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RESUMO 

 
 

As infestações pelo carrapato Rhipicephalus microplus causam grandes prejuízos à 

bovinocultura. Uma alternativa para o controle desse ácaro seria a utilização de óleos 

essenciais. Assim, o presente estudo avaliou o efeito acaricida do odor dos óleos essenciais de 

Corymbia citriodora Hook, Eucalyptus globulus Labill. e seus principais constituintes 

citronelal, 1,8-cineol, em misturas binárias (1:1) nas doses de 10, 20, 40, 60, 80 e 100 mg.g
-1

 

sobre larvas e adultos ( Fêmeas ingurgitadas) de R. microplus. Controles positivos Triatox® 

(Amitraz), Colosso FC30®  (Clorpirifós+cipermetrina+fenthion), Barrage® (Cipermetrina) e 

negativos (água e álcool /acetona 1:1) também foram usados para comparar os efeitos dos 

diferentes tratamentos. Um mililitro de cada solução foi vertida sobre um disco de papel de 

filtro de 5,5 cm de diâmetro que, após a evaporação total, foi transferido para a unidade 

experimental: dois tubos FALCON® de 50 ml de capacidade, acoplados um ao outro, 

separados por um papel de filtro, formando dois compartimentos: A (tubo superior: larvas ou 

teleóginas) e B (tubo inferior: disco impregnado).  A tampa do tubo (A) foi perfurada e 

vedada com papel filtro para saída do odor. Para cada tratamento, foram realizadas 5 

repetições, utilizando aproximadamente 100 larvas (± 21 dias de vida) ou 5 fêmeas 

ingurgitadas para cada repetição. As larvas e fêmeas ingurgitadas foram expostas ao odor dos 

tratamentos por 72 horas. Após esse período os adultos foram transferidas para uma placa de 

Petri e mantidas em BOD (27 ºC ± 70% de umidade) para calcular os índices da inibição da 

oviposição (IO), eficiência reprodutiva (ER) e eficácia dos tratamentos (EP). Para os ensaios 

com as larvas, a cada intervalo de tempo (24, 48 e 72 horas) foram contadas as larvas mortas e 

no final de 72 horas de exposição, as larvas vivas foram contadas para estimar a taxa de 

mortalidade larval. Os odores dos óleos essenciais, independente das doses e misturas, 

incluindo o grupo controle positivo, não causaram mortalidade das teleóginas. No entanto, o 

óleo E. globulus e seu princípio ativo majoritário, 1,8-cineol, na dose de 100 mg.g
-1

, 

alcançaram 100% de eficácia, uma vez que parâmetros reprodutivos de oviposição e 

eclodibilidade foram prejudicados. A mistura dos óleos de C. citriodora +1,8-cineol mostrou 

eficácia superior a 94% sobre fêmeas ingurgitadas nas doses de 80 e 100 mg.g
-1

. O efeito letal 

sobre larvas superior a 82% foi observado para citronelal e citronelal+1,8-cineol nas doses a 

partir de 20 mg.g
-1

. Além disso, o citronelal, apresentou maior mortalidade nas primeiras 24 

horas de exposição (P<0,05). Conclui-se que o odor de citronelal, em doses a partir de 20 

mg.g
-1

, foi o composto mais tóxico contra larvas de R. microplus; os odores dos óleos 

essenciais de E. globulus, C. citriodora e seus compostos majoritários, 1-8 cineol e citronelal 

foram, em determinadas doses, tóxicos para fêmeas ingurgitadas de R. microplus expostas por 

72 horas, prejudicando postura e eclosão das larvas. Não se observou efeito acaricida do odor 

dos carrapaticidas químicos estudados e tampouco interação sinérgica entre as combinações 

binárias dos óleos essenciais.  
 

 

Palavras-chave: cineol, citronelal, eucalipto, odor, R. microplus.  
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ABSTRACT 

 

Infestations caused by the Rhipicephalus microplus tick cause great damage to cattle. An 

alternative to the control this tick would be the use of essential oils. Thus, the present study 

evaluated the acaricidal effect of odor of Corymbia citriodora  Hook and Eucalyptus globulus 

Labill essential oils and its main constituents citronellal, 1,8-cineole in binary mixtures (1:1) 

at doses of 10, 20, 40, 60, 80 and 100 mg.g
-1

 on larvae and adults (engorged females) of R. 

microplus. Positive controls Triatox® (Amitraz), Colosso FC30® (Chlorpyrifos + 

cypermethrin + fenthion),  Barrage® (Cypermethrin), and negative controls (water and 

alcohol / acetone 1:1) were also used to compare the effects of different treatments. One 

milliliter of each solution was poured onto a filter paper disc with 5.5 cm diameter which, 

after total evaporation, was transferred to the experimental unit: two 50 ml capacity 

FALCON® tubes coupled to each other, separated by a filter paper, forming two 

compartments: A (upper tube: larvae or adults) and B (lower tube: impregnated disk). The 

tube cap (A) has been perforated and sealed with filter paper in order to leave the odor to the 

outside environment. For each treatment, 5 replicates were performed, using approximately 

100 larvae (± 21 days of life) or 5 adults for each replicate. Larvae and adults were exposed to 

the odor of the treatments for 72 hours. After this period the adults were transferred to a Petri 

dish and kept in BOD (27 ºC ± 70% humidity) to calculate the rates of inhibition of 

oviposition (IO), reproductive efficiency (ER) and treatment efficacy (PE). For larval trials, at 

each time interval (24, 48 and 72 hours) the dead larvae were counted and at the end of 72 

hours of exposure, the live larvae were counted to estimate the larval mortality rate. The odors 

of essential oils, regardless of doses and mixtures, including the positive control group, did 

not cause mortality of adults. However, E. globulus essential oil and its major constituent, 1,8-

cineole at a dose of 100 mg.g
-1

, achieved 100% efficacy, since reproductive parameters of 

oviposition and hatchability were impaired. The mixture of C. citriodora + 1,8-cineole 

showed efficacy greater than 94% on adults at doses of 80 and 100 mg.g
-1

. The lethal effect 

on larvae greater than 82% was observed for citronellal and for the binary mixture citronellal 

+ 1,8-cineole at doses greater than 20 mg.g
-1

. In addition, citronellal presented higher 

mortality in the first 24 hours of exposure (P <0.05). It was concluded that odor of citronellal, 

in doses greater than 20 mg.g
-1

, was the most toxic compound against R. microplus larvae; the 

odors of the essential oils of E. globulus, C. citriodora and its major compounds, 1,8-cineole 

and citronellal were, in certain doses, toxic for adults of R. microplus exposed for 72 hours, 

harming posture and hatching of the larvae.There was no acaricidal effect of odor of 

commercial chemical products and no synergistic interaction between the binary 

combinations of the essential oils. The experimental unit used in this work was able to detect 

the action of volatile substances on the biology of tick. Exposure of larvae and adults to odor 

for 72 hours was sufficient to determine acaricidal effect. 
 

Key words: cineole, citronellal, eucalyptus, odor,  R. microplus. 
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CAPÍTULO I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Carrapatos são ectoparasitas hematófagos, amplamente distribuídos no mundo inteiro, 

e obrigatoriamente se alimentam sugando o sangue de seus hospedeiros, que podem ser 

anfíbios, répteis, aves e mamíferos (Goong et al., 2007). Durante a hematofagia, os carrapatos 

inoculam toxinas que promovem alterações fisiológicas nos animais infectados causando 

prejuízos à saúde do animal (Campos et al., 2012). 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus é o principal ectoparasita dos bovinos e acomete 

principalmente o gado de leite da raça Holandês, devido a sua alta susceptibilidade, estando 

distribuído principalmente em países de climas tropicais e subtropicais (Mekonnen et al., 

2002). 

Os pecuaristas enfrentam grandes perdas econômicas ocasionadas pelas altas 

infestações do carrapato R. microplus, principalmente criadores de raças de origem europeia, 

ocasionando a depreciação do couro, diminuição na produtividade leiteira, no ganho de peso, 

transmissão de doenças, como a tristeza parasitaria bovina, causada por Anaplasma 

marginale, Babesia bigemina e/ou Babesia bovis e mortalidade (Veríssimo, 1993; Freitas et 

al., 2005). 

O método de controle comumente utilizado para combater a infestação de carrapatos, 

consiste na utilização de carrapaticidas sintéticos que são aplicados sobre os hospedeiros. Nas 

últimas décadas os carrapaticidas comerciais passaram a não apresentar mais efeitos 

satisfatórios, devido à seleção de cepas resistentes a acaricidas comerciais existentes (Faza et 

al., 2013 e Higa et al.,2015). 

Na tentativa de combater as altas infestações provocadas pelos carrapatos, os 

produtores estão cada vez mais aumentando a concentração e a frequência da aplicação de 

produtos carrapaticidas, o que contribui para intoxicação dos animais e aplicador, acúmulo de 

resíduos tóxicos em alimentos e produtos de origem animal destinados ao consumo humano, 

contaminação do meio ambiente, além de selecionar cepas resistentes (Rodriguez-Vivas et al., 

2018). 

Métodos alternativos para o controle do carrapato estão sendo alvos de pesquisas 

científicas nos últimos anos. Dentre essas alternativas, podemos destacar a utilização de 

extratos de plantas (Borges et al., 2011; Veríssimo e Katiki, 2015; Benelli et al., 2016) e seus 
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metabólitos secundários, como os óleos essenciais, como alternativa viável para o controle da 

infestação e substituição de acaricidas sintéticos (Ellse e Wall, 2014).   

Os óleos essenciais e as suas moléculas isoladas apresentam uma diversidade de 

compostos biologicamente ativos que podem ser utilizados como carrapaticidas (Chagas et al., 

2002; Cruz et al., 2013). Estudos mostraram que compostos isolados podem ter efeitos 

diferentes daqueles apresentados com os óleos brutos (Bakkali et al., 2008). 

Borges et al. (2011) descrevem as vantagens da utilização de extratos de plantas no 

controle do carrapato, entre elas, a produção orgânica de bovinos, uma vez que produtos de 

origem natural estão associados com a baixa contaminação ambiental e alimentar, 

desenvolvimento mais lento de resistência, baixa toxicidade para animais e seres humanos e a 

substituição de carrapaticidas sintéticos existentes atualmente ou associação com os mesmos. 

Roel (2001) cita em seus estudos que os óleos essenciais são rapidamente degradáveis e 

podem ser obtidos a partir de recursos renováveis. 

A utilização de substâncias de origem vegetal (monoterpenos, sesquiterpenos e 

fenilpropanóides), quando combinadas, pode ter a sua atividade potencializada, quando 

comparada ao uso isolado das mesmas, devido a uma ação sinérgica apresentada por certas 

misturas (Katiki et al., 2017). 

Uma alternativa economicamente viável seria a utilização do óleo de eucalipto na 

formulação de um produto de origem natural para o controle do carrapato, principalmente 

para produtores de leite, que utilizam gado de origem europeia da raça Holandês, muito 

susceptível aos carrapatos.  

O eucalipto é comumente utilizado como madeira de reflorestamento (Lopes et al., 

2011) e suas folhas são ricas em óleos essenciais e apresentam bons rendimentos de extração 

do óleo bruto, sendo frequentemente utilizados nas indústrias alimentícias e farmacêuticas 

(Vitti e Brito, 2003). 

 O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro a eficácia do odor do óleo essencial de 

Eucalyptus globulus, Corymbia citriodora, seus princípios ativos majoritários 1,8-cineol e 

citronelal puros e em combinações binárias (1:1), testados em diferentes concentrações, sobre 

as larvas e fêmeas ingurgitadas do carrapato que parasita os bovinos, espécie R. microplus 

comparado ao odor de produtos comerciais. 

 

 

 



13 

  

2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Acari: Ixodidae) 

 

O carrapato Rhipicephalus microplus (Canestrini, 1888) pertence à classe Arachnida, 

ordem Acari e subordem Ixodida, ao filo Arthropoda, é originário da Ásia e foi introduzido no 

Brasil no século XVIII e atualmente está distribuído no mundo inteiro, principalmente em 

regiões subtropicais e tropicais entre os paralelos 32º Norte e 32º Sul (Gonzales, 1995) 

atingindo diversos países como Argentina, México, Brasil, Estados Unidos e Uruguai, além 

das Ilhas do Caribe e Antilhas, e também o continente Africano e o Sul da Austrália (Labruna, 

2008). 

