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RESUMO 

 

Este trabalho descreve os resultados obtidos do estudo fitoquímico e biológico in 
vitro da espécie Ziziphus guaranitica Malme, pertencente à família Rhamnaceae. 
Esta espécie é um exemplo de planta típica dos sertões nordestinos e endêmica da 
Caatinga. É conhecida popularmente como “joá”, “joazeiro”, “juá-de-espinho”, 
“juazeiro” e o uso medicinal da espécie ocorre no tratamento de gastrites, gripes, 
contusões e ferimentos. O material vegetal da espécie foi coletado separadamente 
(cascas, folhas e talos) e após extração resultou no extrato etanólico bruto (Zg-
EtOH) de cada uma das partes coletadas. Os extratos etanólicos foram 
particionados através de cromatografia líquida a vácuo, obtendo-se as frações 
hexânica (Zg-Hex), clorofórmica (Zg-CHCl3), acetato de etila (Zg-AcOEt) e 
metanólica (Zg-MeOH). Realizou-se uma triagem fitoquímica com os extratos e 
frações, a qual revelou a presença de derivados antracênicos, lignanas, triterpenos, 
esteroides e flavonoides na maioria das amostras. Durante a partição das cascas do 
caule com acetato de etila foi observada a presença de um precipitado Zg-01 que foi 
identificado como ácido betulínico (ácido 3β-hidroxi-lup-20(29)-en-28-óico), esta 
substância trata-se  de um triterpeno de esqueleto lupano, comumente encontrado 
no gênero Ziziphus e isolado pela primeira vez na espécie Ziziphus guaranitica 
Malme. Um derivado do ácido betulínico foi obtido por meio de uma reação de 
acetilação com anidrido acético e piridina, que levou a um produto sólido branco 
denominado Zg-01Ac. A estrutura da substância isolada e a confirmação da reação 

foram determinadas através da análise dos espectros de RMN de 
1
H e 

13
C uni e 

bidimensionais e por comparação com dados da literatura. Na avaliação da atividade 
antioxidante, Zg-AcOEt das cascas do caule mostrou maior atividade antioxidante no 
método do DPPH (CE50 64,6 ± 1,11 µg/mL) e a Zg-CHCl3 das folhas apresentou 
melhor atividade no método de co-oxidação do β-caroteno (72,87% ± 4,70). Na 
determinação de fenóis totais, a fração que apresentou o maior teor de fenóis foi a 
Zg-EtOH das folhas (260,3 ± 8,19 mg EqAG/g), enquanto que na determinação de 
flavonoides totais, Zg-AcOEt dos talos apresentou o maior teor (38,17 ± 1,51 
mgEqC/g). Na avaliação da atividade antibacteriana in vitro, destacaram-se as 
amostras Zg-EtOH das folhas e dos talos contra as bactérias Serratia marcescens e 
Shigella flexneri, respectivamente. No que se refere a atividadade fotoprotetora 
somente as amostras, nas condições padronizadas, Zg-MeOH das folhas e Zg-
AcoEt dos talos e cascas podem ser consideradas promissoras quanto ao seu 
potencial fotoprotetor como um produto adequado para utilização em cosméticos. 
Desta forma, este estudo contribuiu para o conhecimento quimiotaxonômico do 
gênero Ziziphus e da família Rhamnaceae. 
 
 
Palavras-chave: joazeiro; ácido betulínico; Ziziphus. 
 

 



 

ABSTRACT 

 

This work describes the results obtained from the phytochemical and biological in 
vitro study of species Ziziphus guaranitica Malme, belonging to the Rhamnaceae 
family. This species is an example of typical plant of the northeastern backlands and 
endemic of the Caatinga. It is known popularly as “joá”, “joazeiro”, “juá-de-thorn”, 
“juazeiro” and the medical use of species occurs in the treatment of gastritis, colds, 
bruises and injuries. The plant material of the species was collected separately 
(barks, leaves and stems) and after extraction resulted in the ethanol (Zg-EtOH) 
extract of each party collected. The ethanol extracts was partitioned by vacuum liquid 
chromatography obtaining the fractions hexane (Zg-Hex), chloroform (Zg-CHCl3), 
ethyl acetate (Zg-AcOEt) and methanol (Zg-MeOH). We performed a phytochemical 
screening with all ethanol extracts and fractions, which showed the presence of 
anthracene derivatives, lignans, triterpenes, steroids and flavonoids in most samples. 
During the partition of stem bark with ethyl acetate and concentration of the sample 
was observed the presence of a precipitate Zg-01 that was identified as betulinic acid 
(3β-hydroxy-lup-20 (29) -en-28-oic acid), this substance it is a triterpene of lupane 
skeleton, commonly found in Ziziphus gender and first isolated in species Ziziphus 
guaranitica Malme. A derivative of betulinic acid was obtained by an acetylation 
reaction with acetic anhydride and pyridine, which led to a white solid called Zg-01Ac. 
The structure of the substance isolated and confirmation of reaction were 

determinate from the analysis of NMR spectra (
1
H, 

13
C, 1D, 2D) and compared with 

literature data. In the evaluation of the antioxidant activity, Zg-AcOEt the stem bark 
showed the highest antioxidant potency method of DPPH (IC50 64,6 ± 1,11 µg/mL) 
and Zg-CHCl3 of the leaves on co-oxidation of β-carotene method (72,87% ± 4,70). In 
the Determination of total phenols, the fraction that had the highest content of 
phenols was the Zg-EtOH the leaves (260,3 ± 8, 19 mg EqAG/g), while in the 
determination of total flavonoids, Zg-AcOEt the stalks showed the highest content 
(38,17 ± 1,51 mgEqC/g). In evaluation the antibacterial activity in vitro, stood out the 
Zg-EtOH of the leaves and stalks against the bacterium Serratia marcescens and 
Shigella flexneri, respectively. As regards the photoprotective activity only the 
samples in the standard conditions of MeOH Zg-Zg-EtOAc leaves and the stalks and 
hulls can be considered as promising regarding its potential as a sunscreen product 
suitable for use in cosmetics. Thus, this study contributes to the knowledge 
chemotaxonomic of the genus Ziziphus and Rhamnaceae family. 
 

 

 

Keywords: juazeiro; betulinic acid; Ziziphus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento sobre plantas medicinais sempre acompanhou a evolução do 

homem através dos tempos. Há milhares de anos, as plantas terapêuticas 

desempenharam um papel chave na cura de doenças, sendo então consideradas 

como fontes naturais de inúmeros compostos usados para manter a saúde humana 

(BASTOS, 2007). Basicamente, os recursos terapêuticos utilizados pelos nossos 

ancestrais concentravam-se nos recursos advindos da natureza. O uso de plantas 

na medicina foi muito difundido inicialmente pelos egípcios, indianos e chineses, 

sendo posteriormente praticado em outras regiões do mundo (BARBERATO FILHO, 

2006). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 80% dos habitantes do 

planeta buscam na medicina tradicional, os cuidados básicos de saúde (BRASIL, 

2006b). Se a população dos países mais pobres utiliza as plantas medicinais por 

tradição e ausência de alternativas econômicas viáveis, nos países mais 

desenvolvidos observa-se um maior uso de medicamentos à base de plantas, os 

fitoterápicos, influenciado pelos modismos de consumo de produtos naturais (VEIGA 

JR, 2008). Na fitoterapia a planta toda ou parte dela é utilizada de modo que seus 

constituintes ajam conjuntamente ao invés de um único princípio ativo isolado 

(FELFILI et al., 2004). 

O grande consumo de plantas medicinais ou de produtos fitoterápicos, se 

deve em parte, aos pacientes que querem se automedicar com a finalidade de curar 

suas doenças, com a ingênua visão de que o que é natural só faz bem para a saúde 

e com a noção equivocada de que os medicamentos fitoterápicos, são 

completamente inofensivos, sem reconhecer o real valor da medicina tradicional, 

que acaba sendo utilizada de maneira distorcida (BORELLI, 2006). 

É importante ressaltar que as pesquisas realizadas para avaliação do uso 

seguro de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil ainda são incipientes, assim 

como o controle da comercialização pelos órgãos oficiais em feiras livres, mercados 

públicos ou lojas de produtos naturais (VEIGA JR; MACIEL; PINTO, 2005). 

Diante do crescente interesse mundial por produtos derivados da 

biodiversidade, o Brasil é privilegiado, sendo detentor de grande diversidade 
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biológica, conta com inúmeras espécies vegetais com potencial medicinal (DUTRA, 

2009). A biodiversidade do Brasil é considerada uma fonte de substâncias 

biologicamente ativas e sua preservação é fundamental tanto pelo valor intrínseco 

dessa imensa riqueza biológica como pelo seu enorme potencial como fonte de 

novos fármacos, a qual vem despertando a cobiça de laboratórios de pesquisa das 

empresas farmacêuticas localizadas, em sua ampla maioria, ao norte do Equador 

(BARREIRO, 2009). 

Várias regiões brasileiras, principalmente os estados do Nordeste, que além 

da riqueza da vegetação, é uma das regiões com população de baixo poder 

aquisitivo, poderiam ser beneficiadas com o estudo de determinadas espécies 

vegetais, as quais poderiam resultar num medicamento a ser comercializado a baixo 

custo (CARMO, 2006). Dentre os biomas brasileiros, a Caatinga merece destaque, 

pois é a única grande região natural brasileira cujos limites estão inteiramente 

restritos ao território nacional, como mostra a Figura 1 (p.23). A Caatinga é um 

bioma heterogêneo composto por um mosaico de arbustos e áreas de floresta 

sazonalmente seca, ocorrendo principalmente sob condições semi-áridas. (LEAL et., 

2005).  

Figura 1: Área territorial onde predomina o bioma Caatinga. 
 

 

Fonte:http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/meio-ambiente/441099-

especialistas-defendem-rotacao-de-culturas-para-preservar-caatinga.html, acesso em: 18 de 

julho de 2015. 
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Além disso, esse bioma possui plantas endêmicas, sendo considerado uma 

importante fonte de recursos naturais (LEAL et al., 2005). Dentro dessa riqueza de 

espécies com potencial terapêutico estão as espécies da família Rhamnaceae, 

sendo assim este trabalho relata o estudo fitoquímico com determinação estrutural 

de substâncias isoladas e avaliação de atividades antioxidantes, fotoprotetora e 

antibacteriana in vitro da espécie Ziziphus guaranitica Malme (Rhamnaceae), uma 

espécie ainda pouco estudada, coletada em uma região de caatinga considerada de 

extrema importância biológica, por possuir espécimes exclusivas, uma vez que não 

foram encontrados trabalhos referenciados na literatura a respeito do estudo 

fitoquímico deste vegetal. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Contribuir para o estudo fitoquímico do gênero Ziziphus bem como da família 

Rhamnaceae. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Coletar e identificar taxonomicamente a espécie Z. guaranitica; 

  Preparar extratos etanólicos com as partes aéreas (folhas e talos) e as 

cascas do caule da espécie; 

 Particionar o extrato etanólico das partes da planta estudada; 

 Isolar os constituintes químicos através de métodos cromatográficos usuais;  

 Identificar e/ou elucidar constituintes químicos isolados através das técnicas 

de Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 1H e 13C (uni e bidimensionais); 

 Determinar o teor de fenóis e flavonoides totais nos extratos e frações 

obtidos; 

 Realizar ensaios de atividade antioxidante, antibacteriana e fotoprotetora in 

vitro dos extratos, frações e das substâncias isoladas. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 Considerações sobre a família Rhamnaceae 

 

A família Rhamnaceae compreende aproximadamente 50 gêneros e 900 

espécies de distribuição cosmopolita, incluindo desde árvores e arbustos até 

trepadeiras. (RICHARDSON et al., 2000), destacando os gêneros Rhamnus (150), 

Phylica (150), Ziziphus (100), Gouania (60) e Ceanothus (50) (JUDD et al., 1999).  

No Brasil, ocorrem naturalmente apenas 13 gêneros na flora nativa, os quais 

são Alvimiantha, Ampelozizyphus, Colletia, Colubrina, Condalia, Crumenaria, 

Discaria, Gouania, Reissekia, Rhamnidium, Rhamnus, Scutia, Ziziphus e 2 gêneros 

introduzidos, a Hovenia e a Sageretia (SOUZA; LORENZI, 2005; LIMA, 2010). É, 

portanto, considerada uma família pouco representada no Brasil, onde há cerca de 

50 espécies, que se desenvolvem em regiões de climas temperados e tropicais 

(BARROSO, 1984). 

O interesse econômico das Rhamnaceaes concentra-se nas espécies 

ornamentais e em algumas espécies que possuem frutos comestíveis. Este é o 

caso, por exemplo, do “juazeiro” ou “juá” (Ziziphus joazeiro), uma árvore típica das 

caatingas nordestinas, sendo uma das últimas a perder as folhas na época mais 

seca (SOUZA; LORENZI, 2008). 

As adaptações xeromórficas exibidas por alguns membros da família incluem 

a redução ou folhas ausentes, aglomeração de folhas, encurtamento dos eixos filial 

e presença de espinhos (RICHARDSON et al., 2000). 

De acordo com Lima (2000), a família Rhamnaceae possui plantas com os 

mais variados hábitos, desde ervas até árvores ou lianas, ocorrendo em florestas 

tropicais ou subtropicais de todo o mundo. Apesar da sua grande diversidade de 

hábitos, as espécies desta família são facilmente reconhecíveis por compartilharem 

alguns caracteres florais como as sépalas com nervura mediana proeminente na 

face adaxial, as pétalas convolutas, cuculadas ou conchiformes e os estames 

opostos às pétalas. 
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Estudos fitoquímicos de espécies da família Rhamnaceae demonstram a 

presença de diversas classes de substâncias químicas. De acordo com Missau 

(2003), as Rhamnaceas são ricas em alcaloides ciclopeptídicos. Também já foram 

encontrados saponinas (YU; WANG; HU, 2014), terpenoides (GUO et al., 2009a), 

flavonoides (LI et al., 2013), entre outras classes de metabólitos secundários. 

Quanto às atividades biológicas apresentadas pela família podemos citar 

como exemplo, para o gênero Ziziphus, relatos na literatura de efeitos que incluem 

atividade antiplasmódica e antimicobacteriana (PANSEETA et al., 2011), bem como 

propriedades anti-alérgicas e anti-inflamatórias (TALMALE; BHUJADE; PATIL, 2015) 

e ainda antidiabéticas e antilipidêmicas (EZEJA; ANAGA; ASUZU, 2014). 

Espécies desta família já foram estudadas quanto a sua atividade 

antioxidante, extratos das cascas de Rhamnus argelino alaternus L., por exemplo, 

são consideradas como uma boa fonte de compostos bioativos que possuem 

atividade antioxidante significativa, o que pode estar relacionado à presença de 

flavonoides (BOUSSAHEL et al., 2015).  

Silva e colaboradores (2011) realizaram testes de atividade antimicrobiana 

nas entrecascas e nas folhas de Ziziphus joazeiro Mart. verificando que o extrato 

com atividade mais expressiva foi o das cascas que inibiu 66,66% dos 

microrganismos testados. Deve ser ressaltado que 10 mg/mL desse extrato inibiu 

tanto bactérias Gram-positivas quanto Gram-negativas. 

 

 

3.2 Considerações sobre o gênero Ziziphus 

 

Pertencente à família Rhamnaceae, o gênero Ziziphus Mill. possui cerca de 

100 espécies, as espécies Ziziphus são exemplos de plantas multiuso com grande 

potencial etnofarmacológico em todo o mundo, sendo Z. joazeiro Mart., conhecida 

por “juazeiro”, “juá” ou “laranjeira-do-vaqueiro”, o representante mais notável do 

bioma Caatinga (LORENZI; MATOS, 2002). 

O gênero Ziziphus ou Zizyphus é composto de árvores de folhas caducas ou 

perenes ou arbustos, amplamente distribuídas em regiões tropicais e subtropicais do 

mundo e os frutos apresentam uma variabilidade em tamanho e 

qualidade. Atualmente, as mudas são utilizadas como porta-enxertos para cultivares 
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com alta qualidade dos frutos (SHEKAFANDEH; TAKHTI, 2013). As folhas são 

alternas, inteiras, com três veias basais proeminentes, e 2-7 cm (0,79-2,8 pol) de 

comprimento; algumas espécies são caducifólias. As flores são pequenas, 

imperceptíveis, de cor verde-amarelada. O fruto é uma drupa comestível, amarelo-

marrom, vermelho ou preto, globosa ou oblongo, 1-5 cm (0,39-2,0) longo, muitas 

vezes, muito doce e açucarado (PALEJKAR et al., 2012). 

Geralmente são espécies de árvores espinhosas e pequenas, sendo a mais 

conhecida a Zizyphus ziziphus (Jujuba), e outras espécies, como Ziziphus spina-

christi do sudoeste da Ásia, Ziziphus lotus da região do Mediterrâneo e Ziziphus 

mauritiana, encontrada na África Ocidental e na Índia. Na America do Sul, são 

encontradas várias espécies, entre elas Ziziphus joazeiro Mart.  Sendo estas 

espécies plantas arbóreas, de folhas inteiras, em disposição alternada; flores 

pequenas branco-amareladas, dispostas em inflorescência (JOLY, 1983).  

Quanto à produção de metabólitos secundários, compostos químicos 

presentes nas drogas vegetais são responsáveis por seus efeitos terapêuticos, 

estudos fitoquímicos sobre diferentes espécies do gênero Ziziphus levou ao 

isolamento e caracterização de alcaloides ciclopeptídicos, flavonoides, esteróis, 

taninos, saponinas e triterpenoides (IKRAM; OGIHARA; YAMASAKI, 1981). 

Na medicina popular, várias espécies se destacam devido às suas aplicações, 

como a espécie Ziziphus jujuba, uma planta nativa da China e muito comum na 

China e Coréia do Sul (ZHAO et al., 2006). Tem sido comumente usada com fins 

medicinais como analéptica, paliativa e béquica (YAN; GAO, 2002). O fruto da 

“jujuba” é saboroso e muito utilizado pelo seu valor nutricional. Sementes de 

Ziziphus jujuba var. spinosa contém o jujubosideo A, substância que possui a 

propriedade de inibir a hiperatividade hipocampal, o que justifica esta planta ser 

considerada um remédio natural chinês com efeito sedativo-hipnótico (SHOU et al., 

2002).  

O jujubosideo é uma saponina que possui forte atividade hemolítica (SPARG; 

LIGHT; VAN STADEN, 2004). Este composto é comum no que se refere a esse 

gênero, Wu e colaboradores (2013) também já isolaram de Ziziphus jujuba var. 

spinosa o jujubosideo A (1), jujubosideo B (2) e o jujubosideo C (3), cujas estruturas 

são mostradas na Figura 2 (p. 31). 
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Figura 2: Estruturas do jujubosideo A (1), jujubosideo B (2) e jujubosideo C (3). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: WU et al., 2013. 
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Na América do Sul, são encontradas as mais variadas espécies do gênero 

Ziziphus, entre elas Ziziphus joazeiro Mart que cresce em áreas de caatinga do 

Brasil e é largamente distribuída em todo o Nordeste brasileiro e em zonas 

ecológicas, sendo mais abundante no sertão, na caatinga e no agreste (SILVA; 

MATOS, 1998). Esta espécie, conhecida popularmente como juazeiro ou juá, 

apresenta grande potencial econômico e importância para a região semiárida, sendo 

utilizada localmente para produção de lenha e carvão, arborização de ruas e jardins, 

além de possuir frutos comestíveis, os quais são explorados de forma extrativista 

(MENDES, 1996).  

