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RESUMO. Estudo fitoquímico das folhas, cascas do caule e das raízes de Vitex gardneriana Schauer (Ver-
benaceae) revelaram a presença de terpenóides/esteróides, saponinas, açúcares redutores, fenilpropanogli-
cosídeos e iridóides. Os extratos oriundos das folhas e das cascas do caule apresentaram maior quantidade
de metabólitos secundários e foram eleitos, junto com o iridóide aucubina, para ensaio moluscicida frente
a desovas de Biomphalaria glabrata, hospedeiro intermediário da esquistossomose mansônica. Os extratos
selecionados (100 ppm) mostraram pronunciada atividade ovicida, superior ao do controle positivo de sa-
ponina, com mortalidade aproximada de 90%. A aucubina isolada (100 ppm) apresentou um resultado
ainda melhor com 100% de mortalidade. 
SUMMARY. “Molluscicidal Activity of the Extracts and Aucubin from Vitex gardneriana Schauer (Verbenaceae)
on Embryos of Biomphalaria glabrata”. Phytochemical study of leaves, stem bark and stem root of Vitex gard-
neriana Schauer (Verbenaceae) revealed the presence of flavonoids, terpenoids/steroids, saponins, reducting sug-
ars, phenylpropanoglycosides and iridoids. Leaves and stem bark extracts presented higher amount of secondary
metabolites that and have been selected, together with aucubine iridoid, to carry out molluscicidal test against
Biomphalaria glabrata eggs, intermediate host of schistosomiasis. Selected extracts (100 ppm) showed pro-
nounced ovicidal activity, higher than positive saponin control group, with mortality close to 90%. Aucubine iso-
lated (100 ppm) presented even better result with 100% mortality. 

INTRODUÇÃO
Vitex gardneriana Schauer (Verbenaceae) é

uma árvore de pequeno porte encontrada no
sertão nordestino brasileiro, freqüentemente às
margens ou ao leito dos rios. Conhecida popu-
larmente por “Jaramataia”, tem sido utilizada no
tratamento de doenças inflamatórias, entretanto,
a literatura descreve escassos estudos sobre esta
espécie 1,2. 

Atividade moluscicida de espécies da família
Verbenaceae foi descrita por Adewunmi e Sofo-
wora em 1980, com destaque para Vitex oxycus-
pis Bak., que apresentou uma elevada mortali-
dade para os caramujos adultos da espécie Buli-
nus globosus utilizando extratos etanólicos do
caule e das raízes na concentração de 100 ppm
3. Uma década depois, outras duas espécies des-
ta mesma família, Lantana camara Linn e Lip-

pia grandiflora Mart. & Schauer, foram ensaia-
das na concentração de 200 ppm frente a
Biomphalaria truncatus, apresentando uma
mortalidade de 20 e 40%, respectivamente 4.

A esquistossomose mansônica, doença para-
sitária causada pelo Schistosoma mansoni, tem
sido reportada como um importante problema
de saúde pública nos países em desenvolvimen-
to, com mais de 200 milhões de pessoas infecta-
das 5. No Brasil, mais de 8 milhões de pessoas
são afetadas por esta enfermidade, sendo de
grande endemicidade na Região Nordeste e no
Estado de Minas Gerais 6. 

Os medicamentos atualmente disponíveis pa-
ra o tratamento desta enfermidade reduzem sua
morbidade, mas não controlam sua transmissão
e possuem incômodos efeitos secundários. Nes-
te contexto, a busca de novas drogas contra os
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moluscos hospedeiros intermediários do S.
mansoni constituem uma das estratégias mais
eficazes no combate a esquistossomose. Diver-
sos vegetais com ação moluscicida têm sido in-
vestidos, afim de serem utilizadas pelas comuni-
dades no combate aos caramujos, especialmente
contra as espécies do gênero Biomphalaria sp 7.

O objetivo deste trabalho foi identificar, des-
de um ponto de vista fitoquímico, os grupos de
metabólitos secundários existentes em diferentes
partes desta planta e estudar o efeito moluscicida
dos extratos secos selecionados e do iridóide gli-
cosídeo isolado, aucubina, obtido de Vitex gard-
neriana em embriões de Biomphalaria glabrata.

