
 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

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

 
Perfil por espectrometria de massas de extratos de 

Ampelozizyphus amazonicus  
 

Simony C. Mendonça, Rosineide C. Simas, Fabiana de Souza Figueiredo, 

Danila de Sousa Silva,2 Suzana G. Leitão,2 Gilda G. Leitão1 

 
1Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais, Rio de 

Janeiro/RJ, Brasil 
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Farmácia, Rio de Janeiro/RJ, Brasil 

 

Ampelozizyphus amazonicus Ducke (AA) é uma planta medicinal da família Rhamnaceae 

amplamente utilizada na região amazônica para o tratamento e prevenção da malária. Das raízes 

e cascas é preparada uma bebida aquosa que possui sabor amargo e espuma abundante de nome 

popular cervejinha, cerveja-de-índio, saracura-mirá entre outros. A espuma abundante e a 

eficácia no tratamento preventivo da malária são atribuídas ao alto teor de saponinas presentes 

nesse extrato.1 Ao retirarem as cascas para o preparo da bebida, os quilombolas descartam 

totalmente o lenho. Assim, existe um potencial para o uso de outros órgãos vegetais dessa 

espécie e a necessidade de estudos que demonstrem a composição química dos seus extratos. O 

objetivo desse trabalho é estabelecer o perfil de extratos etanólicos e aquosos da casca e do lenho 

de AA para verificar se há alguma similaridade entre as composições químicas desses órgãos. A 

espécie foi coletada na região de Oriximiná-PA, e quatro extratos foram preparados, sendo eles: 

F1 (extrato aquoso das cascas), F2 (extrato aquoso do lenho), F3 (extrato etanólico das cascas) e 

F4 (extrato etanólico do lenho). Foi realizada uma análise preliminar dos extratos por infusão 

direta na concentração de ± 100 µl, diluídos em MeOH: H2O (9:1) com 0,1% de NH4OH como 

aditivo. Utilizou-se um espectrômetro de massas FT-ORBITRAP (Thermo Fisher Scientific, 

Waltham, Massachusetts, USA) de alta resolução (HR-MS) com ionização no modo negativo por 

eletrospray (ESI). Os resultados demonstram que as amostras de casca e lenho exibiram um 

perfil químico muito semelhante. Análises estatísticas preliminares em cima das massas obtidas, 

com base no diagrama de Venn,2 mostram que F1 e F2 possuem 702 substâncias em comum e F3 

e F4 possuem 706, o que nos dá um forte indício de similaridade química entre as partes vegetais 

analisadas. Estudos anteriores, com o extrato F3, mostram que compostos com m/z entre 700 e 

1200 tratam-se de saponinas triterpênicas di, tri ou tetra glicosiladas de núcleo damarano, que 

são responsáveis, em grande parte, pelas atividades terapêuticas da espécie.3 Estudos ainda estão 

sendo feitos com os componentes dos extratos e corroboram as observações qualitativas de 

composição química apresentadas. Os resultados são considerados promissores para 

proporcionar maior aproveitamento do material vegetal e conservação da espécie, uma vez que o 

lenho, na maioria dos usos populares, é totalmente desprezado.  
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