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Identificação do componente principal da fração ativa contra formigas 

cortadeiras do extrato de Croton floribundus. 
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Palavras Chave: Atta sexdens rubropilosa, ácido caurenóico, capixingui, velame. 

 

Introdução 
As formigas cortadeiras do gênero Atta estão entre 
as espécies da família Formicidae mais conhecidas 
do Novo Mundo, o que em grande parte é 
consequência do seu hábito de cortar vegetais. Elas 
estão entre as principais pragas de cultivos 
agrícolas e florestais em países como o Brasil, pois 
atacam plantas em qualquer fase do seu 
desenvolvimento. Como o controle das formigas 
cortadeiras tem sido realizado, quase 
exclusivamente, com a aplicação de inseticidas 
convencionais, de elevada toxicidade ao homem e 
ao ambiente em geral, existe uma demanda 
crescente por novos produtos para o controle de 
formigas cortadeiras. Em decorrência, objetivou-se 
neste trabalho selecionar uma espécie vegetal 
produtora de substâncias ativas contra Atta sexdens 
rubropilosa e identificar o componente majoritário da 
sua fração ativa contra tal formiga. 

Resultados e Discussão 
Amostras (cascas, folhas e frutos) de 20 espécies 
vegetais da região sul de Minas Gerais, com 
atividade contra outros insetos segundo estudos 
preliminares realizados em nosso grupo de 
pesquisas, foram coletadas e submetidas a 
extrações com metanol. Os extratos obtidos foram 
concentrados em evaporador rotatório e liofilizados, 
para serem solubilizados em metanol e adicionados 
a polpa cítrica em pó. Após a remoção do solvente 
em evaporador rotatório e adição de solução de 
sacarose, ofereceram-se as pastas resultantes a 
operárias de A. sexdens rubropilosa. Após 24 h, 
trocaram-se tais dietas por dieta artificial e se 
avaliou a mortalidade das operárias até o 21

o
 dia. Ao 

final, realizou-se o teste de contraste para verificar a 
semelhança entre os tratamentos, criando-se grupos 
de efeitos semelhantes (χ2; p<0,05 ). Como 
testemunhas se empregaram metanol puro e uma 
solução do iseticida sulfluramida. Observou-se que 
uma das amostras mais ativas era o extrato das 
cascas de C. floribundus, que apresentava 
comportamento estatisticamente semelhante ao 
observado para o inseticida comercial. Em 
decorrência, tal extrato foi submetido a lavagens 
sucessivas com hexano, acetato de etila e metanol. 

As três frações obtidas foram submetidas ao teste 
com operárias de A. sexdens rubropilosa, o que 
permitiu observar que a fração solúvel em acetato 
de etila era bastante ativa. Consequentemente, foi 
submetida a várias análises por CCD e 
fracionamentos por cromatografia em coluna de 
sílica do tipo flash, empregando-se várias 
combinações de acetato de etila e hexano como 
eluentes. Com isto foi possível isolar o constituinte 
principal da referida fração, que foi dissolvido em 
CDCl3 para a obtenção de vários espectros uni- e 
bidimencionais de 

1
H e 

13
C em aparelho de RMN 

com campo de 400 MHz. A interpretação dos dados 
obtidos e comparação dos mesmos com aqueles 
disponíveis na literatura permitiu observar que se 
tratava do ácido caurenóico (Figura 1), para o qual 
há vários relatos na literatura de atividade contra 
insetos. 
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Figura 1. Estrutura do ácido caurenóico. 

Conclusões 
Comprovou-se que C. floribundus é capaz de 

produzir substâncias ativas contra A. sexdens 

rubropilosa e isolou-se o ácido caurenóico da fração 

ativa do seu extrato. Como era o componente 

principal em tal fração e há relatos na literatura da 

atividade desta substância contra insetos, acredita-

se que ela deva contribuir para a atividade biológica 

observada. 
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