Atualmente são catalogadas 896 espécies de carrapatos no mundo, que estão divididas 

em três famílias: Argasidae ou “carrapatos moles” (193 espécies); Ixodidae ou “carrapatos 

duros” (702 espécies) e Nuttalliellidae (1 espécie) (Guglielmone et al., 2010). No Brasil são 

descritas aproximadamente 65 espécies de carrapatos, e dentre essas, destaca-se o R. 

microplus como espécie de maior importância em sanidade animal, gerando grandes prejuízos 

e perdas econômicas significativas para o seu controle (Andreotti et al., 2013). Estima-se que 

as perdas anuais decorrentes do parasitismo e tentativa de controle deste ixodídeo, sejam de 

US$ 3,24 bilhões no Brasil (Grisi et al., 2014).  

O ciclo de vida desse carrapato é monoxeno, ou seja, ele usa apenas um único 

hospedeiro para completar seu ciclo de vida que está dividido em fase parasitária e fase não 

parasitária (Rocha, 1984), possui preferência pelos bovinos, com maior predileção para Bos 

taurus em relação a Bos indicus (Gonzales, 1975). A fase parasitária ocorre com a fixação de 

larvas no hospedeiro, que irá sofrer um processo de muda de larva para ninfa e de ninfa para o 

adulto. Essa fase tem uma duração média em torno de 21 dias. Uma vez que o gado entra em 

contado com o pasto infestado, as larvas irão subir no corpo dos animais, procurando local 

para se fixar e começar o parasitismo. Após um período de cerca de 7 dias, as larvas sofrem 

muda para o estágio de ninfa onde se alimentarão por mais 7 a 9 dias, até chegar à fase adulta 

(machos ou fêmeas). Nos próximos 7 dias, as fêmeas se acasalam com os machos, fazendo 

com que estas, se alimentem com grande quantidade de sangue, ficando totalmente 

ingurgitada, desprendendo-se do hospedeiro e caindo no solo (pasto), onde irá procurar um 

ambiente escuro e úmido para ovipor (Veríssimo, 2015). 



14 

  

A teleógina inicia a postura três dias após sua queda ao solo, dando início à fase não 

parasitária ou de vida livre; nesta fase ela não se alimenta, e sobrevive aproveitando as 

reservas estocadas durante o ingurgitamento. Cada fêmea pode ovipor em média de 2.000 a 

4.000 ovos, que originará em torno de 85-95% de larvas, que sobreviverão de 30-120 dias em 

jejum em condições climáticas favoráveis. (Guglielmone et al., 2006). Ao desprender-se do 

bovino a teleógina morre após ter completado a postura (Freitas, 1982). Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representação esquemática do ciclo de vida do carrapato R. microplus. (Adapatado de Gonzales et al., 

1974), representando a fase de vida parasitária e a fase de vida livre. 

 

As larvas recém-eclodidas permanecem agrupadas e em repouso na base da vegetação 

por aproximadamente sete dias, que é o tempo ideal para a formação de uma cutícula rígida 

(endurecimento da camada de quitina em contato com o ar), tornando as larvas resistentes a 

dessecação. É nesse período também que ocorre a formação das peças bucais que serão 

necessárias para a fixação das larvas nos hospedeiros susceptíveis (Pereira et al., 2008). 

Após o período de sete dias da eclosão das larvas; estas tornam-se muito ativas e 

subirão para a haste do capim, ficando aglomeradas à espera da passagem de um novo 

hospedeiro para se fixar. Preferencialmente elas se fixam nas partes do boi onde a pele é mais 

fina e protegida da irradiação solar direta, como nas axilas, virilha, períneo e sob a cauda. 

(Pereira et al., 2008). 

Para que a fixação no hospedeiro ocorra, as peças bucais do carrapato ficam envoltas 

por uma substância produzida pelas glândulas salivares do carrapato, chamadas de cemento 

(Cowdry e Danks, 1933). Essas glândulas produzem também outras substâncias como: 
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enzimas hidrolíticas (Tatchell, 1969) e proteolíticas (Howell et al., 1975) e substâncias 

anticoagulantes (Nuttal e Strickland, 1908), que desempenham papel importante na 

alimentação do carrapato.  

 

2.2 Principais órgãos e estruturas sensoriais do carrapato  

 

Os carrapatos possuem órgãos sensoriais que são responsáveis por detectarem 

estímulos ambientais (Guerin et al., 2000). Essa forma de comunicação será interpretada por 

redes neurais presentes no sistema nervoso central (SNC), guiando o seu comportamento, 

acasalamento e localização de hospedeiro (Sonenshine, 2004). Esses órgãos estão distribuídos 

pelo corpo e apêndices dos carrapatos, e localizam-se geralmente no tarso do primeiro par de 

pernas. (Waladde e Rice,1982).  

Os estímulos sensoriais podem ser químicos ou físicos (Bonnet e Liu, 2012), o que vai 

ajudar na fixação das larvas ao hospedeiro. Existem vários tipos de receptores que garantem a 

sobrevivência de uma espécie de carrapato e que pode variar de acordo com a espécie; dentre 

eles podemos citar: receptores olfativos e de detecção de umidade, receptores celulares 

(sensilas), fotorreceptores, receptores de contato e receptores gustativos (Waladde e Rice, 

1982), sendo que segundo Wilkinson, (1953), de todos os estímulos testados tais como; 

vibrações, correntes de ar, iluminação, objetos quentes e úmidos e odores de secreções 

cutâneas de homens e bovinos; a resposta mais forte foi para os odores. 

O estudo realizado por Borges et al. (2015) mostra que as larvas R. microplus 

avaliadas em bioensaio de olfactômetro, podem diferenciar o odor de bovinos da raça 

Holandesa e Nelore, sendo que os resultados mostram que a menor resposta de busca, foi aos 

odores do Nelore quando comparado com o Holandês. 

A capacidade de o carrapato detectar odores é o motivo de estudo deste trabalho, uma 

vez que, esses parasitas possuem órgãos que podem detectar substâncias voláteis como 

lactonas e fenóis (Leonovich, 2004), ácidos graxos, aldeídos aromáticos e aldeídos de cadeia 

curta (Steullet e Guerin 1994a, 1994b), moléculas essas, também presentes nos óleos 

essenciais. 
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2.2.1 Órgão de Haller 

 

O órgão de Haller foi primeiramente descrito como sendo um órgão de audição 

(Haller, 1881); alguns anos depois, o estudo de Lahille (1905) concluiu que a função do órgão 

de Haller é olfativa. 

De acordo com Foelix e Axtell, 1972, Leonovich (2004), Allan (2010) os receptores 

olfativos do carrapato podem ser encontrados principalmente no órgão de Haller (Figura 2); 

uma estrutura quimiossensorial primária, que está situada na superfície dorsal do tarso de 

ambas as pernas dianteiras (primeiro par de pernas) e tem a função de detectar substâncias 

voláteis tais como: amônia (Haggart e Davis, 1980), dióxido de carbono (Steullet e Guerin, 

1992a), aldeído e benzaldeído (Steullet e Guerin, 1994a), nitrofenol (Steullet e Guerin, 

1994b), fenol e lactonas (Leonovich, 2004) e feromônios dos hospedeiros (Soares e Borges, 

2012). Esse órgão permite que as larvas de carrapatos consigam detectar o hospedeiro alvo.  

Quando as larvas percebem a presença de estímulos do hospedeiro (odores, calor, 

vibrações ou sombras), imediatamente elas elevam as suas patas dianteiras para o ar, 

presumivelmente para aumentar o contato de odores com estruturas sensoriais no tarso da 

perna dianteira. (Wilkinson, 1953). 

 

Figura 2. Ilustração do órgão de Haller, localizado no primeiro par de pernas dos carrapatos (110x110 mícron). 

Adaptado de https://rps-science.org/slideshow/photographer/598/. 

 

Os carrapatos transmitem as informações sensoriais recebidas pelos receptores 

olfativos para o sistema nervoso central (SNC) do carrapato constituído por uma massa de 

nervos altamente condensados, denominado singânglio (Roma et al., 2012a e 2012b). Não 

está descrito claramente como a informação olfativa gerada pelos receptores periféricos está 

associada ao SNC; estudos seriam necessários para entender como a informação 

quimiossensorial é codificada pelos carrapatos (Joerges et al., 1997; Meijerink et al., 2003). 



17 

  

Insetos e ácaros fitófagos também possuem órgão de Haller. Nos ácaros esse órgão 

está localizado em seus primeiros pares de pernas, semelhantes aos carrapatos; já nos insetos, 

podemos encontrar esse órgão localizado em suas antenas (Foelix e Axtell, 1972). 

 

2.3 Plantas ricas em óleos essenciais de interesse para este estudo 

Optou se por trabalhar com óleos essenciais de duas espécies de eucalipto devido ao 

fato de que, são plantas que se adaptam em vários países do mundo. No Brasil, essas plantas 

apresentam um rápido crescimento e tem alta adaptabilidade no clima tropical, e é utilizado 

como componente da integração, lavoura, pecuária e floresta (ILPF), o que proporciona bem-

estar aos animais. Além de suas propriedades medicinais, o plantio de eucalipto  evita a 

degradação e erosão do solo (Assis et al.,2017). Por sua vez, os óleos essenciais são fontes 

baratas e são amplamente utilizados em produtos de higienização sanitária.  

 

2.3.1 Óleos essenciais 

Os óleos essenciais, são produtos voláteis de origem vegetais obtidos por processo 

físico ou químico. (Brasil, 1999). Desde a idade média, os óleos essenciais têm sido usados 

por suas propriedades bactericidas, fungicidas, inseticidas e antiparasitários. (Bakkali et al., 

2008). 

Os óleos podem ser encontrados em todas as estruturas de um vegetal, sendo muito 

frequentes em folhas, flores e frutos, e menos frequentes em raízes, sementes lenhos e rizomas 

(Brasil, 1999). São amplamente utilizados pelas indústrias farmacêutica, alimentícia e química 

para proporcionar odor e sabor, assim como conservantes de alimentos em geral, por ter alto 

poder antibacteriano e antifúngico (Cheng et al., 2006) e ser altamente antioxidante 

(Matsingou et al., 2000). É estimado que cerca de 3000 óleos essenciais sejam conhecidos, 

dos quais aproximadamente 300 são comercialmente importantes, destinados principalmente 

para o mercado de fragrâncias (Burt, 2004). 

Quimicamente, os óleos essenciais são misturas complexas de compostos orgânicos 

que apresentam baixo peso molecular, oriundas do metabolismo secundário de plantas 

aromáticas, formados principalmente por monoterpenos, sesquiterpenos e fenilpropanóides, 

constituindo misturas variáveis que conferem suas características organolépticas; embora 

diterpenos também possam estar presentes, além de uma variedade de hidrocarbonetos 

alifáticos, ácidos, álcoois, aldeídos, cetonas, lactonas,  fenol e ésteres fenóis (Bizzo et al., 

2009). 
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Os monoterpenos são os principais constituintes dos óleos essenciais, atuando na 

atração de polinizadores. Para a planta, os óleos essenciais como os triterpenóides e seus 

derivados hormonais conferem à planta hormônios necessários para o seu desenvolvimento e 

para a proteção contra-ataques de herbívoros, o que garante proteção e perpetuação de uma 

determinada espécie (Niero et al., 2006). 

Podemos encontrar entre 2 a 60 componentes nos óleos essenciais, em concentrações 

muito diferentes. Geralmente eles contêm de dois a três componentes majoritários, que podem 

variar de 2 a 70%, quando comparados com os demais componentes que existem em traços 

vestigiais.   Para uma mesma espécie de planta, o número de compostos pode variar bastante, 

assim como a quantidade relativa e seu rendimento; devido a fatores que afetam a planta, tais 

como, o estresse, ataque de herbívoros, clima, umidade, componentes nutricionais do solo e 

tempo de colheita. (Bakkali et al, 2008). 

