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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar a eficácia in vitro dos extratos bruto de 

resíduos agroindustriais contra fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus, utilizando o 

teste de imersão de adultos. O primeiro capítulo reúne estudos sobre os frutos utilizados neste 

trabalho e os ectoparasitos bovinos de importância econômica. No segundo capítulo, os 

resíduos dos frutos de Spondias mombin, Tamarindus indica, Genipa americana e Citrus 

latifolia foram submetidos a maceração com etanol para obtenção dos extratos. Fêmeas 

ingurgitadas foram coletadas para avaliação acaricida. Os tratamentos foram constituídos por 

seis grupos com extratos na concentração 50 mg mL-1 e dois grupos controles (positivo: 

fipronil; e negativo: etanol 70 %). O extrato da casca do fruto de S. mombin apresentou 

eficácia de 96,37 %. Com o intuito de investigar o mecanismo de ação acaricida, foi avaliado 

o efeito in vitro dos extratos frente a acetilcolinesterase e apenas o extrato do bagaço de C. 

latifolia apresentou correlação com o efeito acaricida. Os extratos foram monitorados por 

cromatografia líquida de alta eficiência e identificado derivados de compostos fenólicos. No 

terceiro capítulo o extrato da casca do fruto de S. mombin apresentou uma eficácia acaricida 

de 98,4 % a uma concentração de 12,5 mg mL-1 e eficácia larvicida de 84,8 % a uma 

concentração 25 mg mL-1. Após o fracionamento do extrato de S. mombin, foi identificada a 

fração com maior potencial de inibição da enzima acetilcolinesterase. A fração ativa foi 

analisada por cromatografia gasosa e identificou-se mistura de ácidos graxos insaturados e 

terpenóides, que agem sinergicamente na ação acaricida.  

Palavras-chave: Acaricida; frutas; resíduo; Rhipicephalus microplus; acetilcolinesterase. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to analyze the in vitro efficacy of crude extracts of agroindustrial 

residues obtained from fruits against engorged females of Rhipicephalus microplus, using the 

adult immersion test. The first chapter gathers studies about the fruits used in this study and 

the bovine ectoparasites of economic importance. In the second chapter, the fruit residues of 

Spondias mombin, Tamarindus indica, Genipa americana and Citrus latifolia were submitted 

to maceration with ethanol to obtain the extracts. Engorged females were collected for 

acaricidal evaluation. The treatments consisted of six groups with extracts at 50 mg mL-1 

concentration and two control groups (positive: fipronil and negative: 70 % ethanol). The 

extract of S. mombin fruit peel showed an acaricidal efficiency of 96.37 %. In order to 

investigate the mechanism of acaricide action, the in vitro effect of the extracts against 

acetylcholinesterase was evaluated and only the extract of the bagasse of C. latifolia showed a 

correlation with the acaricide effect. The extracts were monitored by high performance liquid 

chromatography and identified derivatives of phenolic compounds. In the third chapter, the 

fruit extract of S. mombin presented an acaricidal efficacy of 98.4 % at a concentration of 12.5 

mg mL-1 and larvicidal efficacy of 84.8 % at a concentration of 25 mg mL-1. After 

fractionation of the S. mombin extract, the fraction with the major inhibition potential of the 

acetylcholinesterase enzyme was identified. The active fraction was analyzed by gas 

chromatography and a mixture of unsaturated fatty acids and terpenoids were identified, 

which act synergistically in the acaricidal action. 

Keywords: Acaricidal; fruits; pomace; Rhipicephalus microplus; acetylcholinesterase. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

O carrapato Rhipicephalus microplus (Canestrini 1887), é um dos ectoparasitas 

bovinos mais importantes economicamente, se tornando um grave problema sanitário, 

podendo ser encontrado em regiões tropicais e subtropicais. Dentre as perdas econômicas 

geradas pelo carrapato, destaca-se a redução de peso, redução da produção de leite, perda de 

sangue e transmissão de doenças para o animal. Devido ao grande impacto econômico gerado 

pela infestação dos carrapatos na pecuária, o controle desses parasitos deve ser prioridade 

principalmente nos países em desenvolvimento (AVINASH et al., 2017). 

Os acaricidas sintéticos são os principais meios utilizados no controle do carrapato 

bovino e suas aplicações contínuas contribuem para a seleção de indivíduos altamente 

resistentes a esses fármacos (SANTOS et al., 2018). O uso indiscriminado dos acaricidas 

podem trazer outros danos como a poluição ao meio ambiente, intoxicação dos trabalhadores 

e a contaminação dos alimentos derivados da carne e do leite (SINGH et al., 2015). 

Um método alternativo e seguro para o controle dos carrapatos são os fitoacaricidas, 

os quais apresentam mais vantagens que os acaricidas sintéticos, pois são ecologicamente 

corretos, biodegradáveis, possuem baixa toxicidade e são mais baratos. Podendo ainda atrasar 

o aparecimento de cepas resistentes, pois os produtos à base de extratos vegetais contêm uma 

mistura de substâncias ativas, o que dificulta a seleção genética (SANTOS et al., 2018). 

Os extratos vegetais podem ser produzidos a partir das partes da planta (raiz, caule, 

folhas, flores e frutos) ou da planta inteira. Em relação aos frutos, pode-se ainda utilizar os 

resíduos das indústrias processadoras de alimentos, os quais são descartados de maneira 

inadequada, gerando inúmeros problemas ambientais (SILVA et al., 2015). Esses subprodutos 

foram estudados por alguns pesquisadores que demonstraram a presença de compostos 

bioativos nos resíduos agroindustriais de alguns frutos (KOSSEVA, 2009; LIMA, 2001). 

Seguindo o apelo ecológico do aproveitamento de resíduos e levando em consideração 

o potencial agro-sócio-econômico de alguns frutos regionais, o presente trabalho tem como 

objetivo analisar a eficiência acaricida e a atividade inibidora da acetilcolinesterase pelos 

extratos dos resíduos agroindustriais de alguns frutos. 
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CAPÍTULO 1 

O Rhipicephalus microplus E FRUTOS COM ATIVIDADES ACARICIDAS 
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1.1 REVISÃO DE LITERATURA 

1.2 Importância econômica  

 A pecuária é uma das atividades mais importantes no agronegócio brasileiro, se 

mantendo em destaque na produção de carne e leite e contribuindo em uma boa parte do 

produto interno bruto nacional (CULLMANN et al., 2017).  

Segundo o Anualpec (2016), há no Brasil um rebanho leiteiro de 40.770.339 cabeças, 

cerca de 1,35 milhões de produtores de leite no Brasil, correspondendo a 26 % dos 5,2 

milhões de estabelecimentos agropecuários. A maior parte está na região Nordeste, mas no 

Sul se localiza a maioria dos estabelecimentos especificamente leiteiros. 

A cadeia produtiva do leite no Brasil gera empregabilidade em diferentes níveis da 

população, incluindo um grande número de pequenos produtores (HEIMERDINGER, 2005), 

principalmente na agricultura familiar, a qual ainda precisa de muita atenção acerca da 

qualidade, produtividade e impactos ambientais durante o processo de produção leiteira 

(NARDI et al., 2016). 

 

1.3 Ectoparasitas bovinos 

As parasitoses dos animais determinam um significativo entrave à pecuária nacional, 

pois causam redução na produtividade, mortalidade de animais e aumento dos custos de 

produção, além de gastos com as tentativas de controle. Como principais ectoparasitos a 

mosca-dos-chifres, Haematobia irritans (Linnaeus, 1758) (Diptera: Muscidae) (BRAGA et 

al., 2017) e os carrapatos dos gêneros Amblyomma, Dermacentor, Haemaphysalis, Ixodes 

(WHALON; MOTA-SANCHEZ; HOLLINGWORTH, 2016) e principalmente dos gêneros 

Hyalomma e Rhipicephalus por possuírem mais espécies e terem grande importância na 

economia pecuária leiteira (SINGH et al., 2017) 

 

1.4 Rhipicephalus microplus 

A bovinocultura leiteira é influenciada diretamente por diversos aspectos sanitários 

que podem comprometer a produção dos animais e consequentemente, toda a cadeia. Dentre 

esses aspectos o carrapato ixodídeo R. microplus é o ectoparasito de maior importância 

econômica entre os paralelos 30° Norte e 30° Sul, uma vez que a infestação é beneficiada pelo 

clima tropical e subtropical, favorecendo o ciclo de reprodução e a disseminação durante 

quase todas as estações, nessas regiões (HEIMERDINGER, 2005). O Brasil é um país com 

características climáticas que favorecem a sobrevivência e o desenvolvimento do R. microplus 
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na maioria dos meses do ano (CORDOVES, 1997), sendo responsável por severas perdas 

econômicas (ATHAYDE et al., 2001).  

O carrapato é o vetor dos protozoários Babesia bovis e Babesia bigemina e da 

rickettsia Anaplasma marginale, agentes da tristeza parasitárias bovina, comprometendo os 

rebanhos diretamente devido aos hábitos hematófagos, pois as fêmeas podem ingerir de 0,5 a 

3 mL de sangue durante o ciclo de biológico (ALMEIDA et al., 2006). Além disso, 

promovem microferimentos na pele dos animais causando estresse, reações alérgicas e danos 

ao couro. Com a inoculação de toxinas promove menor crescimento dos bezerros, perda de 

peso e diminuição na produtividade de leite. A espoliação sanguínea aliada às alterações 

metabólicas pode, eventualmente, culminar na morte do hospedeiro (HEIMERDINGER, 

2005). 

O ciclo biológico do R. microplus ocorre exclusivamente em apenas um hospedeiro, 

conforme a Figura 1 (PEREIRA; SOUZA; BAFFI, 2010). Ao se desprender do animal 

hospedeiro, a fêmea ingurgitada realiza a postura dos ovos no solo, que pode durar de uma 

semana a vários meses, de acordo com as condições de temperatura e umidade, morrendo 

logo em seguida. Em média de 15 dias as larvas eclodem e migram para as extremidades das 

folhas da pastagem, por geotropismo negativo, para alcançar o hospedeiro. A larva se 

alimenta inicialmente de linfa e após setes dias sofre ecdise para ninfa. A diferenciação sexual 

ocorre após setes dias no período de ninfa. Já adultas, as fêmeas iniciam o repasto sanguíneo, 

a cópula e aumentam o volume de sangue ingurgitado até caírem no solo e iniciarem um novo 

ciclo biológico. (CORDOVES, 1997) 

 

 
Figura 1: Ciclo de vida do carrapato bovino. (1) larva infectando o animal; (2) fêmea iniciando o repasto 

sanguíneo; (3) fêmea (teleógina) totalmente ingurgitada; (4) teleógina no solo, após desprendimento do 

animal; (5) ovos do carrapato; (6) larvas de carrapato prontas para infectar o hospedeiro. 

Fonte: (PEREIRA; SOUZA; BAFFI, 2010) 
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1.5 Acaricidas sintéticos 

O uso de acaricidas é o principal meio de controle do carrapato (VARGAS et al., 

2003), porém eleva os custos para a manutenção da sanidade dos rebanhos bovinos em 

consequência da alta infestação de R. microplus, o que afeta economicamente a bovinocultura, 

resultando um expressivo custo anual na pecuária sul-americana (ROSÁRIO-CRUZ et al., 

2009). A introdução dessas drogas, com variados princípios ativos (organofosforados, 

formamidinas, piretroides, avermectinas e fenilpirazóis), é considerada um dos fatores 

preponderantes no desenvolvimento da pecuária em várias regiões (CASTRO; NEWSON, 

1993). 

Para uma maior eficácia do controle químico de R. microplus, além da adoção de 

algumas medidas complementares, como rotação de pastagens e descarte ou banho mais 

frequentes dos animais mais sensíveis, são imprescindíveis a escolha e o uso correto, tanto nas 

concentrações e na dose do pesticida por animal, quanto na frequência de aplicação, assim 

como a mudança de produto quando necessária. Para cada produto, devem-se respeitar as 

concentrações do fabricante, como a concentração, a dose por animal e a carência para o abate 

e ordenha (PEREIRA; SOUZA; BAFFI, 2010). 

Para o controle do carrapato, os produtores rurais utilizaram ao longo dos anos 

acaricidas sintéticos de forma indiscriminada, o que promoveu a seleção de populações 

resistentes às bases disponíveis na indústria farmacêutica. Devido ao rápido aparecimento de 

resistência a esses acaricidas, a indústria tem hesitado em investir na pesquisa e produção de 

novos princípios ativos. Além disso, esses produtos têm apresentado cada vez mais efeitos 

residuais contaminando a carne e o leite, bem como o ambiente (CLEMENTE et al., 2008). 

O emprego de acaricidas nem sempre é feito de maneira correta (FURLONG et al., 

2004), selecionando os carrapatos resistentes aos produtos carrapaticidas (CAMILLO et al., 

2009), além de possíveis problemas de saúde pública, devido à não observância dos períodos 

de carência dos produtos utilizados, (MENDES; LIMA; PRADO, 2007), especialmente em 

rebanhos de bovinos leiteiros (OLIVEIRA; AZEVEDO, 2002). 

Essa forma de controle tem causado muitos casos de intoxicação de operadores, 

aumento da mortalidade de animais domésticos e silvestres, contaminação dos solos, das 

águas e dos alimentos, afetando, direta e indiretamente a saúde das comunidades envolvidas 

na produção de alimentos (ROEL, 2001). 

Um dos produtos comerciais mais conhecidos e utilizados no controle do carrapato 

bovino é o Amitraz, sendo que Silveira Neto et al. (2017), observaram uma baixa eficiência 
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do acaricida (57,71 %) frente ao R. microplus numa região do Brasil, enquanto que as normas 

do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA consideram que um produto 

para ser eficaz, precisa apresentar uma eficiência igual ou superior a 95 %. 

