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Contexto 
A Ziziphus jujuba foi introduzida na Tunísia há muito tempo e está agora bem aclimatada. Na Tunísia, a Z. jujuba 
localiza-se especialmente no Sul do país (Mahdia, Gafsa, Kébili, Sfax, Mahres). No Norte, algumas árvores estão 
presentes em jardins privados (Ariana, Choutrana). O fruto da jujuba é conhecido pelo seu uso generalizado na 
etnomedicina moderna, especialmente em áreas áridas e semiáridas. No entanto, não houve quaisquer estudos 
sobre a composições químicas de frutos de Z. jujuba da Tunísia. 

 

Objetivo 
Ziziphus jujuba, conhecida como jujuba chinesa, é uma planta nativa da China altamente valorizada. São 
conhecidas três espécies na Tunísia: Ziziphus lotus, Ziziphus spina-christi e Ziziphus jujuba. A jujuba é a espécie 
mais popular. Esta árvore (Figura 1), com 10 m de comprimento e 50 cm de diâmetro, oferece uma deliciosa 
fruta (jujuba) que pode ser consumida fresca, seca e processada (compotas, pão, bolos, etc.). O objetivo deste 
estudo foi tentar, pela primeira vez, determinar a composição química dos frutos da Z. jujuba da Tunísia. 

 

Resultados 
As polpas foram recolhidas de plantas cultivadas na estação experimental tunisina de "Rouhia" (noroeste de 
Tunísia; lat 35° 40',15.39" N; longi 9° 0.3’ 15.29’’ E; altitude 636 m). Os frutos (Figura 2) de Z. jujuba foram 
recolhidos em setembro de 2009. Os rendimentos em óleo obtidos a partir de polpas de Z. jujuba variaram de 
8,61% a 10,31% em relação ao peso seco. O principal ácido gordo observado foi o ácido oleico (ómega-9) a um 
nível de 50,68% e 42,82% dos óleos totais. O teor total de fenóis variou entre 10.43 mg/L e 15.85 mg/L. 
Estudados por meio de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), a rutina e a apigenina foram os principais 
fenóis detetados, a níveis de 1.1 mg/100g e 1.9 mg/100g, respetivamente. 
 

 

Recomendações 
Nós recomendados seguir os seguintes passos de forma a obter os resultados mais eficientes: 

Tema: 4 – Desenvolvimento de novos produtos e derivados 
Posição na Mudança de Valor: I&D 

Tipo de Factsheet: Investigação 
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 Recolher os frutos maduros nas melhores condições de modo a reduzir os danos causados pelo 
transporte. 

 Proporcionar as melhores condições de armazenamento para minimizar a quantidade de frutos 
danificados. 

 

Impactos e pontos-fracos 
Este trabalho pode ajudar a preservar esta espécie integrando-a no desenvolvimento agrosilvopastoril 
sustentável, especialmente nas regiões áridas tunisinas. Assim sendo, diversos esforços e incentivos devem ser 
estabelecidos para permitir a expansão desta espécie ameaçada. 

 

Desenvolvimentos futuros 
A polpa de Z. jujuba pode ser utilizada como uma fonte acessível de polifenóis e como um possível suplemento
alimentar. De facto, devido à sua riqueza fenólica, numerosas propriedades antifúngicas, alelopáticas e
antioxidantes podem ser atribuídas aos frutos de jujuba. Logo, é necessário encorajar as indústrias farmacêuticas 
e cosméticas a fabricar produtos à base de jujuba. 
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 About INCREDIBLE 

INCREDIBLE project aims to show how Non-Wood Forest Products can play an important 
role in supporting sustainable forest management and rural development, by creating 
networks to share and exchange knowledge and expertise. ‘Innovation Networks of Cork, 
Resins and Edibles in the Mediterranean basin’ (INCREDIBLE)  promotes cross-sectoral 
collaboration and innovation to highlight the value and potential of NWFPs in the region. icons by Icons8 

 


