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RESUMO 

 

A busca por alternativas ao uso de agentes químicos convencionais no 
controle de pragas e insetos vetores tem aumentado. As proteínas e peptídeos de 
plantas são uma dessas alternativas que causem menos interferências negativas ao 

meio ambiente. Sendo assim, esse trabalho propõe a prospecção de proteínas e 
peptídeos de sementes de Erythrina velutina e Amburana cearensis, duas espécies 

nativas do bioma caatinga, que ainda é pouco explorado quanto ao potencial 
biológico de suas espécies. As sementes de cada espécie foram separadas em 
tegumento e cotilédones, a fim de se produzir quatro extratos diferentes. Para 

obtenção da fração peptídica foram realizadas duas precipitações, uma a 90% com 
sulfato de amônio e outra por aquecimento, a 80 °C / 15’. Em seguida em um gel 

contendo SDS foi observado o perfil eletroforético, que mostrou a presença de 
polipeptídeos a partir de 97 kDa como também peptídeos abaixo de 18 kDa. A 
atividade inibitória dos extratos para proteases foi avaliada por ensaios contra 

tripsina, sendo 99,08% para cotilédone de cumaru; 89,91% para cotilédone de 
mulungu e 68,35 % e 63,30% para tegumento de Cumaru e Mulungu, 

respectivamente. Também foi avaliado o potencial antimicrobiano de cada extrato 
para fungos fitopatógenos: Alternaria alternata, Macrophomina phaseolina, 
Monosporascus cannoballus e Rhizotonia solani por dois métodos: disco difusão 

(variação poço) e diluição em ágar. Para as bactérias: Escherichia coli e 
Staphylococus aureus uma microdiluição foi realizada. Os extratos não 

apresentaram potencial antimicrobiano para os fungos e bactérias, nas condições de 
avaliação utilizadas. Ao avaliar o potencial larvicida dos extratos peptídicos de 
cotilédone de cumaru e cotilédone de mulungu em dieta artificial para a praga do 

feijão Caupi, Callosobruchus maculatus, observamos que o extrato de cotilédone de 
cumaru a partir de 1,6% já foi capaz de reduzir a massa das larvas, comprometendo 

seu crescimento e sobrevivência. Para os extratos de cotilédone de mulungu não 
foram observadas larvas desde a concentração de 0,1%. Os extratos também foram 
avaliados quanto ao seu potencial larvicida para o inseto vetor Aedes aegypti, onde 

extratos de cotilédones de cumaru causou mortalidade de 100% para L1 nas 
concentrações de 5 mg/mL e 10 mg/mL em 24 horas de incubação. O extrato de 

cotilédones de mulungu apresentou uma mortalidade média de 33,33% em 48 horas. 
O extrato de tegumento de cumaru a 2 mg/mL promoveu a mortalidade de 71,66% 
das larvas e tegumento de mulungu 18,33%. As proteínas e peptídeos obtidos não 

apresentaram atividade antimicrobiana, porém os extratos de ambas as sementes 
são ricas fontes de moléculas, peptídeos e proteínas bioativas com potencial 

larvicida, que devem ser melhor investigados para identificação da molécula e 
associação ao mecanismo de ação contra as duas espécies de insetos. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Palavras-chaves: Cumaru, mulungu, caatinga, antimicrobianos, Callosobruchus 
maculatus, Aedes aegypti, larvicida. 
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Abstract 

 
 

The search for alternatives to the use of conventional chemical agents in pest control 
and vector insects has increased. Plant proteins and peptides are one of those 
alternatives that cause less negative environmental interference. Thus, this work 

proposes the prospection of proteins and peptides of Erythrina velutina and 
Amburana cearensis seeds, two native species of the caatinga biome, which is still 

little explored as to the biological potential of its species. The seeds of each species 
were separated into tegument and cotyledons in order to produce four different 
extracts. To obtain the peptide fraction, two precipitations were performed, one at 

90% with ammonium sulfate and the other at 80 ° C / 15 '. Then in an SDS-containing 
gel the electrophoretic profile was observed, which showed the presence of 

polypeptides from 97 kDa as well as peptides below 18 kDa. The inhibitory activity of 
protease extracts was evaluated by trypsin assays, 99.08% for coumarin cotyledon; 
89.91% for multilgu cotyledon and 68.35% and 63.30% for Cumaru and Mulungu 

integument respectively. The antimicrobial potential of each extract for 
phytopathogenic fungi: Alternaria alternata, Macrophomina phaseolina, 

Monosporascus cannoballus and Rhizotonia solani was evaluated by two methods: 
disk diffusion (well variation) and dilution in agar. For the bacteria: Escherichia coli 
and Staphylococus aureus a microdilution was performed. The extracts had no 

antimicrobial potential for fungi and bacteria, under the evaluation conditions used. In 
evaluating the larvicidal potential of coumarin cotyledon and cotyledon extracts of 

mulungu in an artificial diet for the Caupi bean pest, Callosobruchus maculatus, we 
observed that the cotyledon extract of cumaru from 1.6% was already able to reduce 
the mass of the larvae, compromising its growth and survival. For the cotyledon 

extracts of mulungu larvae were not observed from the concentration of 0.1%. The 
extracts were also evaluated for their larvicidal potential for the insect vector Aedes 

aegypti, where extracts of coumarid cotyledons caused 100% mortality for L1 in 
concentrations of 5 mg / mL and 10 mg / mL in 24 hours of incubation. The extract of 
mulungu cotyledons had an average mortality of 33.33% in 48 hours. The 2 mg / mL 

cumaru integument extract promoted the mortality of 71.66% of the larvae and the 
integument of mulungu 18.33%. The proteins and peptides obtained did not present 

antimicrobial activity, but the extracts of both seeds are rich sources of molecules, 
peptides and bioactive proteins with larvicidal potential, that should be better 
investigated for identification of the molecule and association with the mechanism of 

action against the two species of insects. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Keywords: Cumaru, mulungu, caatinga, antimicrobials, Callosobruchus maculatus, 

Aedes aegypti, larvicides. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

1.1. Mecanismos de Defesa em Plantas 

 

As plantas estão constantemente expostas a fatores químicos e físicos 

do ambiente como mudanças de temperatura, pluviosidade, radiação, 

luminosidade, salinidade entre outros. Além disso, estão sujeitas a fatores 

bióticos como o ataque de organismos fitopatogênicos e predação por 

herbívoros. Como as plantas são organismos sésseis, que não podem se 

locomover em resposta a estresses bióticos e abióticos, desenvolveram ao 

longo do processo evolutivo diversas respostas adaptativas as condições 

adversas do ambiente. Nas defesas a estresses bióticos as respostas 

promovem o retardo no desenvolvimento de insetos ou impedem a penetração 

de agentes fitopatogênicos, tais como, fungos, bactérias, vírus, e nematoides. 

Estas respostas constitutivas ou induzidas podem ser físicas (estruturais e 

morfológicas), como espinhos, tricomas cutícula espessa e endurecida, ceras, 

ou químicas, como aminoácidos não proteicos, alcaloides, terpenoides, taninos, 

glicosídios cianogênicos, além de uma gama de peptídeos e proteínas tóxicas 

(inibidores de proteases, inibidores de amilases, quitinases, lectinas, proteínas 

patógenos relacionadas, inibidores de ribossomas, dentre outras) (WANG et 

al., 2001). 

Dentre as respostas de plantas, induzidas pós estresses bióticos, 

podem-se destacar a capacidade de responder de forma rápida a essas 

interferências agressoras com cascatas de reações bioquímicas, que são 

capazes de produzir compostos que servem de barreira química (BENKO-

ISEPPON e CROVELLA, 2010).  

Um dos grupos mais importantes de moléculas de defesa em plantas 

são os peptídeos e proteínas antimicrobianas, que têm a capacidade de atuar 

como agentes antimicrobianos promovendo defesa a planta contra 

fitopatógenos (HARRIS et al, 2014). Os peptídeos antimicrobianos (AMPs) 

exibem uma ampla gama de funções desde as propriedades antimicrobianas 

aos efeitos imunomoduladores (CHOI et al., 2012). Podendo matar os agentes 

patogênicos por interação com os fosfolipídios de membrana, mas também são 
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capazes de penetrar na célula microbiana para alcançarem alvos intracelulares 

(HEGEDUS e MARX, 2013). 

