
 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

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

 

Investigação de folhas de Ziziphus joazeiro como fonte alternativa para 

obtenção de saponinas 
 

Alan M. Nascimento,1 Rosineide C. Simas,1 Thamirys S. Fonseca,1 Diego R. de Souza,1,3 

Eliana S. Tavares,2 Suzana G. Leitão1 

 
1Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Farmácia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

2Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, Departamento de Botânica, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil 
3Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, RJ, Brasil 

 

O juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart., Rhamnaceae) é uma das espécies endêmicas da caatinga, 

utilizado na medicina popular como expectorante, no tratamento de bronquites e de úlceras 

gástricas, bem como insumo para a fabricação de cosméticos, cuja atividade biológica está 

associada ao alto teor de saponinas nas cascas do caule.1 Porém, a extração predatória deste 

material vegetal compromete a sobrevivência da planta e diminui a disponibilidade da matéria-

prima.2 Este trabalho visa avaliar o teor de saponinas totais em folhas do juazeiro em 

comparação com a casca, bem como estabelecer parâmetros para o controle de qualidade da 

droga vegetal oriunda das folhas através de sua caracterização morfológica, anatômica e 

fitoquímica. Foram utilizadas folhas e cascas de Z. joazeiro, coletadas em oito acessos nos 

estados da Paraíba e do Piauí, as quais foram secas à temperatura ambiente e trituradas em 

moinho de facas. Foram feitas determinação do índice de espuma, quantificação das saponinas 

totais pelo método gravimétrico de Makkar, e o perfil fitoquímico por espectrometria de massas 

de alta resolução (HR-MS). Foram realizados também testes histoquímicos para a localização 

histológica de saponinas em folhas recém coletadas.3 Os testes histoquímicos em cortes 

transversais das folhas sugeriram a presença de saponinas em toda a lâmina foliar. Os valores 

médios de índice de espuma foram 791 para as cascas enquanto as folhas apresentaram 400. Os 

teores de saponinas totais obtidos por gravimetria com o método de Makkar estavam entre 30 e 

44 mg.g-, para folhas e cascas, respectivamente. Os primeiros resultados obtidos por HR-MS 

mostraram que existe mais de 50% de similaridade entre as saponinas totais presentes nas cascas 

e nas folhas do juazeiro, de forma qualitativa. Todos estes dados convergem para a presença de 

saponinas em comum às cascas e folhas de joazeiro, entretanto outros ensaios de HR-MS serão 

realizados a fim de otimizar a metodologia e identificar individualmente tais saponinas.  
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