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Resumo
Introdução: A resistência do Rhipicephalus microplus (carrapato do gado) aos acaricidas sintéticos deu
origem à necessidade de novas investigações científicas sobre formas alternativas de controlá-lo.
Objetivos: Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi realizar a investigação química de folhas de Lecythis
usitata e avaliar o efeito acaricida sobre larvas e fêmeas de R. microplus dos extratos, frações e substâncias
identificadas. Metodologia: Os extratos foram obtidos das folhas de L. Usitata, inicialmente extraiu com
hexano e, posteriormente com metanol. O extrato de metanólico (PFQP) foi particionado, obtendo-se
fração acetato de etila (PFQO) que foi fracionada por procedimentos cromatográficos produzindo
triterpenos. O efeito acaricida foi avaliado contra R. microplus usando o teste de pacotes larvais e teste de
imersão de fêmeas. Resultados: O melhor resultado foi observado para o PFQO que causou 97% de
mortalidade quando uma solução de 20% foi usada. Na mesma concentração, o extrato polar PFQP mostrou
91% de mortalidade. Conclusão: Os efeitos biológicos variaram de acordo com os extratos e as
concentrações das frações. O Friedelanol, como principal composto identificado, e mistura dos triterpenos
α-amirina e β-amirina, taraxerol e lupeol foram inativos, considerando os parâmetros e concentrações
testados.
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Abstract
Introduction: Resistance of Rhipicephalus microplus (Cattle tick) to synthetic acaricide has given rise to
the need of new scientific investigations on alternative ways to control it. Objectives: The objective of this
work was to carry out the chemical investigation of Lecythis usitata leaves and to evaluate the acaricide
effect on R. microplus larvae and females of extracts, fractions and identified substances from this species.
Methodology: The leaves of L. usitata we extracted under with hexane and subsequently, with methanol.
The methanol extract (PFQP) was partitioned giving an ethyl acetate fraction (PFQO) that was
fractionated by chromatographic procedures yielding triterpenes. The acaricidal effect was evaluated
against R. microplus using the adult immersion tests and larval packet tests. Results: The best result was
observed for the PFQO that cause 97% of mortality when a 20% solution was used. At the same
concentration the polar extract PFQP showed 91% of mortality. Conclusion: The biological effects varied
according to the extracts and fraction concentrations. Friedelanol, as the major identified compound, and
mixture, of the triterpenes α-amyrins and β- amyrins, taraxerol and lupeol were inactive, considering the
tested parameters and concentrations.

Keywords: Friedelanol; Rhipicephalus microplus; Sapucaia nut.

paraensis, explorada comercialmente11. Lecythidaceae

Introdução
Os triterpenos são um dos grupos de metabólitos
secundários

de

plantas

mais

divesificados,

são

componentes de ceras de superfície, de membranas
especializadas
sinalizadoras,

e

podem

enquanto

os

atuar

como

triterpenes

moléculas
glicosilados

fornecem proteção contra patógenos e pragas e têm uma

tem concentração maior na região neotropical12,13 e forma
possivelmente um táxon monofilético14. No Brasil, o
gênero Lecythis é o mais comum e caracteriza-se pela
peculiaridade de seus frutos na forma de urnas, de casca
dura e de aparência lenhosa, e que produzem uma boa
quantidade de amêndoas comestíveis ou não15.
Estudos demonstram que as plantas com seus

ampla aplicação nos setores de alimentos, saúde e

metabólitos secundários podem ser uma alternativa

biotecnologia industrial1.
Nas investigações químicas das espécies da
família Lecythidaceae, à qual pertence à espécie Lecythis
usitata,

destacam-se

exatamente

os

metabólitos

secundários pertencentes à classe dos terpenos2,3,4 e nos
estudos biológicos, ações antiartrítica, antifúngica,
antiprurítica5,6,7, cicatrizante de feridas tópicas8, dor e

A espécie L. usitata conhecida como castanhasapucaia ou sapucaia caracteriza-se como árvore mediana
grande

porte;

com

destaque

pentaphylla)

16,17

as

espécies

timbó

(Dahlstedtia

, nim (Azadirachta indica A. Juss.)18,19,

eucalipto (Eucaliptus spp.)20,21, sabonete de soldado
(Sapindus

saponaria)22,

citronelas

winterianus e Cymbopogon citratus)