MATERIAL E MÉTODOS
Material vegetal

O material vegetal utilizado neste estudo
(folhas, cascas do caule e das raízes de Vitex
gardneriana Schauer) foi coletado no município
de São José das Espinharas, Paraíba/Brasil e
submetido a secagem em estufa a 45 °C, duran-
te 10 h, sendo posteriormente triturado e acon-
dicionado apropriadamente. Uma amostra con-
tendo folhas, flores e frutos foi destinada a pre-
paração de exsicata, identificada pela Dra. Rita
de Cássia Araújo Pereira e depositada sob o nú-
mero 60308, no herbário Dárdano de Andrade
Lima da Empresa Pernambucana de Pesquisa
Agropecuária - IPA.

Padrões e reagentes 
Foram utilizados os padrões: β-amirina, β-si-

tosterol, canferol e saponina, fornecidos por Ex-
trasynthese®; ácido gálico e D(+)-glicose da
MERCK®; lapachol cedido pelo LAFEPE® e ipo-
lamida (padrão secundário). Os reagentes e sol-
ventes empregados neste estudo foram de grau
analítico ou de elevado grau de pureza.

Preparação dos extratos
Folhas, cascas do caule e das raízes, foram

submetidas à infusão metanólica durante 30
min. Para o estudo moluscicida, os extratos me-
tanólicos das folhas e das cascas do caule foram
secos sob pressão reduzida a 30 °C e em segui-
da solubilizados em água na concentração de
100 ppm. 

O isolamento do iridóide glicosídeo Aucubi-
na (Fig. 1), utilizado no estudo moluscicida, esta
descrito por De Sá Barreto et al. 2. A partir do
extrato metanólico seco das cascas do caule de
V. gardneriana procedeu-se separações croma-
tográficas em coluna, inicialmente utilizando
Sephadex LH 20 empacotada e eluída com me-
tanol, obtendo-se uma primeira fração cristalina

que foi posteriormente recromatografada em gel
de sílica empregando como sistema de eluição
acetato de etila : metanol (9:1). A purificação foi
realizada por lavagem com benzeno até a ob-
tenção de cristais puros. As frações eluidas fo-
ram acompanhadas por cromatografia em cama-
da delgada desenvolvida em acetato de etila :
ácido fórmico : acetona : água (100:11:11:27) e
revelados com vanilina clorídrica. 

Abordagem fitoquímica por cromatografia
em camada delgada

A presença dos grupos de metabólitos se-
cundários (alcalóides 8, monoterpenóides, ses-
quiterpenóides e diterpenóides 8, iridóides 8, cu-
marinas 8, fenilpropanoglicosídeos 8, saponinas
8, quinonas 9, triterpenóides e esteróides 9, açú-
cares redutores 10, ácido gálico 11, flavonóides
12,13, proantocianidinas e leucoantocianidinas 14,
e taninos hidrolisáveis 11,15, nos extratos metanó-
licos de V. gardneriana Schauer foi determina-
da por cromatografia em camada delgada (CCD)
utilizando placas de gel de sílica F254
(MERCK®) como fase fixa e empregando-se di-
versos sistemas de desenvolvimento, padrões e
reveladores apropriados (Tabela 1).

Avaliação da atividade moluscicida in vitro 
A atividade moluscicida foi avaliada de acor-

do com as normas da Organização Mundial de
Saúde (OMS) 16. Grupos contendo 10 desovas
de Biomphalaria glabrata cada, com cerca de
50 embriões por desova, foram tratados com
água potável (controle negativo) e soluções
aquosas a 100 ppm de saponina (controle posi-
tivo), extrato das folhas, extrato das cascas do
caule ou aucubina. Os ovos de cada placa de
desova foram submersos por 24 h nas referidas
soluções, com prévia contagem do número de
embriões inicial com auxílio de uma lupa. Em
seguida, as soluções foram substituídas por água
potável, e os ovos observados quanto a seu de-
senvolvimento, durante 7 dias consecutivos à
temperatura ambiente. Passado este período, es-
tabelecido pela eclosão dos embriões do grupo
controle, foi realiza a contagem dos ovos não
eclodidos.

Figura 1.
Estrutura química
do iridoide
glicosídeo
aucubina.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Abordagem fitoquímica

Na Tabela 2 estão descritos os dados obtidos
na prospecção fitoquímica, realizada de forma
inédita para esta espécie. Foi detectada a pre-
sença de flavonóides, iridóides, monoterpenói-
des, sesquiterpenóides, diterpenóides, triterpe-
nóides, esteróides, saponinas, açúcares reduto-
res e fenilpropanoglicosídeos. Em contraste com
os resultados negativos para alcalóides, cumari-
nas, ácido gálico, proantocianidinas, leucoanto-
cianidinas, taninos hidrolisáveis e quinonas. Es-
tes resultados coincidem com os descritos na li-
teratura para outras espécies do gênero Vitex sp,
em que se pode destacar a existência de terpe-
nóides, esteróides e flavonóides 17, 18. 

