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Acetogenina isolada de sementes de Annona coriacea (Annonaceae) 

com atividade larvicida frente à Aedes aegypti. 
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Introdução 

A dengue é um dos principais problemas de saúde 
pública no mundo, com índices crescentes de casos 
a cada ano nos estados brasileiros, especialmente 
na região Centro-oeste. Estudos na busca de novas 
substâncias de origem vegetal com atividade 
inseticida têm sido amplamente realizados nos 
últimos anos, assim como o uso de extratos 
vegetais como um método alternativo no controle 
do mosquito vetor, Aedes aegypti

1,2
. A família 

Annonaceae tem destaque no Cerrado brasileiro por 
possuir uma classe de substâncias com diversas 
atividades biológicas como citotóxica, inseticida, 
dentre outras e algumas de suas espécies 
apresentam comprovada atividade inseticida sobre 
larvas do mosquito vetor da dengue. Este trabalho 
envolveu o estudo fitoquímico biomonitorado das 
sementes de Annona coriacea do Cerrado mato-
grossense através de ensaios de atividade larvicida 
frente à Aedes aegypti.   

Resultados e Discussão 

O extrato bruto hexânico (EBHex) obtido das 
sementes de A. coriacea foi submetido a uma 
partição líquido-líquido entre hexano e metanol 
aquoso (9:1), obtendo a fração metanólica 
(FMHex). O EBHex e a FMHex foram testadas 
frente as larvas do mosquito A. aegypti. Os 
resultados são descritos na Tabela 1. 
Tabela 1: Resultado da atividade larvicida do 
extrato e das frações de A. coriacea. 

 
O EBHex e a FMHex apresentaram alto potencial 
larvicida. A FMHex foi cromatografada em coluna 
com sílica gel 60 utilizando solventes com gradiente 
de polaridade (Hex, CH2Cl2, Acoet e MeOH). Com a  

 
purificação, obteve-se uma fração que se 
apresentou como um sólido branco amorfo que 
apresentou resultado positivo quando revelada com 
o reagente de Kedde em CCD, sugerindo tratar-se 
de uma acetogenina. Utilizando técnicas 
unidimensionais e bidimensionais de RMN 

1
H e 

13
C, 

e CLAE-EM-ESI alta e baixa resolução, juntamente 
com dados descritos na literatura, foi possível 
realizar a elucidação estrutural da acetogenina 
conhecida Bullacina (Figura 1). Esta acetogenina 
foi encaminhada ao teste larvicida (Tabela 1), e 
apresentou alta atividade larvicida frente ao A. 
aegypti, sendo pela primeira vez relatada tal 
atividade biológica. 
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Figura 1. Bullacina. 

 
Esta acetogenina foi anteriormente isolada da casca 
do caule de Annona bullata

3
 e Annona squamosa
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sendo relatada pela primeira vez em sementes do 
gênero Annona, assim como na espécie Annona 
coriacea. 

Conclusões 

O estudo químico do extrato ativo de A. coriacea 

permitiu o isolamento/elucidação de uma 

acetogenina bis-THF α,α diidroxilada altamente 

ativa. As amostras testadas sugerem que a espécie 

A. coriacea é fonte promissora de compostos 

inseticidas frente a larvas de Aedes aegypti. 
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Amostra 
Solvente 

solubilizante 
(2%) 

Concentração 
(ppm) 

Mortalidade 
(%) 

    

EBHex Tween 100 100 
    

FMHex DMSO 10 100 

Bullacina Tween 19 100 


