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APRESENTAÇÃO 

A pesquisa de substâncias naturais bioativas despertam um crescente                 

interesse, onde substâncias oriundas do reino vegetal apresentam ampla versa-

tilidade, com aplicação nos setores alimentícios, químicos, biomédicos, cosméti-

cos, farmacêuticos entre outros. 

O Brasil é um país rico em vegetação e apresenta inúmeras espécies que 

nunca foram investigadas, muitas das quais são utilizadas pela medicina popular 

sem quaisquer estudos que comprovem sua eficiência terapêutica. Com isso,                   

é desejável investigação dos constituintes destas espécies para proporcionar                

segurança no seu uso. 

Essa obra reúne artigos sobre produtos naturais, na qual estão inseridos 

trabalhos de pesquisa científica sobre plantas medicinais, trabalhos de revisão 

sobre substâncias naturais bioativas e também de empreendedorismo na área 

de produtos naturais. Convidamos a todos para a leitura do presente livro digital.

BOA LEITURA!.

Maria de Fátima Simão Jucá Cruz
Gabriela Moysés Pereira
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INTRODUÇÃO

O cultivo de flores na região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul é 

reduzido e restrito apenas às propriedades familiares que possuem o hábito cul-

tural de plantar espécies ornamentais, seja conjugado às hortas domésticas ou 

em decorações de jardins, interior de residências e vias públicas, uma vez que a 

tradição que predomina nessa região do Estado é a criação de rebanhos ovinos 

e bovinos extensivos e os monocultivos de arroz e soja, que vêm crescendo ano 

a ano (DAUDT, 2002).

As flores e plantas ornamentais comercializadas em Santana do Livramen-

to, RS, são importadas de outras cidades e Estados, já que existe escassa ou 

quase nula produção no município. Os comerciantes das floristerias existentes 

no município apenas compram os produtos de fornecedores e atravessadores de 

outras regiões, já que a produção local é insignificante. A maioria dos produtos 

da floricultura comercializados em Santana do Livramento são importados de 

Pelotas ou Porto Alegre, RS, existindo uma distância de 348 km e 493 km entre 

os municípios, respectivamente (TERRA; ZUGE, 2013). 

A floricultura, sendo a produção comercial de plantas ornamentais e flores, 

é uma atividade agrícola que pode agregar renda, promover o desenvolvimento 

local, gerar oportunidades de emprego, resgatar o saber empírico das comuni-

dades e estimular economicamente a população que reside no meio rural, princi-

palmente as mulheres, incentivando-as abandonarem o termo designado “dona 

de casa” para desenvolver uma atividade lucrativa e que proporcione bem estar 

e satisfação. Logo, o desenvolvimento no setor da floricultura pode aumentar a 

diversidade da pequena propriedade rural, tornando-a promissora e contribuindo 

para redução do êxodo rural.

A produção de flores gera cerca de 15 a 20 empregos/hectare, muitas ve-

zes suprido com mão de obra familiar (MITSUEDA et al., 2011). Bonato (2015) 
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ressalta que tal valor é considerado alto quando comparado, com o número de 

pessoas/hectare envolvidas na produção de commodities como a soja, principal-

mente na agricultura patronal. Desta forma, a elevada taxa de empregabilidade 

no setor demonstra a sua importância social e econômica para um país produtor. 

Para Mainardi (2013), além do aspecto econômico, o setor de produção de plan-

tas ornamentais exerce um importante papel social, pela geração de empregos e 

por fixar o homem no campo.

O crisântemo (Dendranthema grandiflora) é a espécie ornamental de maior 

valor comercial nos mercados de atacado e varejo, sendo a segunda flor mais 

comercializada mundialmente. Segundo Mainardi et al. (2004) o crisântemo de 

vaso é a segunda planta florífera em volume de produção, perdendo no ranking 

mundial apenas para a roseira.

Um dos entraves para o cultivo de crisântemo é o manejo dos aspectos 

fitossanitários, principalmente aqueles relacionados aos insetos considerados 

pragas da cultura, como os insetos afídeos pulgões (Myzus sp.), que além de 

causarem redução da qualidade visual, aumentam o custo de produção. Nesse 

sentido, todas as estratégias de baixo impacto ambiental negativo utilizadas em 

uma propriedade rural que visem o controle de pragas, são grandes demandas 

atuais.

Sabe-se que as plantas bioativas, como o cravo de defunto (Tagetes patula), 

possuem comprovada ação de repelência sobre insetos, são facilmente disponí-

veis e muitas vezes cultivadas pelo produtor rural e colaboram para a eliminação 

da aplicação dos agrotóxicos nos cultivos, sabidamente contaminadores do meio 

ambiente, homem e animais, além de possuírem compostos carcinogênicos e 

mutagênicos (LOVATTO, 2012).

As plantas bioativas são aquelas que possuem alguma ação sobre outros 

seres vivos e cujo efeito pode se manifestar tanto pela sua presença em um 
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ambiente quanto pelo uso direto de substâncias delas extraídas, desde que me-

diante uma intenção ou consciência humana deste efeito. Dentro deste conceito, 

enquadram-se as plantas ornamentais, medicinais, aromáticas, condimentares, 

inseticidas, repelentes, tóxicas e inclusive as de cunho místico religioso (RANDO, 

2011).

No que se refere à aplicação das plantas bioativas para o manejo de inse-

tos, Garcia (2003), cita que as principais vantagens do uso de plantas inseticidas 

e repelentes consistem em menor probabilidade do desenvolvimento de resistên-

cia pelos insetos considerados pragas, devido à ocorrência de mais de um prin-

cípio ativo, menor toxidade a mamíferos, compatibilidade com outros métodos de 

controle, disponibilidade de matéria prima e rápida biodegradação.

Estudos realizados com a espécie ornamental cravo de defunto (Tagetes 

patula), demonstram seus efeitos benéficos no manejo da produção orgânica 

através da utilização de extratos, óleos essenciais ou consorciação com cultivos 

agrícolas no manejo de nematóides, insetos e doenças, além de ser reconhecida 

e utilizada por agricultores como alternativa a sanidade dos cultivos na transição 

agroecológica na região sul do Rio Grande do Sul, podendo apresentar ampla 

ação sobre diversos organismos, incluindo insetos, bactérias e outras plantas 

(GAKUUBI et al., 2016).

Dessa forma, pode-se partir da hipótese que os extratos botânicos de Ta-

getes patula ou a simples presença desta planta no ambiente de cultivo possuem 

potencial para o controle de insetos que atacam o crisântemo.

Nesse contexto, o uso de plantas bioativas para o controle de pragas de 

cultivos agrícolas, como o crisântemo, constitui mais uma alternativa para os 

produtores rurais de cunho orgânico ou ainda em fase de transição da agricultura 

convencional para a orgânica, haja visto que são poucos os produtos disponíveis 



12

Produtos Naturais: Etnobotânica, Estudos Químicos e Aplicações

para esses tipos de sistema de produção. Assim, apesar de não apresentar o 

mesmo nível de controle de um fungicida químico, o controle obtido com o Tage-

tes patula pode ser de grande valia para os produtores rurais.

Esse trabalho de pesquisa objetivou avaliar o efeito da espécie vegetal 

cravo de defunto (Tagetes patula) no controle de afídeos considerados pragas 

no cultivo de crisântemo (Dendranthema grandiflora), tanto pela sua presença no 

ambiente, quanto pelo uso direto de seu extrato botânico formulado em laborató-

rio e aplicado via pulverização.

DESENVOLVIMENTO

O experimento foi executado entre os meses de agosto a outubro de 2020 

no interior de uma estufa plástica com teto em formato capela, coberto por plás-

tico agrícola tipo polietileno transparente de baixa densidade (PEBD de 100 mi-

cras), instalado com as portas frontal e distal na direção norte-sul do terreno. O 

manejo diário do ambiente protegido consistia na abertura e fechamento das 

portas e cortinas laterais para retirada da umidade interna, exceto em dias com 

ocorrência de precipitação ou ventos fortes.

A escolha da planta ornamental testada para a aplicação dos extratos bo-

tânicos de cravo de defunto (Tagetes patula) (Figura 1) foi o crisântemo de vaso 

(Dendranthema grandiflora) (Figura 2), planta ornamental de grande aceitação 

no mercado local e elevada durabilidade. 

As mudas de crisântemo foram adquiridas em floricultura local, em caixas 

com 15 unidades produzidas em sacos plásticos pretos, possuindo em média 11 

cm de altura e todas na fase de botão fechado. Foi realizado o transplante das 

mudas para vasos plásticos nº 01 (7,5 cm de altura x 7,5 cm de diâmetro), cor 

terracota, preenchidos com a mistura de substrato comercial marca Agrinobre® e 
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casca de arroz carbonizada (1:1 em mistura de volume). Após o transplante, as 

mudas foram irrigadas até a capacidade de campo, o que na prática corresponde 

ao momento em que a água de irrigação começa a gotejar abaixo dos vasos.    

Figura 1 - Planta ornamental cravo de defunto (Tagetes patula) em florescimento.

Fonte: As autoras (2020).

Figura 2 - Crisântemo de vaso (Dendranthema grandiflora) utilizado no 
experimento.

Fonte: As autoras (2020).
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Os vasos com as plantas de crisântemo foram dispostos em bancadas de 

ferro suspensos 90 cm do solo e distanciados cerca de 10 cm entre si. A bancada 

de ferro comportou o conjunto dos quatro tratamentos experimentais, que con-

sistiram em: T1 - vasos de crisântemo sem pulverização de extrato (testemunha); 

T2 - vasos de crisântemo pulverizados com extrato de folhas de Tagetes patula; 

T3 - vasos de crisântemo pulverizados com extrato de flores de Tagetes patula; 

T4 - vasos de crisântemo em consórcio com plantas de Tagetes patula.

Os vasos de crisântemo foram pulverizados com extrato botânico de flores 

e folhas de Tagetes patula previamente diluído, procedimento que foi realizado 

uma vez por semana e de forma que cobrisse totalmente a parte aérea das plan-

tas, até o ponto de escorrimento. Ao final do experimento, as mudas receberam 

um total de sete pulverizações semanais.

A formulação do extrato botânico a base de Tagetes patula foi realizada no 

laboratório de Química do Campus Central da UERGS, em Santana do Livra-

mento, sendo a metodologia, os processos de infusão, decocção e recomenda-

ção das doses de diluição para as pulverizações baseados na descrição de Lo-

vatto et al. (2012). Das plantas de Tagetes patula foram coletadas folhas e flores, 

separadamente, e em seguida pesadas em balança de precisão. O extrato bruto 

foi elaborado a partir de flores e folhas frescas na proporção de 30% p/v, ou seja, 

30 g de material vegetal para 100 ml de água deionizada, até o ponto de fervura, 

por aproximadamente 10 minutos à 100ºC, coberto com papel alumínio para evi-

tar a perda de compostos voláteis, e deixadas em repouso até seu resfriamento. 

Após a obtenção dos extratos brutos de flores e de folhas, este foi coado para 

posteriormente ser diluído, da seguinte forma: diluição em 30%, ou seja, 30 ml 

de extrato bruto diluído em 100 ml de água deionizada (água cuja parte iônica foi 

totalmente removida por meio de filtragem, tornando-se também isenta de sais 

minerais). O extrato bruto obtido foi armazenado em vidro âmbar.
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Os extratos de folhas e de flores de Tagetes patula foram submetidos à 

análise no Núcleo de Pesquisa de Produtos Naturais (NPPN) da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), objetivando a identificação e quantificação de 

seus constituintes químicos. A identificação da composição química dos extratos 

botânicos de folhas e flores foi realizada através da Cromatografia em Fase Ga-

sosa acoplada à Espectrometria de Massas (GC/MS).

A extração dos óleos essenciais foi realizada por hidrodestilação empre-

gando-se um aparelho de Clevenger modificado conforme a Farmacopeia Brasi-

leira (1988). Em balão de fundo redondo foi colocado a planta fresca com quanti-

dade de água deionizada suficiente para encobrir o material vegetal. Em seguida, 

adaptou-se o aparelho de Clevenger ao balão. Na sequência, foi promovido o 

aquecimento do balão através de uma manta térmica, deixando destilar por 7 

horas. Os óleos essenciais destilados foram secos com sulfato de sódio anidro, 

filtrados e estocados em frasco âmbar tipo vial sob refrigeração a 4 °C. O óleo 

essencial destilado foi submetido a partição liquido-liquido em um funil de separa-

ção utilizando os solventes hexano, diclorometano e butanol em ordem crescente 

de polaridade, levando os extratos a concentração sob vácuo em rota-evapora-

dores, para a extração dos componentes (PAVIA, et. al. 2009).

As análises foram realizadas Cromatógrafo a Gás Varian CP-3800 aco-

plado com detector de massas Saturn 2200 MS/MS (Varian), com autosampler 

CP 8400 (Variam) do Departamento de Defesa Fitossanitária da Universidade 

Federal de Santa Maria – Laboratório de Manejo Integrado de Pragas - equipado 

com injetor AOC-20is series auto injector (Shimadzu, Kyoto,Japan), coluna capi-

lar Columa Rtx-5MS (30 m × 0.25 mm i.d., 0.25 μm) (Restek, Bellemonte, PA). Foi 

utilizado como gás de arraste hélio ultrapuro a 1,0 mL/min, sendo a temperatura 

do injetor de 280 °C e a programação de análise com T inicial = 50 °C e T final = 
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300 °C rampa de aquecimento de 15 °C/min. Os dados obtidos foram compara-

dos com os dados da biblioteca de padrões NIST 2009 de espectros de massa.

O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, onde cada 

bloco continha a coleção completa dos quatro tratamentos, com doze repetições. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

As variáveis medidas durante o experimento foram: danos causados por 

insetos afídeos (foram selecionadas todas as folhas infestadas nas unidades de 

observação de cada tratamento, dividiu-se a folha em quadrantes e mensurou-se 

a porcentagem de folha infestada, ou seja, o limbo com sinais de perfuração, 

mordedura ou deposição de ovos de insetos); nível de infestação (contagem dire-

ta do número de insetos afídeos, sempre medido nas horas mais frescas do dia).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dos 30 dias após a implantação do experimento observou-se a 

ocorrência do inseto pulgão escuro (Myzus sp.) (Figura 3), presente nas folhas e 

hastes de crisântemo de todos os tratamentos experimentais.

Os pulgões causaram danos mecânicos nas plantas no local da sucção, 

principalmente em folhas e hastes verdes, resultando na redução da qualidade e 

do aspecto visual. 

