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REIVINDICAÇÕES 

 

1. Composições fitopraguicidas sinérgicas a partir da 

combinação de extratos de Annonaceae e Piperaceae, caracterizadas 

pelo fato de os extratos serem obtidos de sementes de graviola Annona 

muricata e de frutos de pimenta-do-reino Piper nigrum e estarem 

enriquecidos nos respectivos princípios ativos, acetogeninas e 

piperamidas. 

 

2. Processo de utilização de combinações sinérgicas 

praguicidas de Annonaceae e Piperaceae, caracterizado pela 

letalidade para Aedes aegypti e Aedes albopictus. 

 

3. Composições de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizadas pelo fato de que os extratos podem ser obtidos pelo 

método de extração a quente mediante simples fervura incipiente do 

vegetal e do solvente seguida de filtração,  além de outros métodos 

extrativos tais como infusão, decocção, extração em aparelho de 

Soxhlet, refluxo, turbolização, maceração, maceração dinâmica, arraste 

de vapor, percolação, extração assistida por microondas e ultrassom, 

extração acelerada com solventes e extração com fluídos super críticos.  

 

4. Composições de acordo com quaisquer das reivindicações 

1 ou 3, caracterizadas pelo fato de os extratos poderem ser obtidos 

utilizando preferencialmente etanol como solvente de extração, além de 

outros solventes assemelhados apolares e polares tais como hexano, éter 

de petróleo, tolueno, clorofórmio, diclorometano, éter etílico, acetato de 

etila, acetona, acetonitrila, butanol, propanol, isopropanol e metanol, 

bem como  misturas destes solventes em quaisquer proporções e ainda 

misturas dos solventes polares com água igualmente em quaisquer 
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proporções, sendo ainda que quaisquer destes solventes e misturas 

poderem ser aplicados sob condição neutra, ácida e básica.   

 

5.  Composições de acordo com quaisquer das reivindicações 

1, 3 ou 4, caracterizado pelo fato de os extratos de graviola, Annona 

muricata enriquecidos em acetogeninas e de Piper nigrum enriquecidos 

em piperamidas e substâncias assemelhadas  poderem ser obtidos a 

partir de partes botânicas tais como as folhas, caule, casca do caule, 

raízes, galhos e casca do fruto, além das sementes e frutos inteiros como 

respectivas fontes preferenciais.   

 

6. Composições de acordo com quaisquer das reivindicações 

1, 3, 4 ou 5, caracterizadas pelo fato de os extratos de Annona muricata 

e de Piper nigrum, normalizados os conteúdos de sólidos totais 

preferencialmente na faixa da dose diagnóstica definida como o dobro 

da CL99, mas não de forma excludente,   serem combinados em 

quaisquer proporções desde 99 : 1 até 1: 99 mas mais preferencialmente 

na faixa entre 90 : 10 e 98 : 2.  

 

7. Composições de acordo com quaisquer das reivindicações 

1, 3, 4, 5 ou 6, caracterizadas pelo fato de que os extratos praguicidas 

serem obtidos a partir de outras espécies e gêneros das famílias 

Annonaceae e Piperaceae mesmo de outras fontes botânicas desde 

que contendo acetogeninas e piperamidas.  

 

8. Composições de acordo com quaisquer das reivindicações 

1, 3, 4, 5, 6 ou 7, caracterizadas pelo fato de os extratos poderem ser 

utilizados em forma purificada após fracionamento, além da forma bruta 

típica de cada extrato inicial. 
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9. Composições de acordo com quaisquer das reivindicações 

1, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, caracterizadas pelo fato de que o enriquecimento em 

princípios ativos, acetogeninas e piperamidas, em uma segunda 

extração, é garantido através de uma primeira extração dirigida à 

população neutra  e inativa  de lipídeos da família dos triacilgliceróis e 

similares. 

 

10. Composições de acordo com quaisquer das reivindicações 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, caracterizadas pelo fato de que as fontes naturais 

de acetogeninas e piperamidas poderem ser tanto individual quanto 

duplamente substituídas por iguais substâncias e mesmo congêneres 

derivadas da síntese química. 

 

11. Composições de acordo com as quaisquer das 

reivindicações 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, caracterizadas pelo fato de as 

combinações praguicidas sinérgicas poderem ser formuladas como 

soluções e suspensões alcoólicas e, alternativamente, em outros 

solventes e excipientes bem como quaisquer outras formas sanitárias de 

apresentação sejam líquidas, semi-sólidas sólidas e aerossóis. 

 

12. Processo de utilização das combinações praguicidas 

sinérgicas de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pela ampla 

aplicabilidade dos mesmos em corpos de água e outros ambientes tais 

quais atmosfera e solo, todos representativos como alvos para a 

acomodação do mosquito em estágio de alimentação e ovideposição.  

 

13. Processo de utilização das combinações praguicidas 

sinérgicas, de acordo com qualquer uma das reivindicações  2 ou 12, 

caracterizado pelo fato de os extratos combinados poderem ser, 

prioritariamente, utilizados contra as larvas de Aedes ssp.e todos seus 
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ínstares, além dos outros estágios morfogenéticos dos mosquitos quais 

sejam os ovos e sua eclosão, pupas e sua diferenciação e mesmo contra 

os insetos adultos.  
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