Segundo o relato de Pichersky et al. (2006), os compostos majoritários seriam os 

responsáveis pelas propriedades biológicas de um óleo essencial; porém para Mendes et al. 

(2011) esses mesmos compostos teriam que agir em sinergismo com os componentes 

minoritários, para que uma boa atividade biológica seja observada. 

Os métodos utilizados para a extração de óleos essenciais podem ser: a 

hidrodestilação, maceração, extração por solvente, gases supercríticos e micro-ondas (Bakkali 

et al., 2008). Entre os métodos citados acima, o mais utilizado por pesquisadores é a extração 

por arraste de vapor de água, por ser um método eficiente e de baixo custo. A identificação 

dos compostos é feita por métodos cromatográficos, principalmente a cromatografia gasosa 

acoplada ao espectrofotômetro para a quantificação. (Watanabe et al., 2006; Silveira et al., 

2012). 

 

2.3.2 Eucalyptus globulus Labill. 

 

O Eucalyptus globulus Labill é uma espécie nativa da Austrália que pertence à família 

Myrtaceae, e foi introduzido nas Américas em 1792 e na China nos anos de 1890, sendo 

amplamente cultivada no sul e sudeste da China (Figura 3). Atualmente a espécie está 

distribuída em regiões tropicais e subtropicais do mundo todo, sendo encontrado na Índia, sul 

da Europa, África do Sul e Brasil. 

  No Brasil, é chamado popularmente de eucalipto, eucalipto-comum e eucalipto-

limão.  
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            Figura 3. Partes do Eucalyptus globulus. A-frutos, B- flores, C-folhas, D-tronco. FONTE: 

https://australianseed.com/shop/item/eucalyptus-globulus- 

 

 

O óleo essencial do E. globulus apresenta como constituinte majoritário o  

monoterpeno chamado 1,8-cineol ou eucaliptol (Figura 4), cuja porcentagem presente no óleo 

pode variar de 14,55 a 95,61%, dependendo da parte da planta que é utilizada, método de 

extração,  local e época que foi coletada. Segundo Vitti e Britto (2003), as folhas frescas de E. 

globulus apresenta de 60-80% de 1,8-cineol. 

 

 

Figura 4. Estrutura molecular do 1,8-cineol, composto majoritário do E. globulus. 

 

 A análise fitoquímica mostra que há pelo menos outros 30 compostos que compõe o 

óleo essencial de E. globulus e que estão presentes como compostos minoritários ou na forma 

A B 

C D 
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de traços, como é o caso do α-pineno, canfeno, aromadreno, globulol, β-pineno, mirceno, α-

terpineol e limoneno (Guo e Yang, 2006). 

Diversos estudos mostram as atividades farmacológicas do óleo essencial do 

Eucalyptus globulus e diferentes tipos de extratos; dentre eles podemos citar a atividade 

antiviral, anti-helmíntica, imunoestimulante, inseticida, atividade citotóxica contra células 

tumorais, atividade expectorante e fluidificante da secreção bronquial (Alonso, 1998), 

antimalárica (Corrêa, 1984), analgésica e anti-inflamatória (Silva et al., 2003) e atividade 

antimicrobiana (Cimanga et al., 2002). 

A madeira além de ser economicamente rentável é a principal fonte de matéria prima 

utilizada pela indústria de papel e de celulose (Fao, 1981). 

 

2.3.4 Corymbia citriodora Hook (Hill & Johnson). 

É originária da Austrália (Boland et al., 1994) ocorrendo principalmente no Sul e no norte 

do estado de Queensland. Apresenta se como uma árvore de médio porte, com aparência 

bonita e cheiro característico de citronelal em suas folhas, o que torna fácil a sua identificação 

(Figura 5). Também é conhecido como Eucalyptus citriodora Hook, eucalipto-limão, 

eucalipto-cheiroso. 

 

 

Figura 5.  Partes do Corymbia citriodora. A-frutos, B- flores, C-folhas, D-tronco. Fonte: 

http://www.oleosessenciais.org/oleo-essencial-de-eucalipto-citriodora/ 

 

C. citriodora foi introduzida no Brasil junto com outras espécies de eucalipto, com o 

objetivo de produzir madeira. Hoje é utilizada para produzir postes, carvão vegetal, lenha 

A B 

C D 
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além de servir como matéria prima para as madeireiras (Rockwood et al., 2008). Atualmente 

podemos encontrar a espécie de C. citriodora, cujo desenvolvimento é mais favorável na 

região norte e regiões centrais do Brasil, onde a maior parte do plantio dessa espécie destina-

se para a extração do citronelal, que é o seu composto majoritário (Figura 6), presente em 65-

85% do óleo bruto, muito rentável economicamente e muito utilizado na perfumaria. (Vitti e 

Brito, 1999). 

 

 

Figura 6. Estrutura molecular do citronelal, composto majoritário do C. Citriodora. 

 

O óleo de C. citriodora é utilizado na indústria de perfumaria e domissanitários, sendo  

empregado na produção de sabão,  produtos de limpeza além de ser utilizado como 

desinfetantes e desodorantes. (Ciniglio, 1993; Vitti e Brito, 1999). O óleo essencial também 

apresenta atividade biológica, podendo ser utilizado como repelente de insetos (Ahmad et al., 

2002) e acaricida (Chagas et al., 2002), além de suas atividades antimicrobianas, antifúngica 

(Gilles et al., 2010) e herbicida natural (Kohli et al., 1998). 

 

2.4 Óleos essenciais com atividade acaricida 

 

O uso da fitoterapia nas ciências veterinárias vem para incrementar o que já existe no 

mercado atualmente como produto acaricida. O intuito é associar os produtos fitoterápicos aos 

produtos químicos sintéticos já existentes. (Balandrin et al., 1985; Chagas et al., 2003). 

Na revisão de Campos et al., (2012) os autores citam várias espécies de plantas 

medicinais, como a citronela, eucalipto, lavanda pau-de-incenso, copaíba, matico, cominho, 

neem, espanta-pulga e graviola, nas quais os seus óleos essenciais foram estudados e 

apresentaram ações acaricidas comprovadas para o controle do carrapato do boi. Ainda há 

uma enorme variedade de espécies de plantas que devem ser estudadas. O Brasil possui 

aproximadamente 55.000 espécies de plantas e é considerado o país com o maior número de 

espécies no mundo. Entretanto, estudos sobre os possíveis efeitos terapêuticos dessas plantas 
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ainda são escassos. Poucas informações são conhecidas sobre a composição química de 

99,6% das plantas da flora do Brasil, segundo Heimerdinger (2005). 

Romero (2008) relatou que os terpenos e seus derivados encontrados comumente em 

óleos essenciais em conjunto com os fenilpropanóides formam pesticidas naturais potentes 

como os piretróides. Segundo o autor, um excelente efeito antiparasitário é atribuído aos óleos 

essenciais que apresentam em sua composição compostos como o timol, carvacrol, geraniol e 

citronelal. 

Na literatura há relatos de óleos essenciais que podem apresentar constituintes que 

estão associados à hepatoxidade e mortalidade dos mamíferos (Ribeiro et al., 2010); por isso, 

produtos naturais devem ser testados e apresentar margem segura para sua utilização, sem 

provocar danos aos animais. 

A toxicidade dos óleos essenciais nos animais, o impacto ambiental, a dosagem correta 

e a frequência de aplicação, assim como uma possível resistência e seleção de cepas de 

carrapatos resistentes, precisam de maiores estudos e avaliação, para justificar o uso de 

produtos fitoterápicos no controle do carrapato do boi. Pois há poucas informações na 

literatura que avaliam o impacto sobre esses alvos.  

O gênero Cymbopogon é constituído de oitenta e cinco espécies. Plantas desse gênero 

apresentam o mesmo composto majoritário do Corymbia citriodora, o citronelal, com exceção 

do Cymbopogon nardus que apresenta em sua constituição o óleo essencial com dois 

compostos majoritários, o citronelal e o geraniol (Castro et al., 2007; 2010). 

 Olivo et al. (2008) testaram o óleo de C. nardus (citronela de ceilão) obtido de folhas 

frescas pelo processo de destilação, em testes in vitro, sobre fêmeas ingurgitadas de R. 

microplus; observaram uma eficácia de 92,1% para a concentração de 1% do óleo estudado. O 

interessante deste trabalho foi que na concentração de 100% do óleo de citronela, a eficácia 

do produto diminuiu para 88,9%. 

Olivo et al. (2013) avaliaram o efeito in vitro e in vivo do óleo de eucalipto (C. 

citriodora) sobre o carrapato bovino (R. microplus). Nos testes in vitro os autores avaliaram 

oito concentrações de óleo de eucalipto (0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100%), em fêmeas 

ingurgitadas de carrapato e os resultados encontrados foram de 91% de eficácia do produto 

para a dose de 2%,  e  100% de eficácia para as doses acima de 5%. Para o experimento in 

vivo realizado em vacas em lactação; o óleo de eucalipto utilizado na concentração de 3,5% 

apresentou eficácia de 96,4% no controle de teleóginas,  21 dias após o tratamento. Por sua 

vez, testes organolépticos no leite e iogurte foram realizados entre o tratamento fitoterápico e 
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o controle com acaricidas químicos, e não apresentou diferenças teste de aceitação sensorial 

entre os tratamentos. 

Agnolin et al. (2010) compararam o óleo de C. nardus (citronela de ceilão) em 

concentrações de 3 e 4% com a atividade acaricida do Amitraz (0,025%) in vivo. Estudos in 

vitro testando diferentes concentrações do óleo de citronela, já haviam sido feitos previamente 

por Olivo et al. (2008) e Chungsamarnyart e Jiwajinda (1992). O óleo de citronela é rico em 

compostos como o citronelal, geraniol e citronelol. O teste foi realizado com 20 vacas adultas, 

em lactação, da raça holandesa, banhadas com os produtos a serem testados com pulverizador 

costal, e a contagem de teleóginas acima de 4 mm ocorreu no 3º, 7º e 14º dias após a 

aplicação. O resultado observado foi um declínio do número de teleóginas com o óleo de 

citronela a 3% a partir do 14º dia; com o óleo a 4% a diminuição ocorreu a partir da primeira 

contagem no 3º dia após o tratamento, o que deixa claro a eficácia do produto sobre larvas. A 

eficácia total da citronela 4% foi de 30,9%. 

Martins (2006) estudou a ação acaricida do óleo de Cymbopogon winterianus Jowitt. 

(citronela de Java) sobre fêmeas ingurgitadas e larvas de R. microplus; a DL50 para as 

teleóginas foi de 6,1% e 4,1% para as larvas. Na concentração de 10; 12,5; 25 e 50%, a 

mortalidade das teleóginas foi de 100%. Na concentração de 7,14% não houve eclosão das 

larvas. Para as larvas, as concentrações de 5,55%, 6,25% e 7,14% apresentou uma eficácia de 

100% de mortalidade. 

Os óleos essenciais de três espécies de eucalipto (C. citriodora, E. globulus e E. 

staigeriana) foram testados sobre larvas e fêmeas ingurgitadas de R. microplus na dose de 1; 

5; 10; 20 e 30% . O óleo essencial de C. citriodora e E. staigeriana  tiveram  100% de 

letalidade sobre as larvas a uma concentração de 10% e E. globulus a 20%.  Para a 

mortalidade de fêmeas ingurgitadas, o óleo essenciais de E. citriodora, apresentou eficácia 

superior a 90% nas doses apartir de 10%,  para o  E. globulus e  E. staigeriana todas as doses 

testadas. No entanto, os óleos essenciais que demonstraram uma eficiência geral melhor (E. 

globulus e E. staigeriana) foram transformados em concentrados emulsionáveis apresentando 

100% de mortalidade dos carrapatos a uma concentração média de 9,9% do E. globulus e 

3,9% do E. staigeriana (Chagas et al., 2002). 