A maioria dos pulgões (Hemiptera) considerados pragas das culturas agrí-

colas pertencem às espécies Aphis gossypii e Myzus persicae, possuem carac-

terísticas como tamanho reduzido, hábito de vida em colônia e agrupam-se nas 

partes inferiores das folhas e em brotações novas. Por possuírem aparelho bu-

cal do tipo sugador labial, sugam continuamente a seiva vegetal e causam o 

encarquilhamento das folhas, deformação nos brotos e nos botões florais. São 

transmissores de doenças viróticas, pois quando sugam a seiva, excretam uma 
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mistura de água com açúcar, que favorece o aparecimento do fungo da fuma-

gina (gênero Capnodium sp.) e de formigas que, além de protegê-los contra os 

inimigos naturais, ainda espalham a excreção açucarada emitida pelos pulgões, 

facilitando seu desenvolvimento (COELHO; WARUMBY, 2002).

Figura 3 - Pulgões em hastes e folhas de crisântemo.

Fonte: As autoras (2020).

A avaliação do nível de infestação dos insetos em folhas do crisântemo ocor-

reu aos 30 dias após a implantação do experimento, sendo contabilizado o nú-

mero de insetos visualizados em todos os tratamentos. Já os danos causados 

por insetos foram percebidos aos 31 dias após a implantação do experimento, 

através da porcentagem de folhas atacadas. Na Tabela 1 estão demonstradas as 

variáveis referentes ao ataque de insetos na cultura do crisântemo.



18

Produtos Naturais: Etnobotânica, Estudos Químicos e Aplicações

Tabela 1 - Variáveis referente ao ataque de insetos na cultura do crisântemo:               
nível de infestação e danos causados por insetos afídeos. Santana do Livramen-
to, UERGS, 2020.

Tratamentos Nível de infestação
(nº de insetos)

Danos causados
(% de folha infestada)

T1 – Testemunha 21,69 2,38

T2 - Extrato de folhas 20,77 2,67

T3 - Extrato de flores 21,18 1,94

T4 – Consórcio 11,84 0,77

Apesar de não ter sido observada diferença estatística significativa para 

as variáveis nível de infestação e danos causados, constatou-se visualmente 

diferenças entre os tratamentos aplicados. Percebe-se a partir da Tabela 1 que 

os tratamentos testemunha, extrato bruto de folhas e extrato de flores de cravo 

de defunto apresentaram valores elevados e semelhantes para a variável nível 

de infestação, sendo 21,69, 20,77 e 21,18 pulgões presentes em folhas e flores, 

respectivamente. 

Da mesma forma, estes mesmos tratamentos foram os que apresentaram 

as maiores porcentagens de danos causados por insetos, com 2,38% para a 

testemunha, 2,67% para o extrato de folhas de Tagetes patula e 1,94% para o 

extrato de flores de Tagetes patula. Os resultados apresentados possivelmente 

refletem uma relação direta com os componentes químicos existentes nos extra-

tos de flores de Tagetes patula realizados em laboratório (Tabela 2).
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Tabela 2 – Metabólitos fixos revelados nos extratos de flores de Tagetes patula 
com extração com Diclorometano, n-Butanol e Hexano via GC/MS. Laboratório 
de Pesquisa em Produtos Naturais (NPPN) da Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM). 2020.

Composto Químico Percentual (%)

Diclorometano

Cis-ocimeno 48,18

Cariofileno 26,50

Docosano 5,47

3,7-dimetil-1,3,6-octatrieno 6,36

2,2’:5’,2”-terthiofheno 3,33

D-Germacreno 3,45

5-(pent-3-en-1-in-1-il)-2,2’-bitiofeno 6,71

n-Butanol

Tetradecano 55,52

2,5-dimetil-undecano 2,97

4,6-dimetil-dodecano 6,55

2,6,10-trimetildodecano 5,37

3-metil-5-propil-nonano 6,92
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Heneicosano 10,12

5-etil-5metilnonadecano 2,71

Heneicosano 5,83

2,6,10,14-pentadecano 4,00

Hexano

2,3-dimetil-1-butanol 55,97

1-ciclopentil etanona 44,03

Fonte: Laboratório de Pesquisa em Produtos Naturais (NPPN) da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), (2020). 
Modificado por: BRAZ, G. M. (2020)

De acordo com a Tabela 2, percebe-se que a análise do extrato botânico 

de flores de Tagetes patula com extração via diclorometano, apresenta alta con-

centração do terpenóide cis-ocimeno (48,18%), além do componente cariofileno 

(26,50%), sendo ambos componentes voláteis de caráter aromático, exercendo 

poder atrativo aos insetos, o que provavelmente tenha relação direta com o nível 

de infestação de pulgões visualizado no tratamento com pulverização do extrato 

de flores de Tagetes patula sobre o crisântemo em vaso.

Lovatto (2013) encontrou resultados diferentes em suas pesquisas com en-

saios avaliando a mortalidade de pulgões (Myzus persicae) (Hemiptera: Aphidi-

dae), onde aplicou tratamentos à base de extrato de Tagetes minuta e verificou 

que a ação de extrato de flor 30% v/v causou mortalidade em 70% dos insetos.

Cestari et al. (2004) citaram que plantas de Tagetes minuta, mesmo gênero 

do Tagetes patula, são ricas em compostos secundários incluindo monoterpe-
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nos, sesquiterpenos, flavonóides e tiofenos, onde Dobson (2006) ressalta que as 

substâncias mais comumente encontradas em flores polinizadas por insetos são 

os terpenóides e os cariofilenos, as quais conferem atratividade aos insetos.

Os autores Wanzala; Ogoma (2013), trabalhando com a espécie Tagetes 

minuta no Quênia, a partir da análise do óleo essencial extraído da planta, tam-

bém encontraram maiores quantidades de cis-ocimeno (43,78%), além de outros 

componentes como dihidrotagetona (16,71%), piperitenona (10,15%), trans-ta-

getona (8,67%), 3,9-epoxi-p-meta-1,8(10) dieno (6,47%), β-ocimeno (3,25%), e 

cis-tagetona (1,95%).

Também foi possível visualizar na Tabela 2 um valor de 5,47% do hidrocar-

boneto docosano. Embora não se tenha encontrado autores que justifiquem a 

atuação desse composto como repelente ou atraente, o mesmo foi observado no 

experimento em questão como relevante composto químico no extrato de flores 

de Tagetes patula, o que merece maior ênfase de pesquisas direcionadas à sua 

característica como planta bioativa e sua relação de com os insetos.

Relativo ao resultado do composto químico encontrado na Tabela 3, perce-

be-se que a análise do extrato botânico de flores de Tagetes patula com extração 

via GC/MS apresentou 55,52% de tetradecano, os quais se encontraram pre-

sentes em mais de um pico durante o processo de análise laboratorial. Poucas 

são as pesquisas que fazem referência ao composto tetradecano como agente 

de repelência ou atratividade aos insetos para a espécies Tagetes patula, o que 

pode ser indicativo para novas demandas de pesquisa na área de controle fitos-

sanitário com plantas bioativas.

Oliveira et al. (2014), ao trabalharem com a mesma análise de cromatogra-

fia via GC/MS, porém com bio-óleo da casca de soja, detectaram que os prin-

cipais compostos presentes no bio-óleo, com picos mais elevados, incluíam os 

hidrocarbonetos azuleno, tetradecano e heptadecano. Ambas pesquisas citadas 
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não objetivaram testar o componente tetradecano como repelente ou atrativo de 

insetos.

Como o tratamento formulado com extrato de folhas de Tagetes patula 

apresentou valores elevados, em comparação com os demais tratamentos, para 

nível de infestação de insetos (20,77%) e danos causados (2,67%), coube uma 

análise sobre este resultado, a partir dos compostos químicos encontrados na 

análise laboratorial (Tabela 3).

Tabela 3 - Componentes químicos revelados nos extratos de folhas de Tagetes 
patula com extração com butanol. Laboratório de Pesquisa em Produtos Naturais 
(NPPN) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 2020.

Composto Químico Percentual (%)

α-terpinoleno 39,03

D-limoneno 12,03

Cis-3-hexenil butirato 0,58

β-mirceno 0,49

(-)-α-pineno 0,44

(Z) 3-hexen-1-ol 0,33

Fonte: Laboratório de Pesquisa em Produtos Naturais (NPPN) da Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), (2020). Modificado por: BRAZ, G. M. (2020).

Os compostos químicos secundários encontrados no extrato de folhas de 

Tagetes patula foram, majoritariamente, o α-terpinoleno (39,03%), o D-limoneno 

(12,03%), o Cis-3-hexenil butirato (0,58%), o β-mirceno (0,49%), o (-)-α-pineno 

(0,44%) e o (Z) 3-hexen-1-ol (0,33%). Possivelmente, estes compostos tenham 

exercido atratividade aos pulgões durante o experimento, provavelmente em fun-

ção de características aromáticas ou gustativas exercidas sobre os insetos. 
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Tomando como base algumas referências de pesquisas obtidas através de 

análises químicas semelhantes em trabalhos com frutíferas, pode-se inferir que 

os compostos α-terpinoleno e (-)-α-pineno contribuem para a atração de insetos, 

pois conferiram aroma suavizado em mangas e pêssegos. 

Canuto et al. (2009), encontraram os mesmos constituintes da análise de 

folhas de Tagetes patula ao analisarem os componentes químicos de manga em 

diferentes estágios de maturação, e constataram que frutas de manga próximo à 

maturação apresentaram maiores teores de α-terpinoleno (10,25%). Além disso, 

os autores aludem que o α-Terpinoleno é o mais importante constituinte do aroma 

de cultivares de manga Kensington Pride e de outras três cultivares cubanas. Já 

os autores Franco et al. (2004), testando os compostos voláteis de três cultivares 

de manga (Mangifera indica), obtiveram os valores de 1,5% de α-pineno para 

as cultivares Haden e Keitt e 25% do mesmo composto para a cultivar Tommy-

-Atkins. Os mesmos autores mencionam que este composto está diretamente 

envolvido no aroma da fruta. 

Resultados apresentados por Nascimento et al. (2008), demonstraram que 

96 a 100% de adultos do gorgulho do milho (Sitophilus zeamais) morreram quan-

do o extrato de folhas Tagetes patula foi aplicado na forma de vapor sobre os 

adultos. Outros autores também testaram o efeito inseticida do gênero Tage-

tes. Segundo Keita et al. (2000), espécies do gênero Tagetes têm apresentado 

atividade inseticida contra pragas de produtos armazenados. 

Uma observação importante foi que, no experimento em questão, o trata-

mento constituído pelo consórcio entre os vasos de crisântemo e as plantas de 

Tagetes patula, apresentou o menor nível de infestação por insetos (média de 

11,84 pulgões) e, consequentemente, menor porcentagem de danos ocasiona-

dos (0,77%). Isso sugere uma possível indicação de cultivo consorciado a ser 

utilizado na propriedade rural, principalmente em função da facilidade de execu-
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ção pelo agricultor e redução da mão de obra, visto que não há necessidade de 

formulações de extratos de flores nem de folhas, além do cravo de defunto ser 

uma espécie vegetal que muitas vezes está presente nas propriedades rurais, 

compondo os jardins das residências, os ambientes domésticos e também as 

praças e parques urbanos.

Pode-se presumir que os compostos D-limoneno (12,03%) e β-mirceno 

(0,49%) presentes em folhas de Tagetes patula exerçam função de repelência 

de maneira natural, sem a necessidade de formulação nem de pulverização de 

extratos obtidos em laboratórios. Segundo Machado (2009), a importância eco-

lógica dos terpenos como defensivos naturais de plantas já é conhecida, alguns 

monoterpenos como, alfa-pinemo, beta-pinemo, 3-careno, limoneno e mirceno, 

foram isolados e tiveram suas atividades inseticidas testadas em diferentes inse-

tos.

Peres (2007), ao trabalhar com melões sob cultivo protegido, ressalta que 

dentre o gênero Tagetes, a espécie Tagetes patula se destaca pelo tamanho, por 

apresentar pequena estatura e não interferir na iluminação das culturas, sendo 

indicada para a utilização em consórcio, gerando economia de espaço de culti-

vo. Além disso, os resultados obtidos nesta pesquisa mostram que o cravo de 

defunto é uma planta promissora na utilização em consórcio ou bordadura, pois 

aumenta a diversidade vegetal e a gama de diferentes insetos, aumentando a 

biodiversidade natural e estabilizando o ambiente.

Pode-se observar na Tabela 4 que os componentes Cis-3-hexenil butirato e 

(Z) 3-hexen-1-ol obtiveram os valores 0,58% e 0,33%, respectivamente, a partir 

da análise em laboratório. Todavia, ainda que esses valores sejam considerados 

baixos na constituição de folhas de Tagetes patula, possuem ação de repelência 

aos insetos, o que unido aos mecanismos de ação de D-limoneno, pode colabo-
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rar com o reduzido nível de infestação de insetos correspondente ao tratamento 

do consórcio entre o Tagetes patula e o crisântemo.

O estudo da atividade inseticida do D-limoneno foi investigado sobre a ba-

rata alemã (Blattella germanica L.), mosca doméstica (Musca domestica L.), gor-

gulho do arroz (Sitophilus oryzae L.) e no crisomelídeo do milho (Diabrotica vir-

gifera virgifera). Pela via tópica, o D-limoneno foi significativamente tóxico para a 

barata alemã e para a mosca. 

Sagar et al. (2005) estudando a composição química do óleo essencial de 

Tagetes patula no norte da Índia, comentam que limoneno, terpinoleno e piperito-

na foram os compostos majoritários, vindo a corroborar com os dados apresen-

tados na atual pesquisa

Kessler; Baldwin (2001) observaram plantas de Nicotiana attenuata que 

foram danificadas por três espécies diferentes de insetos herbívoros no ambien-

te natural, Manduca quinquemaculata (Lepidoptera: Sphingidae), Dicyphus mi-

nimus (Heteroptera: Miridae) e Epitrix hirtipennis (Coleoptera, Chrysomelidae). 

Os autores constataram que as plantas liberaram um conjunto de compostos 

voláteis que foram comuns às três espécies, imediatamente após o dano, sendo 

estes cis-3-hexen-1-ol, cis-3-hexenil acetato e cis-3- hexenil butirato. Os com-

postos cis-3-hexen-1-ol, linalol e cis-alfa-bergamoteno foram testados individual-

mente, sendo responsáveis por um aumento na predação dos herbívoros, bem 

como uma menor taxa de oviposição dos mesmos, evidenciando assim que em 

ambientes naturais os compostos voláteis podem ser eficientes na defesa das 

plantas contra herbívoros.