Segundo Montesinos 2007, peptídeos antimicrobianos de plantas 

isolados a partir de raízes, sementes, flores, caules e folhas de uma grande 

variedade de espécies demonstraram atividades tóxicas para fitopatógenos, 

que também atuam contra organismos patogênicos humanos, vírus, bactérias, 

fungos, protozoários, parasitas e também contra células neoplásicas. Dessa 

forma são biomoléculas muito importantes no estudo do desenvolvimento de 

drogas e terapias combinatórias de interesse biotecnológico e médico 

(HEGEDEUS e MARX, 2013). 

Segundo Ali e colaboradores, 2012 além da atividade antimicrobiana, 

muitos dos compostos biativos presentes em plantas, com maior destaque para 

os óleos essenciais, proteínas e peptídeos, apresentam atividade contra 

insetos, tanto no estádio larval quanto na fase adulta. Sendo assim, insetos de 

importância para a saúde pública, se tornam alvos na pesquisa por soluções 

alternativas no controle de vetores, esse é o caso do Aedes aegyptil vetor de 

arboviroses como a febre zica, chikungunya e a dengue (Bianco et al. 2013).  

Os insetos de importância para o agronegócio também são alvo das 

pesquisas por substâncias alternativas no controle de pragas agrícolas, como é 

o caso do bruquideo Callosobruchus maculatus que pode ter o 

desenvolvimento afetado especialmente pela interação de enzimas digestivas 

com inibidores enzimáticos presente em sementes de plantas (OLUWAFEMI, 

2012).  

A ação não seletiva de inseticidas químicos convencionais não só 

elimina pragas, mas também favorece o desenvolvimento de resistência a uma 

grande variedade de pragas, o que torna imprescindível a descoberta de um 

novo e potente pesticida ecológico (ROCHA et al, 2015). 

Diante da crescente demanda por novos produtos químicos mais 

potentes no controle de patógenos e pragas agrícolas ou ainda medicamentos 

mais eficazes no tratamento de infecções microbianas surgem os extratos de 

plantas como alternativa no manejo integrado de pragas, fitopatógenos e no 

tratamento contra microrganismos patogênicos. São as moléculas derivadas de 

plantas que ganharam grande destaque no objetivo de se obter produtos que 
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apresentem baixa toxicidade ambiental, para a saúde e menor a possibilidade 

de seleção de microrganismos resistentes (LIMA JÚNIOR, 2011). 

Na busca por compostos bioativos em plantas, muitos trabalhos têm 

investigado o potencial das espécies vegetais do bioma Caatinga, pois estão 

inseridas em um ambiante hostil e que favorece a síntese de moléculas de 

defesa como alcaloides, fenóis, terpenóides, aminoácidos não porteicos, 

proteínas e peptídeos com propriedades tóxicas para microrganismos 

fitopatogênicos e pragas (TRENTIN et al.,2011).  
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1.2. Inibidores de Serinoproteases  

 

Inibidores enzimáticos podem interferir de forma direta ou indireta no 

metabolismo de microrganismos e insetos interrompendo o desenvolvimento ou 

digestão, pois os inibidores são proteínas ou peptídeos que possuem a 

capacidade de formar complexo com enzimas proteolíticas e anular a atividade 

enzimática de forma reversível ou irreversível (CHYE et al. 2006). Os inibidores 

estão separados de acordo com a classe de enzima que inibem e podem ser 

chamados de inibidores de proteases serínicas, cisteínicas, de proteases 

aspárticas e de metatoproteases como é o caso do inibidor de tripsina 

(VALUEVA e MOSOLOVI, 2004). 

Grande parte dos seres vivos é capaz de produzir o inibidor da enzima 

digestiva tripsina, dentre os quais as plantas destacam-se, especialmente, em 

tecidos de reserva ou reprodução como as sementes. Esses inibidores 

apresentam diversas funções importantes como regulação de proteases 

endógenas, proteínas de reserva ou mesmo como moléculas de defesa vegetal 

contra microrganismos, herbívoros e insetos fitófagos, garantindo assim o 

desenvolvimento, sobrevivência e reprodução da planta (MACEDO et al., 

2009).  

Sendo o intestino dos insetos um órgão importante na interação do 

inseto com a planta, proteínas de defesa de plantas que afetam a função de 

proteínas intestinais, como as enzimas, podem ser usadas como uma 

alternativa de controle, sendo usados como bioinseticidas ou na transformação 

de plantas. (Saadati et al., 2012). 

Alguns estudos mostram a eficiência de inibidores enzimáticos frente a 

ezimas do intestino de insetos como na pesquisa realizada por Dias e 

colaboradores, 2017 ao avaliarem o potencial de ClTI, um inibidor de tripsina 

de semente de Cassia leiandra Benth. uma planta nativa da Amazônia que 

apresentou atividade em proteases do intestino médio de larvas do mosquito A. 

aegypti ocasionando interferência no desenvolvimento do inseto. Também 

foram identificados dois inibidores de tripsina, CFTI-1 e CFTI-2, em sementes 

de Cassia fístula, avaliados quanto ao efeito gerado no desenvolvimento de 

Helicoverpa armigera, praga agrícola presente na cultura do milho, algodão e 

soja, e exibiram 92% e 78% de atividade inibitória contra as proteases de 
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tripsina do intestino médio desse inseto, respectivamente (PANDEY et al, 

2016). 

Diante da eficiência dos inibidores frente as enzimas presentes no 

intestino dos insetos, que traz uma nova perpectiva para o controle de pragas e 

insetos vetores de doenças, o número de pesquisas cada dia aumentam na 

busca por proteínas promissoras com atividade inibitória, especialmente 

encontradas em plantas produtoras de sementes (SAADATI et al., 2012). 

Tornando os inibidores de proteases proteínas de grande interesse na 

pesquisa biotecnológica até mesmo em áreas distintas como a microbiologia e 

entomologia, representando moléculas com promissoras aplicações 

farmacêuticas (PAULA et al., 2012). 
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1.3. DUAS POTENCIAIS FONTES DE MOLÉCULAS BIOATIVAS 

VEGETAIS 

 

1.3.1. Erythrina velutina (Mulungu)  

 

Erythrina velutina Willd. é uma espécie arbórea ornamental nativa da 

Caatinga, do Nordeste brasileiro e do Vale do São Francisco. Essa espécie 

pertence à família Fabaceae e é popularmente conhecida como mulungu sendo 

empregada no paisagismo, na regeneração de áreas degradadas e na 

medicina popular, e podem atingir de 5 a 10 metros de altura (LORENZI e 

MATOS, 2008; RIBEIRO et al, 2014). O Fruto é uma vagem, do tipo legume um 

tanto curvo, de ápices e bases agudas, internamente não-septado, com 1 a 3 

sementes bicolores, denominadas miméticas, vermelho-escura e vermelho-

alaranjada (Figura 1) (LORENZI e MATOS, 2008; CARVALHO, 2008). 

 

 

 

Figura 1 – Erythrina velutina Willd, Mulungu. A- Árvore (Planta Inteira), B - Flor 

da Planta Mulungu e alguns botões, C - Vargens abertas e das sementes 

vermelhas. Autor: APNE/CNIP. Adaptado de 

http://www.cnip.org.br/banco_img/Mulungu/erythrinavelutinawilld8.html. Acesso 

em 15 de agosto de 2017. 

 

Na medicina popular a E. velutina é utilizada na forma de infusão das 

cascas e é empregada como calmante e sedativo para tosses e bronquites, 

bem como para tratamento de verminoses e hemorróidas e ainda pode ser feita 

http://www.cnip.org.br/banco_img/Mulungu/erythrinavelutinawilld8.html


22 

 

a decocção para acelerar a maturação de abscessos gengivais (LORENZI e 

MATOS, 2002). Dentre as propriedades farmacológicas de E. velutina, 

Vasconcelos e colaboradores (2004) verificaram que o extrato hidroalcólico das 

cascas do caule possui efeito do tipo ansiolítico similar ao diazepam.  

O extrato aquoso das folhas de E. velutina aumentou o tempo de sono 

induzido pelo pentobarbital, indicando um efeito sedativo e hipnótico (DANTAS 

et al., 2004). O mesmo extrato também apresenta efeito analgésico cuja 

potência foi equiparável à da morfina em um dos modelos de indução de dor 

(MARCHIORO et al., 2005). Oliveira e colaboradores (2012) também 

identificaram princípios anti-inflamatórios em extratos provenientes de diversas 

partes de E. velutina como também atividade antinocicepitiva periférica.  

Segundo Machado et al. (2013) o EVTI purificado da fração proteica 2 

(obtidas por precipitação com sulfato de amônio de 30 a 60%) de extrato 

aguoso de sementes de mulungu, apresenta atividade inibidora de tripsina 

tendo sido identificado como um inibidor do tipo Kunitz por alinhamento de 

sequências obtidas por espectrometria de massa. Segundo os mesmos autores 

a fração F2 não apresentou atividade antibacteriana contra E. coli e S. aureus. 