Os ácaros estão entre as pragas de invertebrados que apresentam notoriedade por seu 

elevado potencial para selecionar indivíduos resistentes aos acaricidas (WHALON; MOTA-

SANCHEZ; HOLLINGWORTH, 2016). Na Tabela 1, observam-se algumas espécies de 

carrapatos relacionados com as quantidades de princípios ativos que possuem resistência e a 

quantidade de casos registrados na literatura. Destaca-se o R. microplus com 50 tipos 

diferentes de princípios ativos que apresentaram resistência e 564 casos registrados na 

literatura de resistência a acaricidas.   

 

Tabela 1: 21 artrópodes resistentes, com base no número de princípios ativos para os quais a resistência tem sido 

relatados e o número de casos relatados de resistência para cada uma das espécies. 

Espécies Ordem: Família Resistência ao 

princípio ativo 

Casos registrados 

Amblyomma americanum Acari: ixodidae 1 1 

Amblyomma hebraeum Acari: ixodidae 6 6 

Amblyomma variegatum Acari: ixodidae 2 7 

Boophilus calcaratus Acari: ixodidae 3 3 

Boophilus decoloratus Acari: ixodidae 16 29 

Dermacentor variabilis Acari: ixodidae 2 2 

Haemaphysalis leachii Acari: ixodidae 2 2 

Hyalomma anatolicum Acari: ixodidae 2 2 

Hyalomma asiaticum Acari: ixodidae 2 2 

Hyalomma detritum Acari: ixodidae 3 3 

Hyalomma marginatum Acari: ixodidae 1 1 

Hyalomma plumbeum Acari: ixodidae 2 2 

Hyalomma rufipes Acari: ixodidae 2 2 

Hyalomma truncatum Acari: ixodidae 2 2 

Ixodes rubicundus Acari: ixodidae 1 1 

Rhipicephalus appendiculatus Acari: ixodidae 9 17 

Rhipicephalus bursa Acari: ixodidae 1 7 

Rhipicephalus evertsi Acari: ixodidae 7 17 

Rhipicephalus microplus Acari: ixodidae 50 564 

Rhipicephalus pravus Acari: ixodidae 1 1 

Rhipicephalus sanguineus Acari: ixodidae 5 23 
 

Fonte: WHALON; MOTA-SANCHEZ; HOLLINGWORTH, 2016 
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1.6 Extratos vegetais 

Como técnicas alternativas não-químicas, incluem-se a criação de animais 

geneticamente mais resistentes, o desenvolvimento de vacinas, o manejo da pastagem com 

alternância de espécies, o controle biológico (LEAL et al., 2003), o controle imunológico 

(PEREIRA; SOUZA; BAFFI, 2010) e também a utilização de extratos vegetais (CHAGAS, 

2004), considerando que os produtos fitoterápicos apresentam baixo custo e são de fácil 

disponibilidade na maioria das regiões (AVANCINI, 1994; CHUNGSAMARNYART; 

JANSAWAN, 1996; HEIMERDINGER et al., 2006). 

Utilizando-se do conhecimento popular, animais de criação vêm sendo tratados com 

chás, folhas frescas aplicadas topicamente, e de outras variadas formas, ao longo dos tempos 

em substituição a medicamentos industrializados. Assim, a busca por tratamentos alternativos 

a fim de minimizar os impactos causados pelo carrapato tem fomentado pesquisas por plantas 

que tenham atividade para o controle desse ácaro (CHAGAS, 2004). 

A necessidade de métodos mais seguros, menos agressivos ao homem e ao meio 

ambiente, tem estimulado a busca de novos acaricidas a partir de extratos vegetais, já que 

estes podem propiciar uma redução na seleção de populações resistentes, em função de serem 

constituídos por vários compostos do metabolismo secundário das plantas, e a redução do 

problema de resíduos, por serem substâncias biodegradáveis (ROEL, 2001). Muitos 

metabólitos de plantas vêm sendo utilizado como modelos de pesticidas sintéticos como o 

toxafeno, as piretrinas, a nicotina e a rotenona (BALANDRIN et al., 1985). 

O Brasil apresenta grande acervo vegetal com flora extensa e diversificada. Por 

possuir clima variado, também permite a adaptação de espécies vegetais oriundas de quase 

todas as regiões do planeta. Assim, a maior exploração dessas plantas para uso como 

fitoterápicos torna-se relevantes para a produção animal. A utilização dessa alternativa 

poderia ainda resultar em produtos de melhor qualidade e com diminuição de resíduos 

tóxicos, o que já tem sido exigido pela sociedade há alguns anos (YUNES; PEDROSA; 

CECHINEL FILHO, 2001). Devido a importância econômica do R. microplus, na Tabela 2 

estão descritos trabalhos que testaram o efeito acaricida de extratos e óleos de frutos contra 

adultos e larvas de carrapatos.  
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Tabela 2: Efeito acaricida de extratos e óleos de frutos frente ao carrapato R. microplus. 

Nome científico  Parte do 

fruto/Extrato 

Animal Referência 

Aeschynomene 

denticulata 

Fruto/extrato bruto Larva de R. (Boophilus) 

microplus 

Santos et al., 2013 

Ananas comosus Casca/extrato bruto Adulto de R. (Boophilus) 

microplus 

Domingues et al., 

2013 

Angelonia hirta Fruto/extrato bruto Larva e adulto de R. 

(Boophilus) microplus 

Santos et al., 2013 

Annona squamosa Casca/ extrato bruto Larva de R. (Boophilus) 

microplus 

Madhumitha et al., 

2012 

Capsicum frutescens Fruto/ extrato bruto Adulto de R. (Boophilus) 

microplus 

Vasconcelos et al., 

2014 

Citrus hystrix Casca/óleo Adulto e larva de R. 

(Boophilus) microplus 

Chungsamarnyart; 

Jansawan, 1996 

Citrus maxima Casca/óleo Adulto e larva de R. 

(Boophilus) microplus 

Chungsamarnyart; 

Jansawan, 1996 

Citrus reticulata Casca/óleo Adulto e larva de R. 

(Boophilus) microplus 

Chungsamarnyart; 

Jansawan, 1996 

Citrus sinensis Casca/óleo Adulto e larva de R. 

(Boophilus) microplus 

Chungsamarnyart; 

Jansawan, 1996 

Citrus suncris Casca/óleo Adulto e larva de R. 

(Boophilus) microplus 

Chungsamarnyart; 

Jansawan, 1996 

Crotalaria micans Fruto/ extrato bruto Larva de R. (Boophilus) 

microplus 

Santos et al., 2013 

Melia azedarach Fruto/óleo Adulto de Boophilus 

microplus 

Borges et al., 2005 

Melia azedarach Fruto/ extrato bruto Boophilus microplus Borges et al., 2003 

Melia azedarach Fruto verde/ extrato 

bruto 

R. (Boophilus) microplus Sousa et al., 2008 

Operculina turpethum Fruto/ extrato bruto Larva de R. (Boophilus) 

microplus 

Sindhu; Jonsson; 

Iqbal, 2012 

Piper tuberculatum Fruto/ extrato bruto Adulto e larva de R. 

(Boophilus) microplus 

Lima et al., 2014 

Randia armata Fruto/ extrato bruto Larva de R. (Boophilus) 

microplus 

Santos et al., 2013 

Ranunculus miltifidus Fruto/ extrato bruto Adulto de R. 

appendiculatus 

Puyvelde et al., 

1985 
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Continuação... 

Nome científico  Parte do 

fruto/Extrato 

Animal Autor 

Semecarpus 

anacardium 

Fruto/ extrato bruto Adulto de R. (Boophilus) 

microplus 

Ghosh et al., 2015 

Senna italica Fruto/ extrato bruto Larva de Rhipicephalus 

(Boophilus) decoloratus 

Fouche et al., 2016 

Senna obtusifolia Fruto/ extrato bruto Larva de R. (Boophilus) 

microplus 

Santos et al., 2013 

Sesbania virgata Fruto/ extrato bruto Larva de R. (Boophilus) 

microplus 

Santos et al., 2013 

Solanum dasyphyllum Fruto/ extrato bruto Adulto de R. 

appendiculatus 

Puyvelde et al., 

1985 

Solanum incanum Fruto maduro/ 

extrato bruto 

Adulto e larva de R. 

(Boophilus) decoloratus 

Madzimure et al., 

2013 

Strychnos spinosa Fruto verde/ extrato 

bruto 

Adulto e larva de R. 

(Boophilus) decoloratus 

Madzimure et al., 

2013 

Tamarindus indica Polpa/ extrato bruto Adulto de R. (Boophilus) 

microplus 

Chungsamarnyart; 

Jansawan, 2001 

Guarea kunthiana Fruto/ extrato bruto Larva de R. (Boophilus) 

microplus 

Barbosa et al., 2013 

 

1.7 Resíduos agroindustriais 

O Brasil é o terceiro produtor mundial de frutas, com uma produção anual de mais de 

43 milhões de toneladas, o que representa 5 % da produção mundial. Cerca de 53 % da 

produção brasileira é destinada ao mercado de frutas processadas e 47% ao mercado de frutas 

frescas (IBRAF, 2009). Os altos índices de produtividade e os resultados comerciais são 

fatores que demonstram o crescimento desse setor (BELING, 2005).  

Além da demanda por frutas frescas, o mercado de sucos e polpas é crescente, 

principalmente por preservar as características químicas e sensoriais da fruta fresca, e o 

consumidor poder encontrá-las durante o ano todo, sem ter que se preocupar com a época e o 

amadurecimento (ABUD; NARAIN, 2009). A produção e a comercialização de sucos de 

frutas têm crescido nos últimos anos, sendo que, em 2010, foram consumidos 550 milhões de 

litros de sucos de todos os sabores no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF, 

2011). 

Estima-se que, após o processamento, cerca de 40 % da produção desses frutos sejam 

considerados resíduos compostos de remanescentes de celulose, cascas e sementes, 
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comumente descartados, refletindo um dos maiores problemas do Brasil (ABUD; NARAIN, 

2009). As indústrias de alimentos, em especial as processadoras de frutas e hortaliças, geram 

elevados volumes de subprodutos e resíduos potencialmente ricos em substâncias de alto 

valor nutricional e funcional (KOSSEVA, 2009), criando perdas de divisas, além de inúmeros 

problemas ambientais (SENA; NUNES, 2006).  

A acumulação de resíduos em locais inadequados e a contaminação dos recursos 

hídricos e do solo levam ao consequente aumento dos vetores de doenças para a população, o 

que torna relevante a busca de formas sustentáveis de utilização desses resíduos (SILVA et 

al., 2015). Como a quantidade de resíduos pode chegar a muitas toneladas, agregar valor a 

esses produtos é de interesse econômico e ambiental, necessitando de investigação científica e 

tecnológica, que possibilite sua utilização eficiente, econômica e segura (SCHIEBER; 

STINTZING; CARLE, 2001).  

O tipo de resíduo gerado no processamento de polpas de frutas depende da fruta 

processada, sendo, geralmente, constituído de casca, caroço ou sementes e bagaço. Estes 

resíduos, apesar de possuírem em sua composição, vitaminas, minerais, fibras e compostos 

antioxidantes, são desperdiçados na maioria das fábricas (LIMA, 2001).  

 

1.8 Spondias mombin 

A S. mombin é uma árvore frutífera pertencente à família Anacardiaceae (AIYLOJA; 

BELLO, 2006). Ocorre difundida através de regiões tropicais da América, Ásia e na floresta 

tropical e áreas costeiras da África. No Brasil, é encontrada principalmente nas regiões Norte 

e Nordeste (SOARES, 2006; OLADELE, 2009). Essa planta é conhecida popularmente como 

cajá, cajá-mirim ou cajazinho (BOSCO et al., 2000). Na África, o fruto é chamado iyeye ou 

yeye na língua iorubá, ngulungwu em Igbo, isada em hauçá (AIYLOJA; BELLO, 2006). O 

cajá é uma pequena fruta possuindo até 6 cm de comprimento, formato ovóide ou oblongo, 

casca fina e lisa, polpa pouco espessa e ácida (GOMES, 2007), caracterizado por um suco 

doce-amargo de sabor e aroma agradáveis (BORA et al., 1991).  

O cajá ainda é obtido a partir de um sistema de produção extrativista (MATTIETTO; 

MATTA, 2011), sendo considerado ainda em domesticação e a produção atual é insuficiente 

para atender a demanda, mesmo nas regiões produtoras (SOUZA et al., 2010). Na região norte 

do Espírito Santo o cajá apresenta dupla finalidade, sendo utilizado por cacauicultores para 

sombreamento, no sistema conhecido como cabruca, além do uso direto dos frutos (SILVA et 

al., 2014). Tem despertado interesse no setor de agronegócio, devido à grande aceitação dos 
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produtos processados, como polpas, sucos, sorvetes, picolés, bebidas, tais como licores, e no 

setor farmacêutico, devido às suas propriedades medicinais (SACRAMENTO; SOUZA, 

2000; CAVALCANTE et al., 2009; ADEDOKUN et al., 2010). 

Na indústria de alimentos no Brasil, o cajá tem principalmente sido utilizado para 

produzir celulose, suco e sorvetes, e tem elevado potencial económico, devido ao seu apelo ao 

consumidor e sabor exótico e agradável, além de seu alto valor nutricional como fonte de 

vitaminas e compostos funcionais como os carotenoides (LINS et al., 2014).  

Suas folhas são usadas para o tratamento de várias doenças tópicas e sistêmicas como: 

hipoglicêmico (FRED-JAIYESIMI; KIO; RICHARD, 2009), antidiarreico (AYOKA et al., 

2008), antinflamatório (NWORU et al., 2011), antiviral (SILVA et al., 2011), atividade 

leishmanicida (ACCIOLY et al., 2012), antioxidante (SILVA et al., 2012), antimicrobiana 

(AROMOLARAN; BADEJO, 2014) e gastroproteção (SABIU et al., 2015)  

O suco de fruta é bebido como um diurético e antipirético, e a decocção da casca 

adstringente serve como um emético, um remédio para diarreia, disenteria, hemorróidas e um 

tratamento para a gonorreia e leucorréia (AYOKA et al., 2008). Até o presente momento não 

foi encontrado estudo químico e atividades biológicas para as cascas e sementes dos frutos do 

cajá, sendo utilizados como resíduos agroindustriais. 