Interessante ressaltar que, no experimento em questão, a presença dos 

compostos D-limoneno (12,03%), β-mirceno (0,49%), Cis-3-hexenil butirato 

(0,58%) e (Z) 3-hexen-1-ol (0,33%) contidos no tratamento com extrato de folhas 
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de Tagetes patula (Tabela 4), embora possuindo caráter repelente, não afugenta-

ram os insetos considerados inimigos naturais dos pulgões, uma vez que, foram 

encontrados adultos e larvas de joaninha (Hippodamia convergens, ordem Co-

leoptera, família Coccinellidae), os quais são considerados predadores de pul-

gões, tanto na fase de larva quanto na fase adulta.

Confirmando com os resultados encontrados no experimento, Oliveira et al. 

(2004) declarou que a ocorrência de larvas e adultos de insetos da família dos 

Coccinelídeos durante o período de infestação de pulgões em diferentes culturas, 

diminui a população dos afídeos e reduz os danos provocados pelos mesmos, já 

que as larvas de joaninhas alimentam-se de pulgões, ingerindo o líquido do corpo 

e deixando o tegumento como resíduo, enquanto o adulto devora totalmente o 

pulgão sem deixar resquícios.  

Em trabalho realizado por Haro (2014), utilizando consorciação de Tagetes 

erecta no cultivo de alface, ficou demonstrado que a introdução da planta orna-

mental favoreceu a atração e a permanência de inimigos naturais em campos de 

produção, favorecendo assim o manejo de insetos indesejáveis.

As plantas podem se defender de insetos fitófagos através da defesa direta, 

afetando diretamente o desempenho do inseto, ou indiretamente, onde a planta 

afeta a praga través da emissão de compostos voláteis, que vão atrair seus ini-

migos naturais, denominada defesa indireta. As plantas que estão sofrendo her-

bivoria são facilmente percebidas à distância, através da emissão dos compostos 

voláteis, sendo que essa informação pode ser utilizada por outros insetos fitófa-

gos, indicando que a planta se encontra suscetível à herbivoria ou está menos 

nutritiva. Os compostos voláteis podem, ainda, comunicar os inimigos naturais 

sobre a presença de presas na planta (DICKE; VAN LOO, 2000).
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CONCLUSÕES

O inseto de maior ocorrência nas plantas de crisântemo ao longo do ex-

perimento foi o pulgão (Myzus sp., ordem Hemiptera), causando danos mecâni-

cos em todos os tratamentos experimentais, principalmente em folhas e hastes 

verdes, além do murchamento de flores e alteração da coloração, resultando na 

redução da qualidade e do aspecto visual.

A partir de análises de laboratório, foram revelados metabólitos secundários 

voláteis, como o terpeno cis-ocimeno e o cariofileno, nos tratamentos constituí-

dos por extratos de flores e extrato de folhas de Tagetes patula, o que causou a 

atração de insetos, aumentou o nível de infestação e também os danos causados 

em folhas de crisântemo em vaso.

O tratamento constituído pelo consórcio entre o Tagetes patula e o crisânte-

mo em vaso apresentou o menor nível de infestação por insetos e, consequente-

mente, menores danos causados, possivelmente pela presença dos compostos 

D-limoneno e β-mirceno em folhas de Tagetes patula, exercendo a função de 

repelência de maneira natural, sem a necessidade de formulação nem de pulve-

rização de extratos obtidos em laboratórios.

O tratamento constituído pelo consórcio entre o Tagetes patula e o crisân-

temo em vaso sugere uma possível indicação de cultivo a ser utilizada na pro-

priedade rural, em função da facilidade de execução pelo agricultor e redução da 

mão de obra, visto que não há necessidade de formulações de extratos de flores 

nem de folhas, além do cravo de defunto ser uma espécie vegetal que muitas ve-

zes está presente nas propriedades rurais, compondo os jardins das residências, 

os ambientes domésticos e também as praças e parques urbanos.

A pulverização de extratos botânicos de flores e de folhas de Tagetes patu-

la não repeliu a presença de inimigos naturais nos tratamentos, sendo possível 

visualizar larvas e formas adultas de joaninhas (Hippodamia convergens, ordem 
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Coleoptera, família Coccinellidae), insetos considerados altamente predadores 

de pragas nos cultivos.

Há poucas pesquisas aplicadas sobre a bioatividade de Tagetes patula e 

sua ação de atração ou repelência com insetos de culturas agrícolas, o que re-

quer maior estudo e aprofundamento experimental.
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INTRODUÇÃO 

As plantas em geral são constantemente agredidas, são vários tipos de 

estresse bióticos, incluindo pragas, parasitas e patógenos. Para sobreviverem às 

plantas desenvolveram seu próprio mecanismo de defesa, entre esses a síntese 

de compostos moleculares que vão deter ou inibir a ação do agente agressor, 

incluindo pragas, parasitas e patógenos (Appu et al., 2021). Compostos esses 

que podem ser ácidos graxos, hidrocarbonetos, carboidratos, proteínas ou 

metabólitos secundários (D’Abadia et al., 2020).

Os vegetais podem liberar seus metabólitos por mecanismos estratégicos, 

conhecidos como exsudatos, por exemplo, o látex. Esse exsudado é um líquido 

de aspecto leitoso que escorre pelos seus troncos, que consolidado por oxidação, 

tem a função de cicatrizar o tecido que foi lesado, costuma ser tóxico (Upadhyay, 

2011). O látex apresenta atividades biológicas variadas relacionadas à defesa, 

especialmente associados ao estresse biótico (Salomé-Abarca et al., 2021). 

O látex contém compostos únicos que podem ser responsáveis pela ini-

bição de proteases do veneno de ofídio como identificado por Jucá et al., 2022. 

Soltan, M.E et al. (2020) relatou ação inseticida do látex de Calotropis procera 

sobre Locusta migratoria L. Nesse sentido, a inerente origem defensiva do látex 

é seu caráter mais valioso como fonte alternativa de metabólitos bioativos com 

atividades inseticidas ou antimicrobiana. Principalmente em uma época em que 

problema da resistência a inseticidas, se torna cada vez mais comum. As popu-

lações de insetos e outros artrópodes podem espontaneamente, apresentar uma 

porção de indivíduos que possuam alelos que lhes conferem resistência a deter-

minados produtos químicos (Abarca, 2019). 

O aumento da resistência aos inseticidas sintéticos e a preocupação sobre 

a segurança ambiental são um grave problema de saúde pública, pois existem 

diversas doenças causadas por mosquitos vetores (Marques et al., 2017).  
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Doenças transmitidas por Aedes aegypti Linnaeus, provocam alta taxa 

de morbilidade e mortalidade humanas. O Brasil sofreu graves epidemias de 

dengue devido à circulação dos quatro sorotipos virais, nas últimas três décadas. 

A situação no Brasil se agravou ainda mais em setembro de 2014 pela introdução 

do vírus Zika e Chikungunya, gerando uma tripla epidemia. (Brasil, 2015; Svs, 

2016;  Xu et al., 2016).

Atualmente, as principais estratégias para o controle de mosquitos 

transmissores de doenças como o Ae. aegypti, incluem o saneamento do 

meio ambiente, informação da população, eliminação de criadouros naturais e 

artificiais, utilização de produtos químicos e biológicos integrados a programas 

ambientais (Khasnis; Nettleman, 2005; Zara et al., 2016). Entretanto, o uso 

indiscriminado de inseticidas químicos causa grande impacto ao meio, pois 

induz a resistência de populações de vetores, traz riscos à saúde humana e a 

organismos não alvos e contaminam o ambiente (Marques et al., 2017). Esses 

desafios reforçam a necessidade de estratégias de controle do vetor que sejam 

eficazes e ecologicamente seguras (Id et al., 2020). 

Diversas pesquisas têm sido realizadas visando identificar novas técnicas 

de controle dos insetos vetores. Uma das tendências é a prospecção de produtos 

naturais de origem vegetal com propriedades larvicidas (Senthil-Nathan, 2020). 

Jatropha gossypiifolia, por exemplo, é uma excelente representante de 

plantas com alto nível de toxicidade para fitopatógenos e insetos. Mais conhecida 

como pinhão-roxo J. gossypiifolia, pertencente à família Euphorbiaceae (J. Felix-

Silva et al., 2014) ricas em metabólitos secundários, como alcalóides, cianogênicos 

glicosídeos, diterpenos, glicosinolatos, taninos e triterpenos (Martins et al., 2018). 

Tem sido relatado que J. gossypiifolia é popularmente utilizada em muitos 

países como uma planta medicinal, para tratar uma série de doenças, enfermida-
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des e lesões (Robert et al., 2021). Nesse sentido, este trabalho relata a avaliação 

da ação do látex de J. gossypiifolia sobre larvas de Ae. aegypti.

DESENVOLVIMENTO

Material e Métodos

Obtenção do látex da planta

As amostras do látex de J. gossypiifolia foram coletadas nas cidades 

de Campos dos Goytacazes e São Francisco do Itabapoana, Região Norte 

Fluminense.

Ensaios de toxicidade em larvas de Aedes aegypti 

Criação e Manutenção dos Mosquitos  

As larvas utilizadas nesta pesquisa foram obtidas na colônia de Ae. aegypti, 

da linhagem Rockefeller, estabelecida no Laboratório de Biotecnologia (LBT), do 

Centro de Biociências e Biotecnologia (CBB), da Universidade Estadual do Norte 

Fluminense (UENF), por meio de uma colaboração com o professor Dr. Francisco 

José Alves Lemos. 

As larvas foram criadas em bandejas plásticas (30x20x10 cm), preenchidas 

com água potável (coluna d´água de 2 cm) à temperatura ambiente. Para a 

alimentação destas, adicionou-se 0,1 g de ração comercial para gato triturada 

por bandeja. As pupas originadas foram coletadas com auxílio de uma pipeta 

de Pasteur e transferidas para recipientes de plástico com água, sendo estes 

mantidos em gaiolas de criação para emergência do adulto. A gaiola de criação, 

um recipiente plástico (20x20x30 cm), recoberto com tecido organza, foi mantida 

à temperatura de 27 °C a 30 °C e fotoperíodo de 12h:12h L/E (Luz/Escuro). 
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Os mosquitos adultos foram alimentados com solução de sacarose 10% e 

a  produção de ovos foi induzida a partir do oferecimento de sangue de carneiro. 

A oviposição das fêmeas ocorreu em recipientes plásticos revestidos com papel 

filtro  (25 cm x 5 cm) e contendo cerca de 50 mL de água, até a altura de 2,5 

cm do papel filtro. O papel contendo os ovos foi seco à temperatura ambiente e, 

posteriormente, transferido para as bandejas para eclosão larval (Silva, 2020).

Teste de Toxicidade com Látex 

Para avaliar o potencial tóxico das amostras do látex de J. gossypiifolia 

contra  larvas (L3) de Ae. aegypti (como recomendado pela OMS) foram realizados 

testes sob condições distintas. Cada solução ensaio foi composta pela fração de 

látex e água potável, até completar o volume de 5 mL, em concentrações de 

20%, 10%, 5%,1% e 0,5%. Os ensaios foram realizados utilizando placa para 

cultura de células fundo chato 9 poços em triplicata com 10 larvas cada. 

Experimentos controle foram realizados sob as mesmas condições 

utilizando somente água potável. As larvas foram avaliadas quanto à mortalidade 

e morfologia no período de 2, 6, 24, 36, 48 e 72h de incubação (Silva, 2020).

Observação Larval 

A análise morfológica foi realizada com as larvas tratadas com látex, e as 

larvas controle, sendo colocadas sobre a lâmina de vidro. Em seguida, as lâminas 

preparadas foram observadas e fotografadas ao estereomicroscópio Biofocus, 

com câmera fotográfica Biofocus 10.5 MP acoplada (Silva, 2020).
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RESULTADOS

Teste de Toxicidade em Látex 

No ensaio para verificar o efeito tóxico do látex, representado pela figura 

1, as  larvas de Ae. aegypti  foram incubadas em concentrações de látex fresco 

de J. gossypiifolia, sendo possível verificar após 20 minutos de exposição à 

concentração 10%, o início da saída da matriz peritrófica das larvas de Ae. aegypti 

e por conseguinte, à exposição de 1 hora à mesma concentração, iniciou-se a 

letalidade larval.

Figura 1 - Concentrações de látex fresco de J. gossypiifolia. Ensaio de toxicidade 
do látex em larvas de Ae. Aegypti tratadas em diferentes concentrações (0,5; 1; 
5%; 10%). O volume de solução de ensaio foi de 5 mL. Larvas controle imersas 
em água potável.

Fonte: autor, 2021.

A figura 2 apresenta o resultado do teste de toxicidade do látex de J. gos-

sypiifolia em larvas de terceiro instar (L3) de Ae. aegypti, utilizando diferentes 

concentrações (10, 5, 1 e 0,5 %), sendo 5 mL o volume da solução de ensaio.
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De acordo com os dados apresentados, é possível observar que, após 1 

hora de tratamento as larvas estavam semelhantes ao controle. A partir de 2 

horas de tratamento a taxa de mortalidade apresentada era de 20% para a con-

centração de 5% e maior que 50% para a concentração de 10%. Entretanto, no 

período de 6 horas observam-se resultados acima de 50% para 5%, e acima de 

80%, para concentração 10%; entretanto após 24 horas esta última, elevou-se 

para 90%. Em 48 horas, a mortalidade em 5% era semelhante à concentração 

de 10%, acima de 90%. É possível observar no gráfico que, em 72 horas de incu-

bação, todas as larvas estavam mortas em concentração de 10%, mantendo-se 

em 90%, para a concentração de 5% e, em torno de 13% para a concentração 

de 1%. Larvas tratadas em concentração 0,5% permaneceram semelhantes ao 

controle.

Figura 2- Percentuais de larvas (L3) mortas após exposição às concentrações 
de 10; 5; 1; 0,5 % de látex de J.gossypiifolia. Solução de ensaio por mL. O látex 
de J. gossypiifolia foi diluído em água, os ensaios foram realizados em triplicata, 
utilizando 10 larvas por poço com 5 mL de água.