Alves et al. (2013) avaliaram a repelência dos óleos essenciais de C. citriodora (rica 

em citronelal) e Lavandula spp (rica em 1,8-cineol) sobre larvas de R. microplus, assim como 

a mortalidade das mesmas em de testes in vitro, utilizando concentrações de 0,3; 0,6; e 1,2% 
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(v/v) dos dois óleos testados. O maior poder acaricida foi observado na concentração de 1,2% 

(v/v) com resultados de 97% para C. citriodora e 93% para Lavandula ssp. 

Santos et al. (2015) estudaram in vitro o óleo essencial de citronela (C. wynterianus) 

sobre larvas e teleóginas de R. microplus em seis diferentes concentrações assim como em 

outros extratos aquoso e hidroalcoólico.  Os resultados indicaram que a citronela apresenta 

ação acaricida, principalmente quando utilizado na forma de óleo essencial, pois as 

concentrações de 12,5; 25; 50 e 100% foram capazes de causar 100% da mortalidade larval e 

a 25% demonstrou 100% de eficácia no teste com teleóginas, obtendo resultados superiores a 

acaricidas químicos (Amitraz, Cipermetrina, Ciper+clorpirifós+citronelal). 

Martins (2006), avaliou a eficácia dos componentes majoritários do óleo de citronela 

de Java (citronelal, Geraniol e Citronelol), e concluirm que a 50% o citronelal e geraniol, 

apresentou 100% de mortalidade das teleóginas, tendo uma ação acaricida mais forte do que o 

citronelol que na mesma concentração controlou 25% delas. 

O citronelal, monoterpeno encontrado no óleo de C. Citriodora e plantas do gênero 

Cymbopogon, vem sendo descrito na literatura como o composto responsável pela inibição do 

crescimento, redução da capacidade de reprodução e morte de insetos e ácaros, devido à sua 

ação neurotóxica apresentada por essa substância (Coats et al., 1991; Viegas Júnior, 2003). 

Castro et al. (2018) estudaram a atividade acaricida de óleos essenciais de três espécies 

de plantas, Mesosphaerum suaveolens, Ocimum gratissimum e Alpinia zerumbet com suas 

respectivas concentrações intermediárias de 1,8-cineol (35,8; 24,7 e 24,0%); sobre larvas e 

fêmeas ingurgitadas de  R. microplus nas concentrações de 100; 50; 25; 12,5; 6,2 mg / mL dos 

óleos essenciais. Os resultados mostraram eficácia de (≥ 95,0%) nas fêmeas ingurgitadas na 

concentração de 100,0 mg /mL; nas larvas  o óleo de O. gratissimum (CL50 = 11,9 mg / mL) 

foi o mais potente, seguido pelos óleos essenciais de A. zerumbet (LC50 = 19,7 mg / mL) e M. 

suaveolens (LC50 = 51,6 mg / mL), sugerindo que outros compostos presentes nos óleos 

essenciais podem  interferir na ação do 1,8-cineol. 

 

2.5 Avaliações do odor de óleos essenciais sobre ácaros 

 

Estudos sugerem que a eficácia acaricida de óleos essenciais é  atribuída em parte aos 

compostos voláteis neles presentes (Cetin et al., 2009; 2010). Tais compostos podem ser 

encontrados como compostos majoritários ou minoritários dentro de um óleo essencial bruto, 
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porém, sem descartar a possibilidade do composto minoritário apresentar o efeito acaricida. 

(Souza et al., 2016). 

Para avaliação de testes acaricidas diversos, autores utilizam câmaras de vapor 

fechadas, ou vedadas com algodão, contendo os óleos essenciais (Prates, et al., 1998; Iori et 

al., 2005; Cetin et al., 2009; Souza et al., 2016). 

Em teste de fumigação, o contato direto do óleo essencial com a praga não ocorre, e o 

tempo de evaporação do composto presente no óleo essencial pode determinar o efeito tóxico, 

assim como a dosagem do mesmo (Souza et al., 2016). Prates e Santos (2002), os autores 

avaliaram o tempo de evaporação de alguns monoterpenóides puros, entre eles estavam o 1,8-

cineol e o citronelal. Os autores verificaram que, no tempo de duas horas e meia, o 1,8-cineol 

evaporou 100%, comparado com o citronelal, que evaporou 52,38% em 24 horas. 

O ácaro-rajado, Tetranychus urticae é uma praga que causa grandes prejuízos à 

agricultura brasileira. Souza et al. (2016) avaliaram a toxicidade do óleo essencial de C. 

citriodora (com 68,20% de citronelal) através do teste de fumigação, sobre fêmeas adultas de 

T. urticae no tempo de 24, 48 e 72 horas; nas doses de 3,57; 7,14; 10,71; 14,28 e 17,85  μL / 

L
-1

 de ar. O estudo mostrou que a CL50 do óleo essencial de C. citriodora foi de 10,50 μL / L
-

1
 de ar, quando exposto por 72 horas, concluindo que, além de mortalidade, houve redução da 

fecundidade dos ovos de T. urticae, indicando ação acaricida. 

Choi et al. (2004), também avaliaram o impacto do óleo essencial de E. globulus e C. 

citriodora, sobre fêmeas de T. urticae e concluíram que o óleo de C. citriodora apresentou 

maior toxicidade na dose de 9,3 μL / L
-1

 de ar, sendo capaz de controlar 99% da população da 

praga, enquanto que o E. Globulus, a dose necessária foi de 19 μL / L
-1

 de ar, para controlar 

89% do ácaro. 

Cetin et al. (2009) estudaram o efeito fumigante do óleo essencial de Origanum 

minutiflorum (rico em carvacrol) na dose de 1, 2.5, 5, 10, 15, e 20 μL / L sobre fêmeas 

ingurgitadas de Rhipicephalus turanicus expostas por 24 horas ao odor do óleo testado, e 

determinaram que a dose de 10 μL /L ocasionou mortalidade de 100% das teleóginas expostas 

por 120 minutos ao tratamento. A dose de 5 μL / L apresentou resultado de   95% de 

mortalidade após 120 min de exposição. Neste teste, os autores utilizaram algodão embebido 

com as concentrações do óleo presos a uma tampa, que servia para vedar o recipiente de vidro 

utilizado no teste. 

Iori et al. (2005) estudaram a volatilidade do óleo essencial de Melaleuca alternifolia 

nas doses de 4, 6, 8 e 10 μL, sobre as ninfas de Ixodes ricinus, expostas durante 30, 60, 90 e 
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120 minutos, obtendo 70 e 80% de mortalidade aos 90 minutos nas doses de 8 e 10 μL 

respectivamente. 

A ação fumigante do óleo essencial extraído de Satureja thymbra L. e seus 

constituintes majoritários, carvacrol e terpineno, foram testados por Cetin et al. (2010) sobre 

fêmeas adultas de Hyalomma marginatum (Acari: Ixodidae) expostas  durante 15, 30 , 45, 60, 

75, 90, 105 minutos,  2, 3 , e 24 horas, nas concentrações de 5, 10, 20 e  40 μL / L para o óleo 

de S. thymbra, enquanto que o carvacrol e ᵞ-terpineno, foram avaliados em 10 μL / L. Neste 

estudo, os carrapatos expostos ao vapor  do óleo essencial de S. thymbra, na dose de 40 μL / L 

resultaram em mortalidade completa (100%) às 3 h de exposição. O odor do carvacrol (10 μL 

/ L) produziu aproximadamente 57% de mortalidade dos carrapatos expostos após 24 horas . 

O tratamento com ᵞ-terpineno (10 μL / L) matou 87% dos carrapatos em 24 horas de 

exposição. 

Prates et al. (1998) avaliaram a eficácia do odor de (capim-gordura) Melinis 

minutiflora (rico em 1,8-cineol) e os seus compostos isolados, sobre larvas do carrapato-do- 

boi. Neste estudo, os autores utilizaram um tubo de vidro com 15 cm de comprimento e 1,5 

cm de diâmetro, na posição horizontal, pela qual recebeu um papel de filtro de 1 x 15 cm, 

molhado com o óleo essencial, e após secagem, colocado no interior desse tubo, onde foram 

dispostas aproximadamente 100 larvas, sendo vedado com rolha de borracha. Foi utilizado 4 

gotas de cada óleo testado e a mortalidade larval foi observada a cada cinco minutos durante a 

primeira hora e após 24 horas do tempo decorrido. Os resultados encontrados para o óleo do 

capim-gordura e dois de seus componentes (1,8-cineol e hexanal) foi a mortalidade de 100% 

das larvas de carrapato-do-boi (R. microplus) após 10 minutos de exposição.   

  

 2.6 Possíveis mecanismos de ação dos óleos essenciais sobre os ácaros  

 

O mecanismo de ação dos óleos essenciais sobre os ácaros e os insetos, tanto para os 

testes de contato, como para testes de fumigação, ainda não são bem conhecidos (Coats et al., 

1991, Souza et al., 2016). Os extratos de plantas e óleos essenciais podem interferir em vários 

órgãos essenciais e alguns tipos de receptores, causando alterações nas funções biológicas dos 

carrapatos o que pode prejudicar a perpetuação das espécies. 

 Ellse e Wall (2014) relatam em sua revisão que a ação do odor de óleos essenciais é 

possível porque existe um caminho neurotóxico, e não simplesmente mecânico, em seu modo 
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de ação, porém eles relatam ainda que a ação ovicida comumente conhecida dos óleos 

essenciais, não está clara se é provocada pela neurotoxicidade ou sufocação mecânica. 

De acordo com Han et al. (2011) e Ellse e Wall. (2014), a ação acaricida dos óleos 

essenciais é devido ao composto majoritário presente no óleo essencial, porém, Yang et al. 

(2003) relatam que os variados compostos presentes em um óleo essencial bruto podem 

trabalhar em sinergia para promover a ação inseticida e acaricida. 

Os alvos moleculares das substâncias presentes nos óleos essenciais (terpenóides) 

descritos na literatura são os receptores de tiramina e octopamina (Enan 2001; Price and Berry 

2006), receptores de GABA – ácido gama-aminobutírico (Tong e Coats, 2010) e atuação por 

inibição de enzimas, como as acetilcolinesterases - AChE (Keane e Ryan, 1999).  

A interação dos terpenóides com alguns tipos de receptores de insetos e ácaros, pode 

ocasionar a hiperexcitabilidade, comportamento anormal, paralisia e morte de insetos (Dudai 

et al., 1987), bem como a mortalidade de ácaros (Stone et al., 1974), ou, ainda, atuam 

dificultando o crescimento e o desenvolvimento, interferindo no metabolismo celular 

(Menezes, 2005). 

  A acetilcolina é um neurotransmissor importante para o sistema nervoso 

central e periférico de artrópodes e outros insetos. O 1,8-cineol foi relatado por Siramon et al. 

(2009) como sendo o responsável pela inibição da atividade da acetilcolisterase em 

Coptotermes formosanus em testes de fumigação. 

Booth et al. (1986) estudando o composto majoritário Precoceno II, extraído de óleos 

essenciais de plantas da família Asteraceae; observaram que, quando aplicado topicamente 

sobre teleóginas de R. microplus, estas ovipuseram ovos desidratados, murchos, escurecidos e 

não aderidos um ao outro. Os autores atribuem a ação do precoceno II a um efeito tóxico no 

órgão de Gené, que afetou a secreção e a síntese de cera neste órgão, levando à dessecação 

dos ovos e diminuindo a oviposição.  

O órgão de Gené é uma estrutura especializada presente nos artrópodes e está 

diretamente relacionada com a oviposição. Essa estrutura está situada na região ventral de 

fêmeas ingurgitadas de R. microplus, cuja parte externa do órgão consiste em um par de 

chifres em formato de balão que fica próximo a vagina. Quando um ovo é produzido, ocorre o 

prolapso da vagina, empurrando o ovo entre os chifres do órgão de Gené, que manipulam o 

ovo, cobrindo-o com cera. (Booth et al.,1984). A função principal desse órgão é aplicar uma 

secreção superficial de cera aos ovos, fazendo com que eles fiquem aderidos um aos outros, 

formando um aglomerado de ovos, para evitar a perda excessiva de água em condições de  
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baixa umidade. Essa substância lipídica cuticular depositada sobre os ovos serve como 

barreira ao ataque de microrganismos (Lima-Netto et al., 2012, 2011; Arrieta et al., 2006); 

reduz a absorção de pesticidas presentes no meio ambiente (Nelson e Sukkesbad, 1970 e 

possui alguns componentes que servem como feromônios (Howard e Blomquist, 1982). 