 

1.9 Tamarindus indica 

T. indica L. é uma árvore de grande porte e alta pertencente à família Caesalpiniaceae 

que é encontrada em toda a Índia (DE et al., 2013). O tamarindeiro cresce naturalmente em 

muitas regiões tropicais e sub-tropicais (SUDJAROEN et al., 2005). Seus frutos são 

encontrados principalmente no verão; o tegumento é da cor acastanhada preto e o centro das 

sementes é branco. Estudos farmacológicos da planta revelaram que T. indica possuem 

atividades antibacteriana, antifúngica, anti-inflamatória, anti-malária, antioxidante, 

regeneração hepática (BHADORIYA et al., 2011; SUDJAROEN et al., 2005; PIMPLE et al., 

2007), antidiabética do extrato aquoso das sementes (MAITI; DAS; GHOSH, 2005) e 

acaricida do extrato hidroalcóolico da polpa da fruta (CHUNGSAMARNYART; 

JANSAWAN, 2001). 

 

1.10 Genipa americana 

O jenipapeiro (G. americana L.) pertence à família Rubiaceae (KFFURI et al., 2016). 

É uma planta que tem origem na América do Sul e América Central (RAMOS-DE-LA-PEÑA 
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et al., 2015) e seu fruto é popularmente conhecido como jenipapo. A polpa desse fruto é 

utilizada para fabricar licores, uma bebida alcoólica conhecida popularmente (ONO et al., 

2007), possui uma substância chamada de Genipina que é utilizada como corante em 

alimentos (OLIVEIRA et al., 2012), e o bagaço é utilizado como substituto da pectina 

comercial (FERNANDES; RODRIGUES, 2012). 

Tradicionalmente, os povos indígenas do Alto do Rio Negro na Amazônia brasileira, 

utilizam o jenipapo como um alimento fortalecedor do sangue (FRAUSIN et al., 2015) ou em 

banhos medicinais para curar úlceras causadas pela sífilis (BREITBACH et al., 2013). Na 

medicina tradicional da Amazônia Peruana, o fruto é utilizado no tratamento contra o câncer 

por possuir atividade antioxidante (TAUCHEN et al., 2016). 

Segundo Kffuri et al. (2016), foi verificado que as folhas do jenipapeiro apresentaram 

atividade antimalárica, bem como atividade antiviral (CODIGNOTO et al., 2017). Nos frutos, 

foram encontrados compostos com ação antioxidante e dentre eles estão os flavonoides 

(SOUZA et al., 2012), podendo ser os metabólitos responsáveis pela atividade antitumoral 

(CONCEIÇÃO et al., 2011), antiviral e antibacteriana (CODIGNOTO et al., 2017). 

Nos testes de inibição enzimática, Omena et al. (2012) identificaram que a polpa de 

jenipapo apresentou inibição da acetilcolinesterase semelhante ao controle positivo 

(Carbamato - Carbacol), podendo apresentar um efeito acaricida semelhante aos 

organofosforados e carbamatos vendidos comercialmente. 

 

1.11 Citrus latifolia 

 Os frutos do limoeiro (C. latifolia T.) são amplamente conhecidos e sua polpa é 

utilizada na produção de sucos e alimentos. No processamento industrial do limão para a 

produção de sucos, as cascas são consideradas como subproduto, gerando um grande 

problema ambiental se não tiverem uma destinação correta. Estudos realizados com esses 

subprodutos, identificaram compostos bioativos que podem ser utilizados em produtos 

alimentares e farmacológicos (BARROS; FERREIRA; GENOVESE, 2012). 

  Da casca desses frutos são extraídos os óleos essenciais, os quais são aplicados na 

indústria de bebidas e alimentos, como sorvetes, confeitaria e formulações de panificação, e 

na indústria farmacêutica e cosmética, em produtos que objetivam disfarçar odores 

(GONÇALVES et al., 2017). O óleo essencial apresenta também uma inibição frente a 

algumas espécies de fungos e estimulação ao crescimento a outras espécies (SIMAS et al., 

2017), atividade inseticida frente a Callosobruchus maculatus (F.), que é uma praga de grãos 
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armazenados (DUTRA et al., 2016), atividade de fotossensibilização de fungos patogênicos 

(FRACAROLLI et al., 2016) e etc. A atividade acaricida foi descrita por Chungsamarnyart e 

Jansawan (1996), no entanto, foram comparados os óleos essenciais de outras espécies de 

Citrus spp. diferentes do C. latifolia.  

De acordo com Barros, Ferreira e Genovese (2012), na casca do limão encontra-se 

níveis mais altos de compostos fenólicos em comparação com a polpa e em consequência 

disso, a capacidade antioxidante do extrato bruto da casca é bem maior do que da polpa. 

Outros compostos encontrados na casca do limão foram: Cumarinas e Furocumarinas 

(FRACAROLLI et al., 2016), Limoneno, α-Pineno, β-Pineno e γ-Terpineno (DUTRA et al., 

2016). 

 

1.12 Inibição da Acetilcolinesterase 

A acetilcolinesterase (AChE) ou acetilcolina acetil-hidrolase, é uma enzima que regula 

a transmissão dos impulsos nervosos nas sinapses por meio da hidrólise do neurotransmissor 

acetilcolina (ACh). Essa é uma função muito importante para regular e equilibrar os impulsos 

nervosos, no entanto, quando essa enzima sofre alguma inibição de suas funções, pode levar o 

indivíduo à morte (GIACOPPO et al., 2014). 

A inibição dessa enzima pode ocorre sob a influência de vários fatores, um deles é 

devido à ligação covalente de um organofosforado ou carmabato, resultando na fosforilação 

da enzima e comprometendo sua atividade de forma irreversível. Dessa forma, há um 

aumento da ACh em níveis tóxicos para os carrapatos, causando um contínuo estímulo 

neuronal, o que leva a morte do carrapato por paralisia espástica (ABBAS et al., 2014). 

O mecanismo de ação dos inibidores da AChE sugere que carbamatos e 

organofosforados reagem diretamente com a hidroxila da serina da tríade catalítica do sítio 

ativo da enzima, formando um composto relativamente estável (GIACOPPO et al., 2014). O 

acúmulo de ACh nas sinapses e junções neuromusculares, pode resultar numa despolarização 

e hiperestimulação do sistema parassimpático. De modo geral, os sintomas da 

hiperestimulação inclui salivação, lacrimejamento, bradicardia, miose, tremores musculares, 

diarreia, fraqueza muscular, paralisia dos músculos respiratórios e do diafragma, onde a morte 

geralmente resulta de insuficiência respiratória (OLIVEIRA-FILHO et al., 2010). 

O metabolismo secundário dos vegetais produzem substâncias que também agem na 

inibição da AChE. Os compostos fenólicos, os alcalóides (CESPEDES et al., 2017) e os 
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triterpenos (AWASTHI et al., 2017) estão sendo estudados com essa finalidade e possuem 

resultados promissores como alternativa aos compostos sintéticos. 
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CAPÍTULO 2 

EFICIÊNCIA ACARICIDA E INIBIÇÃO DA ACETILCOLINESTERASE DE EXTRATOS 

OBTIDOS DE BAGAÇOS DE FRUTAS1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Esse artigo foi submetido para avaliação e publicação no periódico Experimental and 
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RESUMO 

O presente trabalho teve o objetivo de analisar a eficácia in vitro dos extratos bruto obtidos de 

resíduos de quatro frutos (Spondias mombin, Tamarindus indica, Genipa americana e Citrus 

latifolia) contra o Rhipicephalus microplus, utilizando o teste de imersão de adultos. Em 

adição, foi avaliado o efeito in vitro destes extratos frente a enzima acetilcolinesterase e o 

perfil cromatográfico por CLAE-DAD. Os frutos estudados foram obtidos na região semiárida 

do estado da Bahia-Brasil. Cada fruto foi descascado e os extratos brutos obtidos por 

maceração com etanol. Para avaliação da atividade acaricida dos extratos, foram coletadas 

fêmeas ingurgitadas de R. microplus em fêmeas bovinas naturalmente infestadas. Os 

tratamentos foram constituídos por seis grupos com extratos da casca e semente de S. 

mombin, casca e semente de T. indica, bagaço de G. americana, bagaço de C. latifolia na 

concentração 50 mg mL-1 e dois grupos controles (positivo: fipronil; e negativo: etanol 70 %). 

Os extratos da casca do fruto de S. mombin, casca do fruto de T. indica e bagaço de C. 

latifolia apresentaram eficácia de 96,37 %, 93,55 % e 87,58 %, respectivamente. Em relação a 

inibição da acetilcolinesterase, apenas o extrato do bagaço de C. latifolia apresentou 

correlação com o efeito acaricida, com uma inibição enzimática de 55,53 %. Foram 

identificados derivados do ácido gálico, flavonol e ácido ferúlico no extrato da casca do fruto 

de S. mombin, sendo que provavelmente estes compostos fenólicos não estão associados com 

o mecanismo de inibição da aceticolinesterase devido a baixa atividade do extrato bruto. 

Palavras-chave: Acaricida; frutas; resíduo; Rhipicephalus microplus; acetilcolinesterase. 
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ABSTRACT 

Title: ACARICIDAL EFFICACY AND ACETYLCHOLINESTERASE INHIBITION OF 

FRUITS POMACE EXTRACT 

The objective of the present work was to analyze the in vitro efficacy of crude extracts 

obtained from pomace of four fruits (Spondias mombin, Tamarindus indica, Genipa 

americana and Citrus latifolia) against Rhipicephalus microplus using the immersion adult 

test. In addition, the in vitro acetylcholinesterase inhibition activity of these extracts and 

chromatographic profile by HPLC-DAD was evaluated. The fruits studied were obtained in 

semi-arid region of Bahia-Brazil. Each fruit was peeled and the crude extracts obtained by 

maceration with ethanol. To evaluate acaricidal activity of extracts, engorged females of R. 

microplus were collected in naturally infested bovine females. The treatments consisted of six 

groups with extracts of S. mombin peel and seed, T. indica peel and seed, G. americana 

pomace, C. latifolia pomace at 50 mg/mL concentration and two control groups (positive: 

fipronil, and negative: 70 % ethanol). The extracts of S. mombin fruit peel, T. indica fruit peel 

and C. latifolia pomace showed efficacy of 96.37 %, 93.55 % and 87.58 %, respectively. In 

relation acetylcholinesterase inhibition, only the extract of C. latifolia pomace showed a 

correlation with the acaricidal effect with an enzymatic inhibition of 55.53 %. Derivatives of 

gallic acid, flavonol and ferulic acid were identified in the extract of S. mombin fruit peel, and 

these phenolic compounds are probably not associated with the mechanism of inhibition of 

aceticolinesterase due to the low activity of the crude extract. 

Keywords: Acaricidal; fruits; pomace; Rhipicephalus microplus; acetylcholinesterase. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

A bovinocultura leiteira é influenciada diretamente por diversos aspectos sanitários 

que podem comprometer a produção dos animais. Dentre esses aspectos o carrapato ixodídeo 

Rhipicephalus microplus é o ectoparasito de maior importância econômica uma vez que é 

encontrado em regiões tropicais e subtropicais. Dentre as perdas econômicas geradas pelo 

carrapato, destacam-se a redução de peso, redução da produção de leite, perda de sangue e 

transmissão de doenças para o animal (AVINASH et al., 2017).  

Para o controle desse carrapato, os produtores rurais vêm utilizando ao longo dos anos 

acaricidas sintéticos de forma indiscriminada, o que tem promovido uma rápida seleção de 

indivíduos resistentes às classes químicas disponíveis na indústria e a introdução de outros 

princípios ativos (PETERMANN et al., 2016). 

Em substituição às técnicas alternativas que não utilizam os produtos sintéticos, 

incluem-se a criação de animais geneticamente mais resistentes, o desenvolvimento de 

vacinas, o manejo da pastagem com alternância de espécies, o controle biológico (SINGH et 

al., 2015), o controle imunológico (PEREIRA; SOUZA; BAFFI, 2010) e também a utilização 

de extratos vegetais e metabólitos secundários (ROSADO-AGUILAR et al., 2017).  

Na indústria de alimentos, em especial a de processamento de frutos, são produzidas 

ao longo de sua cadeia produtiva uma grande quantidade de resíduos agroindustriais, o que 

gera perda de divisas, além de inúmeros problemas ambientais (SENA; NUNES, 2006). Esses 

resíduos podem ser fontes de extratos vegetais e não interferem nos custos ou na produção de 

alimentos processados. 

O tipo de resíduo gerado no processamento de polpas de frutas depende da fruta 

processada, sendo, geralmente, constituído de casca, caroço ou sementes e bagaço. Estes 

resíduos, apesar de possuírem em sua composição as vitaminas, minerais, fibras e compostos 

antioxidantes, são desperdiçados na maioria das fábricas e estudos recentes mostraram que as 

frutas são ricas em muitos nutrientes que estão concentrados principalmente nas cascas e nas 

sementes geralmente descartadas (PAES et al., 2014).  

Segundo Peres et al. (2013), algumas frutas apresentam variação considerável na 

concentração de compostos fenólicos entre as partes do fruto. Na maioria dos casos, as cascas 

das frutas não são consumidas e são descartadas como lixo, o que representa um grande 

desperdício de fitonutrientes, especialmente aqueles com propriedades antioxidantes. 

Portanto, é necessária uma busca ativa de maneiras de utilizar esta parte do fruto. 
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Diversos tipos de resíduos de frutas têm mostrado interessantes atividades biológicas, 

como é o caso das cascas de Ananas comosus, Annona squamosa e espécies de Citrus sp. com 

efeito acaricida contra adultos e larvas de R. microplus (DOMINGUES et al., 2013; 

MADHUMITHA et al., 2012; CHUNGSAMARNYART; JIWAJINDA, 1992). Devido a 

estes fatores, torna-se necessária a busca de novos agentes acaricidas naturais e a procura por 

compostos mais eficazes é de extrema importância em virtude da necessidade de novas 

opções para o controle do R. microplus como substituição e/ou adição aos produtos 

disponíveis no mercado. 