OBSERVAÇÃO LARVAL À FRESCO 

O ensaio do potencial tóxico do látex fresco de J. gossypiifolia apresentou 

resultados muito satisfatórios em letalidade de larvas de Ae. Aegypti nas 

concentrações de 10% e 5%. É possível observar na figura 3, que após a 

incubação, durante o período de 2 horas em concentração 5% (B1) e 10% (B2), 
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início da mortalidade larval. Após 6 horas de tratamento, havia larvas mortas 

nas concentrações de 5% (B3) e 10% (B4) e o princípio de expulsão da matriz 

peritrófica; quando não estavam mortas, elas apresentavam-se debilitadas, com 

diminuição da motilidade, alteração no aspecto do corpo e coloração. Ao serem 

observadas após 24 horas (concentração 5%), verificou-se ainda, larvas mortas 

com tom levemente escurecido em seu tubo digestório (B5), matriz peritrófica 

completamente expulsa e possível redução de tamanho.

Figura 3 – Ensaio de toxicidade de látex fresco de J. gossypiifolia. Larvas (L3) 
de Ae. aegypti observadas sob estereomicroscópio tratadas em diferentes 
concentrações. Cabeça (c), tórax (t), abdome (a), sifão respiratório (sr), cerdas 
(cd). (A) Controle, (B1) após 2h de incubação tratada em concentração 5%; (B2) 
tratada em concentração de10% após 2h; (B3) após 6 h em concentração 5%; 
(B4) após 6 h em concentração 10%; (B5) tratada após 24h em concentração 5%.

Fonte: autor, 2021.
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DISCUSSÃO

O Brasil é um país que possui uma flora muito rica, a maior do mundo. 

Atualmente são reconhecidas 49.280 espécies, incluindo nativas cultivadas e na-

turalizadas (Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2020). Devido a essa abundância 

o Brasil se torna uma fonte promissora de compostos com potencial aplicação 

de suas moléculas com atividade biológica. Entre estas o potencial inseticida e 

pesticida. 

A realização de pesquisas relacionadas a tais substâncias são importantes 

quando metabólitos de uma planta demonstram serem ativos contra espécies de 

insetos, fungos e outras pragas, pois, na maioria das vezes, podem ser alterna-

tivas naturais e de baixo custo para o controle desses nocivos (Spletozer et al., 

2021).

Neste trabalho a planta objeto de estudo foi J. gossypiifolia, uma das prin-

cipais plantas tóxicas popularmente conhecidas no Brasil, a qual apresenta to-

xicidade em suas folhas, frutos e o látex; que é considerado corrosivo e descrito 

como alergênico para pele e mucosas. Visto que as espécies vegetais coevol-

uem com insetos e microrganismos, produzindo substâncias específicas em re-

sposta ao ataque patogênico, sendo, portanto, consideradas fontes naturais de 

substâncias inseticidas e antimicrobianas. O objetivo deste trabalho é a busca de 

novos compostos  naturais que possam ser utilizados como larvicidas naturais 

(do Monte et al., 2017). 

O foco para o desenvolvimento deste trabalho foi no látex in natura de J. 

gossypiifolia, a fim de avaliar a possível ação sobre larvas Ae. aegypti. O Ae. 

aegypti, é um vetor abundantemente distribuído em zonas tropicais e subtropi-

cais do mundo, por ser transmissor de importantes arboviroses, o controle do 

mosquito tem sido uma busca constante em muitas áreas, existem porém algu-

mas barreiras a serem vencidas, desafios importantes, entre estes a resistência 
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crescente do mosquito aos inseticidas e a falta de alternativas a estes; que sejam 

econômicas, seguras ao homem  e  a   outros  organismos vivos. Com esse ob-

jetivo o látex foi coletado a partir de incisões diretas sobre o caule, e o látex es-

corrido foi coletado e os ensaios foram imediatamente realizados sobre as larvas 

do inseto. Através dos ensaios foi avaliado o potencial larvicida do látex in natura 

de J. gossypiifolia em diferentes concentrações (0,5%, 1%, 5% e 10%) sobre 

larvas de terceiro instar de Ae. Aegypti. Uma taxa significativa de mortalidade foi 

observada; noventa por cento na concentração de 10 % em 24 h, sendo 83,3 % 

em 6h tratamento (figura 2), O percentual de mortalidade larval após 1h, foi dose 

dependente nas contrações de 5 e 10%. Estes valores mostram um potencial 

larvicida para o látex coletado. 

As plantas produtoras de látex são comuns em habitats diferentes. Essas 

plantas em geral secretam um fluido semelhante ao leite a partir de uma rede 

de células laticíferas, nas quais organelas subcelulares sintetizam intensamente 

compostas como proteínas e metabólitos secundários (Lopes et al., 2009).  O 

látex protege a planta de herbívoros por mecanismos diferentes, entre estes a 

toxicidade, efeitos antinutritivos, e aprisionamento de insetos devido à sua na-

tureza viscosa. Experimentos com o látex vegetal têm sido realizados com re-

lação ao seu papel na interação planta-inseto, consórcio bioquímico de novos 

metabólitos (Patil  et al; 2016). Alguns estudos tem demonstrado que o látex de 

plantas contém moléculas como proteína ou peptídeo, além de uma ampla gama 

de metabólitos especializados, como terpenoides, cardenolidos, alcaloides e fe-

nólicos, que são relacionados a atividades antibacterianas, antifúngicas, anti- 45 

helmínticos, citotóxicos e atividades repelentes (Abarca et al., 2019). O látex de 

Cryptostegiagrandiflora mostrou-se altamente tóxico para larvas de Ae. aegypti 

sendo demostrado envolvimento da atividade da cisteína proteinase na ação lar-

vicida (Ramos et al., 2006). O dinamismo do látex observado sobre as larvas de 

Ae. aegypti pode estar relacionado quimicamente á ocorrência de um grande nú-
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mero de diterpenóides polifuncionais, lectinas e lisozimas no látex especialmente 

do gênero Euphorbia com potentes atividades biológicas (Patil et al., 2012; Xu  et 

al., 2021. Assim, a origem defensiva inerente de látex é reconhecida como seu 

caráter mais valioso e requer uma maior atenção a esses materiais como fontes 

alternativas para descobrir metabólitos com atividade inseticida ou antimicrobia-

na (Abarca et al., 2019).

As larvas na presença do látex foram observadas por estereomicroscopia, 

após 24 horas foi possível notar que as larvas estavam com musculatura con-

traída e tamanho aparentemente menor em relação às larvas controle (figura 3). 

Essa evidência pode estar relacionada a uma possível inibição da enzima ace-

tilcolinesterase (AChE), devido  ao acúmulo de acetilcolina na fenda sináptica, 

resultante da inibição da AChE, provoca a hiperestimulção dos receptores da 

acetilcolina, resultando no impedimento da contração muscular normal e provo-

cando danos a estrutura do inseto (Barboza et al. 2010).

Durante o experimento foi observado outras alterações morfológicas, man-

chas escurecidas ao longo do tórax e abdome de algumas larvas tratadas, evento 

esse também observado por Souza (2018) e Pessanha (2019), para larvas trata-

das com óleo de cambre e ácido ricinoleico, respectivamente. Fernandes et. al, 

(2007) observou que larvas de Ae. aegypti tratadas com extrato bruto etanoico 

de  sapindus saponaria l., apresentou diminuição dos movimentos à medida que 

aumentava o período de exposição aos tratamentos, até tornaram-se comple-

tamente letárgicas, mesmo estimulando-as pela luz. Essa alteração foi também 

observada para as larvas tratadas com látex in natura de J. gossypiifolia nas con-

trações de 5% e 10%, (figura 3). Outro aspecto das alterações morfológicas cau-

sadas pelo látex de J. gossypiifolia, foi a provável extrusão da matriz peritrófica, 

membrana que isola o conteúdo alimentar presente no lúmen intestinal das lar-

vas tratadas. Semelhantemente, essa ocorrência foi observada em larvas de Ae. 

aegypti expostas ao óleo-resina de Camellia reticulata e ao extrato de Magonia 
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pubescens (Abed, 2007; Arruda, 2008). Essa reação trata-se de um mecanismo 

de defesa da larva que isola e elimina o conteúdo alimentar na tentativa de evitar 

maiores danos aos seus tecidos.

CONCLUSÃO

As larvas de terceiro instar de Ae. aegypti, mostraram ser suscetíveis ao 

látex, considerando o índice de mortalidade, inibição de crescimento e visíveis al-

terações morfológicas internas e externas. Os resultados sugerem que o látex de 

J. gossypiifolia pode conter  um agente promissor larvicida sobre Ae. aegypti. No 

entanto, sua total eficácia ainda exige novos testes. Trabalhos complementares 

devem ser realizados para isolar e caracterizar o componente responsável pela 

atividade larval de modo a compreender o mecanismo de ação envolvido.
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INTRODUÇÃO 

Os polissacarídeos são polímeros de alto peso molecular, os quais podem 

ser constituídos de um único ou de diferentes tipos de carboidratos. Estes 

polímeros são formados pela desidratação e condensação de múltiplas moléculas 

de monossacarídeos, por meio de ligações glicosídicas (RUAN et al., 2022). A 

ligação glicosídica ocorre via ligação da hidroxila hemiacetálica do carbono 1( 

C1) de uma unidade de monossacarídeo com uma das hidroxilas do carboidrato 

vizinho, ocorrendo consequentemente a eliminação de uma molécula de água 

(Figura1) (SIMÕES et al., 2017).

Figura 1 - Formação da ligação glicosídica entre as unidades de carboidratos.

Fonte: Adaptado de COOPER & HAUSMAN., 2016.

Nos polissacarídeos, as diferentes composições de carboidratos, assim 

como das suas proporções, dos sítios de ligações glicosídicas e arranjos espaciais, 

resultam numa extensa diversidade estrutural, que conferem atividades biológicas 

distintas para esses polímeros. Devido às atividades biológicas e baixa toxicidade 

de polissacarídeos, essas substâncias despertam o interesse de pesquisadores, 

como na área da química de produtos naturais que utilizam ferramentas analíticas 

para a sua determinação (RUAN et al., 2022; SONG et al., 2021). 

Os polissacarídeos são encontrados em animais, microrganismos, algas 

e plantas, apresentando diversas funções nesses sistemas biológicos. Como 
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funções principais, estes componentes são responsáveis pela reserva energética 

e estrutural (SIMÕES et al., 2017; SONG et al., 2021).

O amido é um exemplo de polissacarídeo com função energética encontrada 

nas plantas, sendo estruturalmente formado por uma mistura de dois polímeros 

importantes: a α-amilose e a amilopectina. Já o glicogênio é um exemplo de 

polissacarídeo de função energética presente nos animais, armazenado 

principalmente no fígado (BRÁS et al., 2015; SHI et al., 2016). 

Como exemplos de polissacarídeos estruturais têm-se a celulose e quitina. 

A celulose consiste num polissacarídeo formado por cadeias lineares de D-glicose 

unidas por ligações β(1→4), sendo este polímero a principal base estrutural dos 

vegetais. Já a quitina é um polissacarídeo estrutural formado por unidades de 

acetilglicosamina, sendo encontrado no exoesqueleto dos artrópodes e paredes 

celulares dos fungos (BRÁS et al., 2015). Na Figura 2 observa-se exemplos de 

polissacarídeos.

Figura 2 – Exemplos de polissacarídeos. a)amido; b)glicogênio; c)celulose

Fonte: COOPER & HAUSMAN., 2016.

Os polissacarídeos são essenciais para a vida dos organismos vivos e pos-

suem uma vasta aplicação industrial (SHI., 2016). Além disso, nos últimos anos, 

os polissacarídeos isolados de plantas, fungos e animais marinhos tem se desta-

cado devido as suas propriedades medicinais (LI et al., 2011).

http://rce.casadasciencias.org/art/2018/042/
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Diante da importância dos polissacarídeos, o presente trabalho tem como 

objetivo apresentar uma revisão da literatura científica acerca dessa classe de 

substância natural, abrangendo a sua investigação química, biossíntese, carac-

terização estrutural, principais atividades biológicas e aplicações.  Almeja-se que 

a presente revisão seja  uma fonte de pesquisa para profissionais de diferentes 

áreas, que desejam ter um material como base para o  desenvolvimento de pes-

quisas a respeito destes biopolímeros. 

BIOSSÍNTESE DE POLISSACARÍDEOS

Histórico da biossíntese dos polissacarídeos

Os polissacarídeos foram os primeiros biopolímeros supostamente biossin-

tetisados in vitro (CORI E CORI 1939). Estudos apontaram que a reação da enzi-

ma fosforilase hepática com o monossacarídeo α-D-glicose-1-fosfato (α-Glc-1-P) 

e o polímero glicogênio levavam a adição de resíduos de glicose às extremidades 

não redutoras das cadeias de glicogênio. Posteriormente, HANES, 1940 relatou 

que uma reação semelhante ocorria para a reação catalisada pela enzima fos-

forilase presente na batata, em que o carboidrato α-Glc-1-P e o amido também 

adicionavam resíduos de glicose às extremidades não redutoras das cadeias de 

amido (ROBYT, 2008). 

Até aquele momento, a reação catalisada por fosforilases havia sido com 

fosfato inorgânico e cadeias de glicogénio ou amido para formar a α-Glc-1-P e 

um polissacárido parcialmente degradado (reação de degradação). Os estudos 

confirmaram que as fosforilases catalisavam estas duas reações, no entanto o 

equilíbrio da reação parecia favorecer mais a reação de degradação do carboi-

drato do que a reação sintética. 
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A reação sintética, envolve a transferência de glicose de α-Glc-1-P para 

α-1→4 cadeias glicanos ou para os fins não-indutores de um oligosacarídeo de 

glicose α-1→4. Os estudos indicaram que a adição de apenas α-Glc-1-P fosforila-

ses, não confere nenhuma reação. Com isso, ficou reconhecido que uma cadeia 

de polissacarídeo ou oligossacarídeo pré-formada era absolutamente necessária 

para ter síntese por essas reações (ROBYT, 2008).

Cerca de 20 anos após os experimentos com enzimas fosforilases, desco-

briram que o doador de alta energia de glicose para a biossíntese de amido foi 

a glicose difosfouridina (UDP-Glicose) e glicose difosfora de adenosina (ADP-

-Glicose) e que quando a ADP-Glicose foi incubada com grânulos de amido, as 

correntes de amido foram biossintetizados (ROBYT, 2008). 
 
