como amoreira-preta, é popularmente utilizada por seus 

efeitos hipoglicemiante, cicatrizante e como repositor hormonal. Sabe-se que esses efeitos 

terapêuticos estão relacionados às moléculas do metabolismo secundário da planta, que pode 

variar por diversos fatores, entre eles a sazonalidade e a localização geográfica. Cabe destacar 

que a composição fitoquímica e atividades terapêuticas de M. nigra têm sido pesquisadas, 

entretanto, não existem estudos referentes à influência sazonal na sua composição química. 

Frente a isso, o objetivo deste estudo foi investigar a composição fitoquímica e a capacidade 

antioxidante das folhas de dois indivíduos de amoreira-preta, com diferente localização 

geográfica. Coletaram-se folhas de dois indivíduos de M. nigra, sendo: A, localizado em área 

descoberta no entorno de um estacionamento; B, localizado em área de borda de um fragmento 

de Floresta Atlântica, ambos em Blumenau, SC. As coletas das folhas foram realizadas a partir 

da primavera/2014 até outono/2016; a extração foi feita por infusão das folhas secas e moídas de 

M. nigra (2%). Nos infusos obtidos, foram quantificados polifenóis, flavonoides, carotenoides, 

antocianinas e taninos, além de avaliada a capacidade antioxidante através do método DPPH e do 

complexo β-caroteno-ácido linoléico. Os resultados foram submetidos à ANOVA duas vias, e 

considerados significativos quando p < 0,05. Quando comparados os infusos nas diferentes 

estações, observou-se a maior concentração de polifenóis na estação de outono/16: 290,64 mg/g 

e 272,95 mg/g, para os infusos A e B, respectivamente. Para os flavonoides, o infuso B 

apresentou significativamente a maior concentração na primavera/14 (239,79 µg/g), assim como 

o infuso A (212,51 mg/g). Para taninos, o infuso B apresentou maior concentração na 

primavera/15 (44,88 µg/g) e o infuso A, no verão/16 (20,71 µg/g). Quanto às antocianinas, o 

infuso B apresentou maior concentração no outono/15 (56,71 µg/g) e o infuso A no verão/16 

(44,79 µg/g). Para carotenoides, ambos os infusos A e B apresentaram maior concentração no 

outono/15 (15,31 mg/g e 15,84 mg/g, respectivamente). O infuso A apresentou a maior taxa de 

inibição do DPPH (91,11%) e a taxa de proteção do sistema β-caroteno/ácido linoléico (78,17%) 

na estação de primavera/14, enquanto que o infuso B apresentou as maiores taxas na estação de 

verão/15 (86,21% e 76,14%, respectivamente). A avaliação fitoquímica e de capacidade 

antioxidante de extratos de folhas de M. nigra forneceu informações sobre a variação sazonal de 

metabólitos secundários contribuindo para pesquisas que poderão no futuro direcionar as coletas 

conforme a necessidade de compostos específicos com destacada capacidade antioxidante. 
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