(Cymbopogon

23,24

e também as

espigas de pimenta-de-macaco (Piper tuberculatum)

inflamação9 são citadas.

até

promissora no controle do Rhipicephalus microplus e, já

com

flores

violáceo-pálidas,

esbranquiçadas, quando velhas, odoríferas e sementes
comestíveis (FIGURA 1) como em Lecythis pisonis10.
A espécie divide-se em duas variedades cujos
habitats são bem diversos; a de maior porte é a variedade

como larvicida25.
Os mais recentes grupos químicos de produtos
contra os carrapatos que se encontram disponíveis no
mercado são: as formamidinas, as avermectinas, os
organofosforados26 e os piretróides, compostos sintéticos
que apresentam estruturas semelhantes à piretrina,
substância existente nas flores do Chrysanthemum
(Pyrethrun) cinenarialfolium27. Algumas dessas bases
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referidas têm restrição ao uso em animais durante o
período de lactação

28,29,30

, o que é agravado pelo manejo

do parasitismo sobre a rentabilidade dos pecuaristas
brasileiros34.

inadequado dos carrapaticidas, acelerando a seleção de
carrapatos resistentes aos princípios ativos disponíveis

Metodologia

comercialmente aumentando os riscos e os custos

Coleta e identificação da planta

econômicos31,32,33.
A perda econômica anual devido aos parasitos

Folhas de L. usitata (FIGURA 1) foram

internos e externos dos bovinos no Brasil é estimada em

coletadas no Cerrado leste do Maranhão, localizado no

dólares e é de pelo menos $13,96 bilhões. O carrapato

Município de Chapadinha - MA e, posteriormente, foram

bovino (R. microplus) causa uma perda de $3,24 bilhões

secas à temperatura ambiente, em local coberto e arejado

anuais, considerando-se o número total de animais em

e trituradas em moinho tipo faca. A identificação foi por

risco e os efeitos negativos do parasitismo sobre a

comparação a uma exsicata da planta depositada no

produtividade do gado. Essa informação deve ser

Herbário do Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém –

considerada pelos tomadores de decisão para influenciar

PA

programas de investigação e regulação a fim de

(Lecythidaceae).

(MPEG):

L.

usitata

Miers.

Nº

200418

desenvolver políticas sustentáveis que reduzam o impacto

FIGURA 1 - Lecythis usitata em época de inflorescência, ramo florido(a) e fruto(b) aberto mostrando por onde são liberadas
as amêndoas (Fotografia tirada no Município de Chapadinha-MA)
Obtenção dos extratos, frações e substâncias

O extrato metanólico foi submetido à partição utilizandose uma parte de água destilada para três de acetato de etila

Para o estudo químico e biológico foram
utilizados 2.455 g de folhas secas e trituradas de L. usitata.
Esse material foi submetido à extração sob refluxo, a
primeira extração foi realizada com hexano durante duas
horas com temperatura máxima de 55ºC. Após a filtração
a solução hexânica foi concentrada em evaporador
rotativo resultando no extrato hexânico (PFQA - 132 g) e
o resíduo, que foi extraído com metanol nas mesmas
condições, obtendo-se o extrato metanólico (PFQP - 86 g).

PA, o que resultou, após a concentração em evaporador
rotativo, a fração orgânica (PFQO - 57 g), utilizada no
estudo químico, a fração aquosa foi descartada. Parte da
fração orgânica (PFQO – 31g) foi submetida à
cromatografia em coluna (CC) e obtiveram-se 31
subfrações, as quais foram monitoradas por CCD e
reunidas (1 a 6, de 7 a 10, de 11 a 17 e de 18 a 23, de 24 a
31) e purificadas por recristalização em misturas de
hexano, acetato de etila e metanol.

80 | P á g i n a
Revista Conexão Ciência I Vol. 15 I Nº 2 I 2020

Triterpenos e atividade carrapaticida da espécie Lecythis usitata (Lecythidaceae).