O extrato bruto de sementes de E. velutina apresenta atividade larvicida na 

fase L1 do desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, o mesmo extrato 

também é capaz de matar 76% das pupas e 100% desse inseto na fase adulta 

(BARBOSA et al., 2014).  

 

1.3.2. Amburana cearensis  

 

Conhecida popularmente como cumaru, cumaru de cheiro, imburana, 

imburana de cheiro ou amburana, a Amburana cearensis Allemão, A.C. Smith é 

uma planta da região Nordeste do Brasil pertencente à família Fabeacea. A 

planta pode atingir até 15 m de altura e 50 cm de diâmetro, suas flores são 

brancas, as vagens são achatadas e escura, além da casca aromática com 

odor peculiar de cumarina. Suas sementes (Figura 2) são aladas e exalam 

também um forte cheiro de cumarina, cujo aroma é semelhante ao de baunilha. 

Cumaru apresenta múltiplas aplicações, como por exemplo, boa madeira para 

construção civil, produz a cumarina, um princípio ativo muito utilizado na 

indústria de alimento, cigarro, perfume e ainda possui propriedades medicinais 



23 

 

amplamente utilizadas como anti-inflamatório e broncodilatador de eficácia 

cientificamente comprovada (CORREIA, 1984; CANUTO, 2008). 

 

 

 

Figura 2 – Amburana cearensis Smith. A - Árvore (Planta Inteira), B - ramo com 

frutos (Autor: Gerda Maia), C- Sementes de cumaru. Fontes: A e B: 

http://www.cnip.org.br/banco_img/Amburana/amburanacearensisallemacsm6.ht

mle C: https://appverde.files.wordpress.com/2015/09/semente9.jpg. (Acesso 

em 15 de agosto de 2017). 

 

Diversas atividades biológicas podem ser observadas a partir de 

compostos obtidos da A. cearensis e algumas já foram avaliadas quanto ao seu 

potencial no tratamento de doenças do trato respiratório revelando eficácia 

especialmente no tratamento da asma (AGRA et al., 2008). Extratos etanólicos 

da casca do tronco de A. cearencis apresentam atividade antinoceptiva e anti-

inflamatória em uma relação dose dependente (OLIVEIRA et al.,2012). 

Pereira et al., (2016) avaliaram o potencial antioxidante e neuroprotetor 

de extratos de sementes de A. cearensis em linhagens de células PC12, em 

que se utilizou modelo de citotoxicidade induzido por glutamato onde foi 

possível observar que em todas as concentrações do extrato (0,1 a 1000 

mg/mL) houve efeito neuroprotetor contra o glutamato, com uma redução de 

até 30% da morte celular neuronal. 

 

http://www.cnip.org.br/banco_img/Amburana/amburanacearensisallemacsm6.htmle
http://www.cnip.org.br/banco_img/Amburana/amburanacearensisallemacsm6.htmle
https://appverde.files.wordpress.com/2015/09/semente9.jpg.%20(Acesso
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1.4. POTENCIAIS ORGANISMOS ALVOS PARA MOLÉCULAS 

BIOATIVAS DE PLANTAS 

 

1.4.1. FUNGOS FITOPATOGÊNICOS 

 

Os fungos são considerados os principais agentes causadores de 

doenças na pós-colheita em frutas, como consequência do grande número de 

espécies envolvidas com perdas econômicas severas (PELEGRINI, 2006). 

Dentre os principais agentes fitopatogênicos destaca-se o gênero Alternaria 

que apresenta um grande número de espécies, com mais de 40 delas relatadas 

como patógenos de plantas (ROTEM, 1994). A. alternata causa a doença 

chamada de podridão que ocorre pela infecção dos frutos principalmente 

através das lenticelas e produz podridões na superfície e pedúnculo dos frutos 

(PRUSKY et al., 2002). 

A cultura do meloeiro, de grande expressão econômica para o Nordeste 

brasileiro, é o principal item de exportação da economia norte-rio-grandense. 

Porém há um grave problema na comercialização de alguns cultivares devido à 

curta vida de prateleira e ao surgimento de doenças em temperatura ambiente, 

que impede a colocação desses frutos nos mercados mais distantes com 

qualidade satisfatória (SENHOR et al., 2009). A fruta é exportada por via 

marítima a partir de portos do nordeste e entre 11 a 12 dias chegam ao destino 

final. Durante esse trajeto a carga de melão pode ser atacada por fungos 

fitopatogênicos que causam grandes perdas (ABANORTE, 2010). 

No Brasil, também são relatadas doenças no sistema radicular 

provocadas por fungos em praticamente todas as regiões de cultivo e 

apresentam sérios problemas para os produtores. Dentre os principais agentes 

estão Macrophomina phaseolina Tassi (Goid.), Monosporascus cannonballus 

Pollack e Uecker e Rhizoctonia solani Kühn (BEDENDO, 2011). Os fungos M. 

phaseolina e R. solani são microrganismos que apresentam alta resistência 

conferida por estruturas como clamidósporos ou escleródios, sendo assim 

essas espécies podem sobreviver no ambiente ainda que as condições sejam 

desfavoráveis (REIS et al., 2011).  

  Sabe-se que a principal forma de controle desses microrganismos 

fitopatogênicos é a utilização de fungicidas. Entretanto, existe muita 
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preocupação quanto à poluição ambiental e os riscos produzidos a saúde pelo 

uso de agrotóxicos que contribuem também para o aumento da resistência do 

microrganismo. O Imazalil é um fungicida recomendado nos pós-colheita em 

melão apenas quando estritamente necessário, atentando para os níveis 

residuais. Outro fungicida de grande eficiência é o thiabendazole. Sendo assim, 

há um aumento no desenvolvimento de pesquisas que buscam agentes 

alternativos para o controle de doenças pós-colheita (CIA et al., 2007). 

 Os AMPs são alvo de muitos estudos que buscam peptídeos 

como modelos de novos agentes antimicrobianos (CUPERUS et al., 2013). 

Como as plantas são continuamente expostas a microrganismos como fungos 

fitopatogênicos é proposta a investigação da ação inibitória de peptídeos 

antifúngicos vegetais incluindo defensinas, proteínas transportadoras de 

lipídios, quitinases, lectinas, tioninas, alcalóides ciclopeptidos e outros tipos 

menos comuns (CARVALHO e GOMES, 2009).  

 A maioria das defensinas vegetais apresenta atividade contra 

numerosos filamentos ascomycetes (CARVALHO e GOMES, 2009), incluindo 

fungos fitopatogênicos, como Fusarium graminearum (SAGARAM et al., 2011), 

Botrytis cinerea e Alternaria brassicicola (STOTZ et al., 2009. 

Segundo Mandal e colaboradores 2013, um novo peptídeo obtido da 

radícula de sementes de Pisum sativum, denominadas Ps-AFP1 é capaz de 

inibir a germinação de esporos de Fusarium oxysporum, Candida albicans, 

Aspergillus niger e Pythium sp., e está provavelmente envolvidos na defesa 

radicular nos primeiros estádios do desenvolvimento das plantas.  

 

1.4.2. BACTÉRIAS 

 

E. coli é uma bactéria Gram negativa da família Enterobacteriaceae, não 

esporulada, anaeróbica facultativa, fermentativa, em sua maioria móveis 

(flagelo peretríqueos) essa espécie bacteriana é naturalmente pertencente a 

microbiota do intestino de mamíferos e aves. A temperatura ideal de 

crescimento variando de 18 a 44 °C (FERREIRA e KNÖBL, 2009).  

Essa espécie de bactéria é agente etiológico que mais causa infecções 

entéricas através da água e alimentos contaminados, principalmente em locais 

onde não há sistema de saneamento, ou em grupos de pessoas mais 
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vulneráveis como os idosos e crianças (VIEIRA et al., 2004). Dependendo da 

presença de genes de virulência, as estirpes de E. coli podem mostrar 

resistência a antibióticos e causar desde quadro leves de diarreia até doenças 

septicêmicas graves. (VIEIRA, 2009). 

Staphylococcus aureus é uma bactéria Gram-positiva, presente em 

diversas partes do corpo humano como fossas nasais, garganta, intestinos e 

pele podendo causar infecções quando há rompimento de barreira cutânea. 

Contudo, em situações de imunossupressão a presença de S. aureus pode 

favorecer a ocorrência de infecção (GELATTI et. al, 2009). Esse também é um 

microrganismo alvo de muitos estudos de moléculas bioativas.  