Carboidratos: os precursores da biossíntese dos polissacarídeos

Os carboidratos são os precursores dos polissacarídeos, eles são os pri-

meiros produtos a serem formados na fotossíntese e são encontrados principal-

mente na forma de pentoses e hexoses. Inicialmente na fotossíntese, a partir do 

dióxido de carbono é produzido o carboidrato 3-fosfogliceraldeído e a partir de 

duas unidades dessa molécula é sintetizada a glucose-6-fosfato. Através de rea-

ções complexas do Ciclo de Calvin (Figura 3), o 3-fosfogliceraldeído é utilizado 

na construção dos monossacarídeos pentoses ribose-5-fosfato, ribulose-5-fosfa-

to e xilose-5-fosfato  (DEWICK., 2002). 
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Figura 3 – Biossíntese dos carboidratos

Fonte: http:// lecturer.ukdw.ac.id/dhira/Metabolism/images/Calvincycle.gif. Acessado em 
28/05/22

A biossíntese dos polissacarídeos envolve a ação de enzimas glicosiltrans-

ferases que catalisam as reações de glicosilação. Inicialmente, uma glicosiltrans-

ferase especÍfica catalisa a formação de ligações entre os monossacarídeos via 

transferência de carboidratos originários de um doador ativado (carboidrato-nu-

cleotídeo) a um aceptor (cadeias de polissacarídeo em construção) (DOBLIN et 

al., 2010). Dentre os doadores de carboidratos ativados existentes estão inclu-

sos a UDP-Glicose (UDP-Glc), UDP-D-xilose (UDP-Xyl), UDP-ácido glucurônico 

(UDP-GlcA), UDP-L-arabinose (UDP-Ara), UDP-L-rhamnose (UDP-Rha) e UDP-

-D-manose (UDP-Man) (KUANG et al., 2016).
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Os diversos carboidratos encontrados na natureza podem se unir por meio 

de ligação glicisodica de várias formas e sequência variada, conferindo uma gran-

de diversidade de polissacarídeos. Por exemplo, pode-se citar as glucanas, xila-

nas, mananas e galactanas que são formadas respectivamente por unidades de 

glucose, xilose, manose e galactose. Cita-se também a glucomanana (formada 

por unidades de glucose e manose), a arabinogalactana (formada por arabinose 

e manose), entre outros (SIMÕES et al., 2017).

INVESTIGAÇÃO QUÍMICA E ATIVIDADES BIOLÓGICAS DE 
POLISSACARÍDEOS

A descoberta de polissacarídeos bioativos tornou-se uma pesquisa 

essencial para investigar produtos naturais que possam ser utilizados para fins 

medicinais (LI et al., 2011), como exemplo de atividades biológicas apresentadas 

pelos polissacarídeos tem-se a ação imunomoduladora, antitumoral, antioxidante, 

antiviral,  prebiótica, entre outras.

A atividade imunomoduladora está relacionada com a capacidade de uma 

substância estimular ou inibir as células do sistema imunológico. Shi et al., (2014) 

isolaram uma xilana das raízes de Cudrania tricuspidata que apresentou ativida-

de imunomoduladora in vitro, sendo capaz de induzir a proliferação de esplenó-

citos (células do sistema imune localizadas no baço). 

É descrito na literatura, um estudo na qual um polissacarídeo da alga Sar-

gassum fusiforme (Harv.) foi investigado quanto a sua atividade antitumoral em 

ensaios in vivo e in vitro contra o tumor do fígado. Os resultados mostraram que 

o polissacarídeo inibiu significativamente o crescimento das células tumorais he-

páticas HepG2, além de exercer um efeito estimulador na apoptose dessas célu-

las. Os autores concluíram que tal polissacarídeo possui atividade antitumoral e 

imunomoduladora e que poderia ser usado como um potencial agente quimiote-

rapêutico adjuvante no tratamento do câncer no fígado (FAN et al., 2017).
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Pectinas são polissacarídeos que possuem uma cadeia de unidades α-D-

-ácido galacturônico. Panda et al., (2015) relatam que através dos frutos de Mo-

mordica charantia foi isolado e caracterizado uma pectina com potente atividade 

antioxidante em ensaios de peroxidação lipídica com os lipídeos presentes no 

ovo (PANDA et al., 2015).

Fan et al., (2012) apontam que através de estudos químicos com o ginseng 

(Panax ginseng) foi possível isolar uma pectina que apresentou uma potente 

ação protetora contra o agente citotóxico peróxido de hidrogênio em células neu-

ronais (FAN et al., 2012).

A atividade antiviral é bem relatada para os polissacarídeos, principalmente 

para os sulfatados e tal atividade é predominante em espécies marinhas, na qual 

já foram isolados uma série de polissacarídeos com potentes efeitos inibitórios 

contra diversos vírus, tais como, vírus da herpes, vírus da imunodeficiência hu-

mana, vírus da gripe entre outros (WANG et al., 2012). 

A literatura registra diversos polissacarídeos sulfatados isolados de algas 

vermelhas, pardas e verdes que foram ensaiados frente aos quatro sorotipos do 

vírus da dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) e os resultados mostra-

ram que a capacidade antiviral dos polissacáridos depende do teor e da posição 

do grupo sulfato, da composição de carboidratos e da massa molar. Porém to-

dos os polissacarídeos testados mostraram-se potentes e seletivos inibidores do 

DENV-2 com valores de IC50 entre 0,12-20µg/mL (PUJOL et al., 2012).

É registrado na literatura a ação de polissacarídeos como prebióticos. Um 

prebiótico é um ingrediente seletivo fermentado por probióticos (bactérias), que 

induzem mudanças específicas na composição e/ou na atividade da microbiota 

gastrointestinal, conferindo benefícios ao bem-estar do hospedeiro e saúde em 

geral (GIBSON et al., 2004).  Estudos indicam que a fermentação de polissaca-
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rídeos frutanas no cólon gera uma cadeia curta de ácidos graxos que favorece a 

manutenção e o desenvolvimento de microbiota benéfica, bem como as células 

epiteliais do cólon (GIBSON et al., 2004).

Existem estudos na literatura científica a respeito da produção de polissa-

carídeos por microrganismos. GOJGIC-CVIJOVIC et. al. (2019) realizaram uma 

pesquisa sobre a produção de polissacarídeos do tipo levana  pela bactéria Ba-

cillus licheniformis NS032 (Figura 4) em meios contendo 200, 400 g/L de sacaro-

se e meio de melaço de beterraba.

Figura 4 - (A) Polissacarídeo do tipo Levana (B) Bacillus licheniformis 

Fonte: CALLEFI et. al., 2015.

Nesse estudo, a cinética de crescimento bacteriano e a produção de levanas 

em meio de melaço e meios com dois níveis de sacarose (200 e 400g/L) foram 

comparados. Observou-se que a produção de levana por Bacillus licheniformis 

apresentou uma boa relação de custo-benefício em melaço de beterraba, onde o 

alto rendimento de levana (53,2 g/L) foi obtido em 48h de fermentação (GOJGIC-

CVIJOVIC et. al. 2019).



56 57

Produtos Naturais: Etnobotânica, Estudos Químicos e Aplicações

Para determinar a extensão da ramificação das levanas isoladas, reações 

de per-O-metilação seguido de clivagem redutiva, acetilação e análise CG/EM 

foram realizadas. A espectroscopia de RMN também foi utilizada para confirmar 

as ligações observadas por CG/EM. Nos espectros de RMN de 13C de todas 

as levanas isoladas, seis sinais principais foram visíveis (106,91, 83,00, 79,00, 

77,91, 66,09, 62,62 ppm) onde o deslocamento químico do carbono anomérico 

(106,91 ppm) indica a presença de resíduos β-D-frutofuranosil e a presença de 

um sinal em 66,09ppm (C6) é indicativo de frutano do tipo levana (Figura 5) 

(GOJGIC-CVIJOVIC et. al. 2019).

Figura 5 - Região anomérica expandida do espectro de RMN de 13C de levanas 
a partir de B. licheniformis a) Levana LM, b) Levana LS1 e c) Levana LS2.

FONTE: GOJGIC-CVIJOVIC et. al. 2019.
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APLICAÇÕES DE POLISSACARÍDEOS
 

 Os polissacarídeos são uma classe de substâncias orgânicas que 

apresentam uma vasta aplicação nas indústrias químicas, biotecnológicas, 

alimentícias, cosméticas, farmacêuticas e na área biomédica devido aos seus 

efeitos terapêuticos e toxicidade relativamente baixa (SHI., 2016). Eles são 

utilizados na composição de tintas, cosméticos, explosivos, pesticidas e também 

podem ser usados na produção industrial de alimentos e fármacos como 

estabilizantes, espessantes e gelificantes (SIMÕES et al., 2017).

 As gomas são exemplos de polissacarídeos com aplicação industrial. 

Elas são polissacarídeos produzidos pelas plantas superiores com função 

de proteção, após os vegetais sofrerem uma agressão. A goma arábica é um 

exsudato dessecado dos troncos e ramos de espécies do gênero Acacia, utilizada 

comercialmente como espessante e estabilizante de alimentos e na manufatura 

de colas. A goma arábica é constituída principalmente por arabinogalactanas, 

que podem ser encontradas complexadas com proteínas (Figura 6) (GOODRUM 

et al., 2000).

Figura 6 - Esquema de uma arabinogalactana complexada à uma glicoproteína 
isolada da goma arábica. 

Fonte: Adaptado de GOODRUM et al., 2000.
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As pectinas também apresentam aplicações industriais, elas são utilizadas 

nas indústrias alimentícias e farmacêuticas como espessantes e estabilizantes, 

além de também serem substâncias bioativas (DENMAN & MORRIS., 2015). 

No campo biomédico, as nanopartículas derivadas da automontagem 

de polissacarídeos naturais têm mostrado grande potencial. Observa-se na 

literatura científica vários modos de auto-montagem de polissacarídeos naturais, 

onde estes polímeros apresentam vantagens como biodegradabilidade, baixa 

toxicidade e propriedades degradáveis. A aplicação de ácido chitosano, ácido 

hialurônico, alginato, amido e seus derivados tem sido extensivamente estudada, 

especialmente nos campos biomédicos (FAN et al., 2021). As nanopartículas 

baseadas em polissacarídeos naturais mostraram melhorar a solubilidade de 

drogas insolúveis, aumentar a capacidade de alvo do tecido e realizar a liberação 

controlada e sustentada de drogas. Quando modificados por grupos hidrofóbicos, 

os polissacarídeos anfifílicos podem se auto-montar em nanopartículas. Outras 

forças impulsionadas da auto-montagem incluem interação eletrostática e ligações 

de hidrogênio. Até o momento, as nanopartículas à base de polissacarídeos têm 

sido amplamente aplicadas para tratamento tumoral, aplicação antibacteriana, 

terapia genética, terapia fotodinâmica e transporte de insulina (FAN et al., 2021)

O ácido hialurônico (Figura 7) é um mucopolissacarídeo linear, 

glicosaminoglicano não sulfato, de elevada massa molecular, composto por 

unidades de ácido D-glicurônico e N-acetil glucosamina unidas, alternadamente 

por ligações glicosídicas β-1,3 e β-1,4. O ácido hialurônico está presente na 

matriz extracelular dos seres humanos, presente nos corpos vítreos dos seres 

vivos, cordão umbilical e no fluido sinovial. Pode ainda ser obtido em laboratório 

por bactérias Streptococcus (CHONG et al., 2005). Este polímero natural é 

comumente utilizado no tratamento de doenças degenerativas e inflamatórias 

das articulações dos ossos (Kim et al., 1996), na reposição do fluido sinovial, na 

liberação de agentes quimioterápicos em implantes cirúrgicos (Jernberg, 1994, 
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Aebischer et al., 2001).É usado ainda como meio hidratante e como sistema para 

encapsulação e liberação controlada de fármacos e cosméticos. Na indústria 

cosmética, devido a variação do peso molecular do ácido hialurônico, os derivados 

deste polímero podem ser utilizados para fazer diferentes formulações como 

preenchedores, cremes, sérum, loções e géis. A pesquisa de medicamentos a 

base de ácido hialurônico apresenta um aumento recente devido as propriedades 

mucoadesão, biocompatibilidade e a facilidade de modificação química (VASVANI, 

et al., 2020; BUKHARI, et al., 2018). 
 
Figura 7 - Ácido hialurônico. a)Estrutura química. b) Produção de ácido hialurôni-
co por Streptococcus zooepidemicus.

Fonte: Adaptado de BUKHARI, et al., 2018 e OGRODOWSKI, 2006.

Apesar do corpo humano ter ácido hialurônico endógeno, este polissacarí-

deo  torna-se escasso ao longo das décadas, com o envelhecimento natural da 

pele, levando a perda de volume da face. Mediante este fato, surgiram preenchi-

mentos dérmicos deste polímero, com a capacidade de dar volume aos tecidos 

moles e promover harmonia no rosto (RIBEIRO et al., 2022).

A biocompatibilidade do ácido hialurônico leva a grande demanda de con-

sumidores preocupados com a estética e na idealização por um estereótipo. Há 

uma busca crescente de produtos à base de ácido hialurônico em aplicações de 

harmonização orofacial, preenchimento de diferentes regiões do rosto, visando 
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regeneração tecidual, hidratação, rejuvenescimento facial e redução das cicatri-

zes de rugas. Na área farmacêutica, esse polímero é usado como medicamento 

anti-inflamatório. O ácido hialurônico pode ser conjugado, funcionalizado ou ain-

da usado como um suplemento de nanocarreador havendo um aumento em sua 

absorção e eficiência a nível celular. Este polissacarídeo quando encapsulado 

em nanocarreador pode auxiliar na melhora do crescimento da matriz extracelu-

lar (RIBEIRO et al., 2022; VASVANI, et al., 2020; BUKHARI, et al., 2018). 

Polissacarídeos podem ainda ser usados industrialmente como fontes de 

nutrientes para microrganismos, visando à produção de enzimas de interesse 

biotecnológico (ALBERTON et al., 2009). A tecnologia enzimática desperta bas-

tante interesse do setor industrial, pois além de melhorar a qualidade do produto, 

geralmente reduzem os gastos energéticos, proporcionam um melhor aprovei-

tamento das matérias-primas e causam baixo impacto ambiental. As enzimas 

celulases, por exemplo, são enzimas que possuem capacidade de romper as 

ligações glicosídicas da celulose (Figura 2) resultando na liberação de oligossa-

carídeos, celobiose e glicose (DILLON, 2004).

Os fungos são os mais importantes microrganismos utilizados pela indús-

tria na produção de enzimas e os principais produtores de celulases incluem: 

Trichoderma sp, Penicillium sp, Aspergillus sp, Schizophyllumm sp, Chaetomium 

sp e Humicola sp, entre outros (AGUIAR,  MENEZES, 2000).