Procedimentos gerais de obtenção e identificação dos

As larvas e fêmeas de R. microplus foram
cedidas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência

triterpenos
O fracionamento por cromatografia em coluna

Animal, onde também os testes foram realizados. O

(CC) foi conduzido em coluna de vidro, utilizando-se

procedimento de manutenção das cepas de R. microplus

sílica gel 0,063-0,2 mm (Vetec) como fase estacionária e,

em bezerros mestiços está registrado na Comissão de

como sistema eluente, hexano 100% seguido de misturas

Ética de Uso Animal - CEUA/UFMA, sob protocolo, nº

de hexano/acetato de etila com aumento da polaridade em

23115 018061/2011 – 01. O teste de sensibilidade larvar

escala de 5%, até chegar ao acetato de etila 100% e,

foi realizado de acordo com a técnica desenvolvida por

posteriormente a mistura acetato de etila/metanol,

Stone e Haydock35 e adaptações da FAO36 e Leite37.

também com aumento de polaridade em escala de 5% e

Aproximadamente 100 larvas do carrapato foram

por último com metanol 100%. A identificação dos

colocadas entre dois papéis de filtro medindo 2 x 2 cm (4

triterpenos puros ou em misturas foram confirmados pelos

cm2), impregnados com 0,3 mL de cada concentração dos

dados de RMN e, em comparações com os dados da

diferentes extratos, fases e compostos puros, os quais

literatura.

formavam um “sanduíche”. Esse “sanduíche” foi

Na

cromatografia

em

camada

delgada

colocado dentro de um envelope de papel filtro não

comparativa (CCD) foram empregadas placas de vidro

impregnado de 8,5 x 8,5 cm (72,25 cm2), e vedado com

utilizando sílica gel (60G-MERCK) com indicador de

pregadores plásticos, segundo FAO Plant Protection

fluorescência (30 g) com 60 mL de água destilada como

Bulletin36. O envelope foi acondicionado em estufa a 27ºC

fase estacionária e misturas de hexano, acetato de etila e

e UR 80%, durante 24 horas. Após esse período, as

metanol. As revelações das cromatoplacas foram feitas em

larvas vivas e mortas foram contadas com a ajuda de um

câmara de análise de fluorescência por luz ultravioleta,

compressor a vácuo adaptado com uma pipeta, não sendo

cabine tipo SPECTROLINE (modelo CM-10. Luz tipo

necessária a contagem quando todas as larvas estavam

SPECTROLINE modelo ENF-260C) pela exposição

mortas (100,0% de mortalidade) ou vivas (0,0% de

destas à radiação ultravioleta (UV) nos comprimentos de

mortalidade). Foram utilizadas quatro repetições para

onda 254 e 366 nm e por borrifamento com solução ácida

cada período observado (24 horas) para cada tratamento,

de sulfato cérico (CeSO4) em ácido sulfúrico (H2SO4)-

totalizando 12 pacotes. Os controles foram realizados com

água destilada 1:1 ou solução de H2SO4-MeOH 1:1,

água destilada e/ou com as soluções (álcool 70%; triton

seguido de aquecimento em estufa até revelação das

2%; DMSO 3%; tween 80 3%) utilizados na preparação

mesmas; e o critério de pureza adotado para as substâncias

das diferentes soluções de extratos e frações testados

isoladas foi a observação de uma única mancha em CCD.

(concentrações de 1,0; 5,0; 10,0; 15,0; e 20,0%) e dos

1

13

Os espectros de RMN 1D ( H, C e 1D-DEPT)

compostos puros (concentração 0,5%). Os resultados do

foram obtidos em espectrômetro VARIAN modelo

teste de sensibilidade larvar foram corrigidos de acordo

MERCURY-300 - 300 MHz) (Laboratório de Química-

com a fórmula de Abbott38.

Pesquisa, Programa de Pós-Graduação em Química,
UFPA). Os deslocamentos químicos de RMN 1H e

13

C

foram expressos em ppm (δ) em relação ao sinal do TMS,
como referência interna, e as constantes de acoplamento
(J) em Hz.
Bioensaio sensibilidade larvar em papel impregnado

Bioensaio sensibilidade das fêmeas ingurgitadas em
testes de imersão
O teste de imersão das fêmeas ingurgitadas de R.
microplus foi realizado de acordo com a técnica
desenvolvida por Drummond e colaboradores39. As
fêmeas ingurgitadas de R. microplus coletadas dos
bezerros infestados artificialmente foram lavadas em água
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corrente, secas em papel toalha, e pesadas em grupos de

O delineamento experimental foi inteiramente

10 espécimes, com grupos mais homogêneos possíveis.