Observou-se de forma qualitativa a presença

Metabólito Sistema de Eluiçãoa (v/v) Revelador Padrão Ref.

Alcalóides AcOEt - HCOOH - AcOH - H2O Dragendorff - 8
(100 : 11 : 11 : 27)

Monoterpenóides,
sesquiterpenóides

Benzeno - AcOEt Vanilina sulfúrica - 8

e diterpenóides
(97 : 3)

Iridóides AcOEt - HCOOH - AcOH - H2O Vanilina ipolamida 8
(100 : 11 : 11 : 27) sulfúrica

Cumarinas Éter-tolueno-AcOH 10 % U.V. - 8
(50 : 50 : 50)

Fenilpropano- AcOEt - HCOOH - AcOH - H2O NEU - 8
glicosídeos (100 : 11 : 11 : 27)

Saponinas AcOEt - HCOOH - AcOH - H2O Anisaldeído saponina 8
(100 : 11 : 11 : 27)

Quinonas AcOEt - HCOOH - AcOH - H2O KOH 10% lapachol 9
(100 : 0,5 : 0,5 : 0,5)

Triterpenóides AcOEt - HCOOH - AcOH - H2O Lieberman- β-amirina/ 9
e esteróides (100 : 0,5 : 0,5 : 0,5) Burchard β-sitosterol

Açúcares n-BuOH-Me2CO-Tampão fosfato pH = 5,0 Trifeniltetrazólio D(+)-glicose 10
(40 : 50 : 10 v/v)

Ácido gálico AcOEt - HCOOH - AcOH - H2O NEU ácido gálico 11
(100 : 11 : 11 : 27)

Flavonóides AcOEt - Metiletilcetona - HCOOH - H2O NEU canferol 12,13
(100 : 60 : 10 : 10)

Proantocianidinas
Condensadas e

AcOEt - HCOOH - AcOH - H2O Vanilina - 14

Leucoantocianidinas
(100 : 11 : 11 : 27) clorídrica

Taninos AcOEt - Metiletilcetona - HCOOH - H2O Alumen de - 11,15
hidrolisáveis (100 : 60 : 10 : 10) ferro 1%

Tabela 1. Condições cromatográficas utilizadas para caracterização fitoquímica dos extratos de Vitex gardneria-
na Schauer. NEU = ácido etilborilaminoéster a 1% em etanol; AcOEt = acetato de etila; HCOOH = ácido fórmi-
co; AcOH = ácido acético; n-BuOH = n-butanol; Me2CO = acetona.

das mesmas substâncias em todas as partes da
planta estudada. Entretanto, os extratos metanó-
licos das folhas e das cascas do caule apresenta-
ram manchas de maior intensidade, evidencian-
do uma maior concentração de metabólitos nes-
tes preparados. Foi observada a presença de β-
amirina e β-sitosterol, além de outros triterpe-
nóides e esteróides não identificados.

Cabe destacar ainda, a presença de saponi-
nas e o resultado fortemente positivo para iri-
dóides. O padrão ipolamida utilizado na de-
tecção de iridóides não foi encontrado, no en-
tanto, observou-se a presença de várias outras
moléculas deste grupo metabólico. Estudos pos-
teriores permitiram isolar e identificar um dos
componentes majoritários nos extratos avalia-
dos, a aucubina (Fig. 1), iridóide comumente
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encontrado neste gênero, e possível marcador
taxonômico 2. 

Diante destes resultados preliminares, foram
selecionados os extratos oriundos das folhas e
das cascas do caule para serem ensaiados quan-
to à atividade moluscicida e comparados com os
resultados obtidos para o metabólito isolado au-
cubina. 

Avaliação da atividade moluscicida in vitro
Utilizando a concetração máxima recomen-

dada pela OMS (100 ppm), soluções aquosas
dos extratos metanólicos secos das folhas e das
cascas do caule de Vitex gardneriana apresen-
taram potente atividade moluscicida frente aos
embriões da espécie Biomphalaria glabrata, su-
periores inclusive ao controle positivo de sapo-
nina utilizado. Os resultados foram expressos
como porcentagem de ovos não eclodidos, per-
mitindo correlacionar o número de moluscos
que tiveram desenvolvimento embrionário se-
melhante ao grupo controle (Fig. 2).