O amplo emprego dessa planta está centrado nas práticas caseiras da 

medicina, no tratamento de gripes, contusões e ferimentos; odontologia e cosmética 

aplicadas pelo povo com base numa longa tradição (LORENZI; MATOS, 2002). 

Em relação à composição química, uma sucinta revisão sistemática revelou 

algumas classes de metabólitos secundários já identificados em plantas do genêro 

Ziziphus que resultaram principalmente no isolamento de alcaloides cíclicos, 

alcaloides ciclo-peptídicos, flavonoides, triterpenoides e saponinas, como mostra o 

Quadro 1 (p. 33). 
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Quadro 1: Algumas classes de metabólitos secundários já identificados em espécies 

do gênero Ziziphus. 
  

Espécie Parte da planta Classe de 

metabólito 

secundário 

Referência 

Ziziphus joazeiro Cascas da raiz Alcaloide 

ciclopeptídicos 

Flavonoide 

PANDEY; 

SHWETA, 2012 

Ziziphus joazeiro  Cascas do caule Triterpenoide SCHÜHLY et al., 

1999 

Ziziphus joazeiro  Cascas Terpenos 

Alcaloides 

KATO; 

ALVARENGA, 

1997 

Ziziphus jujuba Frutos Saponinas 

 Taninos 

 Terpenoides 

Flavonoides 

SHAD et aI., 

2014 

Ziziphus jujuba Sementes Saponinas  YU; WANG; HU, 

2014 

Ziziphus jujuba Frutos 

 

Triterpenos  ZHANG; ZHOU; 

XIE, 2013 

Ziziphus jujuba Sementes Alcaloides 

Saponinas 

Flavonoides 

Triterpenos 

ABD-ALRAHMAN 

 et al., 2013 

Ziziphus jujuba  Frutos 

 

Flavonoides LI et al., 2013 

Ziziphus jujuba Frutos e 

sementes 

Flavonoides CHOI et al., 2011 

Ziziphus jujuba Frutos Triterpenos  

Sesquiterpenos 

GUO et al., 

2009b 
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Espécie Parte da planta Classe de 

metabólito 

secundário 

Referência 

Ziziphus jujuba Cascas do caule Alcaloide 

ciclopeptídico 

TRIPATHI et al., 

2001 

Ziziphus jujuba Cascas do caule Alcaloide 

 

TSCHESCHE et 

al., 1976 

Ziziphus jujuba 

var. spinosa 

Sementes Saponinas XU et al., 2014 

 

Ziziphus jujuba 

var. spinosa 

Sementes Flavonoide LI et al., 2014 

Ziziphus jujuba 

var. spinosa 

 Fruto Triterpenoides 

 Esteróis 

Flavonoides  

Cerebrosídeos 

WU et al., 2014 

Ziziphus jujuba 

Mill. var. spinosa. 

Sementes Flavonoides C - 

glicosídeos 

Triterpenos 

ácidos  

 Ácidos graxos 

insaturados 

YANG et al., 

2013 

Ziziphus jujuba 

var. spinosa 

Sementes Saponinas  

Triterpernos 

WU et al., 2013 

Ziziphus jujuba 

var. spinosa 

Sementes Flavonol 

raminosídeo 

WANG et al., 

2005 

Ziziphus 

oxyphylla 

Raízes Alcaloides AHMAD; 

AHMAD; JAHAN, 

2014 

Ziziphus 

oxyphylla 

Cascas Alcaloides 

ciclopeptídicos  

 

INAYAT-

URRAHMAN et 

al., 2007 

Ziziphus lotus Folhas  

Frutos 

Flavonoides  

Taninos 

GHAZGHAZI et 

al., 2014 
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Espécie Parte da planta Classe de 

metabólito 

secundário 

Referência 

Ziziphus lotus Folhas Saponinas MACIUK et al., 

2004 

Ziziphus spina 

christi 

Folhas Alcaloides 

Glicosídeos 

Flavonoides 

Saponinas 

Taninos  

Antraquinonas 

JAFARIAN; 

ZOLFAGHARI; 

SHIRANI, 2014 

Ziziphus xylopyra Cascas Alcaloides com 

anel 

ciclopeptídico 

 

PANDEY et al., 

2012 

Ziziphus xylopyra Cascas Alcaloides com 

anel 

ciclopeptídico 

 

SINGH et al., 

2008 

Ziziphus incurva Partes aéreas Flavonol 

triglicosídico 

Saponinas 

DEVKOTA; 

WATANABE; 

YAHARA, 2013 

Ziziphus apetala Raízes Alcaloides 

ciclopeptídicos 

HAN et al., 2011 

 

 

No que se refere aos compostos químicos, uma pesquisa relata o isolamento 

de flavonoides e alcaloides ciclopeptídicos a partir das cascas de Z. joazeiro 

(PANDEY; SHWETA, 2012).  Outra relata que foram isolados das sementes de 

Ziziphus mauritiana, entre outros compostos, um aldeído betulínico, o ácido 

betulínico, beta-sitosterol, daucosterol, ácido esteárico e ácido palmitoleico (GUO et 

al., 2014a). O quadro 2 (p. 36) mostra alguns compostos químicos já isolados de 

espécies do gênero Ziziphus. 
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Quadro 2: Exemplos de alguns compostos químicos encontrados no gênero 
Ziziphus. 

 

Espécie Composto químico Referência 

 

 

 

 

 

Ácido Betulínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKASH; PRAKASH, 

2012 

 

 

 

 

 

Ácido ursólico 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

SCHÜHLY et al., 1999  
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Espécie Composto químico Referência 

 

 

 

 

Pseudolarosideo B 

 

 

 

 

 

 

 

WANG et al., 2005  

 

 

 

 

 

Lupeol 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATO; ALVARENGA, 

1997 

 

 

 

 

 

Jujubosideo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YU; WANG; HU, 2014 
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Espécie Composto químico Referência 

 

 

 

 

Epicatequina 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOI et al., 2011 

 

 

 

 

 

Saponarina 

 

 

 

 

 

 

 

CHOI et al., 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spinosina 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOI et al., 2011 
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Espécie Composto químico Referência 

 

 

 

 

 

Vitexina 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOI et al., 2011 

 

 

 

 

 

 

Rutina 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUO et al., 2009b 

 

 

 

 

 

Scutianina-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIPATHI et al., 2001 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=35563442900&amp;eid=2-s2.0-0034956438
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Espécie Composto químico Referência 

 

 

 

 

 

Oxifilina B 

 

 

 

 

 

 

 

KALEEM et al., 2013 

 

 

 

 

Ácido 

Cecropiácico 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUO et al., 2011 

 

 

3.3 Considerações sobre a espécie Ziziphus guaranitica Malme  

 

A espécie Ziziphus guaranitica Malme (Figura 3, p. 41) pertencente à família 

Rhamnaceae, é um exemplo de planta que vem sendo muito utilizada na medicina 

popular, sendo uma árvore brasileira típica dos sertões nordestinos e endêmica da 

Caatinga. É conhecida popularmente como “juá”, “joazeiro”, “juá-de-espinho”, 

“juazeiro” e considerada por muitos pesquisadores como sinônimo botânico de 

Ziziphus joazeiro Mart.  
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O uso medicinal da espécie ocorre no tratamento de gastrites, gripes, 

contusões e ferimentos (LIMA, 2000), na fabricação de cosméticos, xampus 

anticaspa e creme dental (LORENZI; MATOS, 2002).  

 

Figura 3: Foto da espécie botânica Ziziphus guaranitica Malme. 
 

 

Fonte: A autora. 

 

 

3.4 Considerações sobre metabolismo secundário 

 

O metabolismo é definido como o conjunto total das transformações das 

moléculas orgânicas que ocorre nas células vivas, catalisadas por enzimas, tendo 

como função suprir o organismo de energia, renovando suas moléculas e assim 

garantindo a continuidade do estado organizado (MARZZOCO; TORRES, 2007).  

A síntese de compostos como aminoácidos, açúcares, ácidos graxos e 

nucleotídeos, que são essenciais para a sobrevivência dos vegetais, faz parte do 

metabolismo primário. Já os compostos sintetizados por outras vias, que aparentam 
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não ter relação direta com a sobrevivência do vegetal, fazem parte do metabolismo 

secundário (SIMÕES et al., 2003; GOBBO-NETO; LOPES, 2007).  

Muitos produtos do metabolismo secundário têm sido associados às funções 

ecológicas importantes nos vegetais relacionadas à defesa contra vários herbívoros 

e microorganismos patogênicos, bem como atrativos para animais polinizadores e 

dispersores de sementes e aleloquímicos (TAIZ; ZEIGER, 2006). 

Os metabólitos secundários são específicos das espécies e participam das 

interações intra e intercelular do próprio organismo ou com células de outros 

organismos, atuam em processos de polinização pela produção de substâncias que 

atraem os agentes vivos deste processo ou contribuem para a resistência dos 

organismos pela defesa contra pestes e outras doenças e estabelecendo a 

competência para a guerra química dos ajustes necessários à convivência e 

sobrevivência ambiental (BRAZ-FILHO, 2010). Possuem também ação protetora em 

relação a mudanças de temperatura, conteúdo de água, níveis de luz, exposição aos 

raios ultravioleta (UV) e deficiência de nutrientes minerais (JAKIEMIU, 2008). 

A exploração dos recursos vegetais pode levar à identificação de metabólitos 

secundários valiosos que podem servir como fármacos ou conduzir ao 

desenvolvimento de novas substâncias terapêuticas (GOBBO-NETO; LOPES, 

2007). 

Existem fatores que podem influenciar o conteúdo de metabólitos secundários 

(Figura 4, p. 43) dentre estes, a época em que uma droga é coletada é um dos 

fatores de maior importância, visto que a quantidade e, às vezes, até mesmo a 

natureza dos constituintes ativos não é constante durante o ano. Mas também há 

outros fatores importantes tais como as condições de coleta, estabilização e 

estocagem que podem ter grande influência na qualidade e, consequentemente no 

valor terapêutico de preparados fitoterápicos, a temperatura, a radiação ultravioleta e 

a adição de nutrientes (GOBBO-NETO; LOPES, 2007). 
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Figura 4: Principais fatores que podem influenciar o conteúdo de metabólitos 

secundários em plantas. 
 

 

 

 

       

 

      Fonte: GOBBO-NETO; LOPES, 2007. 

 

 

3.5 Considerações sobre terpenoides 

 

Os metabólitos secundários dividem-se em três grandes grupos: terpenos, 

compostos fenólicos e alcaloides. Os diferentes compostos terpênicos, que 

constituem uma grande variedade de substâncias vegetais, compreendem uma 
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classe de metabólitos secundários com uma grande variedade estrutural (RAVEN; 

EVERT; EICHHORN, 2001), sendo o termo terpenoides empregado para designar 

todas as substâncias cuja origem biossintética deriva da união de unidades de 

isopreno, ver Figura 5 (p. 44). Nessa classe, existem mais de 40 mil estruturas 

diferentes, com vários compostos que servem como importantes agentes 

farmacêuticos (ROBERTS, 2007).   

 

Figura 5: Estrutura química da unidade isoprênica (2-metilbut-1,3-dieno). 

 

 

 

Fonte: SIMÕES, 2010. 

 

Dessa forma, um terpenóide pode ser dividido em unidades de isopreno, onde os 

compostos que contem múltiplos deste grupo se agrupam como mostra a Tabela 1 

(p.44). 

 

Tabela 1: Classificação dos terpenos segundo o número de unidades isoprênicas. 

 

Fonte: SANTOS, 2010. 

 

As unidades de isopreno originam-se a partir do ácido mevalônico (SIMÕES, 

et al, 2004).  O mevalonato é então convertido em isopentenil-pirofosfato (IPP), a 

unidade básica na formação dos terpenos. A polimerização do mevalonato vai 

originar moléculas de cadeias carbonadas crescentes de cinco em cinco átomos de 

carbono (C5). A molécula de IPP e seu isômero dimetilalil-pirofosfato (DMAPP) 

formam o trans-geranil-pirofosfato, a partir do qual se formam os demais terpenos, 
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por meio de enzimas conhecidas como preniltransferases. Os principais terpenos 

formados são: os monoterpenos (C10) que são formados a partir do acoplamento de 

duas unidades de isopreno e os sesquiterpenos (C15) que são formados a partir da 

montagem de três unidades de isopreno. Os terpenos que contém oxigênio são 

chamados de terpenóides (BAKKALI et al., 2008; SIMÕES, 2004). 

Como mostra a Figura 6 (p. 46) a combinação de uma molécula de IPP e uma 

de DMAPP produz o pirofosfato de geranila (GPP), que é o precursor dos 

monoterpenos. A adição de uma molécula de IPP ao GPP produz o pirofosfato de 

farnesila (FPP) que constitui o precursor dos sesquiterpenos. A adição de uma 

molécula de IPP ao FPP produz o pirofosfato de geranilgeranila (GGPP), que forma 

os diterpenos, a combinação de duas moléculas de FPP produz o esqualeno que 

forma os triterpenos (ROBERTS, 2007; DEWICK, 2002).  

Os terpenos constituem uma ampla classe de produtos naturais, possuem 

muitas funções no reino vegetal e na saúde humana. Esta classe de substâncias 

defende muitas espécies de plantas, animais e micro-organismos contra predadores, 

patógenos e competidores, e estão envolvidas na transmissão de mensagens sobre 

a presença de alimento e organismos nocivos (SILVA; DUARTE; VIEIRA FILHO, 

2014). 

Alguns monoterpenoides naturais têm sido empregados nas indústrias de 

perfumes e fragrâncias, produção de especiarias, culinária, indústria de alimentos e 

condimentos (JAKIEMIU, 2008). Os sesquiterpenos, em geral, apresentam funções 

protetoras contra fungos e bactérias, enquanto muitos diterpenoides dão origem aos 

hormônios de crescimento vegetal (VERPOOTE; ALFERMANN, 2000). Os 

triterpenoides e seus derivados, os esteroides, apresentam função protetora contra 

herbívoros; alguns são antimitóticos e outros atuam na germinação das sementes e 

na inibição do crescimento da raiz (DE LA ROSA; ALVAREZ-PARRILLA; 

GONZALEZ-AGUILAR, 2010). 
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Figura 6: Resumo da biossíntese dos terpenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: MACÊDO, 2015. 
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3.6 Considerações sobre a atividade antioxidante 

  

Os radicais livres vêm sendo considerados nos últimos anos como grandes 

causadores de várias doenças como câncer, doenças cardiovasculares, catarata, 

declínio do sistema imune, disfunções cerebrais e diabetes mellitus tipo I (SOUSA et 

al., 2007).  

Nestes radicais, o elétron desemparelhado encontra-se no átomo de oxigênio 

ou nitrogênio, sendo, portanto, estes radicais classificados como espécies reativas 

do oxigênio (ERO) ou espécies reativas do nitrogênio (ERN) (BARREIROS; DAVID; 

DAVID, 2006). 

A produção de radicais livres é controlada nos seres vivos por diversos 

compostos antioxidantes, os quais podem ter origem endógena (por ex., superóxido 

dismutase), ou serem provenientes da dieta alimentar e outras fontes. Destas 

últimas destacam-se tocoferóis (vitamina E), ácido ascórbico (vitamina C), polifenóis, 

selênio e carotenoides (SOUSA et al., 2007).  Os antioxidantes são capazes de 

estabilizar ou desativar os radicais livres antes que ataquem os alvos biológicos nas 

células (ATOUI at al., 2005; BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006). 

Outro interesse ligado aos antioxidantes é a sua aplicação na indústria, para a 

produção de cosméticos, fármacos e alimentos, prevenindo a decomposição 

oxidativa desses pela ação da luz, temperatura e umidade (FAURÉ et al., 1990). 

Antioxidantes são substâncias que retardam a velocidade da oxidação, 

através de um ou mais mecanismos, tais como inibição de radicais livres e 

complexação de metais (PIETTA, 2000). Eles podem ser sintéticos ou naturais e, 

para serem utilizados em alimentos, devem ser seguros para a saúde. Alguns dos 

antioxidantes sintéticos mais importantes são hidroxianisol de butila (BHA) e o 

hidroxitolueno de butila (BHT) e entre os naturais destacam-se ácido ascórbico, 

vitamina E e β-caroteno (RICE-EVANS; MILLER; PAGANGA, 1996). 

Os antioxidantes sintéticos são comumente usados na indústria de alimentos. 

A estrutura fenólica desses compostos (Figura 7, p. 48) permite a doação de um 

próton a um radical livre regenerando assim a molécula do acilglicerol e 

interrompendo o mecanismo de oxidação por radicais livres. Dessa maneira, os 
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derivados fenólicos transformam-se em radicais livres. Porém, estes radicais podem 

se estabilizar sem promover ou propagar reações de oxidação.  

 

Figura 7: Estrutura fenólica dos antioxidantes sintéticos BHA e BHT. 
 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

BHA                                                                   BHT 

 

 

No entanto, em função dos possíveis problemas provocados pelo consumo de 

antioxidantes sintéticos, as pesquisas têm-se voltado no sentido de encontrar 

produtos naturais com atividade antioxidante, que permitam a substituição dos 

produtos sintéticos ou a associação entre eles (SOUSA et al., 2007).  

 Diversas técnicas têm sido utilizadas para determinar a atividade 

antioxidante in vitro, de forma a permitir uma rápida seleção de substâncias e/ou 

misturas potencialmente interessantes, na prevenção de doenças crônico-degene-

rativas. Estes são normalmente aplicados para avaliação da atividade antioxidante 

de amostras de plantas (ALAM; BRISTI; RAFIQUZZAMAN, 2013). Na maioria destes 

casos ensaios in vitro de amostras de plantas mostrou potente atividade 

antioxidante. Isto é provavelmente devido à sua capacidade inata para sintetizar 

antioxidantes não enzimáticos, tais como o ácido ascórbico e glutationa, bem como 

metabólitos secundários, tais como compostos fenólicos (KASOTE et al., 2015). 
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3.7 Considerações sobre a atividade antibacteriana 

 

As propriedades antimicrobianas de substâncias presentes em extratos e 

óleos essenciais produzidos pelas plantas como uma consequência do metabolismo 

secundário, também são reconhecidas empiricamente há séculos e foram 

comprovadas cientificamente apenas recentemente. Uma vez que as plantas 

medicinais produzem uma variedade de substâncias com propriedades 

antibacterianas, é esperado que programas de triagem possam descobrir compostos 

candidatos para o desenvolvimento de novos antibióticos (JANSEN; SCHEFFER; 

BAERHEIM, 1987). 

Atualmente, há cada vez mais casos de infecções devido a evolução de 

novos agentes patogênicos e a sua resistência frente aos antibióticos existentes, por 

exemplo, a tuberculose é resistente a múltiplos fármacos, entre eles à isoniazida e 

rifampicina (LEIMANE et al., 2005). 