O primeiro relato de resistência data de 1940 para o S. aureus quando 

este se tornou resistente à penicilina. Atualmente S. aureus resistente a 

meticilina (MRSA) e E. coli produtora de β-lactamases (ESBL) são comumente 

encontrados em muitos hospitais do mundo (CHENG et al., 2015). 

As bactérias também são alvo da ação antimicrobiana de peptídeos 

como mostra o estudo em que extratos proteicos de sementes de Livistona 

chinensis, conhecida como palmeira de leque, e Nephelium lappaceum, o 

rambutão, que foram capazes de inibir o crescimento de Streptococcus 

piogenes, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e 

E. coli (BHAT e AL-DAIHAN, 2013). Segundo Akeel et al., 2013, extratos 

proteicos de sementes Foeniculum vulgare, Cucumis sativus, Ammi majus, 

Allium ascolinicum, Cichorium intybus,e Rumex vesicarius, espécies de 

distintas famílias, contra S. aureus, E. coli, P. aeruginosa e Proteus vulgaris 

apresentaram atividade antibacteriana. 

 Os peptídeos antimicrobianos (AMPS) produzidos por organismos 

vegetais, especialmente em órgãos de reserva são biomoléculas ativas contra 

bactérias. Os peptídeos antimicrobianos de plantas interagem de forma 

semelhante aos óleos essenciais podendo, portanto, promover 

desestabilização na membrana citoplasmática das bactérias. Outra forma de 

ação é a penetração do AMP na célula bacteriana promovendo instabilidade e 

erro no endereçamento de proteínas (FJELL et al., 2012). 

Estudos como o realizado por Macedo e colaboradores em 2015, 

mostram a promissora utilização de proteínas de plantas como antibacterianos 

eficientes, nessa pesquisa um inibidor de tripsina foi extraído de sementes de 
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Inga laurina, planta nativa do Brasil e conhecida como ingá-feijão, o ILTI foi 

capaz de inibir o crescimento das bactérias patogênicas E. coli, Klebsiella 

pneumoniae e S. aureus. 

 

1.4.3. INSETOS  

 O bruquídeo Callosobruchus maculatus, conhecido vulgarmente como 

gorgulho ou caruncho, pertence à ordem Coleoptera; família Chrysomelidae e 

subfamília Bruchinae. Este inseto é uma broca que se alimentam e cresce no 

interior das sementes de leguminosas, sendo considerado um inseto praga de 

grande importância para a agricultura de subsistência em países tropicais. A 

Nigéria é o centro de origem da espécie de feijão Vigna unguiculata, conhecida 

no Brasil como feijão de corda, feijão fradinho ou feijão macassar, que é planta 

hospedeira do C. maculatus, sendo, portanto, seu provável centro de origem. 

No entanto, atualmente as duas espécies podem ser encontradas nas regiões 

tropicais e subtropicais de todo o mundo (BROWN e DOWNHOWER,1988). 

 As fêmeas de C. maculatus após serem fertilizadas ovipositam ovos 

claros firmemente aderidos à superfícies externas do feijão. Após um período 

de incubação as larvas saem do ovo penetrando na semente e passam por 

quatro estádios larvais antes de tornarem-se pupas. Como resultado de seu 

crescimento as larvas deixam galerias no interior dos cotilédones que 

comprometem a viabilidade de qualidade das sementes. Os adultos emergidos 

estão completamente maduros entre 24 e 36 horas após sua emergência e 

podem copular para dar início a uma nova geração (EDVARDSSON e 

TREGENZARENZA, 2005; OLUWAFEMI, 2012).  

Diversos métodos de controle têm sido empregados para minimizar os 

danos causados por esta praga, como uso de inseticidas químicos 

convencionais, areia de diatomáceas, variedades resistentes para aumentar as 

chances do bom armazenamento de grãos livres dessa praga, porém os 

inseticidas químicos convencionais são os mais utilizados e geram um grande 

impacto negativo para o meio ambiente, para o homem e os demais 

organismos vivos não alvo do inseticida (OLUWAFEMI, 2012).  

Os pesticidas produzidos a partir compostos retirados da natureza, 

também chamados de biopesticidas, representam uma das melhores 
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alternativas para substituição ou redução do uso de pesticidas químico 

convencionais para o manejo de pragas (COPPING e MENN 2000). Sendo 

assim é grande a demanda por novos inseticidas botânicos derivados de 

extratos ricos em moléculas bioativas que sejam obtidos por métodos baratos, 

seguros e de grande eficiência para o controle de insetos pragas. 

El-lafti (2015) identificou um inibidor de tripsina e quimiotripsina em 

sementes de Hordeum vulgare, cevada, avaliado contra C. maculatus sendo 

capaz de causar redução no peso das larvar e redução de fecundidade do 

mesmo inseto. 

Outro inseto pontencial alvo de moléculas ativas de plantas é o Aedes 

aegypti (Diptera: Culicidae), uma espécie de mosquito diurno bem adaptado ao 

ambiente urbano que possui uma coloração preta com manchas claras e listras 

brancas características desta espécie (TAVEIRA et al., 2001). O A. aegypti 

desenvolveu durante sua evolução um comportamento estritamente 

sinantrópico e antropofílico, sendo reconhecido entre os culicídeos como uma 

das espécies mais associada ao homem (NATAL, 2002). 

 Esses mosquitos se desenvolvem principalmente em criadouros 

artificiais contendo água parada e limpa, como por exemplo, recipientes, que 

servem como reservatório de água de chuva, para uso doméstico. Essa 

situação é ocasionada principalmente pela má administração da infraestrutura 

das cidades, que sofrem com problemas como abastecimento de água irregular 

e coleta de lixo insuficiente (COELHO, 2008). 

Sendo assim, em períodos chuvosos, há um aumento considerável na 

população de A. aegypti, que é vetor para algumas importantes arboviroses no 

Brasil dentre elas a dengue, febre zika, febre do chikungunya (BANDEIRA et 

al., 2015). Para controle desse inseto vetor são utilizados alguns inseticidas 

químicos convencionais, como os dos grupos dos organofosforados, 

carbamatos, organoclorados e piretróides sintéticos (OMENA et al., 2007),  

De uma maneira geral pesticidas, inseticidas e antimicrobianos químicos 

convencionais são ferramentas no controle de insetos e microrganismos de 

importância econômica e médica. Porém, o uso desses agentes químicos 

convencionais como medida de controle pode gerar danos como a 

contaminação do ar, do solo, da água; e contribuir ainda para seleção de 

resistentes; toxicidade para espécies não alvos, como por exemplo, 
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polinizadores; doenças e até mesmo surgimento de câncer em pessoas que 

trabalham diretamente com a aplicação desses agentes, dentre outros (Bell e 

Wilson, 1995; Islam et al., 2010; Govindarajan, 2011). Esses efeitos negativos 

geram a necessidade da aplicação de políticas públicas efetivas que foram 

iniciadas por estados e países da União Europeia, visando a redução do uso de 

inseticidas químicos (OPPENHEIMER e DONNELLY, 1997).  

Porém, uma nova conscientização tem criado um perfil de consumidor 

que exige produtos livres de químicos sintéticos na produção e conservação 

dos alimentos e que também pedem por modelos alternativos ao uso de 

antimicrobianos convencionais, pois nos últimos anos notou-se um aumento 

considerável de infecções sistêmicas ocorridas na ambiente hospitalar causada 

por microrganismos altamente resistentes a antimicrobianos convencionais 

(SOKOVIĆ et al., 2013). 

Ao todo, isso tem estimulado a comunidade científica, a agroindústria e a 

indústria farmacêutica na busca por compostos naturais que satisfaçam os 

requisitos do consumidor (Harvey, 2008). Portanto, considerando a grande 

diversidade da flora brasileira e da ainda pouco explorada flora do bioma 

Caatinga, concluímos que a busca por novas moléculas bioativas derivadas de 

plantas continua se mostrado como uma fonte promissora de recursos para o 

combate a microrganismos e insetos de importância médica e agrícola. 