O uso industrial das celulases inclui a hidrólise enzimática, produção de gli-

cose, tratamento de resíduos, indústria têxtil (remoção de manchas, clarificação 

e degomagem), indústria de alimentos (extração de chá verde, proteína de soja, 

óleos essenciais, aromatizantes, produção de Agar), como também no mercado 

de detergentes, na indústria de polpa de papel e na produção de bioetanol. Além 

disso, as celulases também têm aplicação na indústria de ração e suplementos 

para animais (RUEGGER, TAUK-TORNISIELO, 2004)
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CONCLUSÃO 

Os polissacarídeos são polímeros orgânicos de elevado peso molecular 

amplamente encontrados em produtos naturais, que apresentam funções vitais 

para estes organismos e se destacam pela sua ampla versatilidade, com apli-

cação nos setores alimentícios, químicos, biomédicos, cosméticos e farmacêu-

ticos. A partir do presente trabalho de revisão foi possível discursar sobre os 

polissacarídeos com um olhar químico e biológico, destacando- se a importância 

da pesquisa científica envolvendo esses metabólitos e mostrar que a partir da 

química de produtos naturais é possível discursar também em diferentes  áreas 

ampliando o conhecimento científico, auxiliando o leitor e incentivando-o no de-

senvolvimento de futuras pesquisas. 
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INTRODUÇÃO 

O empreendedorismo tem crescido rapidamente no mundo inteiro, inclusi-

ve no  Brasil. Atividades empreendedoras têm ganhado progressivamente o res-

peito e a legitimidade de autoridades políticas e acadêmicas (LAGO et al., 2005). 

A saber, o empreendedorismo pode ser definido como o processo de fazer algo 

inovador com o propósito de criar riquezas para o indivíduo e agregar valor para 

a sociedade (KAO et al., 2002). O empreendedor é aquele que conduz ao pro-

cesso de criação através do desenvolvimento de ideias, obtenção e alocação de 

recursos (LAGO et al., 2005) (KAO et al., 2002).  O empreendedor pode ser tanto 

formal quanto informal e a decisão de se formalizar é pessoal 2(SIQUEIRA et al., 

2013). Com a criação do Microempreendedor Individual (MEI), o Brasil permitiu 

que muitos empreendimentos se legalizassem, com impostos reduzidos, e contri-

buíssem com empregos formais estimulando a economia nacional (GUIMARÃES 

et al., 2020)

No ano de 2020, o mundo se deparou com a pandemia da Covid-19, que 

ocasionou danos não só na saúde, mas também em todos os cenários da so-

ciedade, inclusive no cenário econômico. Em um momento de crise, muitos pro-

fissionais recorreram a soluções criativas e empreendedoras para garantir uma 

melhor condição financeira. Estudos apontam que as atividades empreendedo-

ras parecem fazer parte de uma nova realidade, no mundo pós-pandemia. O 

despertar de novos empreendedores durante esse período pandêmico, seja por 

necessidade ou oportunidade surgem como uma possibilidade de superação e 

resolução de problemas econômicos (GUIMARÃES et al., 2020).

No campo do empreendedorismo, a química por ser uma ciência central, 

tem um papel importante, a formação de profissionais que sejam capazes de 

transformar o conhecimento químico gerando tecnologias, processos, riquezas e 

empregos é de grande utilidade para a sociedade (LAGO et al., 2005). Dentre o 
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vasto campo da química, uma área que vem crescendo é a da Química de Produ-

tos Naturais, que estuda as peculiaridades das substâncias obtidas na natureza. 

As análises desenvolvidas dentro da química de produtos naturais são impres-

cindíveis para identificar e isolar os constituintes químicos oriundos de material 

vegetal que possam apresentar ação benéfica para os seres humanos (SIMÕES 

et al., 2017)

A química de produtos naturais possui aplicação em diversos setores, in-

clusive na fitocosmética, que é o ramo da cosmetologia que estuda à ação dos 

princípios ativos vegetais, em beneficio da higiene, da estética, da correção e da 

manutenção dos cuidados  da pele e do cabelo (BORGES et al., 2013).  Atual-

mente, a cosmetologia tem ganhado um amplo espaço na economia do país, 

abrindo também a possibilidade para a produção de produtos artesanais, como 

por exemplo, os sabonetes artesanais(ROCHA et al., 2019)

O sabonete é conhecido como o produto de higiene mais antigo utilizado 

pelo homem. Na sua forma pura (artesanal) ele é composto basicamente de glice-

rina, um composto orgânico que promove hidratação e maciez na pele (GOMES 

et al., 2021). Os sabonetes artesanais geralmente são produzidos em pequenos 

lotes, o que lhes confere maior frescor em relação aos sabonetes industrializa-

dos. Para a sua produção são usualmente usados óleos essenciais ou extratos 

vegetais que possuem propriedades terapêuticas. Além do mais, a espuma pro-

duzida por esses sabonetes não causa danos ao meio ambiente, uma vez que 

são orgânicos e não possuem poluentes químicos (GOMES et al., 2021).

ROCHA et al., (2019) produziram sabonetes artesanais utilizando na for-

mulação óleos essenciais de canela e de citronela devido às suas propriedades 

anti-inflamatória. GOMES et al.,(2021) extraíram em laboratório o óleo essencial 

de manjericão e posteriormente produziram sabonetes artesanais usando o  óleo 

essencial obtido, para conferir ação fungicida, cicatrizante e repelente. 
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O presente trabalho objetiva apresentar uma discussão acerca da impor-

tância da química de produtos naturais no ramo de cosméticos e dialogar sobre 

como é possível empreender usando a química natural como base. Para ilustrar 

são apresentadas as experiências das autoras deste trabalho com o empreen-

dimento de cosméticos artesanais Pereira-Jucá®, que se iniciou no ano de 2020 

durante a pandemia de Covid-19. 

QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS NA COSMETOLOGIA                  
ARTESANAL

A ciência da cosmetologia surgiu no Egito e Índia, havendo registros sobre 

o uso de substâncias químicas como cosméticos naturais desde 2500 e 1550 a.c. 

( Patkar et al., 2008). Os cosméticos naturais eram parte inerente da higiene dos 

egípcios. É documentado por exemplo,  o uso do óleo de rícino, como bálsamo 

protetor, extraído do fruto da mamoneira (Ricinus communis L).

A cera de abelha também era utilizada como creme para a pele em várias 

culturas, além do azeite e a água de rosas em Roma. Os egípcios utilizavam 

produtos naturais na composição de perfumes, para embalsamar os mortos e 

em rituais religiosos, como a mirra, tomilho, manjerona, camomila, lavanda, lírio, 

hortelã-pimenta, alecrim, cedro, rosa, babosa, azeite de oliva, óleo de gergelim e 

óleo de amêndoas.(JAIN., 2009).

No final do século XIX, nos Estados Unidos, batons apresentavam corante 

carmim, extraído das escamas de cochonilhas, insetos parasitas nativos do 

México. No século XIX, há evidências também, sobre o uso do alcaloide atropina 

da planta Atropa belladonna L, que era usada para dilatar as pupilas com a 

finalidade de aumentar a atratividade (Manayi., 2014).

O Ziziphus joazeiro Martius (juá-bravo) é uma planta com ampla utilização 

na cosmetologia. O juá tem grande valor detergente, podendo inclusive ser 

usado na higiene dos dentes (CARVALHO., 2007) (LORENZI., 2012). Quando 
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agitadas com água, as cascas e folhas do juá produzem uma espuma abundante 

e estável (Figura 1 A). A ação surfactante do júa-bravo é devido a presença dos 

principais constituintes fitoquímicos nesta planta, as saponinas denominadas de 

jujubosídios.(KATO & MARDEN., 1997) (LIMA., 1985) (BARRETO et al., 2014). 

Observa-se na Figura 1B, os sabonetes artesanais do empreendedorismo 

Pereira-Jucá®. Na formulação de tais sabonetes foi acrescentado cascas pul-

verizadas do juá-bravo, conferindo a eles uma espuma natural. Na Figura 1C, 

é apresentado a estrutura química da saponina encontrada no juá, intitulada de 

jujubosida bisulfatada, onde devido a sua característica surfactante e anfipática é 

responsável pela ação de limpeza do produto.

Figura 1-Aplicação do Ziziphus joazeiro Martius (juá-bravo) na produção de 
sabonetes. (A) Cascas pulverizadas do júa na presença de água, mostrando a 
formação de espuma. (B) Sabonetes artesanais de júa (B) Saponina jujubosídia, 
um dos constituintes químicos presente na planta. 
 

 Fonte: Autores.

O juá-bravo também é utilizado como xampu anticaspa e tônico capilar, 

sendo os extratos por infusão ou maceração da casca da planta um excelente 

tônico capilar. O extrato aquoso de juá é utilizado para clarear e amaciar a pele 

do rosto, podendo ainda ser utilizado no tratamento de queda do cabelo. Outros 

constituintes químicos presentes no juá são o estearato de glicerila, triterpenóides, 

ácido betulínico, lupeol e o alcaloide purínico cafeína (CARVALHO., 2007)
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Muitos consumidores rejeitam o uso de corantes artificiais e com isso, a 

coloração de cosméticos utilizando fontes naturais de pigmentos, vem ganhando 

importância. Apesar dos pigmentos naturais possuírem estabilidade inferior 

quando comparados aos sintéticos, eles apresentam uma grande aceitação e 

um extenso apelo de menores riscos para o ecossistema e biodegradabilidade. 

Problemas de estabilidade devido a influência da temperatura, oxigênio e luz 

são fatores que afetam negativamente a qualidade e aparência dos produtos 

naturais, no entanto, agentes oxidantes podem ser adicionados para agir como 

estabilizadores ( SCHIOZER & BARATA., 2017)

Os pigmentos naturais podem ser encontrados em plantas, animais e 

microrganismos, sendo as plantas as maiores produtoras. Os pigmentos oriundos 

das plantas são classificados em cinco classes de substâncias orgânicas: 

tetrapirróis, tetraterpenos, quinonas, O-heterocíclicos e N-heterocíclicos (Tabela 

1) (Henry., 1996) (Schwartz et al., 1981).

Tabela 1- Grupos de Pigmentos Naturais. 

Grupo Nome 
alternativo Classes de Pigmentos Exemplos

Tetrapirróis Porfirina Clorofilas, hemes,
 biliproteínas

Clorofila A e 
clorofila B

Tetraterpenos Carotenóides Carotenas e xantofilas Luteína, β-caroteno 
e β-criptoxantina

O-heterocíclicos flavonoides Antocianinas, 
flavonóis e flavonas

Cianidina, 
pelargonidina e 

delfinidina

Quinonas fenólicos
Naftaquinonas, 
antraquinonas 

e taninos
Naftaquinonas

N-heterocíclicos Indigóides e 
pirimidinas

Betalaínas, indigóides, 
purinas, pteridinas e 

flavinas

Betacianina, índigo, 
adenina, pterina 

e riboflavina.

Fonte: Adaptado de (Henry., 1996) (Schwartz et al., 1981)
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Na figura 2, é apresentado o sabonete artesanal Pereira-Jucá® pigmentado 

naturalmente, com Curcuma Longa Linn (Açafrão-da-Terra), rico em carotenoides 

como a curcumina.

Figura 2 - Aplicação da Curcuma Longa Linn (Açafrão-da-Terra) como pigmento 
natural. (A) Estrutura do carotenoide curcumina, um de seus constituintes. (B) 
Sabonete artesanal de açafrão, responsável pela coloração natural do produto. 

 

Fonte: autoras

EMPREENDEDORISMO E COSMETOLOGIA ARTESANAL

Os cosméticos artesanais são produtos feitos por um indivíduo ou um gru-

po de indivíduos, onde não há produção em série. Nesses cosméticos geralmen-

te são usados embalagens biodegradáveis e em suas formulações são inseridas 

matérias-primas naturais. Em oposição a cosmetologia artesanal, há os cosméti-

cos industriais, que são produzidos em massa, feitos à máquina e com o uso de 

aditivos químicos.(DI et al., 2014).

A sociedade está cada vez mais consciente em se informar sobre a proce-

dência dos cosméticos e suas formulações, com isso a tendência é fazer uso de 

produtos que não façam mal ao meio ambiente e, que ao mesmo tempo, sejam 

de excelente qualidade. Atrelado a isso, os produtos artesanais também agregam 
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um valor emocional, pois pela sua delicadeza e pela sua produção ser manual, 

proporciona um maior envolvimento do consumidor pelo produto. 

Uma pesquisa realizada por DI et al., (2014) revelou que os atributos cultu-

rais e emocionais influenciam na preferência dos consumidores pelos produtos 

artesanais. Os autores relatam que a produção industrial, em massa, de cosmé-

ticos geram produtos padronizados que carecem de atributos emocionais. Na 

atualidade, os consumidores buscam algo autêntico, diferenciado, não somente 

um produto que terá serventia funcional. Dessa forma, os produtos “feitos ma-

nualmente” criam um valor significativo, despertando o interesse do consumidor 

que cria um apego emocional pelo produto.

Ao fazer uso de um cosmético artesanal, o consumidor tem a sensação de 

estar adquirindo um produto exclusivo. O termo “Feito à mão” faz os consumido-

res recordarem do artesanato tradicional em cosméticos e de suas histórias na 

antiguidade. Os atributos culturais e emocionais são umas das principais diferen-

ças entre os cosméticos feitos manualmente e os cosméticos feitos à máquina. 

Os produtos artesanais trazem o passado para os produtos de hoje. Portanto, os 

consumidores em geral preferem os cosméticos artesanais com base na origem 

dos produtos e na história que eles constroem (DI et al., 2014). 

Empreender com cosméticos artesanais é proporcionar para a sociedade 

uma lembrança do passado, onde se usavam produtos de origem natural para 

cuidar da higiene e beleza. Essa forma de empreendimento, também tem o intui-

to de usar menos aditivos químicos prejudiciais para o meio ambiente e para a 

saúde. O empreendimento com cosméticos artesanais naturais proporciona uma 

fonte de renda de forma sustentável. 

É reportado na literatura um trabalho onde foi realizada a produção de um 

hidratante artesanal no município do Maranhão, a partir do extrato da casca de 
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Humiria balsamifera, planta com ação antioxidante, conhecida popularmente 

como Mirim (PAZ & CARVALHO., 2014). Os autores relatam que o uso de plantas 

nativas contribui para a conscientização da conservação das espécies vegetais, 

levando à valorização dos conhecimentos locais com possibilidade de desenvol-

vimento sustentável entre extrativismo rentável e conservação de suas áreas de 

ocorrência natural. O hidratante formulado nessa pesquisa apontou para o am-

plo mercado dos cosméticos no Brasil, em que as comunidades que possuem o 

Mirim podem tentar adentrar. Os autores afirmam que com a ampliação de seu 

uso, haverá a necessidade pelas comunidades de conservar a espécie vegetal. 