Linhas de pesquisas têm sido desenvolvidas com êxito por diversos 

pesquisadores, baseadas nas propriedades antinfecciosas e anti-inflamatórias de 

muitas plantas de utilização consagrada pela medicina popular e poderão contribuir 

inovadoramente na terapêutica antimicrobiana (YAMAMOTO; OGAWA, 2002; 

HOLETZ et al., 2002; ZACCHINO et al., 2003). Os produtos naturais são 

responsáveis direta ou indiretamente, por cerca de 40 % de todos os fármacos 

disponíveis na terapêutica moderna e, se considerarmos os usados como 

antibióticos e antitumorais, esta porcentagem pode chegar a aproximadamente 70 % 

(PHILLIPSON, 2001; YUNES; CALIXTO, 2001). 

A atividade antibacteriana de extratos vegetais é avaliada através da 

determinação de uma pequena quantidade da substância necessária para inibir o 

crescimento do microrganismo-teste; esse valor é conhecido como Concentração 

Inibitória Mínima (CIM). 

A pesquisa de novos agentes antimicrobianos se faz necessária devido ao 

surgimento de microrganismos resistentes e de infecções oportunistas fatais, 

associadas a AIDS, quimioterapia antineoplásica e transplantes (PENNA et al., 

2001). 
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Os compostos isolados de plantas são substâncias cuja estrutura química, 

com raras exceções, apresentam grandes diferenças estruturais em relação aos 

antibióticos derivados de microrganismos. Estes agentes antibacterianos isolados de 

plantas superiores podem agir como reguladores do metabolismo intermediário, 

ativando ou bloqueando reações enzimáticas, afetando diretamente uma síntese 

enzimática seja em nível nuclear ou ribossomal, ou mesmo alterando estruturas de 

membranas (SINGH; SHUKLA, 1984). 

De acordo com Formolo (2009) a atividade antimicrobiana tem sido atribuída 

a pequenos terpenóides e compostos fenólicos como timol, carvona, carvacrol, 

mentol e muroleno, que também na forma pura exibem atividade antibacteriana ou 

antifúngica. 

 

 

 

3.8 Considerações sobre a atividade fotoprotetora 

 

Nas últimas décadas o meio ambiente tem se manifestado de forma bastante 

clara quanto às agressões causadas pelo homem. Como existe uma tendência 

global de redução dos níveis do ozônio atmosférico, que funciona como um filtro 

para a radiação ultravioleta (UV), o interesse por este estudo tem despertado a 

atenção da comunidade científica quanto à possibilidade de haver um aumento na 

intensidade de radiação UV na superfície terrestre (KIRCHHOFF et al., 2000; 

TAVARES et al., 2003). 

É inegável que este século será marcado pela força dos movimentos 

ecológicos e por terapias que irão refletir de maneira significativa na obtenção de 

novos compostos com propriedades terapêuticas. Dentro desse contexto, a 

utilização de extratos naturais com atividade farmacológica e cosmética comprovada 

está sendo amplamente estudada, acompanhando a tendência mundial de sua 

valorização em associação ao marketing que direciona o uso desses produtos com 

um posicionamento ecologicamente correto (BABY et al., 2005). 
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Filtros solares são substâncias capazes de absorver, refletir ou refratar a 

radiação ultravioleta e assim proteger a pele da exposição direta da luz solar 

(GIOKAS et al., 2005). 

A aplicação de matérias-primas de origem vegetal em cosméticos é uma das 

tendências promissoras do mercado consumidor que busca cada vez mais produtos 

que aproveitem os benefícios que a natureza proporciona, com qualidade científica, 

comprovando sua segurança e eficácia, além do comprometimento com o 

desenvolvimento sustentável (FERRARI et al., 2007; FRANQUILINO, 2006; IHA et 

al., 2008). 

Desta forma, vários extratos e óleos de plantas têm sido utilizados em 

produtos cosméticos como filtros solares, devido à ação fotoprotetora (VIOLANTE et 

al., 2009). 

 A exposição às radiações UV (ultravioleta) é responsável por alterações 

cutâneas relacionadas ao envelhecimento precoce, sendo que a maioria destas é 

resultante da ação da redução das espécies reativas de oxigênio (EROs) que são 

extremamente danosas aos tecidos. Uma vez que desencadeiam redução brusca da 

quantidade dos antioxidantes endógenos, atacam lipídeos de membranas celulares, 

proteínas, carboidratos e ácidos nucléicos, causando oxidação e alteração dessas 

moléculas. Esses danos são considerados pontos chave nos processos de 

envelhecimento (DAL`BELO, 2008; VELASCO et al., 2008).  

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (BRASIL, ANVISA, 

2002), o fator de proteção solar (FPS) é definido como sendo a dose mínima 

eritematosa na pele protegida dividida pela dose mínima eritematosa na pele não 

protegida e pode variar de acordo com os fototipos de pele (Figura 8, p. 52). 

Estudos recentes apontam as espécies reativas de oxigênio (EROs) formadas 

na pele, devido a exposição excessiva à radiação ultravioleta solar, como as “vilãs” 

de alguns efeitos cutâneos (JAIN; JAIN, 2010; DAMIANI et al., 2006). A resposta 

aguda resume-se a inflamação (vermelhidão, sensibilidade ao toque, edema) e 

bronzeamento. A exposição crônica conduz ao fotoenvelhecimento e a 

fotocarcinogênese (GEORGETTI et al., 2006). 
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Figura 8: Fototipos de pele com relação as consequências da exposição solar. 

 

 
 

Fonte: TOVO, 2015. 

 

Existem substâncias sintéticas, como a benzofenona-2 (BZF-2), utilizadas 

como filtros solares que foram retiradas do mercado por serem comprovadamente 

tóxicas e exercerem perigo real à saúde de seus usuários. Portanto, a busca por 

novas substâncias que sejam eficazes e seguras é imprescindível para a qualidade 

e credibilidade destes produtos (BRASIL-ANVISA, 2002). 

Extratos vegetais com propriedades antioxidantes tem despertado grande 

interesse na área de fitocosméticos. Visto que, extratos vegetais fornecem um 

complexo de substâncias funcionais à pele que podem neutralizar a ação dos 

radicais livres restabelecendo a homeostasia da pele e conferindo vantagens 

eudérmicas, o que somente um derivado natural é capaz de proporcionar ao 

indivíduo (PROSERPIO, 1976). 

Os raios ultravioletas (UV) emitidos pelo sol são os responsáveis pela maioria 

das mudanças fotocutâneas provocadas na pele. Os raios UVA (entre 320 e 400 nm) 

são os mais longos do espectro de ação UV. Os danos causados à pele por essa 
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radiação são devido à sua interação com o oxigênio, que formam os radicais livres, 

os quais podem causar lesões actínicas (KHURY; SOUSA, 2010).  

As radiações UVB (entre 290 e 320 nm), embora de menor comprimento de 

onda que a UVA e com menor poder de penetração na pele, sendo intensamente 

absorvidas pela epiderme, são as mais energéticas. Devido à sua alta energia, são 

as responsáveis pelos danos agudos e crônicos à pele, tais como manchas, 

queimaduras (vermelhidão e até bolhas), descamação e câncer de pele (ARAUJO; 

SOUZA, 2008). A radiação UVB é mais intensa entre 10 e 16 horas, sendo 

aconselhável evitar exposição solar durante este período (TOFETTI; OLIVEIRA, 

2006). 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1. Coleta do material botânico 

 

As folhas, talos e cascas de Ziziphus guaranitica Malme foram coletadas em 

março de 2014 na cidade de Caboclo, município de Afrânio-PE. A exsicata desta 

espécie (Figura 9, p. 55) encontra-se depositada no Herbário Vale do São Francisco 

(HVASF) na Universidade Federal do Vale do São Francisco sob o registro n º 

13953.  

Figura 9: Foto da exsicata de Ziziphus guaranitica Malme n º 13953. 
 

 

Fonte:  A autora. 
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4.2. Processamento do material vegetal 

 

As partes da planta coletadas foram pesadas ainda frescas resultando em 

864,6 g de folhas, 1071,5 g de talos e 173,8 g de cascas do caule, que 

permaneceram em estufa de ar circulante a temperatura de 40 ºC por 72 horas para 

retirada de umidade. Após a secagem o material foi pulverizado em moinho, 

obtendo-se um material vegetal seco e pulverizado das folhas (357,5 g), talos (461,7 

g) e cascas do caule (107,8 g). O material botânico foi devidamente acondicionado 

em um sistema de extração utilizando um recipiente de aço inoxidável e submetido à 

maceração exaustiva com etanol 95 %, a fim de extrair os metabólitos secundários 

presentes no material vegetal. Foram realizadas cerca de 15 extrações para folhas, 

7 extrações para talos e 6 para cascas, num intervalo de 72 horas entre cada 

extração até o completo esgotamento da droga. A solução extrativa alcoólica passou 

por um processo de destilação do solvente em evaporador rotativo à pressão 

reduzida a uma temperatura média de 50 °C, como mostra o esquema do 

Fluxograma 1 (p. 56). 

 

Fluxograma 1: Esquema do processamento do material vegetal e preparação do 
extrato etanólico bruto de Z. guaranitica. 

Fonte: A autora. 



SOUSA, I. Estudo Fitoquímico e Biológico in vitro da espécie Ziziphus guaranitica Malme 
(Rhamnaceae) | 58 

 

 
 

 Partição do extrato etanólico de Ziziphus guaranitica 

 

Para ensaios químicos, biológicos e para a avaliação fitoquímica preliminar foi 

reservada 18,5 g do EtOH das folhas, 11,3 g do EtOH dos talos e 2,5 g do EtOH das 

cascas do caule. E cerca de 36,9 g do EtOH das folhas, 26,5 g do EtOH dos talos e 

5,5 g do EtOH das cascas do caule foi particionado em coluna cromatográfica a 

vácuo (Figura 10, p. 57) com solventes em gradiente crescente de polaridade 

(hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol) e as respectivas frações foram 

submetidas à determinação de fenóis e flavonoides totais, à avaliação antioxidante 

com as metodologias de seqüestro do radical DPPH e inibição da co-oxidação do -

caroteno, à atividade antibacteriana e fotoprotetora. O estudo foi continuado para 

obtenção de constituintes químicos isolados, como mostra o Fluxograma 2 (p. 58). 

Durante a partição das cascas do caule, ao utilizar o evaporador rotativo para 

recuperação do solvente acetato de etila e concentração da amostra foi observada a 

presença de um precipitado amorfo de coloração branca e solúvel em piridina. Após 

análise em CCDA a amostra foi separada e identificada como substância 1 (Zg-01) e 

posteriormente foi submetida para análise em RMN 1H e 13C.  

 

Figura 10: Cromatografia a vácuo do extrato etanólico de Z. guaranitica. 

Fonte: A autora. 
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Fluxograma 2: Obtenção e fracionamento do extrato etanólico de Ziziphus 
guaranitica. 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

   

  

Fonte: A autora. 
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4.3. Triagem fitoquímica preliminar dos extratos e frações 

 

A pesquisa fitoquímica tem por objetivos conhecer os constituintes químicos 

das espécies vegetais ou avaliar sua presença nos mesmos. Quando não se dispõe 

de estudos químicos sobre a espécie de interesse, a análise fitoquímica pode 

identificar os grupos de metabólitos secundários relevantes (SIMÕES, 2001). A 

figura 11 (p. 59) mostra como foi realizada a triagem fitoquímica preliminar dos 

extratos e das frações, no qual foi avaliada por meio de um método que consiste na 

aplicação das amostras sobre uma placa de cromatografia em camada delgada 

analítica com auxílio de um capilar e a eluição da mesma foi realizada em sistemas 

de solventes específicos para cada classe de metabólitos secundários investigados. 

As classes dos constituintes químicos que foram investigados, bem como os 

sistemas de solvente e reveladores utilizados estão mostrados na Tabela 2 (p. 61). 

Figura 11: Triagem fitoquímica preliminar dos extratos e das frações. 

 

Fonte: A autora. 
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Para verificar a presença ou ausência de saponinas nas frações foi utilizado o 

teste qualitativo de espuma (Figura 12, p. 60), no qual colocou-se aproximadamente 

5 mg da fração em um tubo de ensaio, adicionando em seguida 5 mL de água 

destilada, esse material foi levado à fervura por 2 minutos, resfriado e agitado 

energicamente por 15 segundos. A formação de forte espuma persistente por mais 

de 15 minutos indica resultado positivo para esse tipo de metabólito secundário. As 

amostras testadas foram as frações EtOH, AcOEt, CHCl3 e MeOH das folhas, talos e 

cascas do caule. 

 

Figura 12: Teste qualitativo de espuma para verificar presença de saponina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora.
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Tabela 2: Sistemas de eluição e reveladores utilizados para caracterizar os 
principais metabólitos secundários da espécie Ziziphus guaranitica. 

Classe química Sistema eluente Revelador 

Alcaloides 

 

Tolueno:acetato de etila:dietilamina  

(70:20:10) 

 

Dragendorff 

Cumarinas 

 

Tolueno:éter etílico  

(1:1, saturado com ácido acético 10%) 

 

KOH etanólico 

10% 

Derivados 

antracênicos 

 

Acetato de etila:metanol:água 

 (100:13,5:10) 

 

KOH etanólico 

10% 

Flavonoides e 

taninos 

 

Acetato de etila:ácido fórmico:ácido acético 

glacial:água  

(100:11:11:26) 

 

NEU 

Mono e diterpenos 

 

Tolueno:acetato de etila  

(93:7) 

 

Vanilina sulfúrica 

Naftoquinonas 

 

Tolueno:ácido fórmico  

(99:1) 

 

 

KOH etanólico 

10% 

Triterpenos e 

esteroides 

 

Tolueno:clorofórmio:etanol  

 (40:40:10) 

 

Lieberman-

Burchard 

 

Fonte: WAGNER; BLADT, 1996. 
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4.4 Métodos colorimétricos para a quantificação de substâncias 

 

4.4.1 Fenois totais 

 

A determinação espectrofotométrica dos compostos fenólicos foi realizada de 

acordo com metodologia descrita por Slinkard; Singleton (1977), utilizando-se o 

reagente de Folin-Ciocalteu com adaptações dos volumes (ALMEIDA et al., 2011). 

Como pode-se observar na Figura 13 (p. 62), o reagente consiste na mistura dos 

ácidos fosfomolibídico e fosfotunguístico, no qual o molibdênio e o tungstênio 

encontram-se no estado de oxidação +6 porém, em presença de certos agentes 

redutores, como os compostos fenólicos, formam-se os chamados molibdênio azul e 

tungstênio azul, nos quais a média do estado de oxidação dos metais está entre 5 e 

6 e cuja coloração permite a determinação da concentração das substâncias 

redutoras, que não necessariamente precisam ter natureza fenólica (SOUSA et al., 

2007). 

 

Figura 13: Reação utilizando Reagente de Folin-Ciocalteu na determinação de 

compostos fenólicos. 
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Para esse teste foram preparadas soluções do extrato, das fases e do padrão 

nas concentrações de 50 mg/L, 100 mg/L, 150 mg/L, 250 mg/L, 500 mg/L e 1000 

mg/L, utilizando o etanol como solvente. Alíquotas de 40 μL de cada amostra 

(extrato, fases e padrão) foram adicionadas a 3,16 mL de água destilada e 200 μL 

de reagente de Folin-Ciocalteu. A mistura foi agitada e deixada em repouso durante 

6 minutos, antes da adição de 600 μL de solução de carbonato de sódio (Na2CO3 a 

20 %). O branco foi preparado utilizando o procedimento descrito anteriormente, 

mas ao invés de utilizar 3,16 mL de água usou-se 3,2 mL. As soluções foram 

deixadas a 20 °C durante 2 horas e a absorbância de cada solução foi determinada 

em espectrofotometro UV-VIS (Quimis) a 765 nm contra o branco. A absorção 

versus a concentração de cada amostra foi plotada em gráfico e o teor de fenóis 

totais foi expresso como miligramas de equivalentes de ácido gálico por grama de 

amostra (mg EqAG/g) através da curva de calibração com ácido gálico. A faixa da 

curva de calibração foi 50-1000 mg/L. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata. 

 

 

4.4.2 Flavonoides totais 

 

A determinação de flavonoides foi feita de acordo com metodologia descrita por 

ZHISHEN; MENGCHENG; JIANMING (1999). A técnica baseia-se na medida da 

absorbância, a 510 nm, do complexo formado entre o flavonoide e o Alumínio do 

reagente de cor, formando compostos de coloração amarelada (Figura 14, p. 63), 

sendo utilizada a (+) - Catequina como padrão. 

 

Figura 14: Complexo formado entre o flavonoide e o alumínio. 
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Inicialmente, preparou-se soluções do padrão, extratos e frações nas 

seguintes concentrações: 50, 100, 150, 250, 500 e 1000 mg/L. Em seguida 300 μL 

da solução dos extratos, frações e do padrão foi adicionada a 1,5 mL de água 

destilada. Posteriormente, foram adicionados 90 μL de uma solução de NaNO2. 

Após 6 minutos de reação, 180 μL de uma solução de AlCl3.H2O 10% foram 

adicionados à mistura. Após 5 minutos de reação, 600 μL de uma solução de NaOH 

1M foram adicionados à mistura anterior. Finalmente, completou-se o volume com 

330 μL de água destilada e o sistema foi homogeneizado por completo.  

A absorbância foi mensurada contra o branco em 510 nm, em 

espectrofotômetro. O branco utilizado continha todos os reagentes e, no lugar da 

amostra adicionou-se 300 μL de água destilada. Para a construção da curva de 

calibração foram usadas soluções de catequina nas concentrações definidas de 50, 

100, 150, 250, 500 e 1000 mg/L, em metanol e submetidas às mesmas condições 

dos extratos e fases descritos anteriormente. Os resultados foram expressos como 

equivalentes de catequina (ECAT) por grama de amostra. As análises foram 

efetuadas em espectrofotômetro UV-VIS Quimis. 

 

 

4.5 Avaliação da atividade antioxidante 

 

4.5.1 Teste do sequestro do radical livre 2,2-difenil-1- picril-hidrazila (DPPH) 

 

A avaliação da capacidade em sequestrar o radical livre DPPH foi feita de 

acordo com metodologia descrita por Mensor et al. (2001), com adaptações. O 

DPPH (2,2-difenil-1- picril-hidrazila) é um radical livre estável que aceita um elétron 

ou um radical de hidrogênio para tornar-se uma molécula diamagnética estável e, 

desta forma, é reduzido na presença de um antioxidante (NEVES; ALENCAR; 

CARPES, 2009).  

Em cubetas confeccionadas em vidro, 2,5 mL das amostras, nas 

concentrações de 1, 3, 9, 27, 81 e 243 μg/mL, foram postos para reagir com 1 mL de 

solução etanólica de DPPH (50 µg/mL) durante 30 min, ao abrigo da luz. A medida 

da absorbância foi realizada no comprimento de onda de 518 nm em 

espectrofotômetro UV-Vis Quimis.  
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A percentagem de atividade antioxidante (AA) foi calculada de acordo com a 

equação abaixo: 

 

 

 

 

Onde: 

 

A controle = indica a absorbância do controle negativo (1,0 mL DPPH + 2,5 mL 

EtOH). 

