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Introdução 
O joazeiro (Ziziphus joazeiro Mart. – Rhamnaceae) 
é uma das espécies endêmicas da caatinga 
utilizada na medicina popular como expectorante, 
no tratamento de bronquites e de ulceras gástricas, 
na fabricação de cosméticos, xampus anticaspa e 
creme dental, na alimentação de animais 
principalmente nos períodos de seca além de 
apresentar importância ecológica1. Porém, como na 
maioria das vezes o produto é comercializado na 
forma de pós ou “raspas”, é impossível detectar 
alterações à olho nu. Esse trabalho teve como 
objetivo analisar, através de testes fitoquímicos,  
cromatografia em camada delgada e microscopia, 
amostras comerciais de Z. joazeiro Mart., vendidas 
no comercio formal e informal. 

Resultados e Discussão 
Foram obtidas cinco amostras de Ziziphus joazeiro 
Mart., sendo duas delas em fragmentos grosseiros 
de casca, obtidas no comércio informal de Nilópolis-
RJ (1) e de Aracaju-SE(2); outras duas em pó, 
obtidas no comercio formal de Nilópolis-RJ(3) e 
informal de Aracaju-SE(4) e a outra amostra (5), 
adotada como padrão, foi coletada de um espécime 
em Alagoa Grande-PB.  
As amostras foram submetidas a extração com 
etanol  à frio, filtração e concentração dos extratos 
em evaporador rotatório. Os extratos concentrados 
foram submetidos aos testes fitoquímicos e a 
análise por cromatografia em camada delgada 
utilizando metodologias descritas na literatura1,2,3. 

Nos testes fitoquímicos apenas o extrato de 2, do 
material industrializado, apresentou resultado 
positivo para flavonoides (Tabela 1).  
Tabela 1: Resultados dos testes fitoquímicos. 

Classe Extratos 
1 2 3 4 5 

Saponinas + + + + + 
Flavonoides (Shinoda) - + - - - 

Fenóis e taninos + + + + + 
Alcalóides (Bouchardat) + + + + * 

Alcalóides (Mayer) + + + + * 
Esteróides e 
triterpenoides + + + + + 

Resultado semelhante foi encontrado quando o 
extrato da folha do Z. joazeiro Mart. foi submetido a 
reação de Shinoda, o qual deu positivo para 

flavonóides. Estes resultados indicam que a 
amostra 2 pode ter sido contaminada por outras  
espécies ou por outras partes do vegetal estudado. 
Devido à grande concentração de clorofila nas 
cascas usadas como padrão (5), o precipitado 
encontrado nos dois testes para alcalóides 
apresentaram uma coloração esverdeada. As 
análises cromatográficas utilizando um padrão de 
cafeína e revelação da placa sob luz UV (254 nm e 
365 nm) e reativo de Dragendorff, não mostraram a 
presença de cafeína nos extratos estudados. 
A análise microscópica dos materiais macerados, 
em relação ao material padrão, revelou 
uniformidade de caracteres e, conseqüentemente, a 
autenticidade da matéria-prima. Contudo, foram 
encontrados muitos fragmentos do câmbio vascular, 
especialmente no material 2, onde encontraram-se 
também fragmentos contendo elementos de vaso 
espiralados, semelhantes aos encontrados nas 
folhas. Foram encontrados ainda fragmentos de 
epiderme contendo células de paredes retas à 
levemente sinuosas, com estômatos anomocíticos, 
contendo células estomáticas volumosas e tricomas 
tectores estrelados. Por transparência, foi possível 
ver células parenquimáticas globosas, semelhantes 
à idioblastos oleíferos. Esse padrão anatômico, 
encontrado nesses fragmentos, difere muito dos 
caracteres encontrados na epiderme foliar de Z. 
joazeiro, onde a folha é glabrescente e onde se 
encontram grande quantidade de cristais 
prismáticos, principalmente nas nervuras, e drusas. 
Tal fato confirmou a contaminação sugerida pela 
cromatografia em camada delgada. 

Conclusões 

Os resultados das análises mostraram que as 
amostras contêm Z. joazeiro Mart.. Entretanto, a 
amostra 2, revelou conter fragmentos foliares de 
outra espécie. 

Agradecimentos 

Ao CNPq/IFRJ pelas bolsas de IC e o apoio 
financeiro. 
_______________ 
[1] KATO, E.T.M. Estudo farmacognóstico da droga e do extrato fluido da 
raspa-de-juá – Ziziphus joazeiro Martius. LECTA – USF, v. 14, n. 1, p. 
09-27, jan/jun. 1996. [2] BARBOSA. et al. Manual para Análise 
Fitoquímica e Cromatográfica de Extratos Vegetais. Centro de Ciências da 
Saúde – UFPA, Belém, 2001. [3] MATOS, F.J.A. Introdução à 
fitoquímica experimental. Fortaleza, Ed. UFC. 1997. 