Algumas pesquisas já identificaram potenciais inseticidas para a espécie 

C. maculatus. Segundo Macedo e colaboradores (2013) o inibidor EVTI, 

purificado da fração 2 de proteínas de semente de Amburana cearesis, árvore 

nativa do bioma caatinga, apresenta atividade para tripsina, enzima presente 

no intestino desse inseto. O inibidor de trypsina LTI obtido de sementes de 

Leucaena leucocephala, conhecida como árvore-do-conflito e utilizada na 

alimentação de animais, foi capaz de reduzir em 70% a atividade proteolítica no 

intestino do mosquito A. aegypti em 24 horas de tratamento in vitro (ALMEDA 

FILHO, 2016). Barbosa e colaboradores (2014) identificaram grande potencial 

para o controle de A. aegypti em 20 extratos de espécies da caatinga, com 

atividades larvicida, ovicida, pupicida, repelente, atrativa e capaz de matar o 

inseto adulto. 
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Baseado nestes e em outros achados é fundamental investir esforços 

para investigar o grande potencial da plantas da Caatinga como fonte de 

bioativos com aplicações na saúde humana, animal e ambiental. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral:  

Realizar a bioprospecção de peptídeos e proteínas de baixo peso 

molecular, obtidos a partir de tegumentos e cotilédones das sementes de 

mulungu (E. velutina) e cumaru (A. cearensis) com potencial antifúngico, 

bactericida e larvicida. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

2.1.1. Extrair proteínas e peptídeos de tegumento e cotilédone de 

cumaru e mulungu; 

2.1.2. Caracterizar o padrão proteico obtido em cada parte das 

sementes; 

2.1.3. Avaliar o potencial antifúngico dos peptídeos e proteínas de baixo 

peso molecular em A. alternata, M. phaseolina, M. cannoballus, 

R. solani; 

2.1.4. investigar o potencial antibacteriano sobre E. coli e S. aureus; 

2.1.5. Avaliar o potencial larvicida dos peptídeos obtidos em cada 

extrato sobre o inseto praga Callosobruchus maculatus e o inseto 

vetor Aedes aegypti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1. MATERIAL BIOLÓGICO  

 

3.1.1. Sementes 

 

 As sementes de Erythrina velutina (mulungu) e Amburana cearensis 

(cumaru) foram coletadas, identificadas e doadas pelo laboratório de sementes 

da FLONA, (Floresta Nacional de Nísia Floresta - RN). Todas as sementes 

utilizadas no projeto foram doados por estarem fora do padrão para 

germinação e não contribuíram para danos a manutenção do potencial da 

biodiversidade do estado. As sementes foram mantidas no Laboratório de 

Química e Função de Proteínas Bioativas (LQFPB) no Centro de Biociências 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), sob condições de 

temperatura e umidade controladas (25 °C ± 1, 70%). 

 

3.1.2. Fungos 

 

Os fungos fitopatogênicos foram obtidos nos Laboratórios de 

Fitopatologia e Microbiologia da Universidade Federal Rural do Semi-Árido 

(UFERSA), Mossoró – RN, local onde ocorreram os testes, em colaboração 

com o professor Dr. Rui Barbosa e a professora Dra. Márcia Michelle de 

Queiroz. As espécies de fungos fitopatogênicos utilizados nos ensaios foram: 

Macrophomina phaseolina, Rhizotonia solani, Monosporascus cannoballus e 

Alternaria alternata. As espécies foram isoladas a partir de raízes de meloeiro 

que apresentaram sintomas de infecção. 

 

3.1.3. Bactérias 

 

 As cepas bacterianas das espécies Escherichia coli (ATCC 25922) e 

Staphylococcus aureus (ATCC 25932) utilizadas nos ensaios foram obtidas das 

colônias mantidas no Laboratório de Microbiologia do Instituto de Medicina 

Tropical (IMT) na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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3.1.4. Insetos 

 

3.1.4.1. Callosobruchus maculatus 

 

Os adultos do inseto C. maculatus foram obtidos a partir da colônia 

mantida no Laboratório de Moscas-das-Frutas do Departamento de Biologia 

Celular e Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A colônia 

de C. maculatus é mantida em sementes de feijão-de-corda, Vigna unguiculata, 

sob condições de temperatura e umidade controladas, 28 °C ± 2 a 70%, em 

estufa incubadora. 

 

3.1.4.2. Aedes aegypti 

 

 Os insetos utilizados no teste foram obtidos da colônia mantida no 

Laboratório de Entomologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(LABENT-UFRN) a temperatura de 28 °C e fotoperíodo natural. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Extração de Proteínas e Peptídeos  

 

 Por um processo manual com a ajuda de um estilete as sementes foram 

descascadas e os tegumentos e cotilédones separados. Utilizando moinho de 

facas refrigerado foram produzidas farinhas finas das duas partes de cada 

semente. A extração de peptídeos e proteínas foi realizada segundo método de 

Taveira e colaboradores (2014) com algumas modificações. Cerca de 50 g de 

farinha foram utilizadas para extração das proteínas totais em tampão fosfato 

de sódio 125 mM, pH 5,4. Primeiramente foi realizada a mistura da farinha 

obtida com o tampão fosfato na proporção 1:10 m/v. A extração ocorreu por 

quatro horas a 4° C sob agitação com barra e agitador magnético. 

Posteriormente foi realizada uma centrifugação a 10.000 g por 30 minutos a 

4°C. O sobrenadante foi recolhido, filtrado e seu volume determinado. As 

proteínas solúveis do sobrenadante foram concentradas por precipitação com 

sulfato de amônio na faixa de 0 a 90% 16 horas a 4° C. Em seguida, a solução 
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foi centrifugada a 10.000 g por 30 minutos a 4 °C e o precipitado obtido foi 

solubilizado em água destilada e aquecida por 15 minutos em banho-maria a 

80 °C para precipitação de proteínas de alta massa molecular. Após esta etapa 

novamente a solução foi centrifugada a 10.000 g por 30 minutos a 4 °C e o 

sobrenadante obtido foi dialisado e liofilizado (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Fluxograma para obtenção dos extratos e frações peptídicas das sementes. 

 

3.2.2. Dosagem de Proteínas  

 

 As frações proteicas obtidas foram quantificadas para padronização das 

doses das amostras avaliadas nos teste biológicos subsequentes. Após 

obtenção de proteínas de baixo peso molecular e peptídeos foi realizada, para 

cada uma das frações, a quantificação de proteínas através de método 

colorimétrico do ácido bicinconínico (BCA), que se basea na conversão de Cu2+ 

para Cu1+ em condições alcalinas, utilizando albumina sérica como proteína da 

curva padrão (SMITH, 1984). Foi utilizado 10 µL de amostra para 200 µL do 

mix de reagente BCA (50:1). Em seguida incubaram-se as amostras junto aos 

reagentes a 37 °C por 30 minutos. A leitura da reação foi realizada em leitor de 

microplaca a 562 nm. 
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3.2.3. Eletroforese em gel de Poliacrilamida 

 

Foi realizada uma eletroforese em gel de poliacrilamida a 15% contendo 

SDS (LAEMMLI,1970) para conhecer o padrão de bandas proteicas obtidas na 

extração. Cerca de 30 µg de proteína foram concentrados por precipitação com 

acetona 3V e dissolvido em tampão de amostra Tris-HCl 60 mM pH 6,8 

contendo SDS 2%, glicerol 10% e azul de bromofenol (0,1%). A corrida foi 

realizada a 150 V, 15 mA, durante 3 horas. Como marcadores de massa 

molecular foram utilizados LMW Calibration kit para SDS-PAGE, GE Healthcare 

(14 a 97 kDa). Os géis foram corados com Coomassie Brilliante Blue Coloidal. 

 

3.2.4. Ensaio de Inibição de Tripsina  

 

 A determinação da atividade antitríptica dos extratos foi obtida segundo 

Xavier-Filho et al. (1989) em que 20 µL de tripsina bovina (0,3 mg.mL-1 em 

tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5) pré-incubada por 15 minutos a 37 °C, com 

120 µL de HCl 25 mM, 360 µL de tampão Tris-HCl 50 mM, pH 7,5 e 50 µL de 

cada amostra cotilédone de cumaru (CtC) e tegumento de cumaru (TgC); 

cotilédone de mulungu (CtM) e tegumento de mulungu (TgM), após este 

período para iniciar a reação enzimática foi adicionado 200 µL do substrato 

(azocaseína 1% em Tris-HCl 50 Mm). A reação foi interrompida após 30 

minutos, pela adição de 300 µL de ácido tricloroacético (TCA 20%) e 

centrifugada a 10.000 x g a 4 °C durante 5 minutos. Após a centrifugação foi 

adicionado NaOH na proporção 1:1 e a reação foi monitorada em 

espectrofotômetro a 440 nm. Os ensaios foram feitos em triplicatas utilizando 

provas em branco como controle.  