 

A amostra = indica a absorbância para a amostra.  

 

O branco foi preparado substituindo-se o DPPH por etanol na mistura 

reacional. O controle negativo foi preparado a partir da adição de 1 mL de DPPH em 

2,5 mL de etanol. Todas as análises foram feitas em triplicata e os valores de CE50, 

definido como a concentração de antioxidante requerida para sequestrar 50% dos 

radicais DPPH, foram calculados a partir de regressão não linear no software 

Graphpad Prism, versão 4.0. Como controle positivo foram utilizadas as soluções 

padrões ácido ascórbico, BHA e BHT. 

O radical DPPH possui coloração púrpura e, por ação de um antioxidante ou 

uma espécie radicalar, é reduzido formando a difenil-picril-hidrazina, de coloração 

amarela, com consequente desaparecimento da absorção, podendo a mesma ser 

monitorada pelo decréscimo da absorbância (Figura 15, p. 66). A partir dos 

resultados obtidos determinou-se a porcentagem de atividade antioxidante ou 

sequestradora de radicais livres (NASCIMENTO et al., 2011). 
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Figura 15: Radical DPPH reduzido a difenil-picril-hidrazina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Teste da inibição da co-oxidação do -caroteno 

 

A capacidade dos extratos e frações em prevenir a oxidação do β-caroteno foi 

baseada na perda da coloração amarela do β-caroteno, devido à sua reação com os 

radicais formados pela oxidação do ácido linoleico através da aeração do meio 

(SANTANA et al., 2012). 

Uma solução estoque da mistura β-caroteno/ácido linoleico, cuja estruturas 

estão representadas na Figura 16 (p. 67), foi preparada da seguinte forma: 2 mL de 

β-caroteno em 10 mL clorofórmio (0,2 mg/mL), 40 mg de ácido linoleico e 400 mg de 

Tween 40 foram adicionados em um balão de 250 mL. O clorofórmio foi 

completamente destilado em evaporador rotatório à pressão reduzida e a uma 

temperatura média de 40 ºC. Em seguida, foram adicionados 100 mL de água 

destilada, procedendo-se de uma agitação vigorosa por 2 minutos. 
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Figura 16: Estruturas do -caroteno e do ácido linoleico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em seguida uma alíquota de 3 mL da solução resultante foi dispensada em 

uma cubeta de vidro e 120 µL das amostras em análise (1 mg/mL) foram 

adicionados, sendo a absorbância medida imediatamente (espectrofotômetro UV-Vis 

Quimis, t = 0 h) a 470 nm. Em seguida, a emulsão foi incubada a 50 ºC durante 2 

horas, quando foi realizada nova medida de absorbância (t = 2 h) a 470 nm.  

O branco foi preparado com 5 mL da solução oxidante e 0,2 mL de EtOH 99,5 

% e tratado da mesma maneira que as amostras. O branco do aparelho foi o próprio 

etanol.  

A atividade antioxidante (AA) foi calculada de acordo com a equação abaixo: 

 

 

 

Onde:  

A0 = absorbância inicial da amostra e padrões 

At = absorbância final da amostra e padrões 

A0
0 = absorbância inicial do branco 

At 
0 = absorbância final do branco 

 

No cálculo da AA foi avaliado o efeito da amostra em análise em relação ao 

branco. Neste experimento, quercetina e pirogalol foram usados como padrões. 
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4.6 Avaliação da atividade fotoprotetora 

 

A atividade fotoprotetora foi avaliada através do método espectrofotométrico 

(VIOLANTE et al., 2009) para determinação do comprimento de onda máximo e da 

absorbância máxima, sendo em seguida calculado o fator de proteção solar (FPS). 

As amostras Zg-EtOH, Zg-Hex, Zg-CHCl3, Zg-AcOEt e Zg-MeOH das folhas, 

talos e cascas e as amostras Zg-01 e Zg-01Ac foram diluídos em etanol absoluto 

PA, obtendo-se concentrações de 5, 25, 50 e 100 mg/L, sendo realizada a varredura 

em espectrofotômetro entre os comprimentos de 260 a 400 nm com intervalos de 5 

nm, utilizando cubetas de quartzo de 1 cm de caminho óptico. Para o branco utilizou 

o etanol absoluto. O experimento foi realizado em triplicata. Os valores de 

absorbância foram plotados em gráficos e observados os picos máximos de 

absorção nas regiões do ultravioleta A e B. 

O FPS in vitro foi calculado considerando os intervalos de λ determinados por 

MANSUR et al., 1986, conforme equação abaixo: 

 

 

 

 

 

Em que, EE (λ) é o efeito eritemogênico da radiação de comprimento de onda 

(nm); I (λ) é a intensidade da radiação solar no comprimento de onda (λ) nm; Abs (λ) 

é a leitura espectrofotométrica da absorbância da solução no comprimento de onda 

(nm) e CF é o fator de correção igual a 10 (MANSUR, 1986).  

Os valores de EE (λ) e I (λ) utilizados para o cálculo do FPS foram os 

mesmos usados da literatura. Aplicou-se o fator de diluição (Fd) para correção de 

equivalência dos FPS dos extratos com os valores de referência.  

Os valores de EE (λ) x I são constantes e estão representados na Tabela 3 (p. 

69). 
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Tabela 3: Valores previamente determinados para o cálculo do FPS. 
 

Comprimento de onda (nm) 
 

EE x I (Constantes) 
 

                       290 
 

                       0.0150 
 

                       295  
 

0.0817 

                       300 
 

                       0.2874 
 

                       305  
 

0.3278 

                       310  
 

0.1864 

                       315  
 

0.0839 

                       320 
 

                       0.0180 
 

                      Total  
 

1.0000 

 

Fonte: SAYRE et al., 1979. 

 

 

4.7 Avaliação da atividade antibacteriana 

 

As amostras Zg-EtOH, Zg-Hex, Zg-CHCl3, Zg-AcOEt e Zg-MeOH das folhas, 

talos e cascas de Z. guaranitica e também a amostra Zg-01 foram submetidas à 

atividade antibacteriana (Figura 17, p.70). 

Para avaliação da atividade antibacteriana, as cepas bacterianas de 

referência utilizados neste estudo foram obtidas do Instituto Nacional de Controle de 

Qualidade em Saúde (INCQS/FIOCRUZ-BRASIL). Os microrganismos usados foram 

os seguintes: Bacillus cereus (ATCC 11778), Enterococcus faecalis (ATCC 19433), 

Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883), Salmonella enterica (ATCC 10708), Serratia 

marcescens (ATCC 13880), Shigella flexneri (ATCC 12022) e Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923) e Escherichia coli (25922). A avaliação da atividade 

antibacteriana foi determinada através de dois métodos: Concentração Inibitória 

Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Mínima (CBM). 
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Figura 17: Avaliação da atividade antibacteriana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora. 

  

O efeito antibacteriano foi avaliado pelo método de microdiluição conforme 

recomendado pelo Comitê Nacional para Padrões de Laboratórios Clínicos. 

Inicialmente, uma solução de estoque de 25 mg/mL de extrato e frações foi 

preparado utilizando uma solução aquosa de DMSO a 20% (v/v). Foi transferido 200 
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μL desta diluição para a microplaca contendo 200 μL de caldo de Muller-Hinton. Em 

seguida, foram realizadas diluições em série, resultando em concentrações de 

12500, 6250, 3120, 1560, 780, 390 e 190 μg/mL.  

O inóculo contendo 5 x 105 UFC mL-1 (na escala de 0,5 de McFarland) foi 

adicionado a cada poço. Foram reservados poços em microplaca para o controle de 

esterilidade do caldo, o crescimento bacteriano e a ação antimicrobiana de 

referência (Gentamicina). Para a Gentamicina foi usada uma concentração inicial de 

1,6 mg/mL, que foi diluída para concentrações de 0,8, 0,4, 0,2, 0,1, 0,05, 0,025, 

0,0125 μg/mL. As microplacas foram incubadas em condições de aerobiose por 18-

24 horas, a 37 °C, quando 10 μL de 2,3,5-trifenil-tetrazólio 2% (CTT) foram 

adicionados a cada poço para detectar a mudança de cor do CTT (incolor) para o 

vermelho, refletindo o metabolismo bacteriano ativo. A CIM foi definida como a 

concentração mais baixa do que os extratos visivelmente inibiram o crescimento 

bacteriano. 

Para determinar a CBM, alíquotas de 10 μL foram retiradas de cada um dos 

poços do ensaio anterior contendo os extratos e transferidas para placas de Petri 

contendo ágar Muller-Hinton. As placas foram incubadas durante 24 horas a 37 °C. 

O surgimento de colônia de bactéria para uma dada concentração indica que essa 

não foi capaz de matar 99,9% ou mais do inóculo bacteriano utilizado. Os ensaios 

foram realizados em triplicata. 

 

 

4.8 Reação de Acetilação de Zg-01  

 

Em um balão de 250 mL foram dissolvidos em piridina 15,2 mg de Zg-01. Á 

mistura foram adicionados 2 mL de anidrido acético que permaneceu sob agitação 

durante 45 minutos. O acompanhamento do curso da reação foi feito através de 

CCDA. Ao final da reação, adicionou-se 10 mL de água destilada e extraiu-se a fase 

orgânica com clorofórmio. A fração clorofórmica foi acidificada com ácido clorídrico 

concentrado para neutralizar o excesso de piridina. Em seguida adicionou-se 

novamente água destilada e o material acetilado foi extraído com clorofórmio e 

posteriormente seco com sulfato de sódio anidro, concentrado sob pressão reduzida, 

obtendo-se um sólido cristalino branco denominado Zg-01Ac (Zg-01 Acetilado). 
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4.9 Métodos de análise 

 

4.9.1 Métodos cromatográficos 

 

Para cromatografia de adsorção em coluna (CC) foi utilizada sílica gel 60 (70- 

230 mesh, ASTM) de partículas com dimensões entre 0,063-0,200 mm (MERCK). 

Como suporte foram utilizadas colunas de vidro cilíndricas cujas dimensões variaram 

dependendo da quantidade de amostra a ser cromatografada. As frações foram 

monitoradas por Cromatografia em Camada Delgada Analítica (CCDA) da Silicycle 

TLC – Aluminum F254, sendo as placas posteriormente eluídas com solventes 

isolados ou misturas binárias, em gradiente crescente de polaridade. Os solventes 

utilizados nesse processo foram hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol. As 

amostras foram consideradas puras quando observou-se uma única mancha na 

placa de CCDA. A revelação das substâncias deu-se pela exposição das placas à 

lâmpada de irradiação ultravioleta nos comprimentos de onda 254 e 365 nm e pela 

utilização de um revelador químico como a vanilina sulfúrica. 

Através desse método foram isoladas duas substâncias a partir da fração 

clorofórmica das folhas (ZgF-CHCl3), porém as elucidações desses compostos não 

foram descritas como resultado deste trabalho uma vez que os espectros das 

amostras não chegaram em tempo hábil para a escrita da dissertação. 

 

4.9.2 Métodos espectrofotométricos 

 

Para os métodos espectrofotométricos utilizou-se o espectrofotômetro Nova 

1600 UV de monofeixe, operando em uma faixa de trabalho entre 190 e 1000 nm. A 

espectrofotometria ou também conhecida como colorimetria é uma técnica na qual é 

possível determinar a concentração de uma amostra a partir de sua coloração, visto 

que a intensidade da cor é proporcional à quantidade da substância sobre a qual 

agiu o reativo (ARAÚJO, 2013). 
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4.9.3 Métodos espectrométricos  

 

Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear 

 

Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear de Hidrogênio (RMN de 1H) 

e Ressonância Magnética Nuclear de Carbono-13 (RMN de 13C), uni e 

bidimensionais foram realizadas pelo CENAUREMN na Universidade Federal do 

Ceará utilizando o espectrômetro Bruker modelo Avance DPX-300, operando na 

frequência do Hidrogênio a 500 MHz e na frequência do Carbono-13 a 125 MHz. As 

amostras para análise foram preparadas dissolvendo-se uma pequena quantidade 

das amostras no solvente deuterado Piridina. O deslocamento químico (δ) foi 

referenciado para RMN de 1H pelos picos característicos dos hidrogênios 

pertencente à fração não deuterada deste solvente em relação ao TMS: singletos 

em 8,74; 7,58 e 7,22 ppm. E no espectro de RMN de 13C pelos sinais em 150,35; 

135,91 e 123,87 ppm. 

As multiplicidades dos sinais de RMN de 1H foram indicadas segundo as 

convenções: s (simpleto), d (dupleto), dd (duplo dupleto), t (tripleto), q (quarteto), m 

(multipleto). 

 

4.9.4 Ponto de fusão 

 

O ponto de fusão foi determinado em um aparelho para ponto de fusão 

(QUIMIS, modelo Q340S23), com temperatura variando entre 0 e 310 ºC. A análise 

foi realizada em triplicata e o resultado expresso demonstra a média obtida entre as 

leituras.  

 

 

4.10 Análise estatística  

 

As análises foram realizadas em triplicata, e os resultados foram tratados no 

programa GraphPad Prism® versão 5.0 e expressos como média ± desvio padrão 

(DP). Valores foram considerados significativamente diferentes quando p <0,05.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Fracionamento do extrato etanólico da espécie Ziziphus guaranitica 

 

As quantidades de cada fração obtida no fracionamento do extrato etanólico 

das folhas, talos e cascas do caule da espécie estudada estão descritas nos 

fluxogramas 3, 4 e 5 (p. 75 e 76). No qual foram realizados triagem fitoquímica, 

testes de quantificação de fenóis e flavonoides totais, avaliação das atividades 

antioxidante, antibacteriana e fotoprotetora com as frações cujo rendimento permitiu 

análise. 

 

Fluxograma 3: Obtenção e fracionamento do extrato etanólico das folhas de 

Ziziphus guaranitica. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Solução extrativa  

 

Material vegetal (Folhas) seco e 

pulverizado (357,5 g) 

Maceração exaustiva com Etanol 

 CHCl3 ZgF- CHCl3) 

(0,67 g) 

 

AcOEt (ZgF- AcOEt) 

(3,10 g) 

 

MeOH (ZgF- MeOH) 

(23,20 g) 

 

Fracionamento através de cromatografia à 

vácuo  

 

Concentração em rotavapor 

 
EtOH (ZgF-EtOH) (36,95 g) 

 

Hex (ZgF-Hex) 

(1,00 g) 
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Fluxograma 4: Obtenção e fracionamento do extrato etanólico dos talos de Ziziphus 

guaranitica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 5: Obtenção e fracionamento do extrato etanólico das cascas do caule 

de Ziziphus guaranitica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solução extrativa  

 

Material vegetal (Talos) seco e 

pulverizado (461,7 g) 

Maceração exaustiva com Etanol 

Concentração em rotavapor 

 

EtOH (ZgT-EtOH) (26,5 g) 

 
Fracionamento através de cromatografia 

à vácuo 

 

Hex (ZgT-Hex) 

(0,04 g) 

 

CHCl3 ZgT- CHCl3) 

(0,33 g) 

 

AcOEt (ZgT- AcOEt) 

(2,15 g) 

 

MeOH (ZgT- MeOH) 

(10,38 g) 

 

Solução extrativa  

 

Material vegetal (Cascas) seco e 

pulverizado (107,8 g) 

Maceração exaustiva com Etanol 

Concentração em rotavapor 

 

EtOH (ZgC-EtOH) (5,5 g) 

 
Fracionamento através de cromatografia 

à vácuo  

 

MeOH (ZgC- MeOH) 

(4,51 g) 

 

AcOEt (ZgC- AcOEt) 

(0,32 g) 

 

CHCl3 (ZgC- CHCl3) 

(0,34 g) 

 

Hex (ZgC-Hex) 

(0,01 g) 
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Para as frações que apresentaram rendimento suficiente para análise, foram 

realizados a triagem fitoquímica e os testes de fenóis totais, flavonoides totais, 

atividade antioxidante, atividade antibacteriana e atividade fotoprotetora. As 

pequenas quantidades nas frações menos polares indicam que os metabólitos 

presentes em Z. guaranitica são bastante polares. Já o constituinte químico isolado 

e purificado das cascas do caule de Z. guaranitica foi avaliado quanto as suas 

atividades antibacteriana e fotoprotetora.  

 

 

5.2. Perfil fitoquímico preliminar dos extratos e frações 

 

A triagem fitoquímica é considerada um estudo preliminar sobre a química de 

uma planta, ou seja, ela procura rastrear os principais grupos de substâncias que 

compõem um extrato vegetal. É um exame rápido e superficial através de reagentes 

de coloração ou precipitação que irão revelar a presença ou não de metabólitos 

secundários (tais como, alcaloides, taninos, saponinas, antraquinonas, flavonoides, 

entre outros), em um extrato vegetal (BESSA et al., 2013).  

Nos resultados obtidos a partir da triagem fitoquímica foi possível observar 

total ausência de taninos condensados em todas as partes estudadas da planta e a 

presença de derivados antracênicos, com exceção da fração hexânica dos talos, em 

todas as frações e extratos testados. 

Entre os metabólitos investigados, também foram identificados em todas as 

amostras das folhas e cascas do caule de Z. guaranitica e também nas frações 

etanólica, clorofórmica e acetato dos talos a presença de lignanas. Já a classe de 

triterpenos e esteroides foi positiva para todas as frações, com exceção para o 

extrato e as frações MeOH dos talos e cascas. As frações ainda apresentaram 

resultados positivos para flavonoides, com exceção das frações hexânicas (Zg-Hex) 

nas três partes estudadas da planta. Estes resultados corroboram com os estudos 

de Silva e Amorim (2009) que detectou a presença de lignanas, terpenoides e 

flavonoides em folhas e cascas de Z. joazeiro coletadas em região de clima 

semiárido. Um resumo dos resultados obtidos na análise fitoquímica dos extratos e 

frações das partes da espécie Z. guaranitica é mostrado nas tabelas 4, 5 e 6 (p.78 e 

79). 
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Tabela 4. Identificação das principais classes de constituintes do extrato etanólico e 

frações (Zg-Hex, Zg-CHCl3, Zg-AcOEt e Zg-MeOH) das folhas. 
 

Classe química ZgF-EtOH ZgF-Hex ZgF-CHCl3 ZgF-AcOEt ZgF-MeOH 

Alcaloides - - ++ ++ - 

Cumarinas + - + ++ - 

Derivados 

antracênicos 
+ + ++ ++ ++ 

Flavonoides + - + + - 

Lignanas + + + + ++ 

Mono, sesqui e 

diterpenos 
- + +++ + ++ 

Taninos 

condensados 
- - - - - 

Naftoquinonas - - + - - 

Triterpenos e 

esteroides 
+ + ++ + + 

Saponinas - - - - + 

(-): ausência do constituinte, (+) presença do constituinte, (++): presença moderada do constituinte, 

(+++): presença elevada do constituinte. 