 

2.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.2.1 Reagentes e equipamentos 

O etanol foi obtido da Dinâmica (Diadema, SP, Brasil). As substâncias utilizadas para 

o teste anti-colinesterase foram adquiridas pela Sigma-Aldrich® (St. Louis, MO, EUA), com 

exceção de fosfato dibásico de sódio e fosfato monobásico de sódio, que foram obtidas da 

Anidrol (Diadema, SP, Brasil).  

Todos os compostos químicos utilizados como solventes para cromatografia foram de 

grau analítico para o equipamento CLAE: metanol (Dinâmica), ácido acético glacial (J.T. 

Baker) e água ultrapura obtida de um sistema Milli-Q. A análise por CLAE foi realizada 

utilizando cromatografia líquida analítica de fase inversa em um modelo Hitachi LaChrom 

Elite com uma bomba de amostragem automática e quaternária acoplada a um detector de 

matriz de diodos (DAD). Para a separação cromatográfica, utilizou-se uma coluna 

LiCospher® 100 RP-18 (150 mm x 4 mm, 5 μm, Merck). As amostras e as fases móveis 

foram filtradas através de um filtro Millipore de 0,45 μm (Supelco, EUA) antes da injeção de 

CLAE. 

 

2.2.2 Material vegetal 

Os frutos foram obtidos no mercado da cidade de Feira de Santana, Bahia, Brasil 

(12°16’00’’ S; 38°58’00’’ W), em setembro de 2015. Estes frutos foram selecionados de 

acordo com a disponibilidade no período e uma pesquisa bibliográfica anterior sobre a 

atividade biológica dos extratos dessas frutas. Os frutos selecionados foram: Cajá (família 

Anacardiaceae, espécie Spondias mombin L. 1753, cascas e sementes), Tamarindo (família 

Fabaceae, espécie Tamarindus indica L. 1753, cascas e sementes), Jenipapo (família 
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Rubiaceae, espécie Genipa americana L. 1759, bagaço), Limão (família Rutaceae, espécie 

Citrus latifolia T. 1951, bagaço) (Figura 2). 

 

  (1) 

  (2) 

 (3)  (4) 

Figura 2: Fotos dos frutos e sementes de S. mombin (1), cascas e sementes de T. indica (2), bagaço de G. 

americana (3) e bagaço de C. latifolia (4). 

Fonte: Autor, 2016. 

2.2.3 Preparação dos extratos 

Os frutos foram higienizados e descascados, separada a polpa e a semente, e 

desidratadas a 50 °C em estufa de circulação de ar forçada. Então, cascas, sementes e bagaço 

foram pulverizadas em moinho de facas (tipo Wiley). Os compostos químicos foram extraídos 

com etanol (3:1), por 72 h, a temperatura ambiente (25 °C). A mistura foi filtrada e o solvente 

evaporado a uma temperatura controlada de 60 °C sob pressão reduzida apresentando os 

rendimentos de 9,98 % para casca do S. mombin, 0,63 % para semente do S. mombin, 2,58 % 

para casca do T. indica, 1,08 % para semente de T. indica, 1,06 % para o bagaço de G. 

americana e 1,80 % para C. latifolia.  
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2.2.4 Coleta dos carrapatos adultos 

As fêmeas ingurgitadas foram coletadas de fêmeas bovinas, mestiças ½ sangue do 

cruzamento Gir X Holandês, naturalmente infestadas mantidas na Fazenda Experimental do 

Instituto Federal Baiano (IFBAIANO), localizada na cidade de Itapetinga, Bahia, Brasil 

(15º14'56" S, 40º14'52" W). Elas foram enviadas ao laboratório do IFBAIANO em recipientes 

apropriados, com aeração adequada e embalados com gelo artificial. As fêmeas ingurgitadas 

foram lavadas com água destilada e secas com toalha de papel. Cada grupo teve o peso 

determinado na balança analítica obtendo homogeneidade entre os grupos. Um grupo de seis 

carrapatos foram coletados separadamente e utilizados para identificação molecular com a 

finalidade de comprovar a espécie estudada. 

 

2.2.5 Identificação molecular do carrapato 

O método de extração de DNA genômico de tecido animal foi realizado pelo protocolo 

do Glass Fiber Plate DNA Extraction do CCDB (Canadian Center for DNA Barcoding), de 

acordo com as recomedações do fabricante. A reação de PCR (Polymerase Chain Reaction) 

foi realizado seguindo o protocolo da Platinum® Taq DNA Polymerase (Invitrogen) com os 

primers LEP direto (5'-GGCGGCGCGTCTTAAACATG-3') e LEP reverso (5'-

TTCCCCCCATTGAGCAAGATT-3').  

Para a reação de PCR foi usada em cada amostra: 0.3 μL Taq DNA Polymerase, 

0.75 μL MgCl2, 2.5 μL de tampão taq, 0.5 μL dNTP, 1.25 μL de cada primer na concentração 

de 10 ρmol/μL  (LEP direto e LEP reverso), 13.45 μL de água ultrapura, 5 μL gDNA. A 

amplificação foi conduzida em termociclador usando o seguinte programa de ciclagem: 

desnaturação inicial em 94 °C por um minuto e trinta segundos, 35 ciclos de anelamento (um 

minuto e trinta segundos a 46 °C), extensão (um minuto e trinta segundos a 72 °C) e extensão 

final (um minuto e trinta segundos a 72 °C).  

Os fragmentos amplificados foram então submetidos à eletroforese em gel de agarose 

a 1 %, corado com o intercalante SYBR® Green I (Sigma-Aldrich) e Azul de Bromofenol 

Synth® P.A.-A.C.S. que facilitam a aplicação da amostra no gel e auxiliam no monitoramento 

da corrida. Os fragmentos puderam ser visualizados no Equipamento Transiluminator L. Pix 

Loccus Biotecnologia e posteriormente, os produtos da reação de PCR foram purificados 

usando polietileno glicol. 

O método de Sanger foi usado para sequenciamento das amostras. A reação de 

sequenciamento foi preparada para um volume total de 10 μL para cada amostra, contendo: 
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50 ng de DNA (produto de PCR purificado), 1 μL dos primers (LEP direto e LEP reverso) na 

concentração de 10 ρmol/μL, 1.75 μL tampão de sequenciamento, 0.5 μL Big Dye (Applied 

Biosystems®) e quantidade suficiente de água ultrapura para completar o volume total. A 

reação de sequenciamento consistiu em três estágios com 35 ciclos (primeiro estágio a 96 °C 

por 15 segundos, segundo estagio a 52 °C por 10 segundos e o último estágio a 60 °C por 4 

minutos). As amostras foram mantidas a 4 °C até serem purificadas por etanol. As amostras 

sequenciadas foram editadas usando o software Geneious V.6.1. A sequencia consenso foi 

direcionada ao Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) para avaliar a similaridade e 

comparar com outras sequências presentes no GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

 

2.2.6 Teste de imersão de adultos 

O teste de imersão de fêmeas ingurgitadas foi realizado de acordo com a metodologia 

descrita por Drummond et al. (1973). Os extratos foram testados a uma concentração de 

50 mg mL-1. Para o grupo de controle negativo (sem extrato) e para a diluição dos extratos, 

utilizou-se uma proporção de etanol e água (EtOH/H2O, 70:30), enquanto o Fipronil foi usado 

como controle positivo (diluído conforme recomendado pelo fabricante). As fêmeas 

ingurgitadas foram divididas em grupos de 10 indivíduos e 4 repetições, com base no grau de 

ingurgitamento e peso, e foram imersas por 5 min. em 5 mL dos tratamentos. Após a imersão, 

os carrapatos foram fixados em placas de Petri e incubados (26 ± 2 °C e umidade úmida 

relativa > 80 %) durante 15 dias para a oviposição. Após este período, os ovos foram pesados, 

transferidos para tubos de vidro e incubados sob as mesmas condições para a eclosão das 

larvas, que foi lido visualmente usando um estereomicroscópio após 21 dias de incubação. As 

variáveis utilizadas como medidas da atividade acaricida foram: [1] índice de postura de ovos 

de acordo com Bennett (1974), [2] redução da oviposição e [3] redução da eclosão de acordo 

com Gonzales (2003), [4] eficiência reprodutiva e [5] eficiência do produto de acordo com 

Drummond et al. (1973). 
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[1] 100
(g) fêmeas das peso

(g) ovos dos peso
  (IP) ovos de postura de Índice   

(Bennett, 1974) 

[2] 100
(controle) ovos dos peso

(tratado) ovos dos peso - (controle) ovos dos peso
  oviposição da Redução   

(Gonzales, 2003) 

[3] 100
(controle) eclosão de taxa

(tratado) eclosão de  taxa- (controle) eclosão de taxa
  eclosão da Redução   

(Gonzales, 2003) 

[4] (g) fêmeas das peso

*0.0002 eclosão %(g) ovos dos peso
  (ER) areprodutiv Eficiência


  

*Constante que indica o número de ovos presentes em 1 grama.        (Drummond et al., 

1973) 

[5] 100
(controle) ER

(tratado) ER - (controle) ER
  (EP) produto do Eficiência   

(Drummond et al., 1973) 

 

2.2.7 Atividade inibidora da acetilcolinesterase in vitro 

Para essa atividade foram selecionados os extratos que apresentaram eficácia do 

produto acima de 60 %, segundo o teste de imersão de adultos. Atividade inibidora da AChE 

dos extratos foi avaliada segundo o método de Ellman et al. (1961) modificado por Tan et al. 

(2014). A enzima utilizada foi a acetilcolinesterase de Electrophorus electricus tipo VI 

(EC:3.1.1.7, Sigma®). Os extratos foram avaliados na concentração de 2,0 mg mL-1.  

Resumidamente, em cada poço da microplaca (96 poços) foram adicionados: 140 μL 

de tampão fosfato de sódio 0,1 M (pH: 7,4) contendo soroalbumina bovina (BSA)  (0,1 %); 

20 μL dos extratos e 20 μL da enzima AChE (0,15 U mL-1). As placas foram homogeneizadas 

e incubadas à temperatura ambiente por 30 minutos. Após esse período, foram adicionados 

10 μL de 5,5 'ditiobis (ácido 2-nitrobenzóico) (DTNB) (10 mM) seguido de 10 μL de iodeto 

de acetiltiocolina (ACTI) (14 mM). Em seguida, as absorbâncias dos produtos finais foram 

medidas a 450 nm em leitor de microplacas Multiskan FC (Thermo Scientific®) nos tempos 0 

e 30 minutos. A eserina (50 µM) foi usada como padrão de referência e como controles 

negativos foram utilizados tampão fosfato de sódio 0,1 M e etanol (10 %). Todos os ensaios 

foram realizados com oito repetições. A percentagem de inibição da actividade enzimática foi 

calculada utilizando a seguinte fórmula:  
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% Inibição = {1 - [(T30 -T0 amostra) / (T30-T0 CN / TF)]} x 100, onde: T0: leitura de 

absorvância após a início da reação; T30: leitura da absorvância no tempo de 30 minutos após 

o tempo da primeira leitura (T30); CN/TF: controle negativo / tampão fosfato de sódio. 

 

2.2.8 Análise de CLAE-DAD 

Os extratos foram filtrados em membrana de polietileno de 0,45 μm e injetados 

diretamente no sistema cromatográfico. Os solventes de eluição utilizados foram: solução de 

ácido acético a 2 % em água (fase A) e metanol: água: ácido acético (70:28: 2 % v/v) (fase B). 

O gradiente foi 0,01-25 min. A:B (100:0), 25-40 min. (60:40), 40-43 min. (45:55), 43-50 min. 

(40:60), 50-55 min. (0:100), 58-60 min. (90:10). O comprimento de onda utilizado foi de 

280 nm, o fluxo de 1,0 mL min.-1, o volume de injeção de 20 μL e o tempo de execução de 

60 min. e a temperatura do forno foi a 30 °C. (AQUINO et al., 2006, com modificações). 

 

2.2.9 Análise estatística 

Os resultados dos ensaios biológicos foram expressos como média ± desvio padrão 

(DP) e sujeitos a análise de variância unidirecional (ANOVA), seguidas do teste de Tukey 

(5 %). Todas as análises estatísticas foram realizadas com o programa estatístico Graphprism 

(versão 5.0). Então, através da análise dos componentes principais (PCA), as médias foram 

distribuídas em um gráfico biplot, com a ajuda do software PanelCheck. 

 

2.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

2.3.1 Identificação molecular e teste de imersão de adultos 

A identificação molecular resultou em 99 % de identidade com a espécie R. microplus. 

A Tabela 3 descreve as porcentagens do índice de postura de ovos, redução da oviposição, 

eclosão e redução da eclosão de larvas de R. microplus tratadas com os extratos etanólico das 

frutas na concentração de 50 mg mL-1. O extrato da casca de S. mombin apresentou melhor 

efeito sobre os parâmetros avaliados, exceto o índice de postura de ovos, e estatisticamente 

semelhante ao extrato da casca de T. indica. 
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Tabela 3: Porcentagens do índice de postura de ovos, redução da oviposição, eclosão e redução da eclosão de 

larvas de R. microplus tratadas com extrato bruto de frutas na concentração de 50 mg mL-1. 