 

3.2.5. BIOENSAIOS 

 

3.2.5.1. Avaliação do potencial antifúngico pelo método de 

disco difusão em ágar (variação poço)  

 No teste de disco difusão em ágar (variação poço) (Barry e Thornsberry, 

1991) foi utilizado o meio BDA (Batata Dextrose Agar) devidamente preparado 

e esterilizado em autoclave. Em seguida o meio foi vertido nas placas de Petri 
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quando atingiu temperatura aproximada a 40 °C. No meio já a temperatura 

ambiente foram feitas 4 perfurações próximas a extremidade da placa com uso 

de um cilindro de 5 milímetro de diâmetro. Em seguida adicionou-se ao centro 

de cada placa um disco fúngico. Para cada espécie de fungo foram preparadas 

seis placas e um controle. Em cada um dos poços, em cada placa, foram 

adicionadas concentrações diferentes dos extratos a serem testados. Sendo as 

concentrações de 1; 2,5; 5,0; 10,0 mg/mL de proteínas. Para observar o efeito 

antifúngico dos extratos testados acompanhou-se o desenvolvimento das 

espécies frente aos extratos testados em diferentes concentrações. O 

crescimento dos fungos em teste foi comparado ao controle confrontado com 

água. Foram realizadas 5 repetições para cada tratamento. A observação foi 

feita até o quinto dia de experimento quando todas as testemunhas haviam 

crescido até o limite da placa (figura 4). 

 

 
 

Figura 4. Avaliação do potencial antifúngico pelo método disco difusão em ágar variação poço. 

 

 

3.2.5.2.  Avaliação o potencial antifúngico por diluição em ágar  

 

 Os bioensaios foram realizados segundo Barry e Thornsberry (1991) em 

placas de Petri esterilizadas, contendo meio de cultura BDA (200 g de batata, 

20 g de dextrose, 20 g de ágar e água deionizada em quantidade suficiente 

para um volume de 1000 mL de solução). Para testar a atividade antifúngica, 

os diferentes extratos proteicos foram diluídos em água deionizada, 

esterilizados por filtragem em filtro Millipore 0,22 μm, acrescentados ao meio 
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BDA fundente (aproximadamente 45 °C) e testados na concentração de 

proteína total igual a 80 μg/mL. O controle foi constituído de meio BDA e água 

ultrapura. A partir de colônias crescidas em meio BDA em câmara de 

incubação B.O.D. a 25 ºC, foram obtidos discos de 5 mm de diâmetro. Estes 

discos foram transferidos para o centro de cada uma das placas componentes 

de cada tratamento e incubados em B.O.D. a 25 ºC. O efeito dos extratos sobre 

o crescimento micelial foi analisado em intervalos de dois dias após a 

repicagem, determinando o crescimento radial das colônias em dois eixos 

ortogonais, com auxílio de régua milimetrada, sendo posteriormente calculada 

a média. Após, foi realizado um segundo teste nas mesmas condições, mas 

com uma concentração maior de proteínas (200 μg/mL). Para os dois testes 

quando em um dos tratamentos o crescimento das colônias atingiu todo o 

diâmetro de uma das placas de Petri, o experimento foi finalizado. 

 

3.2.5.3. Avaliação da atividade antibacteriana dos extratos 

peptídicos 

 

 Para determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foi realizado 

o ensaio de microdiluição em meio Mueller-Hinton (CSLI, 2013) utilizando 10% 

de caldo DMSO, para melhor solubilização dos extratos no meio, e suspensões 

bacterianas de 10-5 UFC mL-1. Para cada extrato utilizado iniciando com 1 

mg/mL foram realizadas as seguintes diluições: 1:2; 1:4; e 1:8. A placa de 

microdiluição foi incubada em estufa a 37 °C durante 24 horas. Após o período 

de incubação foram adicionados 20 µL de resazurina em cada poço para 

detecção de crescimento bacteriano (HUSSAIN et al. 2011) por meio da 

alteração de cor azul para rosa. Tetraciclina como controle positivo. As CIMs 

correspondem as menores concentrações onde não houve crescimento 

bacteriano. 

 

3.2.5.4. Avaliação do Potencial Larvicida dos Extratos 

Peptídicos 

 

3.2.5.4.1. Efeito larvicida contra Callosobruchus maculatus 

(Bioensaio em sementes artificiais) 
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 O potencial larvicida de cada extrato obtido das duas sementes (cumaru 

e mulungu) foi avaliado através de uma dieta artificial constituída da produção 

de sementes artificiais nas quais os extratos secos CtC e CtM foram 

incorporados. Os extratos liofilizados foram incorporados a farinha de feijão de 

corda (Vigna unguiculata) nas seguintes concentrações crescentes: 0,1; 0,4; 

0,8; 1,6 e 2,0% em sementes com massa total de 400 mg. Sendo o controle 

apenas farinha de feijão de corda. As sementes artificiais foram preparadas em 

um sistema de prensa manual adaptado, utilizando como molde um cilindro de 

latão. Após a preparação as sementes artificiais foram expostas a infestação 

durante 24 horas, na proporção de 2 fêmeas adultas de C. maculatus por 

semente. Passado o período de oviposição, as fêmeas foram retiradas do 

contato com a semente artificial e foram contados os ovos. Foram deixados 

apenas 3 ovos por semente e o excesso foi retirado com o auxílio de pinça. Em 

seguida as sementes foram mantidas em câmara de incubação e após 20 dias 

as sementes foram abertas com o auxílio de pinça. Então as larvas de cada 

semente artificial foram contabilizadas e pesadas. 

 

3.2.5.4.2. Ensaio larvicida para Aedes aegypti 

 

 O ensaio larvicida foi realizado utilizando larvas na primeira fase de 

desenvolvimento (L1) de Aedes aegypti. O método para realização do teste foi 

descrito por Konishi e colaboradores (2008) com adaptações. Em placas de 

cultura de célula foram adicionadas 20 larvas, com quatro horas de eclosão (no 

máximo), em cada poço com um volume final de 2 mL de água para o controle 

ou extrato peptídico. Foram utilizadas 5 concentrações diferentes para 

cotilédone de cumaru (20; 10; 5; 2,5 e 1,25 mg/mL). Para cotilédone de 

mulungu foram avaliadas 4 concentrações (20; 10; 5 e 2,5 mg/mL), 

considerando a disponibilidade de extrato. Apenas a concentração de 2 mg/mL 

foi avaliada para tegumento de cumaru e mulungu, devido a insuficiência de 

material para obtenção de extrato.  
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Perfil Eletroforético de Peptídeos obtidas em gel de 

poliacrilamida 

 

Após a extração foram obtidos 4 extratos peptídicos: Cotilédone de 

Cumaru (CtC); Tegumento de Cumaru (TgC); Cotilédone de Mulungu (CtM) e 

Tegumento de Mulungu (TgM). O perfil eletroforético mostrou que há uma clara 

diferença entre as partes (tegumento e cotilédone) das sementes como entre 

as duas espécies vegetais (cumaru e mulungu) quanto ao padrão proteico 

apresentado, assim como mostra a figura 5. Existem algumas bandas que são 

específicas de uma das partes da semente.  

 Segundo o perfil eletroforético apresentado é notória a presença de 

polipeptídeos com peso molecular entre 97 e 21 kDa como também peptídeos 

pequenos que estão abaixo de 18 kDa. 

 

 
Figura 5. Perfil eletroforético em SDS-PAGE (15%) das proteínas e peptídeos das sementes de 
Amburana cearensis (Cumaru) e Erythrina velutina (Mulungu). TgC (triângulo) – 30 µg de 

proteínas de Tegumento de Cumaru; CtC (estrela) - 30 µg de proteínas de cotilédones de 
Cumaru; TgM (bola) - 30 µg de proteínas de tegumento de Mulungu; CtM (setas) - 30 µg de 
proteínas de cotilédones de Mulungu. Marcadores de massa molecular LMW Ge Healthcare 

(97 kDa – Fosforilase b; 66 kDa – Albumina sérica bovina; 45 kDa – Ovalbumina, 29 kDa – 
Anidrase carbônica, 21kDa – Inibidor de tripsina de soja; 18 kDa – Lisozima, 14 kDa – α-
lactoalbumina).  

 
 

 
4.2. Detecção de Atividade Inibitória 



40 

 

 Os valores de inibição de tripsina gerados por cada um dos extratos 

utilizados no ensaio. Para cada extrato foi obtido um valor específico. Dentre os 

extratos peptídicos, o CtC foi o que apresentou o maior valor, 99,08% de 

inibição. Em segundo lugar, o CtM 89,91% de inibição, em seguida o TgC com 

68,35% e por último o TgM com 63,30% de atividade inibitória para tripsina.  