casualizado, com quatro repetições, para verificação

Foram testadas as concentrações de 1,0; 5,0; 10,0; 15,0; e

estatística dos efeitos biológicos, aplicou à técnica

20,0% de extratos e frações. Cada grupo de carrapato foi

estatística Análise de Variância (ANOVA), como os

submerso

dados

durante

cinco

minutos,

nas

diferentes

satisfizeram

as

pressuposições,

utilizou-se

concentrações dos extratos, fases e compostos puros das

regressão linear simples, utilizando os softwares SPSS

plantas. Após esse período, as fêmeas ingurgitadas foram

15.0 e BIOESTAT 4.0.

secas em papel toalha, acondicionadas em placas de Petri
e levadas a estufa BOD a 27ºC e UR  80%, por 15 dias,

Resultados e discussão

quando

Estudo químico

foram coletadas,

pesadas

as

posturas

e

acondicionadas em seringas descartáveis modificadas
para esse uso. As seringas foram acondicionadas
novamente para a estufa, 27ºC e UR  80%, por mais 15

Os triterpenos obtidos e identificados da fração
PFQO foram o friedelanol (S1), como composto
majoritário, a mistura friedelanol e taraxerol (S2 –

dias, para a eclosão das larvas, quando foi avaliado

MISTURA 1), a mistura friedelanol, α-amirina (S3) e β-

visualmente o percentual de eclosão. Os dados como Peso

amirina (S4 – MISTURA 2) e por último a mistura

(massa) das Teleóginas (PT), Peso (massa) dos Ovos (PO)

taraxerol, α-amirina, β-amirina e lupeol (S5 – MISTURA

e Percentual de Eclosão (%E), foram avaliados segundo
as fórmulas prescritas por Drummond e colaboradores39,

3). Suas fórmulas estruturais de S1-S5 são apresentadas
na FIGURA 2.

para o cálculo da Eficiência Reprodutiva (ER) e da
Eficiência do Produto (EP) em percentual.
Análise estatística
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FIGURA 2 - Triterpenos identificados nas folhas espécie Lecythis usitata
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A substância S1 apresentou-se como cristais e

hidrogênios H-12 da α-amirina (S3) e β-amirina (S4), em

com base nos espectros de RMN H e C foi identificada

H 5,17 (J = 3,4 Hz, 1H) e H 5,12 (J = 3,8 Hz, 1H),

como o friedelanol. O espectro de RMN 1H da S1

respectivamente, e em sobreposição δH 3,31, atribuído aos

apresentou vários sinais entre δH 0,8 e 1,7 característicos

hidrogênios oximetínico H-3 e os sinais do friedelanol.

1

13

de sinais de hidrogênio metílicos de triterpeno, além de
um simpleto largo em H 3,74 de um hidrogênio

Os sinais no espectro de RMN

13

C incluem os

sinais do friedelanol e os quatro sinais de carbonos

oximetínico. Esses dados de RMN H da S1 estão de

olefínicos C 145,10 e 121,00 e C 139,5 e 124,9 da β-

acordo com os encontrados na literatura para o

amirina e α-amirina, respectivamente. Todos os sinais

1

40,41

13

. Os dados de RMN C da S1 também estão

atribuídos aos carbonos (13C) da β-amirina e α-amirina

de acordo com a literatura para friedelanol, com destaque

foram comparados com os da literatura12,43 e estão na

para os valores de C 72,73 atribuídos ao C-3, C 61,30

TABELA 1. A substância S5 obtida em mistura com S2,

para o C-10, C 53,15 para o C-8 e C 49,13 para o C-4

S3 e S4 (MISTURA 3) foi identificada como sendo o

(TABELA 1)40,41.

triterpeno lupeol. No espectro de RMN 1H destacam-se os

friedelanol

A substância S2 foi identificada como o taraxerol

sinais em δH 4,68 (d, J = 2,4 Hz) e δH 4,55 (m) referentes

foi obtida em mistura com o friedelanol (MISTURA 1).