Os extratos de plantas e óleos essenciais podem interferir na ovogênese das fêmeas 

ingurgitadas. Trabalhos de Oliveira et al. (2016) e Remedio et al. (2014) mostram que extratos 

de plantas podem interferir no amadurecimento dos oócitos de teleóginas nas fases iniciais de 

desenvolvimento, o mesmo ocorrendo com óleos essenciais (Matos et al., 2014), diminuindo a 

capacidade de produzir ovos viáveis e a formação de um novo indivíduo. Anholeto et al., 

2017) avaliaram diferentes concentrações de extratos etanólicos de Acmella oleracea (Jambu) 

sobre os carrapatos machos de Amblyomma cajennense e verificou alterações do sistema 

reprodutor dos mesmos, nas doses de 6,2, 12,5 e 25 mg / mL. 

Roma et al. (2013) analisaram a ação do óleo de andiroba (Carapa guianensis) sobre a 

as fêmeas semi-engurgitadas de Rhipicephalus sanguineus e verificaram alterações no 

singânglio dos artrópodes, prejudicando a transmissão de impulsos nervosos, ocasionando a 

sua mortalidade.  O singânglio é o sistema nervoso central do carrapato; sendo constituído por 

uma massa de nervos altamente condensados, que recebe e processa as informações sensoriais 

olfativas provenientes do órgão de Haller. (Obenchain e Oliver, 1976; Roma et al., 2012a). 

Remedio et al., 2016 estudaram a ação do   óleo da semente de Neem (Azadirachta 

indica) enriquecido com azadiractina sobre as fêmeas semi-ingurgitadas de R. sanguineus, e 

observaram que os efeitos deletérios desse óleo sobre os carrapatos estavam associados aos 

danos morfológicos e modificações na fisiologia das glândulas salivares dos mesmos.  

O tegumento dos carrapatos é composto por duas camadas: a epicutícula, mais externa 

e fina, e procutícula, mais interna e espessa; formando o exoesqueleto (Coons e Alberti, 1999; 

Sonenshine e Roe, 2014), cuja a função primária é a proteção e o balanço hídrico para garantir 

a sobrevida do ectoparasita (Amosova, 1983) e também serve como proteção contra a 

penetração dos acaricidas aplicados topicamente (Remedio et al., 2015). Lima de Souza et al. 

(2017) estudando o óleo de Neem (Azadirachta indica) enriquecido com diferentes 

concentrações de azadiractina sobre fêmeas semi-ingurgitadas de R. sanguineus, observaram 

alterações morfológicas no tegumento das fêmeas expostas as diferentes concentrações de 

óleos estudados. 

 

 

https://scholar.google.com.br/citations?user=dlkP2zUAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra
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TOXICIDADE DO ODOR DE ÓLEOS ESSENCIAIS DE EUCALYPTUS GLOBULUS 

E CORYMBIA CITRIODORA SOBRE O CARRAPATO RHIPICEPHALUS 

MICROPLUS 
 

 

RESUMO 

 

 

As infestações pelo carrapato Rhipicephalus microplus causam grandes prejuízos à 

bovinocultura. Uma alternativa para o controle desse ácaro seria a utilização de óleos 

essenciais. Assim, o presente estudo avaliou o efeito acaricida do odor dos óleos essenciais de 

Corymbia citriodora Hook, Eucalyptus globulus Labill e seus principais constituintes 

citronelal, 1,8-cineol, em misturas binárias (1:1) nas doses de 10, 20, 40, 60, 80 e 100 mg.g
-1

 

sobre larvas e adultos ( Fêmeas ingurgitadas) de R. microplus. Controles positivos Triatox® 

(Amitraz), Colosso FC30® (Clorpirifós+cipermetrina+fenthion), Barrage® (Cipermetrina)  e 

negativos (água e álcool /acetona 1:1) também foram usados para comparar os efeitos dos 

diferentes tratamentos. Um mililitro de cada solução foi vertida sobre um disco de papel de 

filtro de 5,5 cm de diâmetro que, após a evaporação total, foi transferido para a unidade 

experimental: dois tubos FALCON® de 50 ml de capacidade, acoplados um ao outro, 

separados por um papel de filtro, formando dois compartimentos: A (tubo superior: larvas ou 

teleóginas) e B (tubo inferior: disco impregnado).  A tampa do tubo (A) foi perfurada e 

vedada com papel filtro para saída do odor. Para cada tratamento, foram realizadas 5 

repetições, utilizando aproximadamente 100 larvas (± 21 dias de vida) ou 5 fêmeas 

ingurgitadas para cada repetição. As larvas e fêmeas ingurgitadas foram expostas ao odor dos 

tratamentos por 72 horas. Após esse período os adultos foram transferidas para uma placa de 

Petri e mantidas em BOD (27 ºC ± 70% de umidade) para calcular os índices da inibição da 

oviposição (IO), eficiência reprodutiva (ER) e eficácia dos tratamentos (EP). Para os ensaios 

com as larvas, a cada intervalo de tempo (24, 48 e 72 horas) foram contadas as larvas mortas e 

no final de 72 horas de exposição, as larvas vivas foram contadas para estimar a taxa de 

mortalidade larval. Os odores dos óleos essenciais, independente das doses e misturas, 

incluindo o grupo controle positivo, não causaram mortalidade das teleóginas. No entanto, o 

óleo E. globulus e seu princípio ativo majoritário, 1,8-cineol, na dose de 100 mg.g
-1

, 

alcançaram 100% de eficácia, uma vez que parâmetros reprodutivos de oviposição e 

eclodibilidade foram prejudicados. A mistura dos óleos de C. citriodora +1,8-cineol mostrou 

eficácia superior a 94% sobre fêmeas ingurgitadas nas doses de 80 e 100 mg.g
-1

. O efeito letal 

sobre larvas superior a 82% foi observado para citronelal e citronelal+1,8-cineol nas doses a 

partir de 20 mg.g
-1

. Além disso, o citronelal, apresentou maior mortalidade nas primeiras 24 

horas de exposição (P<0,05). Conclui-se que o odor de citronelal, em doses a partir de 20 

mg.g
-1

, foi o composto mais tóxico contra larvas de R. microplus; os odores dos óleos 

essenciais de E. globulus, C. citriodora e seus compostos majoritários, 1-8 cineol e citronelal 

foram, em determinadas doses, tóxicos para fêmeas ingurgitadas de R. microplus expostas por 

72 horas, prejudicando postura e eclosão das larvas. Não se observou efeito acaricida do odor 

dos carrapaticidas químicos estudados e tampouco interação sinérgica entre as combinações 

binárias dos óleos essenciais.  
 

 

Palavras-chave: cineol, citronelal, eucalipto, odor, R. microplus.  
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TOXICITY OF ODOR OF EUCALYPTUS GLOBULUS AND CORYMBIA 

CITRIODORA ESSENTIAL OILS AGAINST THE TICK RHIPICEPHALUS 

MICROPLUS.  

 

ABSTRACT 

 

Infestations caused by the Rhipicephalus microplus tick cause great damage to cattle. An 

alternative to the control this tick would be the use of essential oils. Thus, the present study 

evaluated the acaricidal effect of odor of Corymbia citriodora  Hook and Eucalyptus globulus 

Labill essential oils and its main constituents citronellal, 1,8-cineole in binary mixtures (1:1) 

at doses of 10, 20, 40, 60, 80 and 100 mg.g
-1

 on larvae and adults (engorged females) of R. 

microplus. Positive controls Triatox® (Amitraz), Colosso FC30® (Chlorpyrifos + 

cypermethrin + fenthion), Barrage® (Cypermethrin) and negative controls (water and alcohol 

/ acetone 1:1) were also used to compare the effects of different treatments. One milliliter of 

each solution was poured onto a filter paper disc with 5.5 cm diameter which, after total 

evaporation, was transferred to the experimental unit: two 50 ml capacity FALCON® tubes 

coupled to each other, separated by a filter paper, forming two compartments: A (upper tube: 

larvae or adults) and B (lower tube: impregnated disk). The tube cap (A) has been perforated 

and sealed with filter paper in order to leave the odor to the outside environment. For each 

treatment, 5 replicates were performed, using approximately 100 larvae (± 21 days of life) or 

5 adults for each replicate. Larvae and adults were exposed to the odor of the treatments for 

72 hours. After this period the adults were transferred to a Petri dish and kept in BOD (27 ºC 

± 70% humidity) to calculate the rates of inhibition of oviposition (IO), reproductive 

efficiency (ER) and treatment efficacy (PE). For larval trials, at each time interval (24, 48 and 

72 hours) the dead larvae were counted and at the end of 72 hours of exposure, the live larvae 

were counted to estimate the larval mortality rate. The odors of essential oils, regardless of 

doses and mixtures, including the positive control group, did not cause mortality of adults. 

However, E. globulus essential oil and its major constituent, 1,8-cineole at a dose of 100 

mg.g
-1

, achieved 100% efficacy, since reproductive parameters of oviposition and hatchability 

were impaired. The mixture of C. citriodora + 1,8-cineole showed efficacy greater than 94% 

on adults at doses of 80 and 100 mg.g
-1

. The lethal effect on larvae greater than 82% was 

observed for citronellal and for the binary mixture citronellal + 1,8-cineole at doses greater 

than 20 mg.g
-1

. In addition, citronellal presented higher mortality in the first 24 hours of 

exposure (P <0.05). It was concluded that odor of citronellal, in doses greater than 20 mg.g
-1

, 

was the most toxic compound against R. microplus larvae; the odors of the essential oils of E. 

globulus, C. citriodora and its major compounds, 1,8-cineole and citronellal were, in certain 

doses, toxic for adults of R. microplus exposed for 72 hours, harming posture and hatching of 

the larvae.There was no acaricidal effect of odor of commercial chemical products and no 

synergistic interaction between the binary combinations of the essential oils. The 

experimental unit used in this work was able to detect the action of volatile substances on the 

biology of tick. Exposure of larvae and adults to odor for 72 hours was sufficient to determine 

acaricidal effect. 

 

Key words: cineole, citronellal, eucalyptus, odor,  R. microplus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus é um ectoparasita que prejudica a saúde 

de seus hospedeiros e causa grandes danos econômicos aos rebanhos bovinos do mundo 

inteiro. No Brasil, estimou-se que os prejuízos decorrentes do parasitismo e a tentativa de 

controle deste parasita cheguem a mais de 3 bilhões de dólares anuais (Grisi et al., 2014). A 

forma de controle desses ácaros atualmente é feita, quase que exclusivamente, com a 

utilização de carrapaticidas químicos. Contudo, nas últimas décadas, tem se observado o 

aumento da resistência de R. microplus aos acaricidas usados (Faza et al., 2013; Higa et al., 

2016). Por isso, é inevitável a busca de novos produtos alternativos, a base de produtos 

fitoterápicos, que sejam  ecologicamente correto e economicamente víavel. 

Umas das alternativas para o controle do carrapato, seria a utilização de óleos 

essenciais de espécies de eucalipto. Estudos in vitro (Chagas et al., 2002; 2014; Clemente et 

al., 2010; Costa et al., 2008) e in vivo (Olivo et al., 2013) mostraram efeitos positivos dos 

óleos essenciais de Eucalyptus globulus, Corymbia citriodora e seus compostos majoritários, 

cineol e citronelal sobre os diferentes estágios de vida do R. microplus. 