Amostra 

Índice de 

postura de 

ovos (%) 

Redução da 

oviposição (%) 
Eclosão (%) 

Redução da 

eclosão (%) 

Smc 11,2 ± 4,0B 74,6 ± 8,3B 10,0 ± 7,0A 86,6 ± 9,6A 

Sms 27,7 ± 3,5DE 34,9 ± 8,8E 70,0 ± 0,0BC 4,4 ± 3,1E 

Ga 31,7 ± 4,2E 28,1 ± 13,3E 48,3 ± 6,2CD 35,9 ± 12,9BC 

Tic 13,5 ± 2,7AB 70,3 ± 4,1B 16,2 ± 11,0AB 78,2 ± 15,3AB 

Tis 22,6 ± 3,4CD 49,5 ± 7,8CD 66,2 ± 4,7DE 12,8 ± 6,9DE 

Cl 14,2 ± 5,1BCD 67,7 ± 12,5BC 33,7 ± 14,9BC 56,6 ± 16,6BC 

Fipronil 0A 100,0A - - 

Controle 

negativo 
44,9 ± 3,1F - 76,2 ± 6,2E - 

 

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem significativamente pelo teste de Tukey (p>0,05). Smc, 

S. mombin casca; Sms, S. mombin semente; Ga, G. americana; Tic, T. indica casca; Tis, T. indica semente; Cl, 

C. latifólia. 

 

O tratamento que apresentou menor índice de postura dos ovos foi o extrato da casca 

do fruto de S. mombin com 11,2 %, semelhante ao relatado por Sousa et al. (2008) para 

extrato de frutos maduros de Melia azedarach (11,2 %), entretanto, a concentração testada foi 

de 2,5 mg mL-1. Barbosa et al., (2013), encontraram um índice de postura dos ovos de 3,93 % 

para o extrato dos frutos de Guarea kunthiana, numa concentração de 2 mg mL-1, valores 

próximos aos obtidos por Sousa et al., 2008, com um índice de 2,18 % para frutos verdes de 

M. azedarach na concentração de 2,5 mg mL-1, demonstrando a alta eficácia dos extratos 

desses frutos. 

Em contrapartida, Lima et al. (2014), observaram que tratamentos com extratos dos 

frutos de Piper tuberculatum resultaram em índices mais altos de postura de ovos para a 

concentração de 50 mg mL-1. Os extratos preparados com hexano, éter etílico, etanol e 

metanol apresentaram índices de 44,1, 46,5, 53,3 e 50,3 %, respectivamente, não 

corroborando com o presente trabalho pelo fato da baixa eficiência do fruto de P. 

tuberculatum, mesmo tendo seus compostos ativos extraídos em solventes com diferentes 

polaridades. 

Os tratamentos com semente de S. mombin e bagaço de G. americana apresentaram os 

maiores índices de postura de ovos com 27,7 e 31,7 %, respectivamente, podendo ser 

comparado com o extrato etanólico do fruto de Capsicum frutescens, com índice de 25,3 % na 

concentração de 50 mg mL-1 (VASCONCELOS et al., 2014). 
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Após trinta dias de incubação dos ovos, foi verificado que os tratamentos com extrato 

semente de S. mombin e semente de T. indica, obtiveram as maiores taxas de eclosão, com 70 

e 66,2 %, respectivamente, indicando baixa eficiência do produto. As taxas de eclosão estão 

diretamente ligadas aos resultados de redução da eclosão e eficiência reprodutiva, indicando o 

efeito residual dos extratos nos ovos dos carrapatos. 

Para os extratos da casca do fruto de T. indica e da casca do fruto de S. mombin, a 

redução da eclosão foi de 78,2 e 86,6 %, respectivamente, já nos trabalhos de Domingues et 

al., (2013) encontraram uma redução da eclosão de apenas 33,3 % quando testaram o extrato 

aquoso da casca de Ananas comosus, sendo necessária uma concentração dez vezes superior 

ao utilizado no presente teste (500 mg mL-1).  

Em relação à eficiência do produto, os extratos da casca do fruto de S. mombin, casca 

do fruto de T. indica e bagaço de C. latifólia apresentaram 96,3, 93,5 e 87,5 %, 

respectivamente, semelhantes estatisticamente à eficiência do controle positivo (Figura 3). 

Testados na mesma concentração, os extratos dos frutos de P. tuberculatum, C. frutences, e 

Angelonia hirta, apresentaram a eficiência do produto de 3,4, 31,4 e 57 %, respectivamente 

(SANTOS et al., 2013; LIMA et al., 2014; VASCONCELOS et al., 2014), ficando abaixo de 

todos dos resultados encontrados nesse trabalho. 
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Figura 3: Eficiência do produto contra as fêmeas ingurgitadas de R. microplus. FI, fipronil (controle positivo); 

Ga, G. americana; Tic, T. indica casca; Tis, T. indica semente; Smc, S. mombin casca; Sms, S. mombin semente; 

Cl, C. latifólia. (*) p<0,05; (ns) diferença não significativa em comparação ao controle positivo. 

 

Para comparar os resultados da eficiência acaricida dos extratos, aplicou-se a Análises 

das Componentes Principais (ACP). Na Figura 4 representa-se o gráfico biplot PC1 
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(Componente principal 1) x PC2 (Componente principal 2) dos loadings e scores, em que se 

relacionam os parâmetros acaricidas das 6 amostras em estudo com os controles. 

 

  

Figura 4: Gráfico biplot PC1 x PC2 dos loadings e scores dos extratos dos frutos quanto a sua eficácia acaricida. 

CN, controle negativo; FI, fipronil (controle positivo); Ga, G. americana; Tic, T. indica casca; Tis, T. indica 

semente; Smc, S. mombin casca; Sms, S. mombin semente; Cl, C. latifólia. 

 

Pelos dados apresentados na ACP observa-se que, com o primeiro e o segundo 

componente principal, foi possível descrever 98,9 % dos dados, sendo 94,2 % da variância 

total descrita pela primeira componente principal. Analisando-se a Gráfico 2, pode-se 

constatar que os extratos da casca do fruto de S. mombin, casca do fruto de T. indica e bagaço 

de C. latifólia se agruparam e diferiram dos extratos da semente de S. mombin, semente de T. 

indica e bagaço de G. americana nos parâmetros Redução da eclosão e Eficiência do produto, 

indicando a eficiência acaricida dos extratos. Esses resultados corroboram com a análise de 

variância aplicada anteriormente (Tabela 3), pois os extratos da casca do fruto de S. mombin, 

casca do fruto de T. indica e bagaço de C. latifólia apresentaram valores superiores de 

Redução da oviposição e Redução da eclosão, quando comparados com os demais extratos. 

 

2.3.2 Atividade inibidora da acetilcolinesterase in vitro 

Segundo o teste de imersão de adultos, os extratos que apresentaram resultados de 

eficiência do produto acima de 60 % foram a casca do fruto de S. mombin, casca do fruto de 
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T. indica, bagaço de G. americana e bagaço de C. latifólia. Sendo assim, os quatro extratos 

foram submetidos ao teste de inibição da atividade da enzima acetilcolinesterase, 

apresentando uma inibição de 12,72, 19,74, 5,18 e 55,53 %, respectivamente (Figura 5). 
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Figura 5: Inibição enzimática da AChE pelos extratos de frutas. CN, controle negativo (etanol 1%); E, eserina 

(50 uM) (controle positivo); S. mombin casca; Tic, T. indica casca; Ga, G. americana; Cl, C. latifólia. (*) 

P<0,05; (ns) diferença não significativa em comparação ao controle negativo. 

 

Segundo Vinutha et al. (2007), a inibição da AChE acima de 50 % é considerada 

potente, entre 30 e 50 % é considerada moderada e abaixo de 30 % é considerada inativa ou 

baixa atividade. Por tanto, os extratos do presente trabalho são classificados com baixa 

atividade anticolinesterásica, exceto o extrato do bagaço de C. latifólia que está classificado 

como potente para inibição da AChE.  

 De acordo com os resultados obtidos, o extrato da casca de S. mombin e casca do fruto 

de T. indica apresentaram efeito acaricida mas não apresentou atividade de inibição 

enzimática, indicando que a forma de atuação acaricida não foi pela inibição da 

acetilcolinesterase, como acontece com os agentes organofosforados e carbamatos. 

 

2.3.3 Análise de CLAE-DAD 

Os extratos das cascas e sementes de S. mombin, T. indica e bagaço de C. latifolia e G. 

americana foram analisadas por CLAE-DAD para a presença de compostos fenólicos 

(Figura 6). Utilizando os espectros UV dos diferentes compostos contidos nos extratos, foi 

possível caracterizar componentes individuais através da comparação com dados na literatura. 
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Os picos observados são atribuídos à presença de compostos fenólicos com base em seus 

espectros de UV e tempo de retenção (Tabela 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cromatograma CLAE-DAD dos extratos. Smc, S. mombin casca; Sms, S. mombin semente; Tic, T. 

indica casca; Tis, T. indica semente; Cl, C. latifólia; Ga, G. americana. 
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Tabela 4: Caracterização das classes de compostos fenólicos por espectro UV de picos presentes em 

cromatogramas dos extratos das cascas e sementes de S. mombin e T. indica e extratos dos bagaços de C. 

latifólia e G. americana. 

Amostra Pico Tr (min.) UV Classe dos compostos 

S. mombin casca 1 13,74 226,6/286,2 Derivado do ácido gálico 

2 44,29 228/258,7/356,9 Derivado do flavonol 

3 50,30 230,1/316,6 Derivado do ácido ferúlico 

4 51,33 230,8/371,8 Flavonol  

5 51,75 231,2/258,5/358,2 Flavonol  

     

S. mombin semente 6 26,36 225,9/292,8/347,1 Flavona 

7 30,19 226,3/282,1/310,4 
Derivado do ácido 

cinâmico 

8 34,57 226,4/311,4 
Derivado do ácido 

cinâmico 

9 36,79 226,6/287,6/320,4 Derivado do ácido ferúlico  

     

T. indica casca 10 13,94 221,7/286,7 Derivado do ácido gálico 

11 49,16 229,5/342,7 Flavona  

     

T. indica semente 12 17,29 222,9/262,1/295,8 Derivado do ácido gálico 

     

C. latifólia bagaço 13 13,97 220,4/286,7 Derivado do ácido gálico 

14 15,94 221,6/279,7 Derivado do ácido gálico 

15 52,40 231,5/277,4/327,7 
Derivado do ácido 

cinâmico 

     

G. americana 

bagaço 
16 13,87 220.7/286,6 Derivado do ácido gálico 

17 15,96 221,8/279,6 Derivado do ácido gálico 
 

Tr (min.), tempo de retenção em minutos; UV, ultravioleta. 

 

As análises dos extratos indicaram a presença de derivados de ácido gálico, derivados 

de ácido ferúlico, derivados de ácido cinâmico, flavonas e flavonóis. Os picos 1, 10, 13 e 16 

dos extratos de casca de S. mombin, casca de T. indica, bagaço de C. latifolia e bagaço de G. 

americana, apresentaram o tempo de retenção próximos (13,74 a 13,97 min.) e bandas de 

absorção máxima em torno de (λmax) de 286 e 220-226 nm, correspondendo aos derivados do 

ácido gálico. No extrato do bagaço de C. latifolia e bagaço de G. americana, os picos 14 e 17 

também foram caracterizados como derivado do ácido gálico, com o tempo de retenção de 

15,94 e 15,96 min., respectivamente, e λmax em terno de 279 e 221 nm. Para o extrato da 

semente de T. indica, o pico 12 apresentou um tempo de retenção de 17,29 min. e λmax em 

torno de 262 e 222 nm, correspondendo também a um derivado do ácido gálico. Sudjaroen 



54 

(2005), revelou a presença de (+) - catequina, (-) - epicatequina e polímeros de procianidina 

(flavanol) e polímeros de tanino poliméricos, os quais não foram identificados no extrato da 

semente de T. indica. 

Os picos 2, 4 e 5 do extrato de casca de S. mombin possuem bandas de absorção 

máxima em torno de 228-231 e 356-371 nm, correspondendo a derivados de flavonóis. Cabral 

et al. (2016), identificou a presença de três compostos fenólicos nas folhas de S. mombin: 

ácido clorogênico, ácido ellagico e isoquercetina. 

Os picos 6 do extrato da semente de S. mombin e 11 do extrato da casca de T. indica 

possuem bandas de absorção máxima em torno 225-229 e 342-347 nm, correspondendo a 

derivados de flavonas. Em trabalhos de Peres et al. (2013), foi observado que o extrato da 

casca de T. indica, apresentou altas concentrações de rutina e quercetina que são 

representantes dos flavonóis. 

 O pico 3 do extrato de casca de S. mombin e o pico 9 do extrato da semente de S. 

mombin possuem bandas de absorção máxima em torno de 226-230 e 316-320 nm, 

correspondendo a derivados do ácido ferúlico, perfil espectral semelhante a um 

fenilpropanoide como o ácido ferúlico, por exemplo (CHEN et al., 2004). 

Os picos 7 e 8 do extrato da semente de S. mombin, e o pico 15 do extrato do bagaço 

de C. latifolia possuem bandas de absorção máxima em torno de 226-231 e 310-327 nm, 

correspondendo a derivados do ácido cinâmico. Pereira et al. (2017) analisaram a atividade 

acaricida da polpa de fruta de Crescentia cujete contra as larvas de R. microplus. Na fração de 

acetato de etila foram identificados ácido cinâmico, ácido benzóico e ácido palmítico como 

responsáveis pelo efeito acaricida com ação sinérgica entre os compostos. A análise 

cromatográfica revelou um maior teor de compostos fenólicos no extrato da casca de S. 

mombin. 
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2.4 CONCLUSÃO 

 Foi possível obter extratos de resíduos agroindustriais de frutos e testados in vitro 

frente ao carrapato R. microplus.  

 A atividade anticolinesterase a partir do extrato do bagaço de C. latifolia corroborou 

com os resultados da atividade acaricida. 

 Análise por CLAE-DAD indicou a presença de derivados de ácido gálico, derivados 

de ácido ferúlico, derivados de ácido cinâmico, flavonas e flavonóis nos extratos dos frutos. 

