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RESUMO 

Os extratos orgânicos obtidos a partir da lã de ovinos potencialmente ativos nos 

biocarrapaticidogramas executados em trabalho inicial de 2017, foram reproduzidos 

com éter de petróleo e 72h de extração. Esses extratos foram testados em formulação  

final e purificados por Cromatografia em Coluna de Sílica (CCS). As frações geradas 

foram comparadas por Cromatografia em Camada Delgada (CCD) em função do fator 

de retenção (Rf), e testadas quanto à atividade carrapaticida em teleóginas de 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 

INTRODUÇÃO  

A elucidação químico-estrutural é de suma importância para a atribuição da 

potencial atividade carrapaticida. A possibilidade de formulação de um produto a partir 

de extratos orgânicos da lã, representa uma inovação no desenvolvimento de um 

carrapaticida de baixo custo e impacto ambiental, ampliando novos campos de 

estudos para o possível controle desta ectoparasitose. 

OBJETIVOS 

Caracterizar as estruturas químicas de extratos da lã de ovinos, por meio de 

análises instrumentais e desenvolver a formulação de um produto final. 

METODOLOGIA 

Foram elaborados 14 extratos utilizando-se 700mL de éter de petróleo como 

solvente extrator e 230g de lã de ovinos em cada um deles, sendo que todos foram 

obtidos através do método de extração por Soxhlet. Os extratos foram concentrados 

para reciclagem do solvente, possibilitando a concentração do material lipofílico com 

uma média de 5,54g em cada extrato. A purificação por CCS utilizou uma coluna de 

vidro de 7,3cm de diâmetro, 63 cm de comprimento e 21 cm de suporte (sílica). Cinco 

extratos com massa de 27,82g foram incorporados à sílica. Os solventes extratores  

em frações de 100mL foram: hexano puro; hexano e acetato de etila 1:1 e acetato de 

etila puro. Após a purificação, isolamento e concentração as frações frações foram 

avaliadas por CCD. A seguir as frações foram submetidas à espectrofotometria no 

infravermelho. Os testes de formulação foram feitos na forma de emulsão do tipo leite. 

O 1° teste foi realizado com extrato de 24 horas de extração, avaliando-se a seguir, 

as formulações com extratos de 72 horas de extração. 



DESENVOLVIMENTO 

Todas as técnicas foram executadas de forma satisfatória, possibilitando 

compreender a atribuição dos grupos funcionais das amostras e a adequação do 

material lipofílico ao tipo de produto final a ser formulado. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A purificação com hexano puro gerou 25 frações que concentradas isolaram 

8,77g de material apolar, Rf   médio igual a 0,87. Utilizando-se a mistura isocrática de 

hexano e acetato de etila 1:1, obtivemos 26 frações totalizando 15,13g de material 

com polaridade intermediária, Rf igual a 0,64. Com acetato de etila puro, obtivemos 

10 frações que resultaram em 1,18g de material polar, Rf igual a 0,23. Com os 

espectros obtidos por espectrofotometria no infravermelho foi possível realizar uma 

caracterização inicial dos grupamentos funcionais presentes. As atribuições são 

características de função éster, caracterizados pelo grupamento carboxila associado 

às cadeias alifáticas derivadas de alcano. Entretanto, a diferença de Rf demonstrado 

por CCD permite concluir que são ésteres de polaridades distintas, podendo ser 

amostras de monoésteres diferentes quanto ao ácido ou álcool graxo, ou ainda 

monoésteres, diésteres ou triésteres derivados de trigliacilgliceróis. A caracterização 

final quanto á estrutura química, será concluída com as análises por espectrometria 

de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono 13. Os testes de 

formulação foram feitos na forma de emulsão do tipo leite, devido à baixa viscosidade, 

possibilitando testes de aplicação do produto na forma de spray. As fórmulas dos 

quatro testes de formulação iniciais estão descritas na tabela 1. 

TABELA 1- FORMULAÇÕES INICIAIS DOS EXTRATOS ORGÂNICOS. 



O 1° teste de formulação avaliou o comportamento dos excipientes após a  

incorporação do ativo, apresentando pH igual a 6,48. No 2° teste reduziu-se o 

excipiente permulen TR2 em 50%. Após repouso, o 2º teste de formulação  

sedimentou a fase mais densa com pH igual a 6,13. No 3° teste aumentou-se o 

excipiente permulen TR2 em 50% e retirou-se o excipiente álcool cetoestearílico 

30/70. O aumento da viscosidade será avaliada em novos testes. O pH foi  igual a 

5,58. No 4° teste retirou-se o álcool cetoestearílico 30/70 e o álcool cetoestearílico 20 

OE. A formulação apresentou pH igual a 6,26. As concentrações dos extratos nos 

testes futuros de formulação, serão adequadas para otimização da atividade 

carrapaticida e ensaios de utilização em campo.  
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