 

Tabela 5. Identificação das principais classes de constituintes do extrato etanólico e 
fracões (Zg-Hex, Zg-CHCl3, Zg-AcOEt e Zg-MeOH) dos talos. 

 

Classe química ZgT-EtOH ZgT-Hex ZgT-CHCl3 ZgT-AcOEt ZgT-MeOH 

Alcaloides - - + +++ - 

Cumarinas - + + + - 

Derivados 

antracênicos 
+ - +++ ++ + 

Flavonoides + - + ++ ++ 

Lignanas + - + + - 

Mono, sesqui e 

diterpenos 
+ ++ ++ + - 
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Classe química ZgT-EtOH ZgT-Hex ZgT-CHCl3 ZgT-AcOEt ZgT-MeOH 

Taninos 

condensados 
- - - - - 

Naftoquinonas - - + + - 

Triterpenos e 

esteroides 
- + + + - 

Saponinas - - - - - 

(-): ausência do constituinte, (+) presença do constituinte, (++): presença moderada do constituinte, 

(+++): presença elevada do constituinte. 

 

Tabela 6. Identificação das principais classes de constituintes do extrato etanólico e 

frações (Zg-Hex, Zg-CHCl3, Zg-AcOEt e Zg-MeOH) das cascas do caule. 
 

Classe química ZgC-EtOH ZgC-Hex ZgC-CHCl3 ZgC-AcOEt ZgC-MeOH 

Alcaloides + + ++ ++ + 

Cumarinas + - + + + 

Derivados 

antracênicos 
++ + ++ +++ + 

Flavonóides - - + + + 

Lignanas ++ + + + ++ 

Mono, sesqui e 

diterpenos 
- ++ ++ ++ - 

Taninos 

condensados 
- - - - - 

Naftoquinonas - - - - - 

Triterpenos e 

esteroides 
- ++ ++ + - 

Saponinas - + + + - 

(-): ausência do constituinte, (+) presença do constituinte, (++): presença moderada do constituinte, 

(+++): presença elevada do constituinte. 
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Para o teste qualitativo de espuma na identificação de saponinas houve a 

formação de forte espuma persistente por mais de 15 minutos (Figura 18, p. 80), o 

que indica resultado positivo, no extrato e frações MeOH para as três partes da 

planta estudadas. SCHÜHLY e colaboradores (2000) inclusive já isolaram do extrato 

metanólico da entrecasca de Z. joazeiro duas saponinas que foram chamadas de 

joazeirosideo A e B. 

A denominação “saponina” é derivada de sapo, originado do latim que 

significa sabão, devido à formação de espuma quando extratos contendo saponinas 

são agitados com água (OLESZEK, 2000). A espuma é devido esse tipo de 

metabólito secundário apresentar propriedades emulsivas. As soluções aquosas são 

coloidais e a formação de espuma é devido à tensão superficial diminuída das 

soluções (MATOS, 2009). Esse fato justifica sua utilização pela população como 

agente de higienização bucal, em substituição aos produtos comerciais, assim folhas 

e fragmentos de casca do caule são mastigados ou friccionados contra os dentes, o 

que produz a espuma característica (MELO, 2010).  

 

Figura 19: Teste qualitativo de espuma na identificação de saponinas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 
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5.3. Caracterização estrutural das substâncias Zg-01 e Zg-01Ac 

 

5.3.1 Caracterização estrutural da substância Zg-01 

 

A substância Zg-01 (320 mg) apresentou-se como um precipitado amorfo com 

coloração branca e mostrou-se insolúvel na maioria dos solventes orgânicos, sendo 

solúvel apenas em piridina. A partir dos dados obtidos de RMN 1H e 13C 

unidimensionais e em comparação com dados da literatura e a determinação do 

ponto de fusão foi possível identificar a substância como ácido betulínico (Figura 19, 

p. 81). 

 

Figura 19: Estrutura do Ácido Betulínico. 
 

 

 

Fonte: Autora 

 

O espectro de RMN 13C (Figura 20 e 21, p. 84 e 85), (C5D5N,125 MHz) 

revelou a presença de 30 sinais majoritários que foram considerados da substância 

(Tabela 7, p. 90), sugerindo assim um triterpeno.  
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O espectro de RMN 13C apresentou sinais importantes que permitiram a 

identificação da substância, que foram comparadas com dados já descritos na 

literatura (PRAKASH; PRAKASH, 2012).  

Os sinais apresentaram deslocamento químico em δ 151,67 e 110,32 ppm 

que são característicos de carbonos olefínicos correspondentes a uma ligação dupla 

terminal atribuídos respectivamente a C-20 e C-29. Ainda neste espectro foi possível 

destacar o sinal com deslocamento químico em δ 78,1 ppm atribuído ao carbono 

metínico carbinólico (C-3) e o sinal em δ 178,9 ppm referente a um carbono 

carbonílico de ácido, o que levou a caracterizar Zg-01 como um triterpeno 

pentacíclico de esqueleto da série lupano. 

A comparação entre os espectros de RMN 13C e RMN 13C-DEPT 135º (Figura 

22, p. 86) permitiu diferenciar os carbonos metílicos, metilênicos e metínicos e os 

não hidrogenados. Dos sinais identificados como da substância, sete são de 

carbonos não hidrogenados (δC 37,95; 39,88; 41,48; 43,21; 56,98; 151,67; 179,20 

ppm), outros seis foram atribuídos a carbonos metínicos (δC 38,97; 48,12; 50,12; 

51,32; 56,29; 78,48 ppm), onze foram referentes a carbonos metilênicos (δC 19,15; 

21,57; 26,47; 28,67; 30,64; 31,57; 33,24; 35,20; 37,88; 39,66; 110,32 ppm) e seis de 

carbonos metílicos (δC 15,28; 16,71; 16,75; 16,79; 19,85; 29,03 ppm), mostrando a 

presença da maioria dos sinais na região de alta blindagem, característica para 

compostos terpênicos. 

O espectro de RMN de 1H de Zg-01 (Figura 23 e 24, p. 87 e 88) confirma a 

presença de um grupo metileno terminal, devido a presença das absorções em δ 

4,78 (1H, s) e δ 4,96 ppm (1H, s) compatíveis com os hidrogênios olefínicos de H-

29. Foi possível destacar também em δH 3,47 ppm (J = 7,5 Hz, 1H) um tripleto 

indicativo da presença de um hidrogênio carbinólico na posição 3, também 

característico de triterpenos. O mesmo espectro ainda registra a presença de seis 

grupos metilas através das absorções em δ 0,84; 1,02; 1,07; 1,09; 1,24; 1,8 ppm.  

A comparação do ponto de fusão obtido (278-282 ºC) da substância com 

dados da literatura (SILVA et al., 2010) permitiram concluir a identificação de Zg-01 

como ácido betulínico. 

O ácido betulínico (ácido 3β-hidroxi-lup-20(29)-en-28-óico) é um triterpeno 

pentacíclico do tipo lupano bastante encontrado em diversas espécies utilizadas na 

medicina popular. Suas fontes tradicionais são espécies europeias do gênero Betula, 
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que produzem seu álcool percursor, a betulina, com um grupamento ácido 

carboxílico na posição C-28 (FRIGUETTO et al., 2005). Pode ser encontrado nos 

gêneros Ziziphus spp., Amenone spp., Lycopodium spp., Syzygium spp., Betula 

spp., Triphyllum spp., Ancistrocladus spp., Eucalyptus spp., Diospyros spp., Paeonia 

spp. e Tetracera spp. (PEREIRA, 2013). 

 Nos últimos anos, têm sido descritas na literatura diversas propriedades 

biológicas, bem como de seus derivados, incluindo propriedades antiinflamatória, 

antibacteriana, antimalárica, tripanocida, analgésica, anti-HIV e antitumoral 

(FUJIOKA et al., 1994; BRINGMANN et al., 1997; CICHEWICZ; KOUZI, 2004; 

YOGEESWARI; SRIRAM, 2005; NYASSE et al., 2009). 

FUJIOKA et al. (1994) e EVERS et al. (1996) associaram este composto a 

ação anti-HIV, sendo um potente inibidor da replicação viral. Uma característica 

muito importante que tem sido relatada para este composto é a sua capacidade para 

desencadear a apoptose em células cancerosas resistentes a drogas, sugerindo que 

ele pode ser usado para contornar algumas formas de resistência em doentes com 

câncer que apresentam resistência à quimioterapia (FULDA e DEBATIN, 2000; 

JUNG et al., 2007). 

De acordo com Gomes (2014) o ácido betulínico, presente nas cascas de 

Ziziphus joazeiro, tem sido referido como um componente ativo relacionado com as 

atividades terapêuticas dessa planta. Muitos estudos em relação a composição 

química da entrecasca desta planta relatam a presença de ácido betulínico e 

também do ácido oleanólico, outro triterpeno de esqueleto lupano, além de 

saponinas (SILVA, 2009). 
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Figura 20: Espectro RMN 13C (125 MHz, C5D5N) de Zg-01. 
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Figura 21: Expansão do espectro RMN 13C (125 MHz, C5D5N) de Zg-01. 
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Figura 22: Espectro RMN 13C/DEPT 135º (125 MHz, C5D5N) de Zg-01. 
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Figura 23: Espectro RMN de 1H (500 MHz, C5D5N) de Zg-01. 
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Figura 24: Expansão do espectro RMN de 1H (500 MHz, C5D5N) de Zg-01. 
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Tabela 7: Comparação dos dados de RMN 13C (125 MHz, C5D5N) referentes à 

substância Zg-01 com dados da literatura (PRAKASH; PRAKASH, 2012). 
 

Posição Substância Zg-01 

Ácido Betulínico 

(PRAKASH; PRAKASH, 

2012) 

C δ C δ C 

1 39,66 39,1 

2 28,67 28,3 

3 78,48 78,2 

4 39,88 39,6 

5 56,29 56,2 

6 19,15 18,8 

7 35,20 34,9 

8 41,48 41,2 

9 51,32 51,0 

10 37,95 37,9 

11 21,57 21,3 

12 26,47 26,2 

13 38,97 38,7 

14 43,21 42,9 

15 31,57 31,3 

16 33,24 32,6 

17 56,98 56,4 

18 48,12 47,8 

19 50,12 49,8 

20 151,67 152,0 

21 30,64 30,6 

22 37,88 37,4 

23 29,03 28,5 

24 16,71 16,2 

25 16,79 16,8 

26 16,75 16,4 

27 15,28 15,0 
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Posição Substância Zg-01 

Ácido Betulínico 

(PRAKASH; PRAKASH, 

2012) 

28 179,20 178,4 

29 110,32 109,4 

30 19,85 19,3 
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Tabela 8: Dados de RMN de 1H (500 MHz, C5D5N) e 13C (125 MHz, C5D5N), HMQC 

e HMBC 1H x 13C (125 MHz, 125 MHz), referentes à substância Zg-01. 
 

Posição Tipo 1H x 13 C – HMQC 1H x 13C – HMBC 1H x 1H – 

COSY 

C C δ C δ H 2J CH 3J CH  

1 CH2 39,66 1,0* e 1,7* (m)    

2 CH2 28,67 1,2* e 1,9* (m)   H-1 

3 CH 78,48 3,47 (t, J=7,5 
Hz) 

 C-23, C-24 H-2, H-1 

4 C 39,88 -    

5 CH 56,29 0,8* e 1,0* (s) C-4 C-24, C-3  

6 CH2 19,15 1,4* e 1,5* (m)   H-5 

7 CH2 35,20 1,4* (m)    

8 C 41,48 -    

9 CH 51,32 1,4* (m)    

10 C 37,95 -    

11 CH2 21,57 1,2* e 1,4* (m)    

12 CH2 26,47 1,2* e 2,0* (m)    

13 CH 38,97 2,7 (m)    

14 C 43,21 -    

15 CH2 31,57 1,2* e 1,9* (m)    

16 CH2 33,24 1,6* e 2,6* (m)    

17 C 56,98 -    

18 CH 48,12 1,8 (m)    

19 CH 50,12 3,5 (m) C-21, C-18 C-30 H-30, H-21 

20 C 151,67 -    

21 CH2 30,64 1,6* e 2,3* (m)   H-22 

22 CH2 37,88 1,6* e 2,6* (m)    

23 CH3 29,03 1,2 (m) C-4 C-24, C-5  

24 CH3 16,71 0,84 (s)    

25 CH3 16,79 1,07 (s)    

26 CH3 16,75 1,02 (s)    

27 CH3 15,28 1,09 (s)    
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Posição Tipo 1H x 13 C – HMQC 1H x 13C – HMBC 1H x 1H – 

COSY 

28 C 179,20 -    

29 CH2 110,32 4,78 e 4,96 (s)  C-30, C-19  

30 CH3 19,85 1,8 (s)    

* Devido a sobreposição de sinais no espectro de RMN de 1H na região de 0,8 a 2,2 

ppm estas atribuições podem estar equivocadas. 

 

 

A correlação entre os hidrogênios observada no espectro COSY (Figura 25 e 

26, p. 93 e 94) confirmaram o acoplamento entre os sinais em δH 3,47 (H-3), com 

δH 1,9 (H-2) e com δH 1,7 (H-1), acoplamento dos hidrogênios 3,5 ppm (H-19) com 

1,80 ppm (H-30), com 2,3 ppm (H-21) e com 1,8 ppm (H-18), entre outros conforme 

a Tabela 8 (p. 92).  

As atribuições dos sinais dos espectros de RMN 
1
H e 

13
C foram confirmadas 

através do experimento bidimensional HSQC (Figura 27, p. 95) no qual observou-se 

as correlações a uma ligação entre hidrogênios e carbonos, entre outros sinais 

podemos destacar δH 4,78 e 4,96 e o carbono δC 110,32 da estrutura. No espectro 

de expansão HSQC (Figura 28, p. 96) o sinal de hidrogênio em δH 3,5 mostra um 

acoplamento com o carbono δC 48,12, o sinal em δH 2,7 e o carbono δC 38,97, o 

mesmo carbono δC 33,24 a uma ligação com os hidrogênios em sinal em δH 2,6 e 

δH 1,6 ppm, característico de cadeia terpênica. 

Através do experimento de HMBC (Figura 29, p. 97) foi possível fazer as 

seguintes correlações entre o δH 4,78 e δH 4,96 (H-29) com o δC 19,85 (C-30) e 

com o δC 48,12 (C-19) a três ligações, δH 3,47 (H-3) com δC 29,03 (C-23) e δC 

16,71 (C-24) a três ligações, δH 3,5 (H-19) com δC 19,85 (C-30) a três ligações e 

também com o δC 31,57 (C-21) e δC 50,12 (C-18) a duas ligações. Pode-se 

destacar ainda as correlações para δH 1,2 (H-23) com quatro carbonos: δC 16,71 

(C-24), δC 56,29 (C-5) e δC 78,48 (C-3) a três ligações e δC 39,88 (C-4) a duas 

ligações.  
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Figura 25: Espectro de correlação 1H x 1H - COSY (500 MHz, C5D5N) de Zg-01. 
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Figura 26: Expansão do espectro de correlação 1H x 1H - COSY (500 MHz, C5D5N) 

de Zg-01. 
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Figura 27: Espectro de correlação 1H x 13C - HSQC (125 MHz, C5D5N) de Zg-01. 
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Figura 28: Expansão do espectro de correlação 1H x 13C - HSQC (125 MHz, C5D5N) 

de Zg-01. 
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Figura 29: Espectro de correlação 1H x 13C - HMBC (125 MHz, C5D5N) de Zg-01. 
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5.3.2. Caracterização estrutural da substância Zg-01Ac 

 

O derivado de Zg-01 (15,2 mg) foi obtido por meio de uma reação de 

acetilação com anidrido acético e piridina, que levou a formação de 10,3 mg de um 

produto sólido denominado Zg-01Ac (Figura 30, p. 98), o que indica um rendimento 

de 62,05 %.  

 

 

Figura 30: Estrutura química de Zg-01Ac. 

 

 

 

Fonte: A autora. 

 

 

O experimento foi acompanhado por CCDA como mostra a Figura 31 (p. 99), 

no qual foi utilizado como sistema de eluição CHCl3:AcOEt (9:1), onde Zg-01 foi 

colocado no ponto de aplicação 1 e o produto da reação no ponto de aplicação 2, 

podendo ser observada a formação de Zg-01Ac no topo da placa. 
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Figura 31: Foto de CCDA durante acompanhamento da reação de acetilação 

de Zg-01. 
 

 

Fonte: A autora. 

 

Nessa reação acontece a transformação da hidroxila em C-3 de Zg-01 em um 

grupo funcional acetila, resultando em um grupo acetoxi no composto, diminuindo 

assim a sua polaridade (Figura 32, p. 99). A reação pode ser comprovada através 

dos espectros de RMN de 13C e RMN de 1H de Zg-01Ac em comparação com os 

dados referentes a Zg-01. O esquema e o mecanismo da reação estão mostrados 

na Figura 33 (p. 100). 

 

Figura 32: Estruturas químicas de Zg-01 e Zg-01Ac. 

 

Fonte: A autora. 
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Figura 33: Esquema reacional e mecanismo da acetilação de Zg-01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No espectro de Hidrogênio de Zg-01 (Figura 23, p. 87) o sinal em 3,47 ppm 

(H-3) passa a ter deslocamento químico 4,67 ppm após a reação (Figura 34, p. 101). 

Isso acontece porque o grupo acetila provoca uma maior desproteção nesse 

hidrogênio quando comparado ao grupo hidroxila. 

As absorções referentes ao grupamento acetila podem ser confirmadas no 

espectro de RMN 13C (Figura 35, p. 102) pelo aparecimento dos sinais em 170,94 

ppm (C-31) e 21,48 ppm (C-32), correspondentes a carbonila de éster e uma metila 

ligada a carbonila (COCH3 = Ac). O deslocamento químico em C-3 também sofre o 

efeito da entrada do grupo acetila passando de uma absorção de 78,88 ppm de Zg-

01 para 81,12 em Zg-01Ac.  

Dentre os triterpenos citados na literatura, o ácido betulínico é um composto 

com atividades farmacológicas muito promissoras como anti-HIV e antitumoral. 

Devido a estas atividades, diversos derivados foram e ainda estão sendo produzidos 

para tentar aperfeiçoar as propriedades do ácido betulínico e desta forma serem 

utilizados como medicamentos (FREIRE et al., 2010). 

 

Mecanismo de reação 
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Figura 34: Espectro RMN de 1H (500 MHz, C5D5N) de Zg-01Ac. 
 

 



SOUSA, I. Estudo Fitoquímico e Biológico in vitro da espécie Ziziphus guaranitica Malme (Rhamnaceae) | 103 

 

 
 

Figura 35: Espectro RMN de 1C (500 MHz, C5D5N) de Zg-01Ac. 
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5.4 Determinação de fenóis e flavonoides totais 

 

 No ensaio de quantificação de fenóis totais utilizou-se o reagente de Folin-

Ciocalteau, que consiste em uma mistura dos ácidos fosfomolíbdico e 

fosfotunguístico, onde o molibdênio e o tungstênio se encontram em um estado de 

oxidação +6. Na presença de agentes redutores, ocorre a formação de molibdênio e 

tungstênio azul, cujo estado de oxidação se encontra entre +5 e +6. Esta mudança 

na coloração permite que seja determinada a concentração de substâncias 

redutoras, neste caso, os compostos de natureza fenólica (CHAVES et al., 2010).  