 O extrato que apresentou melhor resultado para atividade acaricida foi o extrato de 

cascas dos frutos de S. mombin.  
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CAPÍTULO 3 

EFICÁCIA ACARICIDA, INIBIÇÃO DA ACETILCOLINESTERASE E INVESTIGAÇÃO 

QUÍMICA DO EXTRATO DA CASCA DO FRUTO DE Spondias mombin L.2 
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RESUMO 

O presente trabalho objetivou-se analisar o extrato bruto da casca do fruto de S. mombin 

contra adultos e larvas de R. microplus. As substâncias do extrato com potencial inibidor da 

enzima acetilcolinesterase foram isoladas e identificadas. Foram utilizados os testes de 

imersão de adultos e imersão de larvas de carrapatos nas concentrações 50; 25; 12,5; 6,25; 

3,125 mg mL-1 do extrato. O extrato apresentou eficiência do produto significativa para o teste 

de imersão de adultos a partir de 12,5 mg mL-1 com 98,4 %, e para o teste de imersão de 

larvas de 25 mg mL-1 com 84,8 %. Por meio da cromatografia em coluna, foram obtidas 15 

frações do extrato, testados na inibição da AChE. Uma fração isolada pela cromatografia e a 

fração mais ativa na inibição da AChE (91,8 %) foram analisadas por Ressonância Magnética 

Nuclear de Hidrogênio e Carbono (RMN de 1H e 13C) e Cromatografia Gasosa Acoplada à 

Espectrometria de Massas (CG-EM). De acordo com os resultados da inibição enzimática, 

podemos observar a alta potencialidade da fração ativa, apresentando atividade significativa a 

partir da concentração 0,5 mg mL-1 com 94 % de inibição e 100 % no teste de imersão de 

adultos na concentração de 50 mg mL-1. A fração com a substância isolada foi identificada 

como sendo Lup-20(29)-en-3-ol e a fração ativa foi identificada como uma mistura de ácidos 

graxos e terpenóides. 

Palavras-chave: Acaricida; frutas; resíduo; Rhipicephalus microplus; acetilcolinesterase. 
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ABSTRACT 

Title: ACARICIDAL EFFICACY, ACETYLCOLINESTERASE INHIBITION AND 

CHEMICAL INVESTIGATION OF Spondias mombin L. FRUIT PEEL EXTRACT 

The present work aimed to analyze the crude extract of the peel of the fruit of S. mombin 

against adults and larvae of R. microplus. Substances from extract with acetylcholinesterase 

enzyme inhibitor potential were isolated and identified. Immersion adults tests and immersion 

of tick larvae were used at concentrations 50, 25, 12.5, 6.25, 3.125 mg mL-1 extract. The 

extract presented significant product efficiency for the adult immersion test from 12.5 mg mL-

1 with 98.4 % and for the larvae immersion test of 25 mg mL-1 with 84.8 %. By column 

chromatography, 15 extract fractions were obtained, tested for AchE inhibition. A fraction 

isolated by chromatography and the most active fraction in AChE inhibition (91.8 %) were 

analyzed by Nuclear Magnetic Resonance of Hydrogen and Carbon (1H and 13C NMR) and 

Gas Chromatography Coupled to Mass Spectrometry (GC-MS). According to the results of 

the enzymatic inhibition, we can observe the high potentiality of the active fraction, 

presenting significant activity from the concentration 0.5 mg mL-1 with 94 % inhibition and 

100 % in the adult immersion test at the concentration of 50 mg mL-1. The fraction with the 

isolated substance was identified as Lup-20(29)-en-3-ol and the active fraction was identified 

as a mixture of fatty acids and terpenoids. 

Keywords: Acaricidal; fruits; pomace; R. microplus; acetylcholinesterase. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

Os carrapatos são artrópodes ectoparasitas que se alimentam exclusivamente do 

sangue de seus hospedeiros. Áreas com climas tropicais e subtropicais favorecem o 

crescimento dos carrapatos devido a fatores como temperatura e umidade, no entanto a 

interferências dos homens causam uma propagação e um aumento na incidência de doenças 

transmitidas por carrapatos (RODRÍGUEZ et al., 2018). Carrapatos são vetores de agentes 

causadores de doenças nos humanos, cães e principalmente no gado bovino. Entre os 

principais patógenos de importância médica e veterinária incluem Borrelia mayonii, Borrelia 

miyamotoi, Ehrlichia muris eauclairensis, Anaplasma phagocytophilum, vírus Powassan, 

Babesia odocoilei e Babesia microti (LOCKWOOD et al., 2018).  

O controle inadequado dos carrapatos é o principal responsável pelo crescimento da 

resistência aos acaricidas sintéticos. Método de aplicação, intervalo de aplicação, erro na 

diluição, volume do acaricida aplicado e uso recorrente da mesma classe de acaricidas estão 

entre os principais fatores condutores de seleção para resistência entre os carrapatos 

(VUDRIKO et al., 2018). Assim, o uso de produtos naturais tem sido uma alternativa no 

controle de carrapatos para minimizar os impactos causados no meio ambiente. Os extratos de 

plantas possuem metabólitos secundários que têm efeitos acaricidas e são uma alternativa 

promissora, pois são de baixa toxicidade, biodegradáveis e as chances de selecionarem 

carrapatos resistentes são baixas devido a sinergia entre as substâncias existentes 

(CONCEIÇÃO et al., 2017). Segundo Mishra et al. (2017), as plantas possuem propriedades 

químicas com ação repelente e/ou destruidora e os extratos são utilizados com sucesso no 

controle de pragas de interesses agrícolas. Essa atividade foi verificada no extrato da casca de 

fruta de Punica granatum contra Microcerotermes beesoni, onde o efeito foi significativo 

comparado ao Clorpirifós 20 % (pesticida sintético). 

Atualmente, existe uma quantidade crescente de subprodutos gerados no processamento 

de frutas na indústria alimentícia. Cerca de 40 % da produção é considerada como subproduto 

composto por cascas e sementes, e são descartadas de forma inadequadas, causando sérios 

problemas ambientais (ABUD; NARAIN, 2009), no entanto essas matérias primas podem ser 

utilizadas como fonte de produtos não convencionais com várias finalidades para a indústria 

farmacêutica e de alimentos (GÓRNAŚ; RUDZIŃSKA 2016). 

S. mombin L. é uma árvore frutífera que pertence à família Anacardiaceae, encontrada 

principalmente, nas regiões tropicais da América, Ásia e na floresta tropical e áreas costeiras 

da África (CABRAL et al., 2016). O fruto dessa árvore é uma pequena drupa de formato 
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ovoide que mede de 3 a 5 cm de comprimento, possuindo uma casca fina de cor amarela 

quando maduro e um sabor azedo (TIBURSKI et al., 2011). Na indústria de alimentos, os 

frutos da S. mombin têm sido utilizado para produzir polpas, sucos, sorvetes, picolés, 

compotas, bebidas, tais como licores, e desperta elevado interesse no setor do agronegócio, 

devido ao seu sabor exótico e agradável, além de seu alto valor nutricional como as vitaminas 

e os carotenoides (LINS et al., 2014), e no setor farmacêutico, tem se destacado devido às 

suas propriedades medicinais (ADEDOKUN et al., 2010). Apesar da demanda, os frutos de S. 

mombin são explorados principalmente no extrativismo, e a produção atual é insuficiente para 

atender as necessidades das regiões produtoras (MATTIETTO; MATTA, 2011). 

Estudos apontam diversas atividades biológicas e algumas utilizações através do 

conhecimento popular de partes da planta S. mombin. Como exemplo, podemos citar que o 

suco da fruta é bebido como um diurético e antipirético, e a decocção da casca adstringente 

serve como um emético, um remédio para diarreia, disenteria, hemorróidas e um tratamento 

para a gonorreia e leucorréia (AYOKA et al., 2008). Suas folhas são usadas na medicina 

popular para o tratamento de várias doenças sistêmicas como: hipoglicêmicas (FRED-

JAIYESIMI; KIO; RICHARD, 2009), antidiarreica (AYOKA et al., 2008); e também são 

comprovadas para atividades biológicas: antinflamatória (NWORU et al., 2011), antiviral 

(SILVA et al., 2011), atividade leishmanicida (ACCIOLY et al., 2012), antioxidante (SILVA 

et al., 2012), antimicrobiana (AROMOLARAN; BADEJO, 2014) e gastroproteção (SABIU et 

al., 2015)  

No segundo capítulo foi verificada a eficácia acaricida do extrato etanólico da casca do 

fruto de S. mombin. O objetivo deste estudo foi investigar a ação do extrato da casca do fruto 

de S. mombin contra adultos e larvas de R. microplus utilizando o teste de imersão e o 

isolamento, identificação e elucidação estrutural das substâncias que foram ativas na inibição 

da acetilcolinesterase via RMN e CG-MS. 

 

3.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.2.1 Reagentes e equipamentos 

Foram usados acetato de etila, hexano, etanol, metanol (grau analítico) e sílica gel 60 

(70-230 mesh) da Dinâmica (Diadema, SP, Brasil). As substâncias utilizadas para o teste anti-

colinesterase foram adquiridas pela Sigma-Aldrich® (St. Louis, MO, EUA), com exceção de 

fosfato dibásico de sódio e fosfato monobásico de sódio, que foram obtidas da Anidrol 

(Diadema, SP, Brasil). A cromatografia em camada delgada (CCD) foi realizada em placas 
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comerciais de alumínio revestidas com gel de sílica (0,025 mm) (Merck, Darmstadt, 

Alemanha).  

Os espectros de RMN de 1H e 13C foram registrados em espectrômetro da Varian, 

modelo GEMINI 2000 operando a 500 MHz, utilizando-se solvente CDCl3, (procedência 

Isotech) e o sinal do hidrogênio ou do 13C dos solventes, como referência interna em relação 

ao TMS. As análises realizadas por CG-EM foram realizadas em cromatógrafo Perkin Elmer 

Clarus 500. A coluna cromatográfica capilar utilizada foi uma HP-5 (30 m x 0,25 mm x 

0,25 µm). As condições da CG-EM foram: programação de temperatura para a interface do 

injetor e do detector; 250 ºC e 310 ºC, temperatura inicial para a coluna foi de 60 ºC (1 min.), 

seguido de um incremento de 10 ºC min.-1, até atingir 290 ºC (30 min.). O volume de injeção 

automática foi de 1,0 μL no modo Split 1:20 e Hélio como gás de arraste com fluxo de 

1,0 mL min.-1. Os fragmentos de massas foram comparados com o banco de dados espectrais 

de massa padrão do National Institute of Standards and Technology (NIST). O espectrômetro 

de massa foi ajustado para escanear na faixa de m/z 50–550 com impacto de elétrons (EI, 

70 eV). 

 

3.2.2 Material vegetal 

Os frutos de S. mombin foram coletados diretamente da árvore, no município de Santo 

Estevão, Bahia, Brasil (12°27’0,17’’ S; 39°12’16,39’’ W), em fevereiro de 2016 (Figura 7). 

Folhas e florescência da planta foram identificadas e armazenadas no herbário do 

Departamento de Biologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, com registro 

de tombo n. 225624. 
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Figura 7: Fotos da planta, folhas e frutos de S. mombin. 

Fonte: Autor, 2016. 

3.2.3 Preparação do extrato 

Os frutos foram higienizados e descascados, separada as cascas e desidratadas a 50 °C 

em estufa de circulação de ar forçada. Então, as cascas foram pulverizadas em moinho de 

facas (tipo Wiley). Os compostos químicos foram extraídos com etanol (3:1), por 72 h, a 

temperatura ambiente (25 °C). A mistura foi filtrada e o solvente evaporado a uma 

temperatura controlada de 60 °C sob pressão reduzida apresentando o rendimento 9,98 %.  

 

3.2.4 Fracionamento do extrato 

O extrato etanólico da casca do fruto de S. mombin (1,5 g) foi submetido à coluna 

cromatográfica (CC) de sílica gel eluída com misturas de solventes em ordem crescente de 

polaridade (hexano / acetato de etila / etanol / metanol) como fase móvel e resultou em 33 

frações. As frações foram submetidas à cromatografia em camada delgada (CCD) e as frações 

semelhantes foram unidas, formando 15 frações, codificadas por SMFR1 a SMFR15. Em 

seguida, foi aplicado o teste in vitro da atividade inibidora da enzima acetilcolinesterase 

(AChE) nas frações e o teste de imersão de adultos na fração que apresentou maior atividade 

na inibição enzimática. O fluxograma das análises estão demonstrado na Figura 8. 
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Figura 8: Fluxograma das análises do extrato da casca da fruta de S. mombin. 

 

3.2.5 Caracterização química 

A elucidação estrutural das substâncias isoladas e ativas foi feita por métodos 

espectroscópicos (RMN de 1H e 13C e CG-EM). As análises de RMN foram realizadas no 

Centro de Análise do Instituto de Química da Universidade Federal de São Paulo (USP) e as 

análises de CG-EM foram realizadas no Laboratório de Pescado e Cromatografia Aplicada da 

Universidade Federal da Bahia. 

 

3.2.6 Atividade acaricida do extrato bruto in vitro 

3.2.6.1 Coleta dos carrapatos adultos 

As fêmeas ingurgitadas foram coletadas de fêmeas bovinas, mestiças ½ sangue do 

cruzamento Gir X Holandês, naturalmente infestadas mantidas na Fazenda Experimental do 

Instituto Federal Baiano (IFBAIANO), localizada na cidade de Itapetinga, Bahia, Brasil 

(15º14'56" S, 40º14'52" W). Elas foram enviadas ao laboratório do IFBAIANO em recipientes 

apropriados, com aeração adequada e embalados com gelo artificial. As fêmeas ingurgitadas 

foram lavadas com água destilada e secas com toalha de papel. Cada grupo teve o peso 

determinado na balança analítica obtendo homogeneidade entre os grupos. Dentre os 
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indivíduos coletados, seis fêmeas foram separadas e utilizadas para a identificação molecular 

da espécie.  