aos sinais de dois hidrogênios da ligação dupla terminal

Destacam-se no espectro de RMN 1H da mistura S1 e S2,

(H-29) e a sobreposição dos sinais em δH 3,20, referente

sinais já mencionados para o friedelanol e os sinais em H

ao sinal do H-3, esses e os demais sinais para o hidrogênio

5,53 (dd, J = 3,3 e 8,1 Hz, 1H) e em H 3,19 (dd, J = 5,1 e

do lupeol estão de acordo com a literatura38,42. Segundo

10,8 Hz, 1H), característicos dos hidrogênios H-15 e do

Carvalho e colaboradores2, os sinais que aparecem como

H-3, respectivamente, do S2. Somam-se às informações

simpleto

dos dados dos sinais de RMN 1H os dados de RMN 13C,

representam os sinais dos dois hidrogênios geminais

além dos sinais já identificados para o friedelanol, os

olefínicos (H-29a e H-29b), esses sinais somados ao

sinais característicos de carbono olefinico C 158,02 e C

deslocamento de hidrogênios de metila em δH 1,67, são

em

aproximadamente

δH

4,50

e

4,65,

C da

característicos de sinais de hidrogênio pertencentes a

substância obtida (S2) estão de acordo com a literatura42,43

grupamento isopropenil do lupeol. No espectro de RMN

116,83. Todos os sinais do espectro de RMN

13

para o taraxerol e são apresentados na TABELA 1.

C, os sinais em δC 150,9 e 109,3 relativos aos carbonos

13

As substâncias S3 e S4 foram obtidas em mistura

C-20 e C-29, respectivamente, reforçam as características

com a substância S1 (MISTURA 2) e identificadas como

do grupo olefínico dos triterpenos lupenos. Os dados de

α-amirina e β-amirina, respectivamente. Os sinais do
espectro de RMN 1H incluem tripletos atribuídos aos

13

C obtidos para o lupeol (S5) estão relacionados na

TABELA 1 e estão de acordo com a literatura41,44.
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TABELA 1- Dados de RMN 13C (75 MHz, CDCl3) das substâncias obtidas.
C

13C – Friedelanol
(S1)

1

15,7

2

36,0

3

13C Taraxerol
(S2)

13C - α-amirina
(S3)

13C - β-amirina
(S4)

13C Lupeol
(5)

38,7

38,5

38,7

27,0

26,8

27,2

27,4

72,7

79,0

79,0

79,0

79,0

4

49,1

39,2

38,7

38,7

38,7

5

37,7

55,5

55,1

55,1

55,1

6

41,6

18,7

18,3

18,3

18,3

7

17,5

41,2

32,6

32,8

34,2

8

53,1

38,7

39,7

39,9

40,8

9

37,0

48,6

47,5

47,6

50,4

10

61,3

37,6

36,9

36,8

37,1

11

35,3

17,4

23,5

23,2

20,9

12

30,6

35,4

121,7

124,3

25,1

13

38,3

38,1

145,1

139,5

38,0

14

39,6

158,0

41,6

41,5

42,8

15

32,2

116,8

26,1

28,7

27,4

16

35,5

36,6

27,1

26,5

35,5

17

29,9

37,7

32,4

33,7

42,9

18

42,7

49,2

47,1

59,0

48,2

19

53,1

35,1

46,7

39,5

47,9

20

28,1

28,7

31,0

39,6

150,9

21

32,7

33,6

34,6

31,2

29,8

22

39,2

33,0

37,1

41,5

39,9

23

11,6

27,9

28,9

28,1

28,0

24

16,3

15,7

15,5

15,6

15,4

25

18,2

15,3

15,4

15,6

16,1

26

20,1

29,8

16,7

16,8

15,9

27

18,6

25,8

25,9

23,3

14,5

28

32,0

29,7

28,3

28,7

18,0

29

35,0

33,3

33,3

17,4

109,2

30

31,7

21,2

23,6

21,3

19,3

37,9

C = carbono; 13C = Deslocamento químico do carbono treze; (S1) = friedelanol; (S2) = taraxerol; (S3) = α-amirina ; (S4)
= β-amirina; (S5) = lupeol.
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Os esqueletos triterpênicos têm 30 átomos

significativos têm demonstrado a importância da triagem

carbonos e são estruturalmente muito diversificados e são

fitoquímica de flora endêmica que, potencialmente, abriga

de grande interesse devido às diversas atividades

farmacologicamente candidatos promissores de novas

biológicas apresentadas, servindo como candidatos ou

drogas48 bem como em efeitos sinérgicos associados a

protótipos de novos fármacos, no entanto, o papel

antibióticos no combate a listeriose49.