 O método para determinação do teor de flavonoides totais trata-se também de 

um método colorimétrico, monitorado por espectrofotometria. Contudo, nesse 

ensaio, a presença de flavonoides na amostra analisada é verificada quando ocorre 

a complexação desses componentes com Al3+, fornecendo um complexo de 

coloração vermelha (ZHISHEN et al., 1999). 

Nos resultados da determinação do teor de fenóis totais pode-se observar que 

o extrato etanólico das folhas apresentou maior quantidade de compostos fenólicos 

(260,3 ± 8,19 mg EqAG/g), já na quantificação de flavonoides totais, comparados 

entre talos e cascas do caule, destacou-se a fração ZgT-AcOEt com 38,17 ± 1,51 mg 

EqC/g. O teor de fenóis e flavonoides totais das amostras estudadas está descrito 

nas Tabelas 9, 10 e 11 (p. 103 e 104). 

 

Tabela 9: Determinação de fenóis totais do extrato etanólico e das frações (Zg-Hex, 
Zg-CHCl3, Zg-AcOEt e Zg-MeOH) das folhas. 

 

Amostra 
Fenóis totais 
(mg EqAG/g) 

Flavonoides totais 
(mg EqC/g) 

ZgF-EtOH 260,3 ± 8,19 
0,07 ± 0,07 

ZgF-Hex 17,63 ±  2,08 
nd 

ZgF-CHCl3 134,0 ± 8,51 
nd 

ZgF-AcOEt 23,30 ± 15,13 
0,45 ± 0,14 

ZgF-MeOH 185,3 ± 3,61 
0,16 ± 0,22 

nd: não determinado. 

 



SOUSA, I. Estudo Fitoquímico e Biológico in vitro da espécie Ziziphus guaranitica Malme 
(Rhamnaceae) | 105 

 

 
 

Tabela 10: Determinação de fenóis totais e flavonoides totais do extrato etanólico e 

das frações (Zg-Hex, Zg-CHCl3, Zg-AcOEt e Zg-MeOH) dos talos. 
 

Amostra 
Fenóis totais 
(mg EqAG/g) 

Flavonoides totais 
(mg EqC/g) 

ZgT-EtOH 181,0 ± 7,77 15,92 ± 0,58 

ZgT-Hex 15,30 ± 3,61 nd 

ZgT-CHCl3 15,63 ± 7,23 nd 

ZgT-AcOEt 50,97 ± 10,60 38,17 ± 1,51 

ZgT-MeOH 130,0 ± 60,25 8,313 ± 0,11 

nd: não determinado. 

 

 

Tabela 11: Determinação de fenóis totais e flavonoides totais do extrato etanólico e 

das frações (Zg-Hex, Zg-CHCl3, Zg-AcOEt e Zg-MeOH) das cascas do caule. 
 

Amostra 
Fenóis totais 
(mg EqAG/g) 

Flavonoides totais 
(mg EqC/g) 

ZgC-EtOH 173,3 ± 11,27 2,68 ± 0,16 

ZgC-Hex nd nd 

ZgC-CHCl3 20,63 ± 3,51 nd 

ZgC-AcOEt 41,30 ± 6,25 2,50 ± 0,06 

ZgC-MeOH 129,9 ± 60,28 2,09 ± 0,08 

nd: não determinado. 

 

Este ensaio corrobora com os resultados observados na triagem fitoquímica 

onde foram identificados compostos fenólicos e flavonoides apenas nas frações 

mais polares, de fraca a moderada presença. 
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5.5 Atividade Antioxidante – Sequestro do radical DPPH (2,2-difenil-1- picrilhidrazil) e 

a Co-oxidação do sistema β-caroteno/ácido linoleico 

 

 No método para avaliar a capacidade antioxidante via atividade sequestradora 

do radical livre 2,2-difenil-1-picril-hidrazila, o radical DPPH, que possui coloração 

púrpura absorvendo a um comprimento de onda máximo de aproximadamente 516 

nm e por ação de um antioxidante (AH) ou uma espécie radicalar é reduzido 

formando a difenil-picril-hidrazina, de coloração amarela, com consequente 

desaparecimento da absorção, podendo a mesma ser monitorada pelo decréscimo 

da absorbância. A partir dos resultados obtidos determina-se a porcentagem de 

atividade antioxidante ou sequestradora de radicais livres e/ou porcentagem de 

DPPH remanescente no meio reacional (BORGES et al., 2011). 

A porcentagem de atividade antioxidante (%AA) corresponde à quantidade de 

DPPH consumida pelo antioxidante, sendo que a quantidade de antioxidante 

necessária para decrescer a concentração inicial de DPPH em 50% é denominada 

concentração efetiva (CE50), também chamada de concentração inibitória (CI50). 

Quanto maior o consumo de DPPH por uma amostra, menor será a sua CE50 e maior 

a sua atividade antioxidante (SOUSA et al, 2007).  

 Em relação às atividades antioxidantes dos extratos e frações da espécie 

Ziziphus guaranitica verificou-se que a fração Zg-AcOEt das cascas do caule foi a 

que apresentou melhor resultado com valor de CE50 (64,6 ± 1,11), ou seja, a menor 

concentração entre as amostras testadas capaz de reduzir 50% dos radicais livres 

do meio. O DPPH pode reagir com compostos fenólicos, bem como com ácidos 

aromáticos contendo apenas um grupamento (SANTOS et al, 2007), por isso esse 

teste é geralmente atribuído a presença de grupamentos fenóis nas moléculas de 

seus constituintes, o que corrobora com a quantificação de fenóis totais, no qual a 

fração Zg-AcOEt das cascas do caule apresentou o resultado 41,30 ± 6,25 mg 

EqAG/g. Os compostos fenólicos são substâncias amplamente distribuídas na 

natureza, sendo que mais de 8000 compostos fenólicos já foram detectados em 

plantas, estes compostos agem como antioxidantes, não somente pela sua 

habilidade em doar hidrogênio ou elétrons, mas também devido a seus radicais 

intermediários estáveis, que impedem a oxidação de ingredientes do alimento, 

principalmente de lipídeos (SILVA et al., 2010).  
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Entre as amostras das cascas do caule, a fração Zg-EtOH obteve valor de 

CE50 mais elevado (289,4 ± 17,71 µg/mL). Estudos realizados por Aviano et al. 

(2008) utilizando o mesmo método para o extrato etanólico das cascas de Z. joazeiro 

também foi inferior aos padrões usados como controle com valor de CE50 821 ± 3,5. 

 O segundo método de análise da atividade antioxidante é o da co-oxidação do 

sistema β-caroteno/ácido linoleico. O β-caroteno é o mais abundante dos 

carotenoides e largamente utilizado em terapias. É quase completamente insolúvel 

em água, mas facilmente solúvel em ambientes hidrofóbicos e solventes pouco 

polares. Este método nos permite avaliar a capacidade de uma determinada 

substância prevenir a oxidação do β-caroteno protegendo-o dos radicais livres 

gerados durante a peroxidação do ácido linoléico. (ALVES, et.al, 2010). 

Nos resultados obtidos com aplicação deste método a fração clorofórmica 

(Zg-CHCl3) das folhas foi a que apresentou a melhor atividade (72,87 ± 4,70), 

quando comparada com as outras frações e extratos testados, resultado semelhante 

ao padrão BHA com valor 83,54 ± 12,91. Este resultado pode ser justificado pelo 

princípio deste método, já que nesta fração encontram-se em maior quantidade 

constituintes de caráter lipofílico, uma vez que esse método de avaliação da 

atividade antioxidante é mais sensível a amostras de alta lipofilicidade, conforme 

descrito na literatura (WANNES et al., 2010). 

 Os resultados da atividade antioxidante dos extratos e frações das folhas, 

talos e cascas para o modelo de sequestro do radical DPPH e da Co-oxidação do 

sistema β-caroteno/ácido linoleico dos extratos e frações das folhas, talos, cascas do 

caule de Ziziphus guaranitica Malme estão apresentados nas Tabelas 12, 13 e 14 (p. 

107 e 108). 
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Tabela 12: Atividade antioxidante do extrato etanólico e das frações (Zg-Hex, Zg-

CHCl3, Zg-AcOEt e Zg-MeOH) das folhas e padrões (ácido ascórbico, BHA e BHT). 

Amostra 
 

DPPH (CE50, µg/mL) 
 

β-caroteno (% AA) 

Zg-EtOH 
 

111,2 ± 0,76 23,25 ± 2,15 

Zg-Hex 
 

nd nd 

Zg-CHCl3 

 
70,39 ± 1,90 72,87 ± 4,70 

Zg-AcOEt 
 

256,4 ± 5,54 54,93 ± 6,51 

Zg-MeOH 
 

77,51 ± 2,12 7,33 ± 0,14 

Ácido ascórbico 
 

7,01 ± 0,47 5,23 ± 2,41 

BHA 
 

4,49 ± 0,92 
 

85,34 ± 1,34 

BHT 
78,26 ± 3,37 

 
88,29 ± 0,77 

nd: não determinado. 

Os valores de CE50 foram obtidos por interpolação a partir da análise de regressão linear com 95% 

de nível de confiança. CE50 é definido como a concentração suficiente para se obter 50% de uma 

estimativa de efeito máximo em 100%. Os valores são apresentados como média ± desvio padrão 

(n = 3). 

 

 

Tabela 13: Atividade antioxidante do extrato etanólico e das frações (Zg-Hex, Zg-
CHCl3, Zg-AcOEt e Zg-MeOH) dos talos e padrões (ácido ascórbico, BHA e BHT). 

 

Amostra 
DPPH 

(CE50, µg/mL) 
β-caroteno 

(% AA) 

Zg-EtOH 
 

117,3 ± 6,55 26,06 ± 4,73 

Zg-Hex 
 

nd nd 

Zg-CHCl3 

 
69,26 ± 5,17 66,04 ± 2,96 

Zg-AcOEt 
 

135,1 ± 6,79 35,34 ± 4,25 

Zg-MeOH 
 

127,8 ± 9,62 13,78 ± 3,32 

Ácido ascórbico 
 

6,99 ± 0,46 nd 

BHA 
 

7,20 ± 0,60  83,54 ± 12,91 
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BHT 
 

160,0 ± 1,85 94,19 ± 1,31 

nd: não determinado. 

Os valores de CE50 foram obtidos por interpolação a partir da análise de regressão linear com 95% 

de nível de confiança. CE50 é definido como a concentração suficiente para se obter 50% de uma 

estimativa de efeito máximo em 100%. Os valores são apresentados como média ± desvio padrão 

(n = 3). 

 
 

Tabela 14: Atividade antioxidante do extrato etanólico e das frações (Zg-Hex, Zg-
CHCl3, Zg-AcOEt e Zg-MeOH) das cascas do caule e padrões (ácido ascórbico, BHA 

e BHT). 
 

Amostra 
DPPH 

(CE50, µg/mL) 
β-caroteno 

(% AA) 

Zg-EtOH 
 

289,4 ± 17,71 13,49 ± 3,01 

Zg-Hex 
 

nd nd 

Zg-CHCl3 

 
nd 4,03 ± 1,93 

Zg-AcOEt 
 

64,6 ± 1,11 28,20 ± 2,52 

Zg-MeOH 
 

272 ± 19,92 14,53 ± 1,28 

Ácido ascórbico 
 

6,99 ± 0,46 nd 

BHA 
 

7,20 ± 0,60  91,39 ± 0,19 

BHT 
 

160,0 ± 1,85 86,08 ± 17,61 

nd: não determinado. 

Os valores de CE50 foram obtidos por interpolação a partir da análise de regressão linear com 95% 

de nível de confiança. CE50 é definido como a concentração suficiente para se obter 50% de uma 

estimativa de efeito máximo em 100%. Os valores são apresentados como média ± desvio padrão 

(n = 3). 

 

 

5.6 Avaliação da atividade antibacteriana 

 

A avaliação da atividade antibacteriana foi determinada através de dois 

métodos: o de Concentração Inibitória Mínima (CIM) e da Concentração Bactericida 

Mínima (CBM). As cepas de bactérias utilizadas nestes ensaios foram obtidas do 
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Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/FIOCRUZ –Brasil). 

Os microrganismos utilizados foram: Bacillus cereus (ATCC 11778), Enterococcus 

faecalis (ATCC 19433), Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883), Salmonella enterica 

(ATCC 10708), Serratia marcescens (ATCC 13880), Shigella flexneri (ATCC 12022) 

e Staphylococcus aureus (ATCC 25923) e Escherichia coli (25922). 

Na atividade antibacteriana, resultados mostrados nas tabelas 15, 16 e 17 (p. 

111, 112 e 113), a fração hexânica das folhas e o extrato etanólico das folhas e dos 

talos apresentaram menores valores em relação aos demais extratos e frações 

testadas. A concentração inibitória mínima foi de 0,39 mg/mL para duas das 

amostras testadas, ZgF-EtOH para a bactéria Serratia marcescens e ZgT-EtOH 

contra Shigella flexneri. A concentração bactericida mínima da fração hexânica das 

folhas destacou-se entre as demais com a concentração de 0,39 mg/mL também 

para a bactéria Shigella flexneri. 

Shigella flexneri é uma bactéria Gram-negativa intracelular que invade as 

mucosas do cólon e o reto de seres humanos, causando disenteria bacilar clássica. 

A Shigelose, infecção causada por esta bactéria, é transmitida por contato pessoa-a-

pessoa ou indiretamente através de alimentos ou água contaminados, seus 

resultados clínicos como diarreia e disenteria clássica caracterizada por febre, 

cólicas intestinais violentas, sangue nas fezes e a Inflamação do tecido (PHILPOTT; 

EDGEWORTH; SANSONETTI, 2000).  

Serratia marcescens, que pertence a Família Enterobacteriaceae, tem sido 

relatada como um importante agente de infecções relacionadas à Saúde, 

destacando-se devido ao seu potencial de disseminação e o seu elevado nível de 

resistência intrínseca para as drogas usadas em neonatologia e agentes anti-

sépticos. Este patógeno persiste por longos períodos no ambiente hospitalar porque 

coloniza a pele e o trato gastrointestinal (ASSADIAN et al., 2002; MARAGAKIS et al., 

2008; VILLARI et al., 2001). 

O extrato etanólico das cascas do caule de Ziziphus guaranitica Malme não 

foi capaz de inibir o crescimento da maioria das linhagens de bactérias testadas, 

entre elas estão Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Um resultado semelhante 

foi encontrado no estudo realizado por Vilarim (2015), no qual o extrato das cascas 

do Ziziphus joazeiro Mart. não apresentou atividade inibitória contra as bactérias 

citadas.  
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O extrato etanólico das folhas nesse estudo não conseguiu impedir o 

crescimento bacteriano de Escherichia coli e Enterococcus faecalis. O mesmo 

resultado para o extrato das folhas Z. joazeiro foi mencionado observado por Silva e 

colaboradores (2011). 

A substância Zg-01 neste experimento só conseguiu inibir o crescimento do 

microorganismo Shigella flexneri na maior concentração testada. Esse resultado 

corrobora com informações já descritas na literatura sobre o ácido betulínico, nos 

testes realizados por Dalmarco (2012), por exemplo, este composto também 

mostrou-se fraco para todas as cepas testadas, entre elas E. coli, E. faecalis e S. 

aureus. Wouters e colaboradores (2010) verificou em seus experimentos que a 

atividade do ácido betulínico é maior frente a fungos em comparação com testes 

realizados em bactérias.  
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Tabela 15: Atividade antibacteriana das frações Zg-EtOH, Zg-Hex, Zg-CHCl3, Zg-AcOEt e Zg-MeOH das folhas de Ziziphus guaranitica 

Malme e do padrão Gentamicina. 
 

 
Bactéria 

Zg-EtOH Zg-Hex Zg-CHCl3 Zg-AcOEt Zg-MeOH Gentamicina 

CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM 

Enterococcus 
faecalis 

* * * * * * * * * * * * 

Escherichia coli 12,5 * * * 12,5 * * * * * * * 

Klebsiella 
pneumonia 

12,5 * 12,5 12,5 * * * * * * * * 

Salmonela 
choleraesuis 

12,5 * 12,5 12,5 * * * * * * * * 

Serratia 
marcescens 

0,39 12,5 12,5 12,5 3,12 3,12 3,12 12,5 6,25 12,5 * * 

Shigella 
flexneri 

6,25 12,5 0,39 0,39 0,78 1,56 3,12 12,5 12,5 12,5 * * 

Staphylococcus 
aureus 

* * 12,5 12,5 * * 12,5 12,5 * * * * 

CIM: concentração inibitória mínima. CBM: concentração bactericida mínima. Os valores estão expressos 
em mg/mL e indicam até qual concentração a amostra foi efetiva. (*): crescimento bacteriano em todas as 
concentrações testadas 
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Tabela 16: Atividade antibacteriana das frações Zg-EtOH, Zg-CHCl3, Zg-AcOEt e Zg-MeOH dos talos de Ziziphus guaranitica Malme e do 

padrão Gentamicina. 
 

 
Bactéria 

Zg-EtOH Zg-CHCl3 Zg-AcOEt Zg-MeOH Gentamicina 

CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM 

Enterococcus 
faecalis 

12,5 * * * 12,5 * 12,5 * * * 

Escherichia coli 12,5 *  * 6,25 * 12,5 * * * 

Klebsiella 
pneumonia 

* * * * * * 12,5 * * * 

Salmonela 
choleraesuis 

* * * * * * 6,25 12,5 * * 

Serratia 
marcescens 

12,5 * 12,5 * 12,5 * 1,56 1,56 * * 

Shigella 
flexneri 

0,39 * 1,56 1,56 12,5 * 0,78 0,78 * * 

Staphylococcus 
aureus 

12,5 * 12,5 * * * 12,5 12,5 * * 

CIM: concentração inibitória mínima. CBM: concentração bactericida mínima. Os valores estão 
expressos em mg/mL e indicam até qual concentração a amostra foi efetiva. (*): crescimento 
bacteriano em todas as concentrações testadas. 
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Tabela 17: Atividade antibacteriana das frações Zg-EtOH, Zg-CHCl3, Zg-AcOEt, Zg-MeOH das cascas do caule e da substância Zg-01 de 
Ziziphus guaranitica Malme e do padrão Gentamicina. 

 

Bactéria Zg-EtOH Zg-CHCl3 Zg-AcOEt Zg-MeOH Zg-01 Gentamicina 

CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM 

Enterococcus 
faecalis 

* * * * 12,5 * * * * * * * 

Escherichia coli * * 12,5 * 12,5 * * * * * * * 

Klebsiella 
pneumonia 

* * * * * * * * * * * * 

Salmonela 
choleraesuis 

* * * * 12,5 12,5 12,5 12,5 * * * * 

Serratia 
marcescens 

12,5 * * * * * * * * * * * 

Shigella 
flexneri 

12,5 12,5 * * 12,5 * * * 12,5 * * * 

Staphylococcus 
aureus 

* * * * 12,5 * * * * * * * 

CIM: concentração inibitória mínima. CBM: concentração bactericida mínima. Os valores estão expressos em 
mg/mL e indicam até qual concentração a amostra foi efetiva. (*): crescimento bacteriano em todas as 
concentrações testadas. 
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5.7 Avaliação da atividade fotoprotetora 

 

A radiação ultravioleta é subdividida em UVA, UVB e UVC, de acordo com o 

comprimento de onda, 320 a 400 nm, 280 a 320 nm e 200 a 280 nm 

respectivamente. Conforme observado no perfil de absorção espectrofotométrica 

(Figuras 37, 39, 41 e 43, p. 114, 117, 119 e 121, respectivamente), os extratos e as 

frações apresentaram um efeito dose-dependente. 