 

3.2.6.2 Teste de imersão de adultos 

O teste de imersão de fêmeas ingurgitadas foi realizado de acordo com a metodologia 

descrita por Drummond et al. (1973). O extrato foi testado a 5 concentrações (50; 25; 12,5; 

6,25 e 3,125 mg mL-1). Para o controle negativo (sem extrato) e para a diluição dos extratos, 

utilizou-se uma proporção de etanol e água (EtOH/H2O, 70:30), para o controle positivo foi 

utilizado Fipronil. As fêmeas ingurgitadas foram divididas em grupos de 10 indivíduos e 4 

repetições, com base no grau de ingurgitamento e peso, e foram imersas por 5 min. em 5 mL 

dos tratamentos. Após a imersão, os carrapatos foram fixados em placas de Petri e incubados 

(26 ± 2 °C e umidade úmida relativa > 80 %) durante 15 dias para a oviposição. Após este 

período, os ovos foram pesados, transferidos para tubos de vidro e incubados sob as mesmas 

condições para a eclosão das larvas, que foi lido visualmente usando um estereomicroscópio 

após 21 dias de incubação. Após o fracionamento do extrato e a atividade inibidora 

enzimática, a fração mais ativa para AChE foi testada nas fêmeas ingurgitadas na 

concentração de 50 mg mL-1. As variáveis utilizadas como medidas da atividade acaricida 

foram: [1] índice de postura de ovos de acordo com Bennett (1974), [2] redução da oviposição 

e [3] redução da eclosão de acordo com Gonzales (2003), [4] eficiência reprodutiva e [5] 

eficiência do produto de acordo com Drummond et al. (1973). 

 

[1] 100
(g) fêmeas das peso

(g) ovos dos peso
  (IP) ovos de postura de Índice   

(Bennett, 1974) 

[2] 100
(controle) ovos dos peso

(tratado) ovos dos peso - (controle) ovos dos peso
  oviposição da Redução   

(Gonzales, 2003) 

[3] 100
(controle) eclosão de taxa

(tratado) eclosão de  taxa- (controle) eclosão de taxa
  eclosão da Redução   

(Gonzales, 2003) 

[4] (g) fêmeas das peso

*0.0002 eclosão %(g) ovos dos peso
  (ER) areprodutiv Eficiência


  

*Constante que indica o número de ovos presentes em 1 grama.     (Drummond et al., 1973) 
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[5] 100
(controle) ER

(tratado) ER - (controle) ER
  (EP) produto do Eficiência   

(Drummond et al., 1973) 

 

3.2.6.3 Teste de imersão de larvas 

Um grupo de fêmeas ingurgitadas foram mantidas em placas de petri com suficiente 

aeração e incubado (temperatura: 26 ± 2 °C e umidade relativa superior a 80 %) para 

oviposição durante 2 semanas. Os ovos foram incubados sob condições similares para 

fornecer as larvas utilizadas para o teste de imersão de larva. As larvas, com idade entre 4 a 7 

dias, foram utilizadas para a realização do teste de imersão larval segundo a metodologia 

preconizada por Souza et al. (2008) com modificações. Aproximadamente 100 larvas de R. 

microplus foram acondicionados em seringas plásticas de 3 mL, previamente preparada, pelo 

corte da extremidade do bico e abertura de um orifício no meio da seringa. O êmbolo foi 

colocado na posição para o fechamento do orifício e a extremidade cortada foi fechada com 

tecido voil preso com elástico.  

O extrato foi testado em 5 repetições e os tratamentos foram nas concentrações de 50; 

25; 12,5; 6,25 e 3,125 mg mL-1. Para o controle negativo (sem extrato) e para a diluição dos 

extratos foi utilizada uma proporção de etanol e água (EtOH/H2O, 70:30), para o controle 

positivo foram utilizados os produtos Diazinon (organofosforado) e Fipronil (fenilpirazol) (10 

mg mL-1).  

As seringas foram imersas no extrato previamente diluído (10 mL) e nos controles por 

30 segundos. Após a imersão, foi retirado o líquido excedente da seringa e incubadas em 

condições ambiente de temperatura e umidade por 24 h para avaliação da mortalidade larval. 

Posteriormente, as larvas foram retiradas da seringa e realizada a contagem das larvas vivas e 

mortas através da avaliação da motilidade com auxílio de lupa. A partir dessa contagem foram 

obtidos os percentuais e calculada a mortalidade corrigida (MC%) nas diferentes 

concentrações testadas utilizando a seguinte fórmula: MC% = [(%E -%C) / (100 - %C] x 100, 

onde: %MC: mortalidade corrigida; %E: mortalidade no extrato teste; %C: mortalidade no 

controle negativo (ABBOTT, 1925). 

 

3.2.7 Atividade inibidora da acetilcolinesterase in vitro 

A atividade inibidora da AChE das 15 frações foram avaliadas segundo o método de 

Ellman et al. (1961) modificado por Tan et al. (2014). A enzima utilizada foi a 
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acetilcolinesterase de Electrophorus electricus tipo VI (EC:3.1.1.7, Sigma®). As frações 

foram avaliadas na concentração de 1,0 mg mL-1. Então, a fração mais ativa foi selecionada 

para testar a atividade inibidora da acetilcolinesterase nas concentrações 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 e 

1,5 mg mL-1. 

Resumidamente, em cada poço da microplaca (96 poços) foram adicionados: 140 μL 

de tampão fosfato de sódio 0,1 M (pH: 7,4) contendo soroalbumina bovina (BSA) (0,1 %); 

20 μL dos extratos e 20 μL da enzima AChE (0,15 U mL-1). As placas foram homogeneizadas 

e incubadas à temperatura ambiente por 30 minutos. Após esse período, foram adicionados 

10 μL de 5,5'ditiobis (ácido 2-nitrobenzóico) (DTNB) (10 mM) seguido de 10 μL de iodeto de 

acetiltiocolina (ACTI) (14mM). Em seguida, as absorbâncias dos produtos finais foram 

medidas a 450 nm em leitor de microplacas Multiskan FC (Thermo Scientific®) nos tempos 0 

e 30 minutos. A eserina (50 µM) foi usada como padrão de referência e como controles 

negativos foram utilizados tampão fosfato de sódio 0,1 M e etanol (10 %). Todos os ensaios 

foram realizados com oito repetições. A percentagem de inibição da actividade enzimática foi 

calculada utilizando a seguinte fórmula: % Inibição = {1 - [(T30 -T0 amostra) / (T30-T0 CN / 

TF)]} x 100, onde: T0: leitura de absorvância após a início da reação; T30: leitura da 

absorvância no tempo de 30 minutos após o tempo da primeira leitura (T30); CN/TF: controle 

negativo / tampão fosfato de sódio. 

 

3.2.8 Análise estatística 

Os resultados dos ensaios biológicos foram expressos como média ± desvio padrão 

(DP) e sujeitos a análise de variância unidirecional (ANOVA), seguidas do teste de Tukey 

(5 %). Todas as análises estatísticas foram realizadas com o programa estatístico Graphprism 

(versão 5.0). 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.3.1 Atividade acaricida do extrato bruto in vitro  

3.3.1.1 Teste de imersão de adultos 

Como apresentado na Tabela 5, os índices de postura variaram de 5,6 a 36,2 % e as 

reduções da oviposição variaram de 78,1 a 6,3 % demonstrado a correlação inversa das 

variáveis. Na eclosão das larvas, verificou-se que a menor porcentagem foi para a 

concentração de 50 mg mL-1 com 6,6 %, e mesmo tendo o índice de postura com 10,2 %, foi 

comprovando o efeito residual do extrato nos ovos, ou seja, mesmo que as fêmeas tenham 
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feito a oviposição, as larvas não eclodem devido a ação persistente das substâncias presentes 

no extrato. Observou que as três maiores concentrações apresentaram resultados semelhantes 

ao controle positivo, referente aos parâmetros índice de postura de ovos, redução da 

oviposição e eclosão, o que levou a uma elevada eficacia a partir da concentração de 

12,5 mg mL-1 

 

Tabela 5: Porcentagens do índice de postura de ovos, redução da oviposição, eclosão e redução da eclosão de 

larvas de R. microplus tratadas com extrato da casca do fruto de S. mombin em cinco concentrações diferentes. 

Concentração      

(mg mL-1) 

Índice de 

postura de 

ovos (%) 

Redução da 

oviposição (%) 
Eclosão (%) 

Redução da 

eclosão (%) 

50 10,2 ± 4,2ABCD 78,1 ± 8,8C 6,6 ± 2,8AB 91,6 ± 3,6BCD 

25 5,6 ± 4,5AB 86,2 ± 11,1CDE 16,6 ± 20,8ABC 79,1 ± 26,0BCD 

12,5 9,0 ± 6,3ABC 79,3 ± 14,5BCD 28,3 ± 12,58ABCD 64,5 ± 15,7ABC 

6,25 20,7 ± 9,6CD 49,5 ± 25,1B 30,0 ± 10,0CD 62,5 ± 12,5AB 

3,125 36,2 ± 3,2E 6,3 ± 13,4A 60,0 ± 10,0E 25,0 ± 12,5A 

Fipronil 0,0A 100,0CDE - - 

Controle 

negativo 

48,9 ± 1,3E - 80,0E - 

 

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem significativamente pelo teste de Tukey (p>0,05). 

 

Observando a Figura 9, o teste de imersão de adultos de R. microplus com o extrato da 

casca do fruto de S. mombin apresentou efeito significativo a partir da concentração de 

12,5 mg mL-1, com 94,4 % de eficiência do produto, sendo que a concentração de 50 mg mL-1 

apresentou uma eficiência do produto de 98,3 %. 
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Figura 9: Eficiência do extrato da casca do fruto de S. mombin sobre as fêmeas ingurgitadas de R. microplus. 

CN, controle negativo; FI, fipronil (controle positivo); concentração mg mL-1. (*) P<0,05, (ns) diferença não 

significativa em comparação ao controle positivo. 

 

3.3.1.2 Teste de imersão de larvas 

 Pode-se observar na Tabela 6 que com o aumento da concentração do extrato da casca 

do fruto de S. mombin, houve o aumento da porcentagem da mortalidade das larvas de R. 

microplus, demonstrando uma relação direta com a dose testada. De acordo com o teste de 

imersão de larvas, o extrato da casca do fruto de S. mombin apresentou efeito significativo a 

partir da concentração de 25 mg mL-1, com 84,8 % de mortalidade, não diferindo 

significativamente dos controles positivos.  

 

Tabela 6: Porcentagens da mortalidade e mortalidade corrigida das larvas de R. microplus tratadas com extrato 

da casca do fruto de S. mombin em diferentes concentrações. 

Concentração (mg mL-1) Mortalidade (%) MC (%) 

50 88,6DE 88,13 

25 84,8D 84,17 

12,5 42,0C 39,58 

6,25 17,6AB 14,17 

3,125 2,2A 0 

Fipronil 100,0DE 100,00 

Diazinon 80,2DE 79,38 

Controle negativo 4,0AB - 
 

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem significativamente pelo teste de Tukey (p>0,05). MC, 

mortalidade corrigida. 
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 Na concentração de 50 mg mL-1, foi verificada uma taxa de mortalidade de 88,6 % e 

uma taxa de mortalidade corrigida de 88,13 %, sendo corroborado com os estudos de Santos 

et al. (2013), onde a taxa de mortalidade para o extrato do fruto de Sesbania virgata foi 

84,26 %, no entanto, para os extratos aquoso dos frutos Solanum incanum e Strychnos spinosa 

foram 26,7 e 1,7 %, respectivamente (MADZIMURE et al., 2013), demonstrando a baixa 

atividade desses frutos. 

 Borges et al. (2003) e Sousa et al. (2008) testaram extratos etanólico e oleoso de M. 

azedarach na concentração de 2,5 mg mL-1, atingindo uma mortalidade das larvas de 2,8 % e 

23,6 %, respectivamente, sendo um resultado superior quando comparado a menor 

concentração do presente trabalho (3,125 mg mL-1) com 2,2 % de mortalidade. 

 Taxas de mortalidade superiores aos descritos da Tabela 6, foram encontrados por 

Madhumitha et al. (2012) quando testaram 8 mg mL-1 do extrato do fruto de P. tuberculatum 

(95,7%) e Lima et al. (2014), quando testaram 2 mg mL-1 do extrato aquoso da casca de 

Annona squamosa (100 %). 

 Taxas de mortalidade inferiores aos encontrados nesse trabalho foram descritos por 

Sindhu, Jonsson e Iqbal (2012) quando testaram 200 mg mL-1 do extrato do fruto de 

Operculina turpethum (4 %), Domingues et al. (2013) quando testaram 1000 mg mL-1 do 

extrato aquoso de casca de Ananas comosus (aproximadamente 65 %) e Fouche et al. (2016) 

quando testaram 10 mg mL-1 do extrato dos frutos de Senna italica (19,3 % de mortalidade e 

9,7 % de mortalidade corrigida), indicando a baixa atividade larvicida desses extratos de 

frutos em relação ao extrato da casca do fruto de S. mombin. 

 

3.3.2 Investigação das atividades das frações 

3.3.2.1 Atividade inibidora da acetilcolinesterase in vitro 

Devido a pronunciada atividade acaricida do extrato bruto, este extrato foi fracionado 

em coluna cromatográfica com sílica gel (SiO2) formando as frações de SMFR1 a SMFR15 

(ver experimental). De acordo com a Figura 10, as frações que apresentaram inibição 

enzimática da AChE, na concentração de 1 mg mL-1, foram as SMFR5, SMFR6, SMFR7 e 

SMFR8, com inibição de 91,8, 75,4, 86,5, 87,7 %, respectivamente. A fração SMFR5 se 

destacou e apresentou semelhança estatística com controle positivo, portanto, essa fração foi 

selecionada para ser testada em diferentes concentrações.  
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Figura 10: Inibição enzimática da AChE pelas frações do extrato da casca do fruto de S. mombin. CN: controle 

negativo, E: eserina (50 uM) (controle positivo). (*) P<0,05, (ns) diferença não significativa em comparação ao 

controle positivo. 

