
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Caracterização química do extrato das folhas de Ziziphus joazeiro 

Martius 

Themístocles da Silva Negreiros Neto (IC)
1
*, Gustavo H. A. Brandão (PG)

1
,  Raquel B. Giordani (PQ)

1
, 

Silvana M. Z. Langassner (PQ)
1
. 

* theminegreiros@yahoo.com.br 

 
1
 Depto. de Farmácia – CCS – Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Av. Gal. Gustavo Cordeiro de 

Farias, SN, CEP 59.010-180, Natal-RN  

Palavras Chave: Z. joazeiro Mart, folhas, flavonoides, saponinas.  

Introdução 

A espécie Ziziphus joazeiro Martius, pertencente à 

família Rhamnaceae, é amplamente encontrada no 

bioma Caatinga
1
. Z. joazeiro é conhecida 

popularmente como juazeiro, joazeiro, enjoá, enjuá, 

, as entrecascas e as folhas são utilizados pela 

medicina popular, na forma oral,  para o alívio de 

problemas gástricos. Além disso, devido as suas 

propriedades espumígenas, especialmente dos 

extratos obtidos da entrecasca, é utilizada como 

dentifrício e para limpeza dos cabelos, com ação 

anticaspa e tônico capilar 
2 3

. Embora seja uma 

espécie amplamente utilizada na região Nordeste do 

Brasil, a mesma carece de estudos químicos e 

farmacológicos. Dentro deste contexto, o objetivo do 

presente trabalho é comparar qualitativamente o 

perfil fitoquímico do decocto e do macerado das 

folhas de Z. joazeiro, com o intuito de caracterizar 

marcadores químicos que possam ser utilizados no 

controle de qualidade da espécie. 

Resultados e Discussão 

As folhas de Ziziphus joazeiro Mart. secas, foram 
moídas e submetidas a extração por decocção, 
utilizando a proporção 1:15 (droga vegetal: 
solvente),  e por maceração  com etanol 70 % (v/v), 
utilizando a mesma proporção, durante 7 dias. Os 
extratos foram filtrados, resultando no extrato 
decocto (EDF) e hidroetanólico das folhas (EHF). O 
EDF e EHF foram submetidos à triagem fitoquímica, 
para identificação de compostos fenólicos (FEN), 
taninos (TAN), flavonoides (FLA), saponinas (SAP) e 
alcaloides (ALC) (Tabela 1), e avaliação do perfil 
cromatográfico por Cromatografia em Camada 
Delgada (CCD), na qual foi observado um perfil 
cromatográfico diferente para o EDF e o EHF. 

 
Tabela 1. Triagem fitoquímica do EDF vs EHF  

Extrato FEN TAN FLA SAP ALC 

EDF + - + + - 

EHF + - + + - 

 

De acordo com os resultados obtidos, o EHF foi 

submetido a uma partição líquido: líquido com 

solventes de polaridade crescente (éter de petróleo, 

diclorometano e acetato de etila).  A fração acetato 

de etila apresentou o maior rendimento (5,20 g) e 

riqueza de compostos, e foi escolhida para dar 

continuidade ao processo de fracionamento por 

cromatografia líquida à vácuo (CLV), no qual foi 

utilizado um gradiente de diclorometano: acetato de 

etila (70:30, v/v)  até acetato de etila  100% e 

acetato de etila: metanol (90:10, v/v)  até metanol 

100%. Foram obtidas 18 sub-frações, nomeadas de 

A-S, que tiveram o seu perfil analisado por CCD, 

sendo evidenciadas sub-frações ricas em 

flavonoides (Figura 1).  

 
Figura 1. CCD do EHF e das sub-frações da CLV 
no sistema solvente acetato de etila: ácido fórmico: 
metanol: água (10:0,5:0,6:0,2, v/v/v/v). Revelador: 
Reagente Natural A/ UV 365 nm. 

 

 
 
 
 
 
 
 
No momento, estão sendo realizadas colunas 

cromatográficas para isolar os flavonoides 

majoritários das folhas de Z. joazeiro. 

Conclusões 

Como conclusão, foi observado que ambos os 
extratos apresentam flavonoides e saponinas em 
sua composição, porém, os perfis cromatográficos 
são distintos e apenas o EHF obteve rendimento 
satisfatório. Foi evidenciado que os flavonoides são 
majoritários na fração acetato de etila, que foi 
escolhida para dar continuação do fracionamento 
em busca do isolamento e caracterização desses 
compostos. 
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