Mantendo-se, assim, a biodiversidade local em equilíbrio e promovendo o desen-

volvimento sustentável (PAZ & CARVALHO., 2014).

A busca por produtos que promovam menor impacto ao meio ambiente e 

à saúde tem sido uma preocupação constante de empreendedores do ramo de 

cosméticos. A indústria cosmética utiliza substâncias químicas em seus produtos 

e processos, muitas das quais resultam em grande impacto ambiental. CHIARA-

TO et al., (2014) desenvolveram um hidratante corporal formulado com o mínimo 

de matérias-primas, promovendo uma inovação dentro do segmento cosmético 

e uma alternativa ao uso demasiado de sintéticos potencialmente prejudiciais ao 

meio ambiente e à saúde. O produto permaneceu dentro dos critérios de qualida-

de estabelecidos para um hidratante corporal e os resultados da análise senso-

rial, demonstraram boa aceitação entre os avaliadores.

Visando promover cuidados diários para a pele usando matérias-primas 

naturais, as autoras do presente trabalho formularam hidratantes corporais 

naturais que possuem boa aceitação dos consumidores. Tais hidratantes possuem 

óleos, ceras e manteigas vegetais, além de óleos essenciais de Pelargonium 

graveolens (gerânio), Cymbopogon flexuosus (capim-limão) e Lavandula 

angustifolia (lavanda) (Figura 3). 
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Figura 3- Hidratantes corporais naturais formulados pelas autoras.

 

Fonte: autoras

As autoras relatam que os cosméticos naturais que possuem ativos com 

ação terapêutica, como os óleos essenciais, despertam um grande interesse do 

consumidor. O público não está interessado somente em um produto cheiroso, 

eles buscam por produtos que tenham matérias-primas que possam proporcionar 

algum efeito na pele, como por exemplo, ação antiacne, cicatrizante, rejuvenes-

cedora, entre outros. 

Apesar do mercado de cosméticos artesanais ser promissor, o pequeno 

produtor  possui limitações ao ingressar nele. No Brasil existem grandes grupos 

de pessoas dedicadas à produção de cosméticos naturais e ambientalmente res-

ponsáveis. No entanto, o artesão sente dificuldades para se legalizar devido a 

grande rigidez imposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

órgão responsável pela regulamentação e fiscalização de cosméticos no país.

De acordo com a ANVISA, os cosméticos compreendem todos os produtos 

de uso pessoal e perfumes que sejam constituídos por substâncias naturais ou 

sintéticas para uso externo nas diversas partes do corpo humano com o objetivo 

exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência, corrigir 
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odores corporais, protegê-los e/ou mantê-los em bom estado. Em 2015, a ANVI-

SA lançou a Resolução nº 7, de fevereiro, que dispõe sobre os requisitos técnicos 

para a regularização de cosméticos e outros produtos. Essa RDC, é a regulamen-

tação base para os cosméticos, trazendo as definições de cosméticos de grau 1 

(isentos de registro) e de grau 2 (passíveis de registro), entre outras disposições 

como procedimentos gerais para regularização, rotulagem e a lista de produtos e 

suas classificações.( BRASIL. RDC nº 07, de 10 de fevereiro de 2015).

Os cosméticos de forma geral, são de competência da ANVISA, não há no 

Brasil uma regulamentação especifica para os cosméticos artesanais.  Devido a 

essa ausência de regulamentação, entende-se que o empreendedor de cosmé-

ticos que queira se legalizar deva seguir as mesmas normas de fiscalização e 

obrigações sanitárias das grandes empresas de cosméticos. Devido as grandes 

exigências impostas pela ANVISA e taxas exorbitantes, abrir uma empresa lega-

lizada de cosméticos artesanais é um grande desafio para o artesão. Atualmen-

te tramita no congresso o Projeto de Lei PL 7816/2017  que tem por finalidade 

determinar que a saboaria artesanal seja enquadrada pela Lei do Artesanato 

(13180/2015) recaindo a esta atividade exigências mais brandas às solicitadas 

para as grandes indústrias.

Nos EUA, os cosméticos são supervisionados pela agência governamental 

Food and Drug Administration (FDA), órgão criado com o intuito de regulamentar 

e exercer as leis relacionadas à vigilância sanitária. Para cosméticos em geral, 

mesmo os feitos por pequenos produtores como os cosméticos artesanais, o 

FDA informa que devem seguir padrões de rotulagem e ser seguros para os 

consumidores. Todo aditivo deve ser aprovado para seu devido uso e nenhum 

cosmético pode ser adulterado. Todos os produtores de cosméticos possuem 

a responsabilidade legal de garantir a segurança final e efetuar a rotulagem de 

seus produtos (EUA. U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION., 2018)
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Saboaria artesanal: do conhecimento popular para o científico

O conhecimento popular advém da forma em que o homem compreende a 

realidade que o circunda, ou seja, engloba um conhecimento de forma acumulati-

va, espontânea e fragmentária, originado de diversas opiniões, formas de pensa-

mentos e hábitos dos quais as pessoas utilizam no dia a dia, para compreender o 

mundo e orientar a sua existência. O saber popular possui um caráter anônimo, 

pois não possui explicações sobre a quem atribuir à autoria, sendo a informação 

transmitida às diversas camadas sociais e distintas gerações, resultando num 

patrimônio cultural de senso comum, produzindo a sabedoria popular de um povo 

(SANTOS et al., 2019).

Observa-se que as pessoas sobreviveram à custa de conhecimentos prá-

ticos e de tradições acumuladas ao longo dos anos, sem atribuições de uma 

base científica, no entanto, o conhecimento popular e o conhecimento científico 

são manifestações da mesma necessidade básica, ou seja, a conveniência de 

compreender o mundo, com finalidade de sobreviver.  Segundo o filósofo e quí-

mico francês Gaston Bachelard, a passagem do senso comum para o científico, 

representa uma ruptura. Assim, apesar da evolução da ciência, faz-se necessário 

valorizar o saber popular, pois por séculos o conhecimento tradicional subsidiou 

em geral as necessidades populares, mesmo que de forma ingênua (SANTOS et 

al., 2019).

Na literatura observam-se relatos sobre gregos e romanos terem conhecido 

o sabão. Nas ruínas de Pompéia, destruída em 79 a.C. pela erupção do vulcão 

Vesúvio, arqueólogos desenterraram uma fábrica de sabão (BARBOSA., 1995). 

No início do século XIX ainda se pensava que o sabão fosse uma simples 

mistura de álcali e gordura. Foi o químico francês Michel-Eugène Chevreul que 

demonstrou que a formação do sabão se dava através de uma reação química. 

Os romanos não empregavam o sabão para a limpeza, mas este era mistura-
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do com aromatizantes para cabelos ou cosméticos e adicionada aos emplastros 

usados em queimaduras e ferimentos. Há relatos na literatura que apenas even-

tualmente se utilizava o sabão para limpeza, como no caso de indivíduos home-

nageados (BARBOSA., 1995).

Formados por grupos químicos denominados de ésteres, as gorduras ani-

mais e/ou os óleos vegetais, reagem com soluções alcalinas, como as de hidró-

xido de sódio ou ainda hidróxido de potássio, produzindo sabão. Essa reação é 

um dos mais antigos processos orgânicos conhecidos e utilizados pelo homem, 

permitindo a conversão de gorduras animais e/ou óleos vegetais em sabão (BAR-

BOSA., 1995).  

Na saboaria artesanal diz-se que o sabão se diferencia do sabonete, pelo 

fato deste último apresentar em sua composição aditivos como óleos essenciais, 

ceras, manteigas, extratos vegetais, antioxidantes, surfactantes, conservantes, 

além de vitaminas. Para a adição de aditivos em cosméticos é necessário muito 

estudo, conhecer a faixa segura da quantidade que cada matéria-prima pode ser 

adicionada para evitar processos alérgicos e males à saúde.

A saboaria artesanal vem chamando atenção de profissionais graduados 

como as engenheiras Paula Biral e Silvia Martins, da Chapada da Diamantina, 

que transformaram suas carreiras através da fabricação de sabonetes com maté-

rias-primas naturais, utilizando-os como fonte de renda.( Redação Brasil de fato., 

2021).   

Em um documentário é relatado o envolvimento de uma comunidade local 

com a saboaria artesanal, pela doutoranda em educação Josiane da Silva, do 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de Caxias do Sul 

(UCS).  Neste projeto, a doutoranda participa junto com um grupo de mulheres 

de uma organização popular de alcance nacional denominado de Movimento de 

Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos (MTD) e juntas criaram a Saboaria 
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Popular Las Margaritas. Para a professora Carla Beatris Valentini, coordenadora 

do Programa de Pós-graduação em Educação da UCS, a atuação da doutoranda 

na criação da saboaria evidencia a inserção social da Universidade, da pesquisa 

acadêmica e do próprio Programa, nesse caso “em articulação com a educação 

não formal” (Assessoria de comunicação da Universidade de Caxias do Sul., 

2020 ).

COSMETOLOGIA: MATÉRIAS-PRIMAS NATURAIS X                                           
MATÉRIAS-PRIMAS   SINTÉTICAS 

O mercado de cosméticos naturais é um ramo promissor.  Extratos vegetais, 

óleos essenciais, óleos e manteigas de origem vegetal podem ser adicionados 

como materías-primas na formulação de cosméticos (PEREIRA & CRUZ., 2021).

A  Amazônia brasileira tem uma biodiversidade que é uma das mais ricas             

do mundo e os produtos naturais provenientes da amazônica estão em processo 

de expansão, acompanhando uma tendência mundial de substituição de produ-

tos sintéticos por produtos naturais. Há uma grande demanda de produtos eco-

logicamente corretos no mercado exterior, o Brasil ainda está caminhando para 

alcançar o mesmo patamar (LYRIO et al., 2011).

A tendência mundial por cosméticos ecologicamente corretos é justificada 

ainda pelo fato de algumas substâncias presentes em cosméticos sintéticos se-

rem prejudiciais para a saúde. Alguns desodorantes e cremes hidratantes sinté-

ticos apresentam xenoestrógenos, compostos sintéticos capazes de aumentar a 

síntese do estrógeno endógeno. Como os desodorantes e hidratantes são apli-

cados diariamente e até mesmo muitas vezes ao dia na área da axila ao redor da 

mama, essa região é exposta continuamente a uma grande variedade de xeno-

estrógenos, os quais são absorvidos por camadas profundas da derme. Estudos 

indicam que tais substâncias possuem relação com a incidência do câncer de 

mama (PARENTE et al., 2015).
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De acordo com a literatura, os principais componentes xenoestrógenos 

presentes em cosméticos são sais de alumínio, triclosan, fragrâncias sintéticas 

e parabenos (PARENTE et al., 2015). Os sais de alumínio são utilizados em 

antiperspirantes e são absorvidos pela pele e excretados pela urina, no entanto 

quando utilizados por um longo período de tempo, podem apresentar danos à 

saúde. O triclosan é um agente antimicrobiano utilizado em produtos de higiene 

pessoal, tais como desodorantes e pastas de dente. De acordo com a literatura, 

o triclosan estimula o crescimento de células de câncer de mama e câncer de 

ovário (PARENTE et al., 2015). As fragrâncias sintéticas por sua vez, apresentam 

em sua composição substâncias químicas com propriedades neurotóxicas, muta-

gênicas e carcinogênicas. Por fim, os parabenos são substâncias usadas como 

conservantes em cosméticos e a segurança deles vem sendo contestada nas 

últimas décadas, principalmente devido a desregulação endócrina que produzem 

e as  atividades pró-oxidantes que causam na derme. Os parabenos estão ainda 

relacionados a casos de dermatite alérgica de contato (PARENTE et al., 2015).

A partir da década de 1990, começou a surgir um movimento por parte das 

indústrias de cosméticos para se adaptarem às novas exigências do mercado. 

Essas exigências incluem unir o consumo sustentável aos cuidados com a pele, 

sobretudo pelo uso de cosméticos que não atuem de forma agressiva na pele 

e que não representem riscos para o meio ambiente. Com isso, começou-se a 

pensar em uma produção ecologicamente correta, com a utilização principalmen-

te de matérias-primas de produtos presentes na biodiversidade de cada país. 

Os cosméticos produzidos segundo esses novos conceitos são denominados de 

cosméticos naturais, cosméticos orgânicos ou biocosméticos. (PARENTE et al., 

2015).

O uso de matérias-primas de origem natural para a produção de produtos 

cosméticos é viável, pois os consumidores buscam cada vez mais produtos de 

qualidade que lhes proporcionem suavidade e bem-estar, além de fornecerem 
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impactos positivos à saúde, como retardamento de envelhecimento, elasticida-

de, dentre outros (PAZ et al., 2014)  As empreendedoras da marca Pereira-Jucá® 

relatam que usualmente utilizam matérias-primas naturais como extratos de plan-

tas medicinais, óleos essenciais, argilas e carvão ativado na composição de seus 

produtos e afirmam que tais componentes agregam valor ao produto final, con-

ferindo limpeza, maciez, controle de oleosidade da pele, entre outros benefícios. 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho objetivou trazer uma discussão sobre a aplicação práti-

ca da química natural na área de cosméticos, mostrando que é possível empreen-

der nesta área, assim como buscou trazer uma conscientização da importância 

de produzir produtos que não causem danos à saúde e nem ao meio ambiente. 

REFERÊNCIAS 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL . 
O que uma Saboaria Popular tem a ver com um Doutorado em Educação? 2020. 
https://www.ucs.br/site/noticias/o-que-uma-saboaria-popular-tem-a-ver-com-um-
doutorado-em-educacao/.

BARBOSA AB, SILVA RR. Xampus. Química Nova na Escola, 1995. http://qnesc.
sbq.org.br/online/qnesc02/quimsoc.pdf.

BORGES RCG, GARVIL MP, ROSA GAA. Produção de fitocosméticos e cultivo 
sustentável da biodiversidade no brasil. E-Rac, 2013; 3: 11-10. 
 http://www.computacao.unitri.edu.br/erac/index.php/e-rac/article/view/158/222.

BRASIL. Resolução nº 211 de 14/07/2005/ANVISA. 
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4468666&fi-
leOId=4468668.

BRASIL. Resolução da Diretoria Colegiada - Rdc nº 07, de 10/02/2015. https://
bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2015/rdc0007_10_02_2015.pdf. 