biológico de diversos terpenoides ainda não é totalmente
Bioensaios carrapaticidas

conhecido46.
No mundo ocidental, uma média de 250 mg de

Neste trabalho, é apresentado o primeiro relato

triterpenos são ingeridos por dia, em grande parte

de estudo de atividade biológica da espécie L. usitata. Os

presentes em óleos vegetais, cereais, frutas e vegetais

gráficos de regressão linear da atividade carrapaticida dos

presentes na alimentação humana. Durante a última

extratos e fração das folhas de L. usitata ativos sobre

década pelo menos 25 estudos clínicos, 20 patentes foram

larvas e fêmeas ingurgitadas de R. microplus estão na

depositados e, pelo menos, dez princípios ativos à base de

FIGURA 3. O extrato hexânico PFQA não apresentou

47

triterpenos são comercializados em todo o mundo .

eficiência carrapaticida nas concentrações testadas. O

De acordo com trabalhos realizados por Silva;
46

extrato

metanólico,

PFQP

apresentou

91

%

de

Duarte; Vieira Filho , os triterpenos pentacíclicos são

mortalidade, na concentração de 20%. A fração PFQO

responsáveis pela atividade no tratamento de queratose

obtida da partição do extrato polar apresentou mortalidade

actínica.

de,

de 94 % e 97 %, nas concentrações de 15% e 20%,

aproximadamente, 87% de triterpenos, tais como, a

respectivamente. O extrato metanólico PFQP e a fração

betulina (80%), ácido betulínico (3%) e lupeol (2%).

PFQO também foram testados sobre fêmeas ingurgitadas

As

pomadas

são

constituídas

Ainda, sobre o lupeol que pode ser encontrado no

da mesma espécie de carrapato, e os resultados dos dois

repolho branco, pimenta verde, morango, azeite de oliva

bioensaios com larvas e fêmeas do PFQP apresentaram

verde, mangas e uvas foram relatados possuir efeitos

resultados próximos, o ajustamento dos dados a um

benéficos como um agente terapêutico e preventivo para

modelo de regressão linear resultou nas equações Y =

uma variedade de desordens, entre elas, potencial anti-

3,9024x – 7,8367 (R2 = 76,96) e Y = 4,1654x – 9,5722 (R2

inflamatório

= 77,58), respectivamente, para larvas e fêmeas

como

quimiopreventivo

e

agente

quimioterapêutico e que em sua dose terapêutica eficaz
não apresenta toxicidade para as células e tecidos
47

normais .

(FIGURA 3).
A fração PFQO apresentou atividade
carrapaticida, contudo, os dados verificados para as

Em outra pesquisa ficou demonstrado à atividade

fêmeas foram inferiores ao apresentado para as larvas, o

captadora de radicais livres dos extratos de folhas de Ficus

ajustamento dos dados a um modelo de regressão linear

pseudopalma usando testes bioquímicos e o triterpeno

resultou nas equações Y = 5,4378x – 11,7213 (R2 =

lupeol foi identificado como um dos os possíveis

79,25) e Y = 1,6472x – 5,3349 (R2 = 67,57),

componentes ativos com base em cromatográfica e análise

respectivamente, para larvas e fêmeas (FIGURA 3).

de espectroscopia de infravermelho. Esses resultados
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FIGURA 3 - Gráficos de regressão linear da atividade carrapaticida dos extratos e frações de Lecythis usitata (PFQP =
Extrato polar metanolico; PFQO = fração orgânica acetato de etila ; R2 = coeficiente de determinação).
Os estudos de atividade biológica com plantas

0,0001g kg-1 de peso corporal. Estudos da espécie citada

seguem em linhas gerais os testes com extratos brutos e

sugere a possibilidade de formular um potencial pesticida

frações de acordo com metodologias variadas, contudo, a

natural de E. agallocha contra pragas lepidópteras51.

etapa

seguinte

é

testar

os

metabólitos

obtidos,

O uso de biopesticidas e produtos de gestão

isoladamente ou em técnicas que verifiquem um possível

alternativa vêm aumentando e esse progresso é ilustrado

50

o efeito sinérgico .
Os triterpenos pentacíclicos obtidos nessa

pelo número de registros de biopesticidas e pesquisas
relacionadas ao tema e podem apresenar grandes
comerciais52.

investigação e em mistura foram analisados em bioensaios

oportunidades

Como

exemplo

de

com larvas e fêmeas de R. microplus e nas concentrações

substâncias bioativas, tem-se a rotenona, substância que

avaliadas não apresentaram atividade larvicida.