Na atividade referente às folhas de Z. guaranitica (Figura 36, p. 114), a fração 

ZgF-EtOH demonstrou comprimentos de onda máximo na região UVB, a fração ZgF-

AcOEt obteve absorção máxima na faixa de UVA e a fração ZgF-MeOH obteve 

resultados mais satisfatórios na região de 260 a 320 nm, que correspondem as 

faixas de UVC e UVB.  

 

Figura 36: Absorção espectrofotométrica na faixa de 260 a 400 nm do extrato 

e frações das folhas de Z. guaranitica. 

 

 

 



SOUSA, I. Estudo Fitoquímico e Biológico in vitro da espécie Ziziphus guaranitica Malme 
(Rhamnaceae) | 116 

 

 
 

A ação fotoprotetora de um filtro solar é medida universalmente através do 

fator de proteção solar (FPS), determinada pelo método espectrofotométrico 

desenvolvido por Mansur et al. (1986). O FPS é aplicado exclusivamente às 

radiações UVB, pois esta apesar de penetrar somente até a epiderme e ser 

responsável pela produção natural da vitamina D3, importante para a absorção de 

cálcio na estrutura óssea, uma exposição demasiada aos raios UVB podem 

ocasionar sérios problemas cutâneos que vão desde queimaduras até o câncer de 

pele (NASCIMENTO; SANTOS; AGUIAR, 2014). 

Na Tabela 18 (p. 115) e na Figura 37 (p. 116), pode ser observado que os 

melhores valores de FPS foram apresentados por ZgF-MeOH (8,61 ± 3,69) na 

concentração de 100 mg/L. As frações ZgF-EtOH e ZgF-AcOEt mostraram os 

menores valores de FPS (5,53 ± 0,60 e 5,96 ± 0,11, respectivamente). O FPS 

apresentado pela fração ZgF-MeOH pode ser explicado pela presença de 

compostos fenólicos quantificados nesse estudo em 185,3 mg EqAG/g (Tabela 9, p. 

103).  

 

Tabela 18: Valores do FPS do extrato e frações das folhas de Z. guaranitica. 

 Concentrações 

Amostras 5 mg/L 25 mg/L 50 mg/L 100 mg/L 

ZgF-EtOH 0,50 ± 0,14 1,11 ± 0,25 2,51 ± 0,30 5,53 ± 0,60 

ZgF-AcOEt 0,39 ± 0,19 1,36 ± 0,03 2,96 ± 0,16 5,96 ± 0,11 

ZgF-MeOH 0,76 ± 0,15 1,97 ± 0,87 3,99 ± 1,67 8,61 ± 3,69 

Os valores são apresentados como média ± SD (n = 3). 
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Figura 37: Fator de proteção solar (FPS) do extrato e frações das folhas de Z. 

guaranitica.  

 

 

 

Na atividade referente aos talos de Z. guaranitica, todas as frações 

demonstraram comprimentos de onda máximo na região UVC, variando entre 260 a 

290 nm (Figura 38, p. 117).   

Na Tabela 19 (p. 117) e na Figura 39 (p. 118), pode ser observado que o 

melhor valor de FPS foi apresentado por ZgT-AcOEt (8,62 ± 3,61) na concentração 

de 100 mg/L. O FPS apresentado pela fração ZgT-AcOEt pode ser explicado através 

da quantificação de flavonoides totais 38,17 mg EqAG/g, a maior quantificada entre 

todas as frações dos talos (Tabela 10, p. 104). 
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Figura 38: Absorção espectrofotométrica na faixa de 260 a 400 nm do extrato e 

frações dos talos de Z. guaranitica. 

 

 

 

Tabela 19: Valores do FPS do extrato e frações dos talos de Z. guaranitica. 

 Concentrações 

Amostras 5 mg/L 25 mg/L 50 mg/L 100 mg/L 

ZgT-EtOH 0,24 ± 0,05 1,25 ± 0,20 2,00 ± 0,47 3,95 ± 0,78 

ZgT-CHCl3  0,46 ± 0,03 0,45 ± 0,16 0,96 ± 0,28 2,06 ± 0,61 

ZgT-AcOEt 0,62 ± 0,37 2,04 ± 0,96 4,07 ± 1,57 8,62 ± 3,61 

ZgT-MeOH 0,56 ± 0,32 0,88 ± 0,17 1,82 ± 0,54 3,92 ± 0,61 

Os valores são apresentados como média ± SD (n = 3). 
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Figura 39: Fator de proteção solar (FPS) do extrato e frações dos talos de Z. 

guaranitica.  

 

 

Na Figura 40 (p. 119) referente a atividade fotoprotetora das cascas do caule 

de Z. guaranitica, todas as frações demonstraram comprimentos de onda máximo na 

região UVC, variando entre 260 nm (ZgC-CHCl3 e ZgC-AcOEt), 265 nm (ZgC-EtOH) 

e 270 nm (ZgC-MeOH). A fração ZgC-AcOEt ainda teve uma alta absorção na região 

de UVB.   
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Figura 40: Absorção espectrofotométrica na faixa de 260 a 400 nm do extrato e 

frações das cascas do caule de Z. guaranitica. 

 

 

 

Nos valores do FPS das cascas, mostrados na Tabela 20 (p. 120) e na Figura 

41 (p. 120), o único resultado considerável foi o apresentado por ZgC-AcOEt (8,41 ± 

2,48) na concentração de 100 mg/L. O FPS apresentado pela fração ZgC-AcOEt 

pode estar relacionando com a presença de alcaloides identificados na triagem 

fitoquímica previamente realizada. Segundo Henriques et al. (2000) diversas são as 

funções observadas em vegetais que possuem alcaloides, estes são metabólitos 

com núcleos aromáticos que atuam como absorvedores da radiação ultravioleta. 
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Tabela 20: Valores do FPS do extrato e frações das cascas do caule de Z. 

guaranitica. 

 Concentrações 

Amostras 5 mg/L 25 mg/L 50 mg/L 100 mg/L 

ZgC-EtOH 0,44 ± 0,16 0,98 ± 0,20 1,71 ± 0,13 3,00 ± 0,60 

ZgC-CHCl3 - 0,13 ± 0,16 0,24 ± 0,48 0,34 ± 0,28 0,90 ± 0,30 

ZgC-AcOEt 0,54 ± 0,31 2,30 ± 0,39 4,15 ± 1,25 8,41 ± 2,48 

ZgC-MeOH 0,67 ± 0,14 0,84 ± 0,42 1,75 ± 0,50 3,87 ± 1,44 

Os valores são apresentados como média ± SD (n = 3). 

 

Figura 41: Fator de proteção solar (FPS) do extrato e frações das cascas do caule 

de Z. guaranitica.  
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Para as substâncias Zg-01 e Zg-01Ac, observa-se na Figura 42 (p. 121) os 

comprimentos de onda máximos na região UVC, mais especificamente em 270 nm 

(Zg-01) e 260 nm (Zg-01Ac).  

 

Figura 42: Absorção espectrofotométrica na faixa de 260 a 400 nm das substâncias 

Zg-01 e Zg-01Ac de Z. guaranitica. 

 

 

Nos valores do FPS para estas duas substâncias, mostrados na Tabela 21 (p. 

122) e na Figura 43 (p. 122), pode-se perceber que o FPS foi baixo nestas amostras 

testadas, isso pode ser decorrente da baixa concentração de grupos nessas 

moléculas com atividade absorvedora de radiação UV. De acordo com Souza e 

colaboradores (2005) quando a absorbância encontrada na faixa de fotoproteção for 

muito baixa, é necessária uma concentração muito alta do extrato para que 

houvesse a fotoproteção, representando possibilidade de ocorrência de processos 
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alérgicos e elevado custo do produto final. Com isso podemos inferir que as 

moléculas Zg-01 e Zg-01Ac não possuem atividade de fotoproteção. 

 

Tabela 21: Valores do FPS das substâncias Zg-01 e Zg-01Ac de Z. guaranitica. 

 Concentrações 

Amostras 5 mg/L 25 mg/L 50 mg/L 100 mg/L 

Zg-01 0,06 ± 0,34 0,23 ± 0,34 0,27 ± 0,06 0,68 ± 0,23 

Zg-01Ac   0,03 ± 0,35 0,13 ± 0,37 0,19 ± 0,28 0,50 ± 0,58 

Os valores são apresentados como média ± SD (n = 3). 

 

Figura 43: Fator de proteção solar (FPS) das substâncias Zg-01 e Zg-01Ac de Z. 

guaranitica.  
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Os resultados obtidos demonstraram que os extratos e frações quando 

analisados suas capacidades fotoprotetoras, apresentaram baixos FPS, pois de 

acordo com a Resolução RDC nº 30 de 1º de junho de 2012 (BRASIL, 2012) um 

produto adequado para utilização em cosméticos com a finalidade de fotoproteger 

deve apresentar um FPS igual ou superior a 6. Sendo assim, somente as amostras, 

nas condições padronizadas, ZgF-MeOH, ZgT-AcOEt e ZgC-AcOEt podem ser 

consideradas promissoras quanto ao seu potencial fotoprotetor. 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSÕES 
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6. CONCLUSÕES 

 
Realizou-se uma triagem fitoquímica com os extratos e frações das folhas, 

talos e cascas do caule de Ziziphus guaranitica Malme, a qual revelou a presença de 

derivados antracênicos, lignanas, triterpenos e esteroides e flavonoides na maioria 

das amostras. 

Durante a partição das cascas do caule, ao utilizar o evaporador rotativo para 

recuperação do solvente acetato de etila e concentração da amostra foi observada a 

presença de um precipitado Zg-01 que foi identificado como ácido betulínico (ácido 

3β-hidroxi-lup-20(29)-en-28-óico), esta substância trata-se  de um triterpeno de 

esqueleto lupano, comumente encontrado no gênero Ziziphus e isolado pela 

primeira vez na espécie Ziziphus guaranitica Malme.  

Um derivado do ácido betulínico foi obtido por meio de uma reação de 

acetilação com anidrido acético e piridina, que levou a um produto sólido branco 

denominado Zg-01Ac. 

No ensaio de quantificação de fenóis totais, verificou-se que o extrato 

etanólico das folhas apresentou maior quantidade de compostos fenólicos (260,3 ± 

8,19 mg EqAG/g), já na quantificação de flavonoides totais, comparados entre talos 

a cascas do caule, destacou-se a fração ZgT-AcOEt com 38,17 ± 1,51 mg EqC/g. 

Na avaliação da atividade antioxidante, foi possível verificar que de todos os 

extratos e frações testados, verificou-se que a fração ZgC-AcOEt foi a que 

apresentou melhor resultado com valor de CE50 (64,6 ± 1,11), ou seja, a menor 

concentração entre as amostras testadas capaz de reduzir 50% dos radicais livres 

do meio. No método da inibição da co-oxidação do sistema β-caroteno/ácido 

linoleico, a fração ZgF-CHCl3 foi a que apresentou a melhor atividade (72,87 ± 4,70), 

quando comparada com as outras frações e extratos testados, resultado semelhante 

ao padrão BHA, com valor 83,54 ± 12,91, sendo assim a fração clorofórmica 

demonstrou melhor eficiência em prevenir a oxidação do β-caroteno na presença do 

ácido linoleico (agente oxidante). 

Na atividade antibacteriana a fração hexânica das folhas e o extrato etanólico 

das folhas e dos talos apresentaram menores valores em relação aos demais 

extratos e frações testadas. A concentração inibitória mínima foi de 0,39 mg/mL para 

duas das amostras testadas, ZgF-EtOH para a bactéria Serratia marcescens e ZgT-

EtOH contra Shigella flexneri. A concentração bactericida mínima da fração hexânica 
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das folhas destacou-se entre as demais com a concentração de 0,39 mg/mL 

também para a bactéria Shigella flexneri. 

No que se refere a atividadade fotoprotetora somente as amostras, nas 

condições padronizadas, ZgF-MeOH, ZgT-AcOEt e ZgC-AcOEt podem ser 

consideradas promissoras quanto ao seu potencial fotoprotetor, pois estão de 

acordo com a Resolução RDC nº 30 de 1º de junho de 2012 (BRASIL, 2012) como 

um produto adequado para utilização em cosméticos. 

Diante do estudo realizado com os extratos e frações da espécie Ziziphus 

guaranitica foi possível contribuir para o conhecimento quimiotaxonômico do gênero 

Ziziphus e da família Rhamnaceae. 
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AVALIAÇÃO DO FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) IN VITRO DAS CASCAS DO 

CAULE DE Ziziphus guaranitica Malme 
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1Núcleo de Estudos e Pesquisa de Plantas Medicinais, NEPLAME. Universidade Federal do 

Vale do São Francisco, UNIVASF. 

 

Introdução: A radiação ultravioleta é subdividida em UVA, UVB e UVC, de acordo 

com o comprimento de onda, 320 a 400 nm, 280 a 320 nm e 200 a 280 nm 
respectivamente. A determinação do FPS é avaliada para a porção UVB do espectro 
eletromagnético. “A espécie em estudo é Ziziphus guaranitica Malme, uma árvore 
endêmica da Caatinga conhecida comumente como ‘juazeiro”, utilizada 
popularmente no tratamento de gripes, contusões, ferimentos e doenças da pele, 
pertencente à família Rhamnaceae. Objetivos: Este trabalho relata a avaliação da 

atividade fotoprotetora in vitro do extrato e frações obtidos das cascas do caule de Z. 
guaranitica. Métodos: As cascas do caule foram secas em estufa, trituradas e 

submetidas à maceração em etanol 95%. O extrato etanólico, obtido após retirada 
do solvente, foi submetido a fracionamento cromatográfico em sílica resultando nas 
frações clorofórmica, acetato de etila e metanólica. A metodologia utilizada para 
realizar a determinação do FPS in vitro foi o método desenvolvido por Mansur e 
colaboradores, o extrato e as frações foram diluídos em álcool etílico absoluto nas 
concentrações de 5mg/L, 25mg/L, 50mg/L e 100mg/L e realizada varredura 
espectrofotométrica entre os comprimentos de onda de 260-400nm. O experimento 
foi realizado em triplicata. Resultados: O melhor resultado observado foi para a 

fração acetato de etila com FPS 8,0 na concentração de 100 mg/L. O extrato 
etanólico bruto e a fração metanólica mostraram FPS de 3,2 e 3,9 respectivamente, 
ambos na maior concentração. Conclusões: Os resultados obtidos mostram baixos 

valores de FPS, com exceção da fase acetato de etila que teve FPS superior a 6, 
dentro dos limites exigidos pela Legislação Brasileira em vigor. Este Resultado 
corrobora com o observado em estudos anteriores que revelaram a presença de 
flavonoides e uma moderada atividade antioxidante nesta mesma fração 
demonstrando, desta forma, que Z. guaranitica possui moderado potencial 
fotoprotetor. 
 
Palavras-chave: Ziziphus guaranitica; Atividade fotoprotetora; FPS. 
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Were investigated the Phytochemical screening, antioxidant, photoprotective and 

antibacterial activities of extracts and fractions from the leaves and stem bark of Ziziphus 

guaranitica. The preliminary screening analysis showed that the samples were strong 

positive for the presence of anthracene derivatives, alkaloids, terpenes and steroids.  

The chloroform fraction in the leaves showed the best antioxidant activity in the method 

of DPPH radical (EC50 70,39±1.90 ug /mL) and in the method of co-oxidation of β-

carotene (72.87±4.70).  The ethanolic extract and the hexane fraction of leaves showed 

activity against Bacteria Serratia marcescens and Shigella flexneri, respectively. In 

Photoprotective activity methanolic fraction of leaves showed bands of absorption 

characteristics in the regions of UVC and UVB with FPS of 8.61±3.69. The ethyl acetate 

fraction in the stem bark absorbed in the region of UVB with value of FPS 8.41±2.48. 

This shows the possibility of using Z. guaranitica as solar protector in cosmetics. 

 

Keywords: Rhamnaceae, Ziziphus guaranitica, Photoprotective, Antibacterial, 

Antioxidant. 

 

1. Introduction 

 The family Rhamnaceae comprises approximately 50 genera and 900 species of 

cosmopolitan distribution, including from trees and bushes until climbers (Richardson et al., 

2000), highlighting the genera Rhamnus (150),  Phylica (150), Ziziphus (100),  Gouania  (60) and 

Ceanothus (50) (Judd et al., 1999). According to Lima (2000), the family Rhamnaceae has plants 

with the most varied habits, since herbs up trees or lianas, occurring in tropical or subtropical 

forests around the world. The genus Ziziphus Mill. has about 100 species , the species Ziziphus are 

examples of multipurpose plants with great potential ethnopharmacological throughout the world 

(Lorenzi; Matos, 2002). The chemical compounds present in vegetable drugs that are responsible 

for its therapeutic effects, phytochemical studies on different species of the genus Ziziphus led to 
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the isolation and characterization of the secondary metabolites, cyclopeptide alkaloids, flavonoid, 

sterols, tannins, saponins and  triterpenoids (Ikram; Ogihara; Yamasaki, 1981). 

In South America, are found the most varied species of genus Ziziphus, between 

them Ziziphus guaranitica Malme, an example of plant which has been much used as phytotherapic 

in the treatment of gastrites, flus, bruises and injuries, being a typical Brazilian tree of the 

northeastern backlands and endemic of the Caatinga. 

Whereas there are no reports in the literature about this species, the objectives of this study 

were to investigate the profile phytochemical and evaluate the antibacterial, antioxidant and 

photoprotective activities in vitro of ethanolic extract and fractions of the leaves and the stem bark 

of Ziziphus guaranitica Malme. 

 

2. Results and Discussion 

The phytochemical study preliminary (Table 1) demonstrated that the ethanol extracts and 

methanolic fractions  of leaves and the stem bark were positive for coumarins, anthracene 

derivatives, saponins and aglycone lignans. Schühly et al. (2000) reported the isolation of 

two saponins, called Juazeirosideo A and B, of the methanolic extract  of the bast of Ziziphus 

joazeiro. In the hexane fraction was common, in both parts of the plant studied, the presence of 

anthracene derivatives, aglycone lignans, mono, sesqui, diterpenes, triterpenes and steroids. In the 

ethyl acetate fractions, were identified alkaloids, coumarins, anthracene derivatives, flavonoids, 

aglycone lignans, mono, sesqui, diterpenes, triterpenes and steroids. These results are in agreement 

with the main classes of secondary metabolites found in the Genus Ziziphus (Ikram; Ogihara; 

Yamasaki, 1981).  

