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Epipremnum aureum (L.) Engl., Araceae, é uma planta exótica do Brasil utilizada como 

purificadora de ar em interiores, na medicina popular e fins ornamentais. Estudos descrevem sua 

atividade antibacteriana, fungicida, antioxidante e cupinicida.1,2 Subulina octona (Brugüière, 

1783), Subulinidae, gastrópode terrestre exótico de ampla distribuição, apresenta grande 

importância médico-veterinária por sua atuação como hospedeiro de helmintos parasitas, além de 

poder assumir a designação de praga agrícola.3 Devido aos efeitos colaterais causados pelos 

moluscicidas sintéticos, a Organização Mundial de Saúde recomenda o uso de moluscicidas de 

origem vegetal.4 Este trabalho investigou a letalidade de extratos foliares de Epipremnum 

aureum frente ao molusco Subulina octona, além de avaliar a composição fitoquímica da planta. 

As coletas do material vegetal ocorreram no interior do campus da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro. O material foi seco em estufa com circulação de ar a 40 °C, triturado 

em moinho de facas, malha mesh número trinta. Extração realizada em Soxhlet, utilizando 50 g 

de material vegetal e 500 ml de etanol ou água destilada. A secagem dos extratos etanolico 

(ExtOH) e aquoso (ExtAQ) fora feita em rotaevaporador sob pressão reduzida e liofilizador, 

respectivamente. Para os ensaios solubilizou-se o ExtOH em dimetilsufoxido/H2O destilada 

(H2Od), enquanto que o ExtAQ apenas em H2Od. Os animais foram coletados no Campus da 

Universidade, nas horas que antecederam os experimentos. Os tratamentos consistiram em sete 

concentrações dos extratos que variavam entre 31,25-2000 ppm, em razão de 1:2. Cada regime 

contou com cinco animais. Controles de H2Od e Niclosamida comercial dispondo de dez 

indivíduos cada. O estímulo consistia na exposição direta aos extratos durante 24h e 48h e 

recuperação por iguais períodos em recipientes com substrato autoclavado. Morte aferida por 

toque-resposta, constatação visual de liberação de hemolinfa e submersão em H2Od por trinta 

minutos para quebra de possível estado de dormência, visualizando movimentação da massa 

cefalopediosa para o exterior da concha. Foi realizada uma triagem fitoquímica utilizando-se os 

reagentes de Dragendorff, Sudan, cloreto férrico, Salkowski, Bornträger (padrão e modificada), 

além de avaliação qualitativa por formação de espuma persistente para saponinas.5 Atividades 

significativas (CL90) foram aferidas a partir das concentrações de 125 ppm no ExtAQ e 500 ppm 

no ExtOH independente do tempo. O screening fitoquímico revelou para ambos os extratos a 

presença de alcaloides, flavonoides, taninos e antraquinonas. Foram ainda evidenciados 

terpenoides no extrato etanólico, e saponosídeos e fenóis no extrato aquoso. O ExtAQ foliar de 

E. aureum pode ser alvo de estudos mais aprofundados na procura de um novo bioativo natural 

aplicável como fitomoluscicida. 
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