ocorre naturalmente em certas plantas do gênero Derris,

Contudo, em estudo, o triterpeno pentacíclico

Lonchocarpus e Tephrosia. É usada em todo o mundo

taraxerol obtido da espécie Excoecaria agallocha, na

como um pesticida de amplo espectro (acaricida,

concentração a 2,0% apresentou 80% de mortalidade das

inseticida e piscicida)53.

larvas da lagarta Helicoverpa armigera com LC50 de
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Importante

também

são

lactonas

Outro aspecto importante é a divulgação de

isolaram uma

informações sobre a espécie estudada, possibilitando o

lactona macrocíclica a partir do caldo de fermentação de

conhecimento dessa importante planta do cerrado

Streptomyces microflavus que apresentou atividade

maranhense, auxiliando a sua conservação, pois, ainda é

nematicida contra Caenorhabditis elegans (LC50 = 17,4

pouco estudada e a divulgação e busca de extratos e

µg mL-1).

metabólitos secundários de plantas a fim de encontrar

macrocíclicas; Wang e colaboradores

as
54

Em outra pesquisa os resultados indicam que as
formulações hidroetanólicos de timol têm atividade

potenciais carrapaticidas, fitoterápicos e fármacos de
aplicação futura.

acaricida sobre larvas de R. sanguineus e larvas de
Dermacentor nitens, provocando mortalidade superior a
90 %, após 24 h na concentração de 10 mg mL-1 para as
duas espécies de carrapato estudadas55.

Conclusões
O primeiro relato de estudo de atividade
biológica das folhas da espécie Lecythis usitata sobre

Estudo sobre as folhas de Protium spruceanum
56

larvas e fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus,

apresentado por Figueiredo e colaboradores identificou

mostrou que extrato metanólico, PFQP e a fração PFQO

catequinas, flavonoides e β-amirina, os quais não foram

apresentaram ação carrapaticida com mortalidade das

eficazes contra fêmeas ingurgitadas de R. microplus, no

larvas superior a 90%, na concentração de 20%. Dados

entanto os extratos reduziram em 90% a eclosão das larvas

semelhantes foram observados para os bioensaios com

na concentração de 100 mg mL

-1

e mortalidade larval

fêmeas ingurgitadas, com exceção da fração PFQO, que

acima de 88% a 100 mg mL , representando um agente

apresentou atividade carrapaticida inferior ao verificado

alternativo para controle integrado de carrapato.

para as larvas. O extrato hexânico não apresentou

-1

Já a atividade carrapaticida da espécie Uraria

atividade carrapaticida.

picta, foi atribuída a diferentes classes de compostos

No estudo químico da fração PFQO obtida das

químicos encontrados, como os fenólicos, flavonoide,

folhas da espécie Lecythis usitata, foram identificados

57

esterol, e derivados de terpeno . Análise em CG-EM dos

triterpenos pentacíclicos, friedelanol, como composto

extratos metanólicos de caules e de folhas de Petiveria

majoritário, a mistura friedelanol e taraxerol, a mistura

alliacea demonstrou que as amostras ativas continham

friedelanol, α-amirina e β-amirina e por último a mistura

principalmente o dissulfeto de dibenzila e o trissulfeto de

taraxerol, α-amirina, β-amirina e lupeol. O friedelanol e as

dibenzila, a mortalidade de 100% no bioensaio de teste de

misturas de triterpenos também não apresentaram

imersão de larvas de R. microplus pode ser atribuída aos

atividade carrapaticida.

58

dois compostos citados de acordo com os autores.
O fracionamento do extrato bioativo de Piper

Declaração de conflitos de interesses

guanacastensis sobre Aedes atropalpus proporcionou a

Os autores do artigo afirmam que não houve

obtenção do 4-hidróxi-3-(3’-metil-2’-butenil)benzoato de

nenhuma situação de conflito de interesse, tais como

metila como o principal constituinte (LC50 20,5µg mL-1)59.

propostas de financiamento, emissão de pareceres,

60

Segundo Viegas Jr. , estudos relativos à ação e

promoções ou participação em comitês consultivos ou

ao impacto ambiental dessas substâncias que podem ser

diretivos, entre outras, que pudessem influenciar no

biodegradáveis e seletivas para parasitos indesejados têm

desenvolvimento do trabalho.

conduzido à avaliação e descoberta de uma série de
moléculas,
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terpenos

e

alcaloides,
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