O odor exalado por um potencial hospedeiro tem forte influência sobre o 

comportamento das larvas que estão na pastagem à espera de alvos para se alimentarem. Essas 

larvas possuem órgãos olfativos que são capazes de detectar estímulos ambientais e localizar 

os seus hospedeiros através de seus odores (Guerin et al., 2000; Wilkinson, 1953). Os 

receptores olfativos dos carrapatos podem ser encontrados principalmente no órgão de Haller, 

uma estrutura quimiossensorial primária, situada no dorso do primeiro par de patas das larvas 

que tem a função de detectar substâncias voláteis, como os odores voláteis (Allan, 2010; 

Haggart e Davis, 1980; Soares e Borges, 2012). Quando as larvas percebem a presença de 

estímulos do hospedeiro (odores, calor, vibrações ou sombras), imediatamente elas elevam as 

suas patas dianteiras para o ar, presumivelmente para aumentar o contato de odores com 

estruturas sensoriais no tarso da perna dianteira (Wilkinson, 1953). Diante disso, o objetivo 

desse estudo foi avaliar a toxicidade in vitro dos odores de óleos essenciais de Eucalyptus 

globulus, Corymbia citriodora e os seus princípios ativos majoritários (1,8-cineol e citronelal) 

puros e suas combinações binárias (1:1) em diferentes doses, sobre larvas e fêmeas 

ingurgitadas de R. microplus;  e propor uma nova metodologia de unidade experimental de 

sistema aberto para atingir esses objetivos. 
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2.   MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Local do experimento 

O estudo foi conduzido no Laboratório de Parasitologia Animal na sede do Instituto de 

Zootecnia, da APTA – Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios / Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no município de Nova Odessa-SP a 22º 

46' 39" (S) de latitude; 47º 17' 45" (W) de longitude e altitude média de 570m, onde o tipo 

climático é tropical de altitude e semiúmido, com inverno seco e vento sudeste, e pluviosidade 

anual de 1.367,9 mm (Cepagri, 2016). 

 

2.2. Óleos essenciais  

Os óleos essenciais foram obtidos da empresa Dierberger óleos essenciais S.A. O óleo 

bruto das espécies de Eucalyptus globulus e Corymbia citriodora e seus compostos 

majoritários, 1,8- cineol e citronelal respectivamente, foram utilizados para o preparo das 

soluções testes em estudo. Os óleos 1,8-cineol e citronelal, foram adquiridos com 98% de 

pureza. 

 

2.3. Análises por CG/MS 

As análises cromatográficas dos óleos de E. globulus e C. citriodora foram realizadas 

pelo laboratório de Fitoquímica do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Recursos 

Genéticos e Vegetais (CPDRGV) do Instituto Agronômico de Campinas (IAC), a fim de 

quantificar os princípios ativos majoritários de interesse no estudo, cineol e citronelal. 

A separação, quantificação (método de normalização de área) e identificação das 

substâncias foram realizadas em cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas 

(CG-EM, Shimadzu, QP-5000), operando por impacto de elétrons (70eV). Coluna capilar: 

OV-5 (Ohio Valley Specialty Chemical, Inc.; 30,0m x 0,25mm x 0,25μm). 

 Injetor: 220 ºC, Detector: 230 ºC; gás de arraste: hélio, Vazão: 1,0mL/min.; Split: 1/20.  

Diluição: 1μL de amostra/1mL de Acetato de etila. Volume de injeção: 1μL. Programa de 

temperatura: 60 °C-240 °C, 3 °C/min. 

A identificação das substâncias contidas nos óleos essenciais de E. globulus (Tabela 1) 

e C. citriodora (Tabela 2) foi efetuada através da comparação dos seus espectros de massas 

com o banco de dados do sistema CG-EM (Nist. 62 lib.) e índice de retenção (Adams, 2007). 



49 

  

Os índices de retenção de Kovats (IR) das substâncias foram obtidos a partir da mistura 

padrão de hidrocarbonetos (C9-C24), aplicando-se a equação de Van Den Dool e Kratz, 1963.  

A estrutura química dos óleos essenciais majoritários de E. globulus (1,8-cineol) e C. 

citriodora (citronelal) pode ser visualizada na Figura 1. 

 

Tabela 1. Composição química (%) do óleo essencial de Eucalyptus globulus.   

Pico Substância IR calc IR lit % relativa 

1 α-pineno 934 939 4,71 

2 β-pineno 977 979 0,30 

3 mirceno 991 990 0,64 

4 α-felandreno 1005 1002 0,32 

5 p-cimeno 1024 1024 6,57 

6 1,8-cineol 1033 1031 83,57 

7 Z-β-ocimeno 1036 1037 0,14 

8 γ-terpineno 1057 1059 1,47 

9 ni 1088 - 0,11 

10 ni 1100 - 0,11 

11 ni 1137 - 0,17 

12 4-terpineol 1176  1177 0,28 

13 α-terpineol 1189 1188 1,60 

- Total de substâncias identificadas - - 99,60 

ni= substância não identificada; IR calc = índice de retenção experimental, IR lit= índice de retenção de literatura 

(Adams, 2007). 

 

 
Tabela 2.  Composição química (%) do óleo essencial de Corymbia citriodora. 

Pico Substância IR calc IR lit % relativa 

1 α-pineno 934 939 0,36 

2 β-pineno 977 979 0,51 

3 1,4-cineol 1015 1014 0,61 

4 ni 1018 - 0,24 

5 p-cimeno 1023 1024 0,63 

6 limoneno 1028 1029 1,79 

7 1,8-cineol 1030 1031 2,06 

8 ni 1036 - 0,20 

9 bergamal 1051 1056 0,38 

10 γ-terpineno 1057 1059 0,37 

11 terpinoleno 1088 1088 1,39 

12 ni 1099 1096 0,52 

13 ni 1103 1100 0,17 

14 isopulegol 1144 1149 3,88 

15 citronelal 1154 1153 76,75 

16 iso-isopulegol 1155 1159 0,17 
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17 ni 1168 - 0,18 

18 α-terpineol 1189 1188 0,17 

19 ni 1213 - 0,17 

20 citronelol 1228 1225 7,27 

21 ni 1256 - 0,36 

22 ni 1258 - 0,31 

23 ni 1331 - 0,21 

24 ni 1336 - 0,17 

25 acetato de citronelila 1353 1352 0,51 

26 E-cariofileno 1420 1419 0,62 

- Total de substâncias identificadas - - 97,47 

ni= substância não identificada; IR calc = índice de retenção experimental, IR lit= índice de retenção de literatura 

(Adams, 2007). 

 

 

 

Figura 1.  Estruturas químicas dos constituintes majoritários presentes no óleo essencial de E. globulus e C. 

citriodora: (a) 1,8-cineol, (b) citronelal. 

 

2.4. Preparação das amostras para os testes de odor 

Os óleos essenciais (Eucalyptus globulus; Corymbia citriodora; 1,8- cineol e   

citronelal) e suas respectivas misturas binárias  (1:1) (Eucalyptus globulus + citronelal; 

Corymbia citriodora + cineol; citronelal + cineol e Eucalyptus globulus + Corymbia 

citriodora), foram diluídas  no solvente álcool/acetona (1:1) para obter as soluções testes nas 

concentrações de  10 mg.g
-1

; 20 mg.g
-1

;  40 mg.g
-1

; 60 mg.g
-1

;  80 mg.g
-1 

e 100 mg.g
-1 

(p/p). 

 Para os controles positivos foram utilizados os carrapaticidas comerciais Triatox 

(Amitraz 12,5%), Barrage (Cipermetrina 15%) e Colosso FC30 pulverização 

(Cipermetrina 30g + Clorpirifós 30g + Fenthion 15g), que foram diluídos em água e 

preparados conforme a dosagem indicada na bula.  

A mistura de solvente álcool/acetona (1:1) e água, foram utilizados como controles 

negativos. 

 

 

(a) 

(b) 
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2.5. Caracterização da cepa de carrapatos utilizados durante os testes. 

Fêmeas adultas no estágio final de ingurgitamento de R. microplus foram colhidas, 

lavadas e secas em papel toalha e acondicionadas em recipientes apropriados e enviadas para 

a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Gado de Leite Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento) em Juiz de Fora - MG para avaliação do teste de 

sensibilidade de carrapatos a carrapaticidas. Esse teste mostrou eficácia de 100% para os 

carrapaticidas comerciais: Ciclorfós
©

-(Cipermetrina 20g + Clorpirifós 50g), Colosso FC30
©

- 

(clorpirifós 30g + cipermetrina 15g + fenthion 15g), Cyperclor Plus
©
pulverização – 

(cipermetrina 15g + clorpirifós 25g + butóxido de piperonila 15g + citronelal 1g), Ectobat 

80
©
- (diclorvós 60g + clorpirifós 20g), Flytion SP

©
 (clorpirifós 50g + cipermetrina 6g); 

79,2% para Neguvon + Asuntol Plus
©

- (metrifonato (triclorfone)77,6g + coumafós 1g + 

ciflutrina 1g); 59,4% para Supokill
©

- (supona (2 cloro-1-(2,4 diclorofenil) vinil dietil fosfato) 

50 g); 51,4% para Triatox
©
 pulverização - (amitraz 12,5 g); 49,9% para o Colosso

©
 

pulverização – (cipermetrina 15 g + clorpirifós  25 g + citronelal  1 g); 7,6% para Butox P CE 

25
©
 - (deltametrina 25g) e 0,0% de eficácia para M3ecto

©
 - (cipermetrina 7,5g + clorpirifós. 

12,5g + butóxido de piperonila 30g). 

Os produtos acaricidas químicos utilizados como controle positivo, foram escolhidos 

de acordo com as suas eficácias. O Colosso FC30
© 

pulverização
 
apresentou alta eficácia 

(100%) no teste de sensibilidades de cepas, Triatox
©
 pulverização  apresentou média eficácia 

(49,9%) e o Barrage ® não apresentou eficácia (0%). 

 

2.6. Descrição da Unidade Experimental utilizado nos testes de odor para larvas e 

Teleóginas. 

A unidade experimental (Figura 2) utilizada para os testes de sensibilidade larval e de 

fêmeas adultas ao odor, foi inspirada no trabalho de  Portella et al. (2014). Foi composta por 2 

tubos FALCON® (denominados A e B) de 50 ml acoplados um ao outro, separados por filtro 

de papel para café em pó, composto de fibra 100% celulósica com 6 cm de diâmetro, que 

permitia a passagem do odor entre os tubos. O tubo A (tubo superior que recebia as larvas ou 

teleóginas) foi previamente cortado a 2 cm da base para possibilitar o encaixe ao tubo B. Foi 

feita uma abertura na tampa plástica do tubo A, onde colocou-se outro papel filtro (6 cm Ɵ) 

que permitia a saída do odor para o ambiente externo e servia como barreira para evitar a fuga 
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das larvas/teleóginas.  Dentro do tubo B, foi colocado um disco de papel filtro de 5,5 cm de 

diâmetro (gramatura: 80 g/m
2
 e espessura 205 µm), impregnado com 1 ml das soluções de 

cada tratamento. O disco de papel impregnado só era transferido para o interior do tubo após a 

evaporação total do solvente (aproximadamente 10 minutos depois). As unidades 

experimentais ficavam em uma estante de tubos, dentro de uma bandeja com água, e um 

umidificador foi ligado na sala em intensidade máxima para garantir umidade relativa do ar 

no ambiente. Para garantir que não ocorresse a interferência de odores de diferentes produtos, 

apenas uma solução em diferentes concentrações era testada por vez. Os ensaios com os 

grupos controles foram realizados em ambiente separado do grupo tratado com as mesmas 

condições ambientais. Temperatura e umidade da sala onde ficavam os testes eram 

controladas por um termo-higrômetro, e variou de 26 a 27 ºC e 59 a 65%, respectivamente. 