 
4.3. BIOENSAIOS 

 

4.3.1. Efeito antifúngico dos peptídeos e proteínas contra fungos 

fitopatogênicos  

 

A atividade antifúngica foi avaliada por meio de duas metodologias para 

espécies de fungos fitopatogênicos A. alternata, M. phaseolina, M. cannoballus 

e R. solani. Os extratos peptídicos obtidos de tegumento e cotilédone de 

Amburana cearencis e Erythrina velutina em nenhum dos métodos utilizados 

mostraram potencial para inibição de crescimento das espécies de fungos 

fitopatogênicos testados. Como observado na figura 6, os fungos submetidos 

aos tratamentos com extrato proteicos e peptídicos cresceram na mesma 

proporção que a testemunha. Não foi observada a formação halo inibição de 

crescimento para nenhuma das diluições dos quatro extratos. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Avaliação da Atividade Antibacteriana dos Extratos 

Peptídicos 

 Não houve identificação de atividade antibacteriana para os extratos 

peptídicos obtidos de cotilédone (C) e tegumento (T) de Cumaru (C) e Mulungu 

A 

B 

C 

D 

1 2 3 4 5 

Figura 6. Avaliação da atividade fungicida dos extratos peptídicos de Amburana cearensis e Erytrhina 
velutina sobre o crescimento de fungos fitopatogênicos por ensaio de disco-difusão. Nas linhas (os 
fungos): A - A. alternaria e B - C. musae; C - M. phaseolina e D - R. solani. Nas colunas (extratos 

peptídicos):1 - Extratos de cotilédones de cumaru, 2 – Extratos de tegumento de cumaru, 3 - Controle 
(testemunha); 4 – Extrato de cotilédones de mulungu e 5 – Extrato de tegumetno de mulungu.  
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(M) frente a E. coli e S. aureus. Nenhuma das concentrações utilizadas no 

ensaio foi capaz de representar a concentração mínima inibitória para esses 

microganismos. Como é possível perceber, na figura 7, a coloração rosa 

presente no controle pode ser encontrada em todas as diluições dos diferentes 

extratos peptídicos, assim como no controle positivo.  

 

 
 

Figura 7. Determinação do MIC para S. aureus. Em 1, 2, 3 e A, B, C e D: CC; em 5, 6, 7 e A, B, 
C, D: CM; em 1, 2, 3 e E, F, G: TC.; em 5, 6, 7 e E, F e G: TC.; em 9, 10, 11 e A: controle 
positivo (S. aureus + meio); em 9, 10, 11 e C: veículo (PBS + meio); em 9, 10, 11 e E: controle 

negativo (S. aureus + meio e tetraciclina); em 9, 10, 11 e G: água e meio. 

 

4.3.3. Avaliação do Potencial Larvicida dos Extratos Peptídicos 

 

4.3.3.1. Para larvas de Callosobruchus maculatus 

 

 O extrato de peptídeos CtC apresentaram potencial larvicida para 2 

concentrações utilizados no ensaio (1,6 e 2,0 %) com mortalidade de 100% das 

cinco que foram avaliadas em sementes artificiais, como também foi percebida 

a diminuição da massa das larvas em mais de 66% a partir da concentração 

0,8% (Tabela 1).  

 Para o extrato pepitídico CtM não foi observada presença de larvas em 

nenhuma das proporções de peptídeos nas sementes artificiais desenvolvidas 

para realização do ensaio. Indicando alto potencial larvicida do extrato. 
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Tabela 1. Peso médio das larvas de Callosobruchus maculatus em ensaio de sementes 

artificiais contendo extratos peptídicos de cotilédone de semente de Amburana cearensis e 
Erythrina velutina. 

Peptídeos de 

Cumaru  

Larvas 

Vivas 
Peso Médio 

Desvio 

Padrão 

Controle 7 0,006 0,002 

0,10% 9 0,007 0,003 

0,40% 9 0,007 0,002 

0,80% 2 0,002 0,001 

1,60% 0 0 0 

2,00% 0 0 0 

Peptídeos de 
Mulungu 

Larvas 
Vivas 

Peso Médio 
Desvio 
Padrão 

Controle 7 0,006 0,002 

0,10% 0 0 0 

0,40% 0 0 0 

0,80% 0 0 0 

1,60% 0 0 0 

2,00% 0 0 0 

   

 

4.3.3.2. Para larvas de Aedes aegypti 

 

 O ensaio realizado para avaliar o potencial larvicida de peptídeos 

extraídos de tegumento e cotilédone de A. cearensis (cumaru) e Erythrina 

velutina (mulungu) sobre larvas na fase L1 de A. aegypti mostrou que CtC é 

capaz de matar 100% das larvas em 24 horas de experimento nas 

concentrações de 20 e 10 mg/mL. Com 48 horas de incubação esse mesmo 

extrato nas concentrações 5 e 2,5 mg/mL também tem a capacidade de matar 

100% das larvas, também em 48 horas a concentração 1,25 mg/mL pode matar 

83,33% das L1 de A. aegypti. A concentração 1,25 mg/mL foi avaliada para o 

extrato CtC, porém pela quantidade insuficiente de extrato não foi possível 

avaliar essa última concentração para o extrato de CtM (tabela 2). 

 O potencial larvicida de extratos obtidos a partir do tegumento das 

sementes foi medido para uma única concentração, devido a indisponibilidade 

de material, visto que o rendimento de peptídeos na extração é baixo para essa 

parte da semente. TgC mostrou a capacidade de matar 71,66 % das larvas L1 

com 48 horas de incubação. O CtM foi capaz de matar 33,33% das larvas 
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de A. aegyti com 48 horas de ensaio. Já o TgM matou apenas 18,33% das L1 

de A. aegypti com 48 horas de avaliação do teste (tabela 2). 

 

Tabela 2. Avalição do potencial larvicida de extratos peptídicos de cotilédone e tegumento de 

sementes de Amburana cearensis e Erythrina velutina sobre larvas (L1) de Aedes aegypti. 

  
24 h de incubação 48 h de incubação 

Extrato 
Concentração 

(mg/mL) 

Média 
(larvas 

mortas)   

Média 

(%)  

Desvio 

padrão 

Média 
(larvas 

mortas)  

Média 

(%)  

Desvio 

padrão 

 
20 20 100 - 20 100 - 

 
10 20 100 - 20 100 - 

Cotilédone 

de Cumaru 
5 - - - 20 100 - 

 
2,5 - - - 20 100 - 

 
1,25 - - - 16,667 83,33 0,577 

Tegumento 
de Cumaru 

2 - - - 14,333 71,66 1,15 

 
20 - - - 5 25 3 

Cotilédone 

de Mulungu 
10 - - - 6 30 5,657 

 
5 - - - 3 15 1,732 

  2,5 - - - 6,667 33,33 5,08 

Tegumento 
de Mulungu 

2 - - - 3,667 18,33 2,887 

Controle 20 2    10         - 4 20 - 
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5. DISCUSSÃO 

As plantas são uma fonte promissora na busca por novas moléculas de 

defesa, pois essas não possuem um sistema imunológico bem desenvolvido 

como os animais e também não podem se locomover em fuga ao ataque de 

insetos e microrganismos fitopatógenos sendo assim, ao longo do processo 

evolutivo, as plantas desenvolveram a síntese de uma grande variedade de 

moléculas de defesa, onde muitas dessas moléculas também podem ter ação 

contra patógenos humanos (KOTHARI, 2015). 

Alguns registro na literatura mostram a atividade antimicrobiana de 

peptídeos extraídos de semente de plantas como no trabalho de Ramesa e Al-

Daihan, 2014, que identificaram o potencial antibacteriano de peptídeos das 

sementes de Litchi chinensis L (ervilha) e Nephelium lappaceum L. contra S. 

pyogenes, Bacilus subtilis, S. aureus, E. coli, P. aeuruginosa mostrarando que 

essas espécies bacterianas são sensíveis aos peptídeos daquelas sementes. 

Já Lima e colaboradores, 2013 ao avaliarem o potencial antimicrobiano do 

extrato aquoso de sementes de A. cearensis contra E. coli, S. aureus e P. 

aeruginosas não observaram inibição do crescimento das cepas. Esse trabalho 

de Lima e colaboradores em 2013, mesmo não identificando resultados 

positivos para atividade antimicrobiana, tem uma grande relevância para que 

novas hipóteses voltadas para o mesmo problema já possam ser elaboradas 

com uma perspectiva diferente (Silva, 2015). 