O gênero Vitex sp vem sendo bastante estu-
dado, especialmente nos últimos 10 anos, com
destaque para a espécie Vitex agnus-castus de
extensa utilização na produção de medicamen-
tos fitoterápicos no combate aos sintomas da

Extratos metanólicos
Metabolitos secundários

Folhas Caule Raízes

Alcalóides - - -

Monoterpenóides,
sesquiterpenóides ++ + +
e diterpenóides

Iridóides ++ ++ +

Cumarinas - - -

Fenilpropanoglicosídeos ++ + +

Saponinas ++ ++ +

Quinonas - - -

Triterpenóides e esteróides + ++ +

Açúcares ++ ++ +

Ácido gálico - - -

Flavonóides ++ + +

Proantocianidinas
- - -

e Leucoantocianidinas

Taninos hidrolisáveis - - -

Tabela 2. Triagem fitoquímica de folhas, cascas dos
caules e das raízes de Vitex gardneriana Schauer.
(++) = fortemente positivo, (+) = positivo e (-) = ne-
gativo.

menopausa 19. Outras atividades biológicas com
este gênero já foram descritas, como por exem-
plo, propriedades antioxidantes e antiinflamató-
ria (Vitex neguno) 20, 21; atividade inseticida (Vi-
tex mollis) 22, atividade anticancerígena (Vitex
rotundifolia) 17, atividade antiglicêmica (Vitex
megapotamica) 23, entre outras. Apesar do ele-
vado número de estudos e da diversificada ativi-
dade biológica reportada, o trabalho apresenta-
do é o primeiro a relatar atividade ovicida con-
tra moluscos neste gênero. 

A ação ovicida foi potencializada com a utili-
zação da aucubina isolada que apresentou 100%
de mortalidade (Fig. 2). Este resultado constitui
uma clara evidência da relação existente entre
esta substância e a ação moluscicida encontrada
nos extratos. Este iridóide glicosídeo tem sido
bastante descrito no gênero Vitex sp. 24,25. Várias
atividades farmacológicas são atribuídas a esta
molécula, com destaque para sua ação antipro-
tozoário 26, antiinflamatória 27 e antimicrobiana
28. No entanto, sua atividade moluscicida nunca
havia sido reportada.

A maioria das substâncias vegetais atualmen-
te disponíveis como moluscicida possui ação tó-
xica restrita aos animais adultos 29,30. Sua apli-
cação esta limitada aos períodos de baixa repro-
dução do molusco, necessitando de um tempo
de exposição prolongado para um controle efi-
caz da natalidade e, em muitos casos, também é
necessário recorrer a compostos químicos sinté-
ticos mais efetivos contra seus embriões, mas
que ao mesmo tempo, constituem um risco am-
biental considerável. 

Neste contexto, a potente ação ovicida, ob-
servada tanto para a aucubina como para so-
luções aquosas dos extratos metanólicos secos

Figura 2. Atividade moluscicida sobre embriões de
Biomphalaria glabrata após 7 dias de tratamento.
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de V. gardneriana, representa importante vanta-
gem em relação às alternativas atualmente dis-
poníveis para o combate a esquistossomose
mansônica.

Estudos toxicológicos com esta espécie vege-
tal comprovam sua inocuidade frente a peixes,
além da ausência de toxicidade em animais de
maior porte, como ratos, gatos e porcos 31, o
que abre uma interessante perspectiva de incor-
poração de extratos desta planta em sistemas de
irrigação, mananciais e rios.

CONCLUSÕES
O estudo apresentado revela importante ati-

vidade moluscicida de Vitex gardneriana
Schauer frente aos embriões de Biomphalaria
glabrata. Os extratos metanólicos secos das fo-
lhas, das cascas do caule e da aucubina isolada
mostraram-se ativos na dose preconizada pela
OMS, apresentando inúmeras vantagens em re-
lação as alternativas atualmente disponíveis no
combate ao hospedeiro intermediário da esquis-
tossomose mansônica. Estes resultados prelimi-
nares abrem interessantes perspectivas quanto a
utilização futura desta planta no combate a esta
doença tropical endêmica, através do aproveita-
mento dos recursos naturais existentes partindo-
se de uma fonte renovável e com reduzido im-
pacto ambiental em relação aos pesticidas sinté-
ticos atualmente disponíveis. 
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