The results of the evaluation of the antioxidant activity (Table 2) indicate that the 

chloroform fraction showed a better result as antioxidant in samples of the leaves 

of Z. guaranitica, both in the method of disposal of DPPH (70,39±1,90) as the method of co-

oxidation of the system β-carotene/linoleic acid, which presented a high percentage (72.87±4.70%), 

and can be compared to synthetic antioxidant BHA (85.34±1.34%). The fractions obtained from the 

stem bark showed no relevant antioxidant activity in none of the protocols analyzed (Table 2). The 

outcome of the activities antioxidants may be related to the presence of phenolic compounds as 

flavonoid and aglycone lignans. Compounds belonging to these classes were previously 

identified in some fractions during the Phytochemical screening, these molecules may be able to 

stop the spread of auto-oxidation by donating hydrogens atoms of hydroxyl group acting as proton 

donor and minimizing the damage caused by oxidation. Thus due to the capture of hydrogen active 

the radical is stabilized (Ramalho, 2006). 
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In the evaluation of the photoprotective activity, as observed in the profile of 

spectrophotometric absorption, extracts and fractions showed a dose-dependent effect. In referring 

activity to leaves of Z. Guaranitica (Figure 1), the fraction Zg-EtOH showed maximum 

wavelengths in the UVB region, the fraction Zg-AcOEt obtained maximum absorption in the range 

of the grape and the fraction Zg-MeOH obtained more satisfactory results in the region of 260 to 

320 nm, that match the tracks of UVC and UVB. It can be observed that the best values of FPS 

(Table 3) were presented by Zg-MeOH (8.61 ± 3.69) in the concentration of 100 mg/L (Figure 1 

and Figure 2). This value can be explained by the presence of phenolic compounds in this fraction. 

The photoprotective activity of the stem bark of Z. Guaranitica (Figure 

3), exhibited maximum wavelengths in the region UVC, ranging between 260 nm (Zg-CHCl3 and 

Zg-AcOEt), 265 nm (Zg-EtOH) and 270 nm (Zg-MeOH). The ethyl acetate fraction Zg-AcOEt still 

had a high absorption in the region of UVB. In the determination of the values of the FPS of stem 

bark (Figure 4), the only significant result was presented by Zg-AcOEt (8.41 ± 2.48) in the 

concentration of 100 mg/L (Table 3). The FPS presented by ejection Zg-AcOEt was attributed to 

the presence of alkaloids identified during the Phytochemical screening previously performed. 

Second Henriques et al. (2000) there are many functions in plants that produce alkaloids, these are 

metabolites with aromatic cores that act as absorbers from ultraviolet radiation. 

In the antibacterial activity (Table 4) the ethanolic extract and the hexane fraction of leaves 

showed lower values regarding the minimum inhibitory concentration (MIC) with 0.39 mg/mL 

against the bacteria Serratia marcescens and Shigella flexneri, respectively. For the test of the 

minimum bactericidal concentration (CBM) of leaves it stands out the hexane fraction with the 

concentration of 0.39 mg/mL also for the bacterium Shigella flexneri, an intracellular gram-negative 

bacterium that invades the mucosa of the colon and the rectum of human beings, causing dysentery 

bacillary fever (Philpott; Edgeworth; Sansonetti, 2000). S. Marcescens has been reported as an 

important agent of infections related to health. This pathogen persists for long periods in the 

hospital environment because colonizes the skin and gastrointestinal tract (Assadian et al., 

2002; Maragakis et al., 2008; Villari et al., 2001). The the stem bark in this evaluation showed less 

satisfactory results when compared the sheets with values of higher concentrations, however we can 

highlight the ethyl acetate fraction to the test of CIM that managed to inhibit the concentration of 

12.5 mg/mL almost all strains tested. The value of CBM minimum also was 12.5 mg/mL and only 

the crude extract was able to eliminate the bacterium Shigella flexneri and the methanolic fraction 

of eliminate Salmonella choleraesuis. 
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3. Material and Methods 

3.1 Plant Material 

The leaves and the stem bark of Ziziphus guaranitica Malme were collected in March 2014 

in the n the village of Caboclo, municipality of Afrânio, Pernambuco, Brazil, a region with peculiar 

specimens and for this reason considered of extreme biological importance. The samples were 

identified by the botanist Dr. José Alves de Siqueira Filho of the Federal University of São 

Francisco Valley (UNIVASF) and a voucher specimen was deposited in the Herbarium of São 

Francisco Valley (HVASF) at the Federal University of São Francisco Valley (UNIVASF) under 

the registration number #13953. 

 

3.2 The material processing plant 

Plant parts collected were weighed, still fresh, resulting in 864,6 g of leaves and 173,8 g of 

the stem bark, who remained in circulating air oven temperature of 40ºC for 72 hours for 

withdrawal of moisture. After drying and full stabilization, the material was sprayed in mill, 

obtaining a dry plant material and pulverized of leaves (357.5 g) and of the stem bark (107.8 g). The 

botanical material was properly packaged in a system of extraction using a stainless steel container 

and subjected to exhaustive maceration with ethanol 95%, in order to remove the secondary 

metabolites present in plant material. Multiple extractions were performed in an interval of 72 hours 

between each extraction until the complete exhaustion of the drug. The alcoholic extraction solution 

went through a distillation process of solvent in the rotary evaporator at reduced pressure at an 

average temperature of 50 °C. A small portion of the ethanolic extract (Zg-EtOH) of the parties was 

studied for chemical tests separated, in vitro biological and for assessment phytochemistry 

preliminary. The remaining extract was partitioned into the chromatographic column the 

vacuum with solvents in ascending gradient polarity (hexane, chloroform and ethyl acetate and 

methanol) resulting in the fractions Zg-Hex, Zg-CHCl3, Zg-AcoEt and Zg-MeOH for each part of 

the plant studied. The biological tests were performed with the samples that have obtained sufficient 

income.  

 

3.3 phytochemical Screening 

The phytochemical screening of the extracts and of fractions were assessed by means of a 

method which consists in the application of the samples on a plate of analytical thin-layer 

chromatography using a capillary and, the elution of the same was performed in the solvent systems 

specific to each class of secondary metabolite investigated (Wagner and Bladt, 1996). 
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3.4 Assay 

3.4.1 Evaluation of antioxidant activity 

 There are several types of free radicals and different forms of action in living organisms, 

thus it was necessary to carry out more than one technique for the determination of antioxidant 

activity. The antioxidant activity sample was compared with the following standards: ascorbic acid, 

butylated hydroxyanisole (BHA) and butylated hydroxytoluene (BHT). 

 

3.4.1.1 DPPH Free Radical Scavenging Policy Assay 

 In this assay antioxidant activity was used the methodology of free radical scavenging using 

the radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazil (DPPH) according to the methodology described by 

Santana et. al (2012). Sample stock solutions (1.0 mg/ml) of extracts e standards were diluted to 

final concentrations of 243, 81, 27, 9, 3 and 1 µg/ml, in ethanol. A solution of DPPH at the 

concentration of 50 µg/ml was prepared in ethanol. One milliliter of  DPPH solution was added to 

2.5 ml of sample solutions of different concentrations, and allowed to react at room temperature. 

After 30 min the absorbance values were measured at 518 nm and converted into the percentage 

antioxidant activity (AA) using the following formula: AA% = [(absorbance of the control – 

absorbance of the sample)/ absorbance of the control] x 100. Ethanol (1.0 ml) plus plant extracts 

solutions (2.5 ml) were used as a blank. DPPH solution (1.0 ml) plus ethanol (2.5 ml) was used as a 

negative control. The positive controls (ascorbic acid, BHA and BHT) were those using the 

standard solutions. Assays were carried out in triplicate. The IC50 values were calculated by linear 

regression using by GraphPad Prism 5.0 program. 

 

3.4.1.2 Co-oxidation of β-carotene/linoleic acid system 

The second method utilized was the method of inhibition of co-oxidation of β-carotene / 

linoleic acid system which is based on the loss of yellow color of β-carotene due to its reaction with 

the radicals formed by oxidation of linoleic acid by aeration of the middle (Santana et al. 2012). The 

rate of β-carotene bleaching can be slowed down in the presence of antioxidants. The β-carotene (2 

mg) was dissolved in 10 ml chloroform and to 2 ml of this solution, linoleic acid (40 mg) and 

Tween 40 (400 mg) were added. Chloroform was evaporated under vacuum at 40°C and 100 ml of 

distilled water was added, then the emulsion was vigorously shaken during two minutes. Reference 

compounds (ascorbic acid, BHA and BHT) and sample extracts were prepared in ethanol (1mg/ml). 

The emulsion (3.0 ml) was added to a tube containing 0.12 ml of solutions of reference compounds 

and sample extracts. The absorbance was immediately measured at 470 nm and the test emulsion 

was incubated in a water bath at 50 °C for 120 min, when the absorbance was measured again. 

Ascorbic acid, BHA and BHT were used as positive control. In the negative control, the extracts 
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were substituted with an equal volume of ethanol. The antioxidant activity (%) was evaluated in 

terms of the bleaching of the β-carotene using the following formula: % Antioxidant activity = [1 - 

(A0 – At) / (A0
0
– At

0
)] x 100; where A0 is the initial absorbance and At is the final absorbance 

measured for the test sample, A0
0
 is the initial absorbance and At

0
 is the final absorbance measured 

for the negative control (blank). The results are expressed as percentage of antioxidant activity (% 

AA). Tests were carried out in triplicate. 

 

3.4.2 Evaluation of antibacterial cleaner activity 

3.4.2.1 Microorganisms 

The reference bacterial strains used in this study were obtained from National Institute of 

Quality Control in Health (INCQS/FIOCRUZ - Brazil). The microorganisms used were: Bacillus 

cereus (ATCC 11778), Enterococcus faecalis (ATCC 19433), Escherichia coli (ATCC 25922), 

Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883), Salmonela enterica (ATCC 10708), Serratia marcescens 

(ATCC 13880), Shigella flexneri (ATCC 12022) and Staphylococcus aureus (ATCC 25923).  

 

3.4.2.2 method of microdilution 

The antibacterial effect was evaluated by the method of microdilution (Oliveira-Júnior et al. 

2012) as recommended by The National Committee for Clinical Laboratory Standards (CLSI, 

2003). First a stock solution of 25 mg/ml of ethanol extract and fractions (methanol and ethyl 

acetate) was prepared using an aqueous solution of 20% DMSO (v /v). It was transferred 200 µl of 

this dilution to the microplate containing 200 µl of Müller-Hinton broth. Then, serial dilutions were 

performed resulting in concentrations of 6250, 3120, 1560, 1250, 780, 390, 190 and 90 µg/ml of 

ethanol extract and fractions. For the substance 1 was prepared a stock solution of 2 mg / ml, after 

which serial dilutions, resulted in concentrations of 1.0; 0.5; 0,025. 0.0125; 0.0062; 0.0031; 0.0015 

and 0.0007 mg / ml. The inoculum containing 5 x 10
5
 CFU ml

-1
 (0.5 in McFarland scale) was added 

to each well. It was reserved wells in microplate for sterility control of the broth, the bacterial 

growth and the action of antimicrobial reference (Gentamicin). For gentamicin was used an initial 

concentration of 1.6 mg/ml, which was diluted to concentrations of 0.8, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05, 0.025, 

0.0125 µg/ml. The microplates were incubated under conditions of aerobically for 18-24 h at 37 ° C 

when 10 µl of 2,3,5-triphenyl-tetrazolium (CTT) 2% were added to each well to detect the color 

change of the CTT (colorless) to red, reflecting the bacterial metabolism active. The MIC was 

defined as the lowest concentration of the extracts that visibly inhibited the bacterial growth. To 

determine the MBC, aliquots of 10 µl were withdrawn from each well containing the extracts and 

transferred to Petri dishes containing agar Müller-Hinton. The plates were incubated for 24 h at 

37°C. The appearance of bacterial colony for a given concentration indicates that does not was able 
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to kill 99.9% or more bacterial inoculum used. Assays were performed in triplicate. The density of 

the extracts was employed to convert µl/ml in mg/ml. The latter being used to express the MIC and 

MBC. 

 

3.5 Determination of the maximum absorption wavelength and sun protection factor (SPF) in 

vitro 

For determining of the maximum absorption wavelength (λmax), the dried samples were 

diluted in absolute ethanol, obtaining concentrations of 5, 25, 50 and 100 mg/l. Subsequently, was 

performed spectrophotometric scanning at wavelengths between 260-400 nm, with intervals of 5 

nm. The readings were performed using 1 cm quartz cell, and ethanol used as blank (Violante et al., 

2009). Calculation of SPF was obtained according to the equation developed by Mansur et al. 

(1986): 

 

Where Clause: EE (λ) - erythemal effect spectrum; I (λ) - solar intensity spectrum; Abs (λ) - 

absorbance of using sunscreen product; CF - correction factor (= 10). The values of EE x I are 

constants. They were determined by Sayre et al. (1979), and are showed in Table 4. 

 

3.5 Statistical analysis 

The data obtained were analyzed using the GraphPad Prism® version 5.0 and expressed as 

mean ± S.D. The IC50 values were calculated by linear regression. Statistically significant 

differences were calculated by the application of Student’s t-test. Values were considered 

significantly different at p < 0.05. 
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Table 1. Phytochemical characterization extract and fractions from the leaves and stem bark of Z. guaranitica. 

 

 Leafs Stem bark 

Phytochemicals Zg-EtOH Zg-Hex Zg-CHCl3 Zg-AcOEt Zg-MeOH Zg-EtOH Zg-Hex Zg-CHCl3 Zg-AcOEt Zg-MeOH 

Alkaloids - - ++ ++ - + + ++ ++ + 

Coumarins + - + ++ - + - + + + 

Anthracen derivaties + + ++ ++ ++ ++ + ++ +++ + 

Flavonoids + - + + - - - + + + 

Lignans + + + + ++ ++ + + + ++ 

Mono, sesqui e 

diterpenes 
- + +++ + ++ - ++ ++ ++ - 

Condensed tannins - - - - - - - - - - 

Naphthoquinones - - + - - - - - - - 

Triterpenes e Steroids + + ++ + + - ++ ++ + - 

Saponines - - - - + - + + + - 

(-): not detected, (+) low presence, (++): moderate presence, (+++): strong presence. 
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Table 2:   Antioxidant activity in vitro extract and the fractions from the leaves, stem bark of Ziziphus guaranitica. 

 Leaves Stem bark 

Sample 

 

DPPH  

(EC50, µg/mL) 

 

Β-carotene  

(% AA) 

 

DPPH 

 (EC50, µg/mL) 

 

 

Β-carotene  

(% AA) 

Zg-EtOH 

 
111.2 ± 0.76 23,25 ± 2,15 289,4 ± 17,71 13.49 ± 3.01 

Zg-Hex 

 
Nd Nd Nd Nd 

Zg-CHCl3 
 

70,39 ± 1,90 72.87 ± 4.70 Nd 4.03 ± 1.93 

Zg-AcOEt 

 
256,4 ± 5.54 54,93 ± 6,51 64.6 ± 1.11 28.20 ± 2.52 

Zg-MeOH 

 
77,51 ± 2,12 7.33 ± 0.14 272 ± 19.92 14.53 ± 1.28 

Ascorbic acid 

 
7.01 ± 0.47 5.23 ± 2.41 6.99 ± 0.46 Nd 

BHA 

 

4.49 ± 0.92 

 
85,34 ± 1,34 7.20 ± 0.60  91,39 ± 0,19 

BHT 
78.26 ± 3.37 

 
88.29 ± 0.77 160.0 ± 1.85 86,08 ± 17,61 

Nd: Not determined. 
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Table 3:  FPS in vitro of the extract and fractions from leaves and stem bark of Z. Guaranitica. 

 Concentrations 

 Samples 5 mg/L 25 mg/L 50 mg/L 100 mg/L 

Leaves 

Zg-EtOH 0.50 ± 0.14 1.11 ± 0.25 2.51 ± 0.30 5.53 ± 0.60 

Zg-AcoEt 0.39 ± 0.19 1.36 ± 0.03 2.96 ± 0.16 5.96 ± 0.11 

Zg-MeOH 0.76 ± 0.15 1.97 ± 0.87 3.99 ± 1.67 8.61 ± 3.69 

Stem bark 

Zg-EtOH 0.44 ± 0.16 0.98 ± 0.20 1.71 ± 0.13 3.00 ± 0.60 

Zg-CHCl3 - 0.13 ± 0.16 0.24 ± 0.48 0.34 ± 0.28 0.90 ± 0.30 

Zg-AcoEt 0.54 ± 0.31 2.30 ± 0.39 4,15 ± 1,25 8.41 ± 2.48 

Zg-MeOH 0.67 ± 0.14 0.84 ± 0.42 1.75 ± 0.50 3.87 ± 1.44 

The values are presented as mean ± SD (n = 3). 

 

 

 

 

Table 4: Normalized product function used in the calculation of SPF. 

 

 

EE - erythemal effect spectrum; I - Solar intensity spectrum. 
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Table 5: Antibacterial activity of extracts and fractions from the leaves and stem bark of Ziziphus guaranitica. 

 

 Leafs Stem bark  

 

Bacteria 

Zg-EtOH Zg-Hex Zg-CHCl3 Zg-AcOEt Zg-MeOH Zg-EtOH Zg-CHCl3 Zg-AcOEt Zg-MeOH Gen 

CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM CIM CBM 

Enterococcus 

faecalis 
* * * * * * * * * * * * * * 12,5 * * * * * 

Escherichia 

coli 
12,5 * * * 12,5 * * * * * * * 12,5 * 12,5 * * * * * 

Klebsiella 

pneumonia 

12,5 * 12,5 12,5 * * * * * * * * * * * * * * * * 

Salmonela 

choleraesuis 

12,5 * 12,5 12,5 * * * * * * * * * * 12,5 12,5 12,5 12,5 * * 

Serratia 

marcescens 

0,39 12,5 12,5 12,5 3,12 3,12 3,12 12,5 6,25 12,5 12,5 * * * * * * * * * 

Shigella 

flexneri 
6,25 12,5 0,39 0,39 0,78 1,56 3,12 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 * * 12,5 * * * * * 

Staphylococcus 

aureus 

* * 12,5 12,5 * * 12,5 12,5 * * * * * * 12,5 * * * * * 

MIC: minimal inhibitory concentration. MBC: minimum bactericidal concentration. (*) absence of bacterial increase at all concentrations tested 

(n=3). EtOH= ethanolic extract; Hex=hexane fraction; CHCl3=chloroform fraction; AcOEt= ethyl acetate fraction; MeOH= methanol fraction; 

Gen= gentamicin. 
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Figure 1: Spectrophotometric absorption in the range of 260 to 400 nm of the extract 

and fractions from the leaves of Z. Guaranitica. 
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Figure 2: Sun Protection Factor (FPS) in vitro of the extract and fractions from the 

leaves of Z. Guaranitica.  
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Figure 3: Spectrophotometric absorption in the range of 260 to 400 nm of the extract 

and fractions from the stem bark of Z. Guaranitica. 
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Figure 4: Sun Protection Factor (FPS) in vitro of the extract and fractions from the stem 

bark of Z. Guaranitica.  
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