BRASIL.Projeto de Lei nº 7816 de 2017. https://www.camara.leg.br/proposi-
coesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2140451.

https://www.ucs.br/site/noticias/o-que-uma-saboaria-popular-tem-a-ver-com-um-doutorado-em-educacao/
https://www.ucs.br/site/noticias/o-que-uma-saboaria-popular-tem-a-ver-com-um-doutorado-em-educacao/
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc02/quimsoc.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc02/quimsoc.pdf
http://www.computacao.unitri.edu.br/erac/index.php/e-rac/article/view/158/222
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4468666&fileOId=4468668
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4468666&fileOId=4468668
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2015/rdc0007_10_02_2015.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2015/rdc0007_10_02_2015.pdf
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2140451
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2140451


82

Produtos Naturais: Etnobotânica, Estudos Químicos e Aplicações

CARVALHO, PER. Juazeiro Ziziphus joazeiro, Circular técnica da Embrapa, 2007; 
139:2-8. https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/313897.

CHIARATO DG, CAMARGO LSS,TESCAROLLO IL. Proposta de fórmula eco-a-
migável para hidratante corporal. InterfacEHS, 2019; 14 (1): 82-91. 
h t tp : / /www3.sp .senac .b r /ho ts i t es /b logs / In te r facEHS/wpcon ten t /
uploads/2019/07/239_InterfacEHS_ArtigoRevisado-82-91.pdf.

DI Y, ARBAJIAN P. Understanding alternative choices of handmade cosmetics in 
the postmodern consumer society. [Master Thesis], 2014.
 https://www.fda.gov/cosmetics/resources-industry-cosmetics/small-businesses-
homemade-cosmetics-fact-sheet#1.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION 
(FDA). 2018. Small Businesses & Homemade Cosmetics: Fact Sheet.
 https://www.fda.gov/cosmetics/resources-industry-cosmetics/small-businesses-
-homemade-cosmetics-fact-sheet.
 
GOMES ARA, SOUZA JMA, LIMA YMM, VIEIRA MSTC, LIMA JGV, ALENCAR 
FC.  Produção de sabonetes artesanais a partir do óleo essencial do manjericão 
(Ocimum basilicumL.). Revista Semiárido, 2021; 9 (1): 25-35.  

GUIMARÃES CP, OLIVEIRA QKH, DIMAS MS, CORRÊA TMM. O empreende-
dorismo no contexto da covid-19: necessidade, oportunidade e solidariedade. VI 
Seminário Científico do UNIFACIG, 2020. 
http://pensaracademico.facig.edu.br/index.php/semiariocientifico/article/
view/2084

HENRY, B. S. Natural Food Colors. In: Hendry, G.A.F.; Houghton, I.D. Natural Food 
Colorants (2. ed.). Glasgow: Blackie Academic and Professional, p.40-79, 1996. 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/rdc0211_14_07_2005.
html. 

JAIN N, CHAUDHRI S. History of cosmetics. Asian Journal of Pharmaceutics, 
2009; 3(3): 164-167. https://www.asiapharmaceutics.info/index.php/ajp/article/
view/260.

KATO M, TOMIKO E, MARDEN AA. Chemical constituents of stem bark of Zizi-
phus joazeiro Martius. Revista de Farmácia e Bioquímica, São Paulo, 1997; 33 
(1): 47-51. 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/handle/doc/313897
http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/wpcontent/uploads/2019/07/239_InterfacEHS_ArtigoRevisado-82-91.pdf
http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/wpcontent/uploads/2019/07/239_InterfacEHS_ArtigoRevisado-82-91.pdf
http://pensaracademico.facig.edu.br/index.php/semiariocientifico/article/view/2084
http://pensaracademico.facig.edu.br/index.php/semiariocientifico/article/view/2084
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/rdc0211_14_07_2005.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/rdc0211_14_07_2005.html


82 83

Produtos Naturais: Etnobotânica, Estudos Químicos e Aplicações

KAO RWY, KAO KR, KAO RR. Entrepreneurism: A Philosophy and a Sensible 
Alternative: for the Market Economy. Imperial College Press. London; 2002. 

LAGO RM, ARAÚJO MH, OLIVEIRA LCA, CABRAL PRM, CHENG LC, FILION 
LJ. O estímulo ao empreendedorismo nos cursos de química: formando quími-
cos empreendedores. Quim. Nova. 2005; 28: 18-25. DOI: https://doi.org/10.1590/
S0100-40422005000700005

LIMA RB. Rhamnaceae de Pernambuco [dissertação]. Recife: Universidade Fe-
deral Rural de Pernambuco; 1985.

LYRIO ES, FERREIRA GC, ZUQUI SN, SILVA AG. Recursos vegetais em biocos-
méticos: conceito inovador de beleza, saúde e sustentabilidade. Natureza on line; 
2011, 9 (1): 47-51. 

LORENZI H, MATOS FJA. Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas culti-
vadas. Nova Odessa, SP: Instituto Plantarum, 512 p., 2002.

MANAYI A, SAEIDNIA S. Encyclopedia of Toxicology, 2014; 1: 104–1049.

PARENTE LML, CARNEIRO LM, TRESVENZOL LMF, MAKISHI GFC, GARDIN 
NE. Câncer de mama e cosméticos. Arte Médica Ampliada; 2015, 35 (1).  
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-878106

PATKAR KB.  Herbal cosmetics in ancient India. Indian J Plast Surg, 2008; 41: 
134-137. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2825132.

PAZ SA, MARQUES G, CARVALHO E.  Formulação de Hidratante com Extratos 
de Humiria balsamifera (Aubl A. St. Hil) com Ação Antioxidante. XI Congresso 
Brasileiro de Agroecologia, 2014. http://cadernos.aba-agroecologia.org.br/index.
php/cadernos/article/view/3493/2795.

PEREIRA GM, CRUZ MFSJ. Principais aplicações das plantas medicinais na so-
ciedade: uma abordagem fitoquímica. Em Tópicos especiais em plantas medici-
nais, Arco Editores,  2021. DOI: 10.48209/978-04-89949-05-3.

C:\\Users\\Fátima\\Downloads\\link
C:\\Users\\Fátima\\Downloads\\link
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-878106
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2825132/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2825132
http://cadernos.aba-agroecologia.org.br/index.php/cadernos/article/view/3493/2795
http://cadernos.aba-agroecologia.org.br/index.php/cadernos/article/view/3493/2795


84

Produtos Naturais: Etnobotânica, Estudos Químicos e Aplicações

REDAÇÃO BRASIL DE FATO. Documentário retrata a saboaria popular coor-
denada por mulheres, Porto Alegre, 2021. https://www.brasildefators.com.
br/2021/09/17/documentario-retrata-a-saboaria-popular-coordenada-por-mulhe-
res.

RIBEIRO BD, BARRETO DW, MARIA MAZ. Recovery of Saponins from Jua 
(Ziziphus joazeiro) by Micellar Extraction and Cloud Point Preconcentration. 
Journal of Surfactants and Detergents, 2014: 17:553–561. DOI: 10.1007/s11743-
013-1526-5.

ROCHA MS, ALCANTARA GU, RODRIGUES CS, REIS MBSM, CAMPOS RT, 
TELASCRÊA M. Aromaterapia: estudo das propriedades dos óleos essenciais de 
canela e citronela aplicados a produção de sabonetes artesanais., Atena Editora, 
2019. DOI: 10.22533/at.ed.17419060713.

SANTOS JAS, FERREIRA ES, LIMA WS. Um diálogo entre o saber popular e o 
conhecimento científico. Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências 
(CONAPESC), 2019. http://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/57277.

SCHIOZER AL, BARATA LES. Estabilidade de Corantes e Pigmentos de Origem 
Vegetal. Revista fitos, 2007; 6-24. 
 
 SCHWARTZ SJ, WOO SL, VON ELBE JH. High performance liquid chromatography 
of chlorophylls and their derivatives in fresh and processed spinach.Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, 1981; 29: 533-535. DOI: https://doi.org/10.1021/
jf00105a025.

SIMÕES CMO, SCHENKEL EP, DE MELLO JCP, MENTZ LA, PETROVICK PR 
Farmacognosia do produto natural ao medicamento. Artmed 185-196, 2017.

SIQUEIRA JPL, ROCHA JSL, TELLES R. Microempreendedorismo: formalidade 
ou informalidade?. XVI SEMEAD Seminários em Administração, 2013. http://sis-
tema.semead.com.br/16semead/resultado/trabalhosPDF/423.pdf.  

 

https://www.brasildefators.com.br/2021/09/17/documentario-retrata-a-saboaria-popular-coordenada-por-mulheres
https://www.brasildefators.com.br/2021/09/17/documentario-retrata-a-saboaria-popular-coordenada-por-mulheres
https://www.brasildefators.com.br/2021/09/17/documentario-retrata-a-saboaria-popular-coordenada-por-mulheres
https://www.brasildefators.com.br/2021/09/17/documentario-retrata-a-saboaria-popular-coordenada-por-mulheres
https://www.brasildefators.com.br/2021/09/17/documentario-retrata-a-saboaria-popular-coordenada-por-mulheres
http://dx.doi.org/10.1007/s11743-013-1526-5
http://dx.doi.org/10.1007/s11743-013-1526-5
http://www.editorarealize.com.br/artigo/visualizar/57277
https://doi.org/10.1021/jf00105a025
https://doi.org/10.1021/jf00105a025
http://sistema.semead.com.br/16semead/resultado/trabalhosPDF/423.pdf
http://sistema.semead.com.br/16semead/resultado/trabalhosPDF/423.pdf


84 85

Produtos Naturais: Etnobotânica, Estudos Químicos e Aplicações

SOBRE AS ORGANIZADORAS

Maria de Fátima Simão Jucá Cruz

Graduada em Química (modalidade Bacharelado) com título de Química 
Industrial pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (2012). 
Complementação pedagógica com equivalência a Licenciatura em Química 
pela Instituição A Vez do Mestre-Cândido Mendes (2021). Mestra (2015) 
e Doutora (2019) em Química de Produtos Naturais pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro - Instituto de Pesquisas de Produtos Naturais, 
onde atuou desenvolvendo pesquisas na área de fitoquímica, tendo como 
foco a Investigação de Princípios Ativos em Plantas Medicinais. Possui 
experiência em técnicas espectroscópicas como Ressonância Magnética 
Nuclear (R.M.N.), Espectroscopia na Região do Infravermelho (I.V.), 
Espectroscopia na Região do Ultravioleta (U.V.), técnicas Cromatográficas 
e ensaios biológicos in vivo e in vitro. Possui experiência como docente de 
Química do Ensino Superior, publicação de artigos e avaliadora de trabalhos 
de caráter científico.



86

Produtos Naturais: Etnobotânica, Estudos Químicos e Aplicações

Gabriela Moysés Pereira

Graduada em Química (2011) pela Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, Formação pedagógica para docentes com equivalência a 
Licenciatura plena em Química pelo Instituto A vez do Mestre-Candido 
Mendes (2017). Mestra (2014) e Doutora (2018) em Química de Produtos 
Naturais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui experiência 
com pesquisas cientificas atuando principalmente nos seguintes temas: 
investigação fitoquímica, caracterização estrutural e atividades biológicas 
de macromoléculas oriundas de produtos naturais. Além disso, na área da 
educação possui experiência como professora de ciências e química e como 
professora conteudista produzindo materiais educacionais universitários na 
área de química.



86 87

Produtos Naturais: Etnobotânica, Estudos Químicos e Aplicações

SOBRE AS AUTORAS E OS AUTORES

Alex da Silva Santos
Graduado em Engenharia de Alimentos, mestre em Ciências e Tecnologia de 
Alimentos. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Tecno-
logia. Seropédica, Rio de Janeiro,  Brasil. E-mail: alexssrj@gmail.com

Cesar Henrique Fieschi Lavagnino Cruz
Graduado em Engenharia Elétrica e de Telecomunicações, Engenharia do              
Trabalho e Biomedicina. Centro Universitário Universus Veritas. Guarulhos, 
Brasil. E-mail: proffieschi@gmail.com

Francisco José Alves Lemos
Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará, Mes-
trado em Bioquímica Vegetal pela Universidade Federal do Ceará e Doutor em 
Ciências Biológicas (Bioquímica) pela Universidade de São Paulo. 
E-mail:franzealveslemos@gmail.com

Gabriela Moysés Pereira
Graduada em química, mestra e doutora em Química de Produtos Naturais. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas de Produtos 
Naturais. Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: gabrielamoyses@ufrj.br

Gabriela Martins Braz
Bacharel em Agronomia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
(UERGS), unidade Santana do Livramento.
E-mail: gabriela-braz@uergs.edu.br

Jucélia da Silva Araújo
Graduada em Química pela Universidade Estadual de Maringá, Mestre e Dou-
tora em Biociências e Biotecnologia pela Universidade Estadual do Norte Flu-
minense. E-mail: jucelia_araujo@yahoo.com.br.



88

Produtos Naturais: Etnobotânica, Estudos Químicos e Aplicações

Liziane Maria Barassuol Morandini
Doutora em Química, Universidade Federal de Santa Maria.
E-mail: lizianemorandini@gmail.com

Maria de Fátima Simão Jucá Cruz
Graduada em química, mestra e doutora em Química de Produtos Naturais. 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisas de Produtos 
Naturais. Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: proffatimajuca@gmail.com

Olga Lima Tavares Machado
Graduada em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Mestre e 
Doutora em Bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
E-mail:  olga@uenf.br.

Raquel de Souza Braga Silva
Bióloga pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, 
Mestre e Doutoranda em Biotecnologia Vegetal pela Universidade Estadual do 
norte Fluminense. E-mail: raquelaghape@gmail.com.

Raquel Ribeiro Barreto Nunes
Bióloga e Mestranda em Biociências e Biotecnologia pela Universidade Esta-
dual do Norte Fluminense. E-mail: raquel_bio2007@yahoo.com.br.

Simone Braga Terra
Coordenadora do projeto de pesquisa e professora Adjunto da Universidade 
Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), unidade Santana do Livramento. 
E-mail: simone-terra@uergs.edu.br



88 89

Produtos Naturais: Etnobotânica, Estudos Químicos e Aplicações

 www.arcoeditores.com

 contato@arcoeditores.com

 /arcoeditores

 @arcoeditores

 (55)99723-4952

https://www.arcoeditores.com/
mailto:contato%40arcoeditores.com?subject=
https://www.instagram.com/arcoeditores/
https://www.facebook.com/arcoeditores
http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5555997234952

	_Hlk99427015
	_Hlk99427195
	_Hlk99427324
	_Hlk99427509
	_Hlk99427610
	_Hlk498593595
	_Hlk99428065
	_Hlk99428127
	_Hlk99428316
	_GoBack
	bau0010
	bau0025
	bau0030
	bau0035
	bau0040