No presente trabalho, ao experimentar extratos peptídicos de cotilédone 

e tegumento de sementes de A. cearensis e E. velutina, também não foi 

identificada atividade antibacteriana para E. coli e S. aureus; como também não 

foi observada a inibição de crescimento para os fungos fitopatogênicos 

Macrophomina phaseolina, Rhizotonia solani, Colletotrichum musae e 

Alternaria alterna, nas concentrações e metodologias empregadas. Portanto, 

vale ressaltar que as atividades antibacteriana e antifúngica podem estar 

vinculadas não apenas a características das espécies vegetais, como também 

as espécies de microrganismos e as metodologias empregadas. 

Assim como o uso de antimicrobianos convencionais favorece a 

aquisição de resistência em microrganismos, os pesticidas e inseticidas 

químicos convencionais também selecionam os insetos resistentes, o que 
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dificulta o controle de pragas agrícolas e ainda a transmissão de doenças por 

parte de insetos vetores (KOTHARI, 2015). Surgindo portanto, a necessidade 

de busca por métodos alternativos que possam ser empregados no controle de 

pragas a fim de garantir maior eficiência e mais especificidade, como também a 

não contaminação do solo, da água, do ar e dos animais que não são alvos da 

ação inseticida (ROCHA et al, 2015). 

O conhecimento da relação coevolutiva entre espécies de plantas e 

insetos, tipo fitófagos, aumenta as possibilidades de descoberta de moléculas 

promissoras de ação inseticida para diferentes fases do desenvolvimento dos 

insetos, como é o caso de algumas leguminosas como a Vigna unguiculata, 

feijão de corda, e o inseto C. maculatus, gorgulho, (MACEDO et al., 1993). O 

feijão de corda é rico em proteínas de armazenamento, as vicilinas, que 

possuem um grande potencial inseticida e o gorgulho por sua vez, preda 

sementes dessa espécie vegetal sofrendo com a ação das vicilinas que são 

capazes de interagir com proteínas intestinais do inseto prejudicando o 

desenvolvimento normal e sobrevivência dos não adaptados (UCHÔA et 

al.,2006 e PAES et al, 2008). 

Segundo Saadati e colaboradores em 2012, atualmente em muitos 

trabalhos existe uma busca por proteínas, especialmente em sementes de 

plantas, capazes de inibir enzimas digestivas, tripsina e quimiotripsina por 

exemplo, presentes no intestino dos insetos não apenas para espécies praga, 

mas também para vetores como é o caso do A. aegypti 

Diversos inibidores de tripsina têm sido identificados em plantas 

produtoras de sementes, dentre os atuais um inibidor obtido de cevada capaz 

de bloquear a ação enzimática na digestão de C. maculatus, promovendo a 

redução de massa larval desse inseto (EL-LATIF, 2015). Outro inibidor de 

tripsina ClTI de sementes de Cassia leiandra capaz de reduzir em 50% a 

atividade enzimática no intestino de larvas de A. aegypti (DIAS et al., 2017). 

Almeida Filho em 2013, também isolou um inibidor de tripsina de sementes de 

Leucaena leococephala que interferil diretamente na digestão de larvas e 

adultos do mosquito A. aegypti. 

No presente trabalho, os extratos peptídecos obtidos de sementes de 

Erythrina velutina, mulungu, e Amburana cearensis, cumaru, essas duas 

espécies de plantas da caatinga, ao serem avaliados contra C. maculatus, pela 
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metodologia da dieta com sementes artificiais mostraram potencial larvicida. O 

extrato CtC mostrou que na concentração 0,8% já houve redução de massa 

larval em mais de 66% e a partir de 1,6% ocasiona 100% de mortalidade das 

larvas. O extrato CtM se mostrou altamente tóxico para o inseto praga, quando 

incorporado em dieta artificial a partir da concentração 0,1% não houve 

presença de larvar desse inseto.  

Esses mesmos extratos peptídicos também foram avaliados contra 

larvas de A. aegypti em L1, primeira fase de desenvolvimento e também 

apresentam atividade larvicida para esse inseto vetor. Sendo os extratos 

peptídicos de CtC e CtM bastante promissores. O CtC promoveu a morte de 

100% das larvas em 24 horas de incubação, o CtM com 48 horas também 

causou mortalidade total de L1. A atividade larvicida de extratos de sementes 

de cumaru e mulungu foi anteriormente avaliada contra A. aegypti por Barbosa 

e colaboradores (2014), que observaram que extratos obtidos com tampão 

fosfato destas duas sementes causaram 100% de mortalidade nas 

concentrações de 1,17 mg/mL (cumaru) e 0,52 mg/mL (mulungu) para as 

larvas L1 após 24 h. Nossos dados sugerem que a metodologia empregada 

para obtenção de peptídeos bioativos tenha solubilizado grupos de moléculas 

com atividade bioinseticida semelhante.  

Macedo et al., (2009) avaliando extrato proteico de E. velutina afirmam 

que a vicilina obtida da semente dessa espécie vegetal e adicionada a dieta 

artificial para Ceratitis capitata causou diminuição de 50% da massa larval com 

uma concentração de 0,12% e promoveu 50% de mortalidade a 0,14%. Souza 

et al., (2011) observou que vicilinas de sementes de Albizia lebbeck interferem 

na oviposição, a eclosão e o desenvolvimento do bruquideo C. maculatus, 

como também Uchôa et al., (2009) que identificou a interferência de peptídeos 

de vicilina de V. unguiculata sobre o desenvolvimento de larvas do mesmo 

inseto. Esses autores também encontraram potencial inibidor para tripsina, 

assim como no presente trabalho. 

Portanto, embora o extrato peptídico de cotilédone de E. velutina 

apresenta melhor atividade larvicida para C. maculatus, o extrato peptídico de 

cotilédone de A. cearesis também tem potencial promissor. No caso de larvas 

(L1) de A. aegypti, o extrato que apresenta maior eficácia sobre as larvas é o 

cotilédone de cumaru, pois até na menor concentração em 48 horas ocasionou 
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a morte da totalidade de larvas. Enquanto o cotilédone de mulungu só matou 

33% de L1 em 48 horas.  

A atividade larvicida dos extratos pode estar associada à presença de 

moléculas inibidoras de proteases serínicas e cisteínicas, que são parte do 

arsenal de proteases digestivas dos dois insetos e em nossos ensaios 

observamos a presença de inibidores de tripsina com atividade inibitória 

variando entre 63 e 99%. Alguns trabalhos têm mostrado a atividade de 

sementes de leguminosas sobre o padrão de proteases do homogenato 

intestinal de C. maculatus, sugerindo que a presença de inibidores de 

proteases pode interferir com os processos digestivos dos insetos 

(SARBOLAND et al., 2017). 

Em A. aegypti as proteases da família das tripsinas constituem a 

principal classe de enzima secretada no intestino médio para digestão de 

proteínas em todas as fases de desenvolvimento (ISOE, et al., 2009, FELIX, et 

al., 1991, BARILLAS-MURY et al., 1993). Portanto a interferência no aporte de 

aminoácidos e nitrogênio pode contribuir para a toxicidade larval observada. No 

entanto, nossos extratos apresentaram um perfil de atividade para A. aegypti 

diferente do observado por Barbosa e colaboradores (2014) que teve atividade 

mais acentuada para extratos de E. velutina do que A. cearensis. Essa 

diferença pode estar associada a metodologia de extração empregada.  

É fundamental que mais pesquisas como essa sejam desenvolvidas 

para que se obtenham alternativa sustentável para o controle de inseto praga, 

que causam grandes prejuízos aos produtores, e insetos vetores que podem 

promover epidemias como as da dengue e zika, que trazem danos severos a 

população (REGNAULT-ROGER et al., 2012). Esses resultados corraboram 

com achados que sugerem a continuidade da pesquisa a fim de conhecer mais 

sobre a molécula promotora da atividade larvicida contra os insetos C. 

maculatus e A. aegypti para contribuir na obtenção e produção de bioinseticida 

botânicos mais amigáveis a saúde e meio ambiente. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Nas condições e metodologias utlilizadas na condução deste trabalho, 

não foi possível identificar potencial antimicrobiano para E. coli, S. aureus, M. 

phaseolina, R. solani, C. musae e A. alternaria. Porém os extratos peptídicos 

que foram avaliados neste trabalho, apresentaram atividade inibitória para 

tripsina (proteases serínicas) e os extratos de cotilédone de cumaru e 

cotilédone de mulungu se mostraram com potencial larvicida para as duas 

espécies de insetos: C. maculatus e A. aegypti (L1).  

No entanto, são necessárias novas pesquisas a fim de conhecer mais 

sobre as moléculas promotoras e mecanismos das atividades larvicidas contra 

os insetos C. maculatus e A. aegypti para contribuir na obtenção e produção de 

moléculas que auxiliem no controle desses insetos praga e vetor. 
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