 

Figura 2.  Descrição da Unidade Experimental utilizada nos testes de odor para larvas e teleóginas. Tubo (A): 

tubo FALCON® (50 mL) superior que recebeu os carrapatos, Tubo (B): Tubo FALCON® (50 mL) inferior que 

recebeu o disco de papel impregnado com a solução; 1 e 2: papel de filtro para café em pó para permitir a 

passagem do odor; 3: disco de papel impregnado com a solução teste (incluído no tubo B após evaporação total 

do solvente). 
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2.6.1. Teste de sensibilidade de larvas ao odor  

Fêmeas de R. microplus no estágio final de ingurgitamento (teleóginas) foram colhidas 

de bovinos da raça Holandês, naturalmente infestados. Em seguida, foram lavadas com água 

destilada e secas em papel absorvente, pesadas e colocadas em placas de Petri e incubadas em 

estufa tipo BOD (Biochemical Oxygen Demand), a 27-28°C e 70-80% de umidade relativa do 

ar, por 14 dias para a postura dos ovos. Após a eclosão, aproximadamente 100 larvas 

infestantes com idade entre 14 a 21 dias de vida foram transferidas para o Tubo (A) da 

unidade experimental (figura 2). O tempo de avaliação da mortalidade das larvas que foram 

expostas ao odor dos óleos essenciais foi de 24, 48 e 72 horas.  Após 24 horas, O tubo (A) foi 

desacoplado do tubo (B) e a contagem de larvas mortas foi realizada, removendo-as da 

unidade experimental com o auxílio de uma ponteira molhada em água. Os dois tubos (A) e 

(B) foram acoplados novamente para posterior avaliação em 48 horas. Ao final de 72 horas, as 

larvas mortas e vivas foram contadas para avaliação da porcentagem de mortalidade. Cada 

tratamento foi composto por 5 repetições mais os controles positivos e negativos.  

 

2.6.2 Teste de sensibilidade de Fêmeas ingurgitadas ao odor 

Fêmeas adultas de R. microplus no estágio final de ingurgitamento (teleóginas) foram 

coletadas, lavas com água destilada, secas em papel toalha e igualmente distribuídas nos 

tratamentos, pesadas e transferidas (5 teleóginas) para o Tubo A da unidade experimental, 

onde ficaram em exposição aos óleos essenciais e suas diferentes concentrações por 72 horas. 

Após o tempo de exposição, cada grupo de fêmeas ingurgitadas foi retirado das unidades 

experimentais e transferido para placas de Petri, identificadas e mantidas em BOD (27 ± 1 ºC, 

80% de UR) por 10 dias, a fim de avaliar a postura dos ovos. No 10º dia de postura, os ovos 

de cada grupo foram pesados, transferidos para tubos de vidro de 10 ml, e fechados com 

algodão. A porcentagem média de eclosão das larvas (EL) foi estimada de acordo com 

Drummond et al. (1973). Cada tratamento foi composto por 5 repetições mais os controles 

positivos e negativos.  

Foram calculadas a Eficiência de Reprodução (ER%) e a Porcentagem de Eficácia do 

Produto (EP%) de acordo com Drummond et al. (1973): 

 

 

 

ER(%) = Peso de ovos x % de eclosão x 20.000* 
             Peso das teleóginas antes do tratamento 



54 

  

*A constante 20.000 significa o número estimado de larvas em 1g de ovos de R. microplus.  

 

 

 

A porcentagem da inibição da oviposição (IO) foi calculada de acordo com Ribeiro et al. 

(2007), pela seguinte fórmula: 

Índice de postura de ovos (IP) = peso dos ovos_(g)__ 

                                                                                  peso das teleóginas (g) antes do tratamento 

 

IO(%) = IP (controle) – IP (tratado) x 100 

      (IP) controle 

 

2.7 Análises Estatísticas 

Para os testes de mortalidade de larvas e parâmetros reprodutivos de fêmeas adultas (EL, 

ER, EP e IO), cada extrato foi analisado individualmente (com seus respectivos controles). Os 

dados foram analisados por análise de variância usando o procedimento GLM (General Linear 

Models) do sistema SAS, (2001) (Statistical Analysis System). Para a mortalidade de larvas, 

foi realizada uma análise preliminar para observar o efeito do tempo de exposição ao odor de 

cada extrato, onde foi incluído no modelo o efeito fixo de tempo e dose, e suas interações. 

Para verificar o efeito de dose na mortalidade das larvas, o modelo usado incluiu somente o 

tempo de exposição ao odor de 72 horas (somatória da mortalidade das larvas). Para as 

análises dos dados de mortalidade de fêmeas ingurgitadas, EL, ER, EP e IO, os modelos 

incluíram o efeito fixo de dose (concentrações de 10, 20, 40, 80 e 100 mg/g
-1

) e os diferentes 

controles usados (positivos e negativos) também foram incluídos como efeito de dose. As 

diferentes concentrações de cada extrato (dose) incluindo os controles foram comparadas pelo 

teste de Tukey (P≤0,05). As concentrações letais para letalidade de 50% (CL50) para os dois 

ensaios foram determinadas usando o procedimento PROC PROBIT pelo mesmo programa 

estatístico já citado. 

 

3. RESULTADOS  

 

 

Teste de sensibilidade de larvas ao odor 

 

Houve efeito significativo (P < 0,01) de tempo de exposição ao odor, além da 

interação tempo e dose. Contudo, como na maioria dos casos, não houve uma tendência linear 

em relação à mortalidade e dose dos extratos, só serão apresentadas as comparações entre as 

EP(%) = (ER controle - ER tratado) x 100 

                   ER controle 
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médias dos diferentes extratos em relação ao tempo. Conforme a Tabela 3, a maioria dos 

controles diferiu significativamente (P < 0,01) dos extratos. O óleo de C. citriodora na 

exposição de 24 horas e a combinação binária de E. globulus + C. citriodora não diferiram de 

nenhum controle (P > 0,05). Para a exposição de 48 horas, o único extrato que não diferiu dos 

controles foi a combinação E. globulus + C. citriodora (P > 0,05). Já para a exposição de 72 

horas, os extratos C. citriodora e as combinações de C. citriodora + 1,8-cineol e E. globulus 

+ C. citriodora não diferiram do controle Triatox (P > 0,05). O citronelal, no tempo de 24 e 

48 horas, apresentou maior média de mortalidade de larvas (P < 0,05) quando comparado 

com os demais produtos e seus controles nos respectivos tempos. No tempo de 72 horas, a 

ação letal do odor de citronelal sobre as larvas de R. microplus foi semelhante ao composto de 

mistura binária (citronelal+1,8-cineol), diferindo dos demais tratamentos. De maneira geral, a 

mortalidade diferiu para cada tempo de exposição (Figura 3), e a mortalidade após a 

exposição por 72 horas foi maior, comparada aos demais tempos (24 e 48 horas). Não se 

observou diferença significativa na mortalidade de larvas entre os tempos de 48 e 72 horas 

para os óleos de E. globulus e a mistura binária C. citriodora+1,8-cineol. 

 

Tabela 3.  Médias seguidas de desvios-padrão da mortalidade de larvas expostas ao odor dos 

diferentes óleos essenciais e suas misturas binárias nos tempos de exposição de 24, 48 e 72 horas, 

comparado com seus controles positivos (Barrage
®
, Colosso FC30

®
 e Triatox

®
) e negativos (água e 

álcool/acetona). 

  Tempo  

 
24 horas 48 horas 72 horas 

Controles    

Água 0.00±0.00a 0.00±0.00a 0.00±0.00a 

Álcool/acetona  0.00±0.00a 0.00±0.00a 1.13±1.95a 

Barrage
®

 1.47±0.14ab 2.78±1.02a 4.50±0.82a 

Colosso FC30
®

 1.58±0.67ab 2.86±0.83a 5.31±1.40a 

Triatox
®
 2.04±1.51ab 4.18±2.38a 10.01±6.32ab 

Extratos     

C. citriodora 9.48±4.50ab 21.37±7.31b 26.65±7.95bc 

Citronelal 40.43±22.14d 68.13±27.11e 80.39±23.79f 

E. globulus 18.24±13.65c 29.53±20.85c 33.24±21.43c 

1,8-cineol 12.62±9.42b 35.92±17.45c 59.66±28.13e 

Combinações binárias      

C. citriodora + 1,8-cineol 13.21±8.90bc 20.13±12.20b 26.14±13.84bc 

E. globulus + C. citriodora 5.03±5.45a 12.11±7.78a 22.21±10.46b 

E. globulus + citronelal 20.62±12.79c 32.68±17.42c 48.00±20.42d 

citronelal + 1,8-cineol 20.61±14.53c 46.54±23.17d 85.56±19.30f 
*letras minúsculas diferentes seguidas na mesma coluna (por tempo de exposição) diferem significativamente 

entre si (P < 0,05). 
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Figura 3. Mortalidade média de larvas de R. microplus expostas aos diferentes extratos testados em 

relação ao tempo de exposição ao odor. *=diferença significativa (P < 0,05) somente entre as 

marcações das barras; **=diferenças significativas (P < 0,05) entre os três tempos de exposição. 

(E.G+C.C)-E. globulus+C. citriodora; (C.C+CIN)-C. citriodora+1,8-cineol; (C.C)-C. citriodora; 

(E.G)-E. globulus,; (E.G+CIT)-E. globulus+citronelal; (CIN)-1,8-cineol; (CIT)-citronelal; (CIT+CIN)-

citronelal+1,8-cineol. 

 

Entre os controles usados nos ensaios com larvas, verificou-se que o controle positivo 

Triatox
®
, embora tenha apresentado baixa mortalidade, diferiu dos demais (P < 0,05), 

enquanto os outros dois controles positivos (Barrage
®

 e Colosso FC30
®

) diferiram dos dois 

controles negativos (P < 0,05) (água e álcool/acetona) (Tabela 4). Quando comparado os 

controles com os diferentes extratos e nas diferentes concentrações, observa-se que a 

mortalidade de larvas diferiu na maioria das vezes (Tabela 5). Os extratos C. citriodora e 

citronelal e a combinação citronelal+1,8-cineol diferiram de todos os controles em todas as 

concentrações (P < 0,05). 

 
Tabela 4. Médias seguidas de desvios-padrão dos controles negativos (água e álcool/acetona) e 

positivos (carrapaticidas Triatox, Barrage e Colosso FC30). 

Controle Média de mortalidade de larvas (%) 

Água 0.00±0.00c 

Álcool/acetona 1.13±1.95bc 

Triatox
®
 10.01±6.32a 

Barrage
®

 4.50±0.82b 

Colosso FC30
®

 5.31±1.40b 
*médias seguidas de letras diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre si (P < 0,05) 
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 Foi verificado efeito significativo (P < 0,05) de dose em todos os extratos testados. As 

comparações entre as médias das doses de cada óleo testado e suas combinações binárias, e os 

controles positivos e negativos, estão apresentadas na Tabela 5. Os extratos citronelal, 1,8-

cineol e combinação de ambos apresentaram mortalidades próximas de 100% em algumas 

dosagens. Contudo, embora observado efeito significativo entre doses (P < 0,05), a 

proporcionalidade do aumento da mortalidade não foi dependente do aumento da dose. Para o 

odor de citronelal e a mistura de citronelal+1,8-cineol, as doses de 20, 40, 60, 80 e 100 mg.g
-1

 

apresentaram resultados superiores a 82% de mortalidade de larvas, não diferindo entre si (P 

> 0,05). Para o extrato 1,8-Cineol, as doses de 10 e 20 mg.g
-1 

apresentaram as maiores 

mortalidades (>85%), diferindo das demais doses (P < 0,05). Para os demais extratos e doses, 

os valores de  mortalidade de larvas variaram de baixos (semelhante ao controle) a moderados 

(< 80%).  

 

Tabela 5. Toxicidade do odor (% de mortalidade) dos óleos essenciais de C. citriodora, E. globulus e 

seus respectivos compostos majoritários citronelal e 1,8-cineol, sobre larvas de R. microplus após 72 

hs de exposição, comparado com a mortalidade provocada pelo odor de seus controles positivos 

(Barrage
®
, Colosso FC30

®
 e Triatox

®
), e negativo (água e álcool/acetona). 