 

Segundo Vinutha et al. (2007), a inibição da AChE acima de 50 % é considerada 

potente, entre 30 e 50 % é considerada moderada e abaixo de 30 % é considerada inativa ou 

baixa atividade. As frações SMFR1, SMFR2, SMFR4, SMFR9, SMFR12, SMFR13 e 

SMFR15 do presente trabalho são classificadas como baixa para atividade anticolinesterásica, 

a fração SMFR14 é classificada como moderadas para atividade anticolinesterásica e as 

frações SMFR3, SMFR5, SMFR6, SMFR7, SMFR8, SMFR10 e SMFR11 são classificadas 

como potentes para atividade anticolinesterásica podendo possuir algum composto que tenha 

essa ação enzimática. A Figura 11 demonstra o teste com a fração SMFR5 com cinco 

concentrações diferentes, variando de 0,1 a 1,5 mg mL-1, com inibição de 47,5 a 99,4 %. 

Todas as concentrações se diferenciaram estatisticamente do controle negativo e, a partir da 

concentração 0,5 mg mL-1, com inibição de 94 %, não houve diferença significativa em 

comparação ao controle positivo.  
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Figura 11: Inibição enzimática da AChE pela fração SMFR5 do extrato da casca do fruto de S. mombin em 

diferentes concentrações. CN: controle negativo, E: eserina (50 uM). (*) P<0,05, (ns) diferença não significativa 

em comparação ao controle positivo. 

 

3.3.2.2 Teste de imersão de adultos da fração ativa 

A Tabela 7 apresenta o teste de imersão de adultos de R. microplus com a fração 

SMFR5. Com 100 % de eficiência do produto (Figura 12) a uma concentração de 50 mg mL-1, 

sugerindo que o mecanismo de ação da fração SMFR5 nos carrapatos foi pela inibição da 

enzima AChE. 

 

Tabela 7: Porcentagens do índice de postura de ovos, redução da oviposição, eclosão e redução da eclosão de 

larvas de R. microplus tratadas com a fração SMFR5 da casca do fruto de S. mombin na concentração 50 mg mL-1. 

Concentração      

(mg mL-1) 

Índice de 

postura de 

ovos (%) 

Redução da 

oviposição (%) 
Eclosão (%) 

Redução 

da eclosão 

(%) 

Eficiência 

do produto 

(%) 

50 0,0A 100,0A 0,0A 0,0 100A 

Fipronil 0,0A 100,0A - - 100A 

Controle 

negativo 

36,72B  - 60,00B - - 

 

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem significativamente pelo teste de Tukey (p>0,05). 
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Figura 12: Adultos de R. microplus tratados com a fração SMFR5 da casca do fruto de S. mombin na 

concentração 50 mg mL-1. Controle negativo (à esquerda) e fração SMFR5 (à direita). 

 

3.3.3 Caracterização química  

A substância SMFR4 foi isolada como sólido cristalino branco dando indícios de uma 

substância pura. O espectro de RMN de 1H mostrou sinais característicos de hidrogênios 

olefínicos geminais em δ 4,68 (1H; d; J = 2,5 Hz) e δ 4,57 (1H; d; J = 2,5 Hz) ligados ao 

carbono C-29, além do sinal em δ 3,20 (1H; dd; J = 10,8 e 5,7 Hz) referente ao hidrogênio em 

C-3. A análise dos dados de RMN de 13C permitiu comprovar a natureza triterpênica desta 

substância através da presença de trinta sinais de carbono. Dentre os sinais observados, 

destacam-se os sinais em δ 109,54 (C-29) e δ 151,20 (C-20), que são característicos dos 

carbonos olefínicos dos triterpenos com esqueleto lupano, bem como o sinal em δ 79,23, 

característico do carbono oximetínico C-3. Comparação dos dados obtidos com os descritos 

na literatura (SOUZA et al., 2001; ALVES, 2012) permitiram identificar esta substância como 

sendo 3-β-hidroxi-lup-20(29)-eno (Lupeol).  

As análises realizadas por CG-EM contribuíram para identificação e/ou confirmação 

da classe química de alguns metabólitos secundários presentes nas frações SMFR4 e SMFR5 

através da comparação dos espectros de massas obtidos com a biblioteca interna (NIST) do 

equipamento. A análise da fração SMFR4 apresentou um único pico com tempo de retenção 

em 28,07 min. (Figura 13), sendo confirmado como Lup-20(29)-en-3-ol (Lupeol). 
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Figura 13: Cromatograma de íons totais por CG-EM da fração SMFR4. 

 

A Figura 14 apresenta o cromatograma de íons totais da fração SMFR5 em 

diclorometano que apresentou melhor atividade anticolinesterásica e na Tabela 8 estão 

descritas os compostos analisados por CG-EM. 
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Figura 14: Cromatograma de íons totais por CG-EM da fração SMFR5. 

 

Tabela 8: Dados obtidos por CG-EM dos compostos detectados na fração SMFR5. 

Pico Tr. (min.) [M]+● Fragmentos (m/z)* Composto 

1 16.09 256(18) 
213(16), 171(12), 129(35), 

73(100), 60(73) e 43(75) 
n-Hexadecanoic acid 

(Palmitic acid) 

2 16.26 284(5) 
157(12), 101(56), 88(100), 

73(20), 55(25) e 43(36) 
Hexadecanoic acid, ethylester 

(Ethyl palmitate) 

3 17.72 282(2) 
264(8), 111(22), 97(41), 83(64), 

69(69), 55(100) e 41(61) 
9-Octadecenoic acid (Z) 

(Oleic acid) 

4 17.85 310(3) 
264(13), 222(9), 180(8), 123(13), 

69(65), 55(100) e 43(66) 
(E)-9-Octadecenoic acid 

ethylester 

5 18.05 312(7) 
115(6), 101(51), 88(100), 70(19), 

55(21) e 43(35) 
Octadecanoic acid, ethylester 

(Stearic acid, ethylester) 

6 27.03 414(44) 
396(27), 329(33), 213(36), 

145(46), 81(66), 55(57) e 43(100) 
Stigmast-5-en-3-ol (t-

Sitosterol) 

7 27.46 426(4) 
257(3), 218(100), 203(48), 

135(11), 95(16) e 69(21) 
Olean-12-en-3-ol (β-Amyrin) 

8 27.76 424(29) 
245(29), 205(93), 189(36), 

109(96), 95(100) e 81(86) 
Lup-20(29)-en-3-one 

(Lupenone) 

9 28.19 426(15) 
207(53), 135(73), 109(84), 

95(100), 81(90), 55(74) e 43(72) 
Lup-20(29)-en-3-ol (Lupeol) 

 

Tr. (min.), tempo de retenção em minutos. [M]+●, Massa molar. *intensidade %.  
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Foi identificada a presença do pico 1 no tempo de retenção (Tr.) de 28,07 min. para a 

fração SMFR4 e o pico 9 no Tr. 28,19 min. para a fração SMFR5, porém os dois foram 

identificados como Lup-20(29)-en-3-ol (Lupeol). Os picos de 1 a 5 na fração SMFR5 são 

classificados como ácidos graxos insaturados, tais como: n-Hexadecanoic acid (Palmitic 

acid), Hexadecanoic acid, ethylester (Ethyl palmitate), 9-Octadecenoic acid (Z) (Oleic acid), 

(E)-9-Octadecenoic acid ethylester, Octadecanoic acid, ethylester (Stearic acid, ethylester). 

Esses ácidos graxos foram encontrados no óleo da semente de Carapa guianensis, 

apresentando o ácido oleico e ácido palmítico como compostos majoritários (46,8 e 39 %, 

respectivamente), e quando testado em fêmeas adultas de carrapatos na concentração de 5 %, 

atingiu a eficiência acaricida de 55,1 % (CHAGAS et al., 2012). O óleo da semente de C. 

guianensis foi testado in vitro contra algumas espécies de carrapatos e apresentou eficiência 

acaricida de 100 % a partir da concentração de 10 % (FARIAS et al., 2007; FARIAS et al., 

2009).  

O pico 6 (Tr. = 27,03 min.) foi identificado como Stigmast-5-en-3-ol (t-Sitosterol), um 

terpenóide com as mesmas características do stigmasta-9-ene-3,6,7-triol, encontrado por 

Olugbuyiro, Moody e Hamann (2013) na casca do tronco de S. mombin. O pico 7 (Tr. = 27,46 

min.) foi identificado como Olean-12-en-3-ol (β-Amyrin), sendo um triterpeno com estrutura 

principal semelhante ao 3β-olean-12-en-3-yl (9Z)-hexadec-9-enoate, encontrado nas folhas de 

S. mombin por Fred-Jaiyesimi, Kio e Richard (2009). Adebajo et al. (2013) identificaram 

derivados de α e β-Amyrin como compostos bioativos, com efeitos anti-hiperglicêmicos e 

estimulantes da insulina em células INS-1. O pico 8 (Tr. = 27,76 min.) foi identificado como 

Lup-20(29)-en-3-one (Lupenone). 

Algumas substâncias encontradas nos vegetais, como os terpenóides e alcalóides são 

responsáveis pela atividade inseticida (ISMAN, 2000; VIEGAS JÚNIOR, 2003). Os 

mecanismos de ação dessas substâncias podem ser de várias formas: inibição da AChE  

(RAMNATH et al., 2018), interferência nas glândulas endócrinas impedindo o 

desenvolvimento da ecdise (processo de muda ou eliminação do exosqueleto), atividade 

fagoinibidora (antialimentar), repelente, inseticida (SIMÕES et al., 2017), perturbação do 

acasalamento e comunicação sexual e inibição da formação de quitina (CHAGAS et al., 

2012). No presente trabalho, a fração SMFR5 apresentou uma mistura de ácidos graxos 

insaturados e terpenóides que podem ter agido sinergicamente na eficiência acaricida de 

fêmeas adultas de R. microplus. 
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3.4 CONCLUSÃO 

 No fracionamento do extrato de cascas dos frutos de S. mombin por coluna 

cromatográfica com SiO2 pôde-se destacar uma fração isolada e uma fração ativa na inibição 

da acetilcolinesterase. 

 A fração isolada foi identificada por RMN 1H e 13C e CG-EM como um Triterpeno 

(Lupeol). 

 A fração ativa na inibição da acetilcolinesterase apresentou uma mistura de compostos 

lipofílicos e triterpênicos identificados por CG-EM. 

 O conhecimento da atividade biológica de um composto natural pode levar à sua 

aplicação no controle de carrapatos com efeitos menos tóxicos e mais seguros para o meio 

ambiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A identificação do potencial acaricida dos extratos dos resíduos agroindustriais de 

frutos no controle de carrapatos e a presença de derivados de compostos fenólicos, ácidos 

graxos insaturados e terpenóides podem contribuir na formulação de fármacos e ajudar a 

desenvolver uma estratégia para o controle ecológico de infestações de carrapato bovino. 
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Apêndice 1. Dados de RMN de 13C de SMFR4 [500 MHz, CDCl3, δ (ppm), J (Hz)]. 

Nº 13C de SMFR4 13C (Souza et al., 2001) 13C (Alves, 2012) 

1 38,93 38,6 38,7 

2 28,21 28,3 28,0 

3 79,23 79,0 79,0 

4 39,09 38,8 38,8 

5 55,52 55,2 55,2 

6 18,54 18,3 18,3 

7 34,50 34,2 34,2 

8 41,06 40,8 40,8 

9 50,66 50,4 50,4 

10 37,39 37,1 37,1 

11 21,15 20,9 20,9 

12 25,36 24,8 25,0 

13 38,27 38,0 38,0 

14 43,05 42,8 42,8 

15 27,64 27,3 27,3 

16 35,80 35,5 35,5 

17 43,23 43,0 42,9 

18 48,53 48,2 48,2 

19 48,21 48,0 47,9 

20 151,20 150,9 150,9 

21 29,92 29,8 29,8 

22 40,22 40,0 39,9 

23 27,67 27,9 27,9 

24 15,59 15,4 15,4 

25 16,34 16,1 16,1 

26 16,20 15,9 15,9 

27 14,77 14,5 14,5 

28 18,22 18,0 18,0 

29 109,54 109,3 109,3 

30 19,53 19,3 19,3 
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Apêndice 2. Espectro de RMN de 1H de SMFR4 [500 MHz, CDCl3, δ (ppm)]. 
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Apêndice 3. Espectro de RMN de 13C de SMFR4 [500 MHz, CDCl3, δ (ppm)]. 
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Apêndice 4. Ampliação do espectro de RMN de 13C de SMFR4 [500 MHz, CDCl3, δ (ppm)]. 
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Apêndice 5. Ampliação do espectro de RMN de 13C de SMFR4 [500 MHz, CDCl3, δ (ppm)]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
Apêndice 6. Espectro de massas por CG-EM do pico 1 com Tr. de 16,09 min., da fração SMFR5. 
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Apêndice 7. Espectro de massas por CG-EM do pico 2 com Tr. de 16,26 min., da fração SMFR5. 
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Apêndice 8. Espectro de massas por CG-EM do pico 3 com Tr. de 17,72 min., da fração SMFR5. 
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Apêndice 9. Espectro de massas por CG-EM do pico 4 com Tr. de 17,85 min., da fração SMFR5. 
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Apêndice 10. Espectro de massas por CG-EM do pico 5 com Tr. de 18,05 min., da fração SMFR5. 
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Apêndice 11. Espectro de massas por CG-EM do pico 6 com Tr. de 27,03 min., da fração SMFR5. 
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Apêndice 12. Espectro de massas por CG-EM do pico 7 com Tr. de 27,46 min., da fração SMFR5. 
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Apêndice 13. Espectro de massas por CG-EM do pico 8 com Tr. de 27,76 min., da fração SMFR5. 
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Apêndice 14. Espectro de massas por CG-EM do pico 9 com Tr. de 28,19 min., da fração SMFR5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