Dose 

(mg/g
-1

) 

Óleos Essenciais 

C. citriodora citronelal E. globulus 1,8-cineol 

10 20.66±2.07b  37.04±26.82b 8.80±5.44c 
ABCDE

 85.10±9.12a 

20 25.90±3.32ab 82.99±7.89a 6.42±6.35c 
ABCDE

 91.00±6.95a 

40 32.38±10.87a 96.85±1.81a 34.36±11.93b 48.10±8.05b 

60 28.44±4.16ab 91.65±5.39a 44.20±4.88b 22.56±14.16c 
BCDE

 

80 28.86±9.72ab 89.37±12.65a 58.54±10.98a 62.42±33.89b 

100 23.64±10.23ab 84.44±12.46a 47.14±11.57ab 48.80±10.47b 

  Combinações binárias 

 
C. citriodora +     

1,8-cineol 

E. globulus + 

C.citriodora 

E. globulus +     

 citronelal 

citronelal +      

 1,8- cineol 

10 24.26±17.72ab CE 19.24±6.28b ABCDE 15.80±5.96c ABCDE 54.40±31.45b 

20 20.98±8.84a 
CDE

 30.30±3.69ab 48.04±17.28b 89.18±6.34a 

40 27.96±16.40a 31.68±12.90a 68.40±16.53a 92.92±3.82a 

60 26.60±5.97a 18.32±9.16b 
ABCDE

 63.96±7.86ab 92.34±5.31a 

80 24.82±10.22a 23.18±8.91ab 45.24±9.39b 91.76±9.32a 

100 32.22±22.28a 10.56±3.94c 
ABCDE

 46.58±10.94b 92.78±8.60a 

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma coluna (dose) diferem entre si pelo teste de Tukey (P 

< 0,05); e médias seguidas de letras maiúsculas na coluna não diferem dos tratamentos controles pelo teste de 

Tukey (P > 0,05): A=Água; B=álcool/acetona; C=Triatox; D=Barrage; E=Colosso FC30. 
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Teste de sensibilidade de fêmeas ingurgitadas ao odor 

 

Em relação aos ensaios com fêmeas ingurgitadas expostas ao odor por 72 horas, a 

maioria dos óleos essenciais testados nas diferentes doses apresentou diferença significativa 

(P < 0,05) quando comparados aos controles positivos e negativos (Tabelas 6 e 7). Em 

nenhum dos tratamentos , se observou mortalidade das fêmeas adultas durante as 72 horas de 

exposição ao odor.  Contudo, assim como já evidenciado nos ensaios de mortalidade de 

larvas, na maioria dos ensaios, não foi observado efeito dose dependente. Por exemplo, para o 

óleo citronelal, as menores EPs foram observadas nas maiores doses (80 e 100 mg/g
-1

), 

enquanto as demais foram altas (acima de 83%), não diferindo entre si (P > 0,05) (Tabela 6). 

 Embora não se tenha observado efeito dose dependente, as maiores EPs (100%) foram 

observadas nos extratos de E. globulus e 1,8-cineol; esta eficácia se deu pelo fato que o óleo 

de E. globulus e o seu componente majoritário, 1,8-cineol, na concentração de 100 mg.g
-1

, 

apresentaram as maiores porcentagens médias de inibição de postura, 82,37% e 85,55%, 

respectivamente. Nesta dosagem, fêmeas adultas expostas a estes óleos pelo período de 72 

horas colocaram poucos ovos, e estes se apresentavam visivelmente desidratados, ficando na 

forma elíptica (Figura 4), e não na forma esférica, como normalmente se apresentam (Figura 

5), não havendo eclosão de larvas. 

 

 

 

Figura 4. Ovos desidratados e com aspectos anormais (murchos, escuros e pouco aderido uns aos outros), 

obtidos de teleóginas expostas ao odor de E. globulus e 1,8-cineol, na concentração de 100 mg.g
-1

 por 72 hrs. 

Arquivo pessoal. 
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Figura 5. Ovos com aspectos normais, obtidos de teleóginas expostas ao odor dos acaricidas químicos por 72 

horas. Arquivo pessoal. 

 

Altas EPs sobre as teleóginas foram igualmente observadas para o óleo de C. 

citriodora (98,19 %), na concentração de 100 mg/g
-1

, e a combinação C. citriodora + 1,8 

cineol, com EPs de 94,31 e 97,87 % para as concentrações de 80 e 100 mg.g
-1

, 

respectivamente. Em relação as combinações binárias, houve diminuição da efetividade dos 

parâmetros avaliados, não evidenciando efeito sinérgico entre dois extratos. De uma maneira 

geral, os extratos não associados apresentaram efetividade superior em relação aos produtos 

binários. Todos os odores de produtos isolados, no tempo de 72 horas, conseguiram inibir a 

postura de ovos e afetar o índice de eclosão das larvas quando comparados aos grupos 

controle; com exceção do E. globulus, cuja eclosão de larvas (EL) foi semelhante ao controle 

Colosso FC30®, em muitas dosagens (Tabela 6); já nas misturas binárias de óleos, esse efeito 

sobre a eclodibilidade foi menos observado.  
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Tabela 6.  Médias da Inibição da oviposição (%IO), Eclosão das larvas (EL%), Eficiência reprodutiva 

(%ER) e Eficácia do produto (%EP) para fêmeas ingurgitas de R. microplus expostas ao odor de 

diferentes concentrações dos óleos essenciais de Eucalyptus globulus, Corymbia citriodora e seus 

respectivos compostos majoritários 1,8-cineol e citronelal, e seus controles positivos (Barrage®, 

Colosso FC30® e Triatox®) e negativo (água e álcool/acetona). 
Controles, 

Extratos e doses 

(mg.g
-1

) 

Parâmetro reprodutivo 

IO (%) EL (%) ER (%) EP (%) 

Água 0.00±0.00a 99.20±0.84a 35.67±1.77a 0.00±0.00a 

Alcool/acetona 0.00±0.00a 98.70±0.80a 52.61±5.91b 0.00±0.00a 

Triatox
®
 0.00±0.00a 96.40±2.07a 38.41±2.16a 0.00±0.00a 

Barrage
®
 1.50±2.48a 98.00±0.71a 27.65±13.50a 5.28±5.34b 

Colosso FC30
®
 0.00±0.00a 88.80±15.72b 33.30±1.52a 7.11±4.31b 

Citronelal         

10 23.93±14.78a 16.00±6.67a 5.43±1.67a 88.22±3.62a 

20 30.99±13.05a 12.20±3.90a 4.03±1.75a 91.27±3.80a 

40 31.98±4.83a 21.00±5.48a 6.67±1.73a 85.55±3.76a 

60 32.82±5.66a 23.80±6.94a 7.54±2.67a 83.67±5.78a 

80 36.38±14.88a 48.00±10.42b 14.81±6.42b 67.91±13.92b 

100 27.00±11.35a 68.20±7.19c 23.33±4.78c 
DE

 49.46±10.36c 

E. globulus         

10 27.34±6.70a 80.60±4.39ab 
E
 32.50±3.31a 

ACDE
 40.50±6.07b 

20 17.50±8.68a 82.20±3.56a 
E
 37.68±4.67a 

ACDE
 31.02±8.56b 

40 15.13±2.14a 67.60±13.90b 31.97±7.32a 
ACDE

 41.47±13.39b 

60 26.17±18.67a 82.20±2.59a
 E

 33.79±9.09a 
ACDE

 38.14±16.65b 

80 17.06±6.44a 82.20±7.40a 
E
 37.79±3.98a 

ACDE
 30.82±7.28b 

100 82.37±9.98b 0.00±0.00c 0.00±0.00b 100.00±0.00a 

1,8-cineol         

10 31.19±6.83ab 28.20±8.96a 10.85±3.89a 80.30±7.06b 

20 32.65±4.29ab 62.40±8.47b 23.30±3.38b 
DE

 57.69±6.14c 

40 33.08±2.84ab 61.60±15.11b 22.86±5.67b 
DE

 58.49±10.29c 

60 27.38±7.63a 53.00±6.04b 21.24±2.28b 
D
 61.43±4.15c 

80 46.34±19.68b 17.80±8.23a 5.99±3.57a 89.13±6.48b 

100 85.55±4.92c 0.00±0.00c 0.00±0.00a 100.00±0.00a 

C. citriodora         

10 48.58±17.70a 10.00±5.05a 2.76±1.71a 94.94±3.12d 

20 34.73±6.40a 66.00±9.57c 24.10±5.34d 
DE

 55.87±9.78a 

40 40.21±6.16a 36.60±14.38b 12.49±6.16bc 77.13±11.27bc 

60 44.77±4.45a 65.20±13.48c 19.77±3.02dc 
D
 63.80±5.53ab 

80 39.33±6.44a 21.60±8.62ab 7.33±3.02ab 86.58±5.53dc 

100 44.16±7.64a 3.20±2.68a 0.99±0.81a 98.19±1.49d 
Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma coluna por extrato diferem entre si pelo teste de 

Tukey (P < 0,05); e médias seguidas de letras maiúsculas na coluna não diferem dos tratamentos controles 

pelo teste de Tukey (P > 0,05): A=Água; B=Álcool/Acetona; C=Triatox®; D=Barrage®; E=Colosso FC30®. 

 

 



61 

  

Tabela 7. Médias da inibição da oviposição (%IO), eclosão das larvas (EL%), eficiência reprodutiva 

(%ER) e eficácia do produto (%EP) para fêmeas ingurgitadas de R. microplus expostas ao odor de 

diferentes concentrações da mistura binária dos óleos essenciais de Eucalyptus globulus, Corymbia 

citriodora e seus respectivos compostos majoritários 1,8-cineol e citronelal, e seus controles positivos 

(Barrage®, Colosso FC30FC30® e Triatox®) e negativo (Água e álcool/acetona). 
Controles, misturas 

binárias  e doses 

(mg.g-1) 
IO (%) EL (%) ER (%) EP (%) 

Água 0.00±0.00a 99.20±0.84a 35.67±1.77a 0.00±0.00a 

Álcool/acetona 0.00±0.00a 98.70±0.80a 52.61±5.91b 0.00±0.00a 

Triatox 0.00±0.00a 96.40±2.07a 38.41±2.16a 0.00±0.00a 

Barrage 1.50±2.48a 98.00±0.71a 27.65±13.50a 5.28±5.34b 

Colosso FC30 0.00±0.00a 88.80±15.72b 33.30±1.52a 7.11±4.31b 

C. citriodora + 1,8-cineol  

10 24.67±24.17b 41.20±10.11b 15.26±7.18b 66.94±15.55b 

20 0.00±0.00a 
ABCDE

 65.20±8.04c 33.93±4.10c 
ACDE

 26.50±8.87c  

40 1.10±2.46a 
ABCDE

 58.80±12.91c 29.63±7.63c 
ACDE

 35.81±16.53c  

60 4.23±5.94a 
ABCDE

 64.20±6.46c 30.55±5.14c 
ACDE

 33.83±11.14c  

80 22.80±11.96b 7.00±6.82a 2.63±2.72a 94.31±5.89a 

100 39.11±4.35b 3.40±1.82a 0.98±0.54a 97.87±1.17a 

E. globulus +      C. citriodora  

10 9.00±9.42a 
ABCDE

 45.60±5.59a 19.27±2.61a 
D
 58.27±5.67b 

20 6.07±7.05a 
ABCDE

 77.80±7.05b 
E
 34.15±4.81b 

ACDE
 26.03±10.41a 

40 12.22±16.57a 
ABCDE

 45.20±19.63a 19.07±9.16a 
D
 58.68±19.85b 

60 17.80±13.31ab 
D
 48.60±5.81a 18.50±3.02a 

D
 59.93±6.54bc 

80 42.84±15.64b 43.20±6.65a 11.70±4.56a 74.64±9.88bc 

100 39.44±13.30b 31.60±9.76a 9.07±3.44a 80.36±7.45c 

E. globulus + citronelal  

10 26.50±13.65a 83.40±11.10bc 
CE

 28.40±5.65a 
ACDE

 38.47±12.25a 

20 22.67±15.78a 88.40±6.66c 
ABCDE

 31.76±6.01a 
ACDE

 31.20±13.02a 

40 15.16±17.13a 
ABCDE

 64.40±15.45a 25.14±7.03a 
ADE

 45.54±15.23a 

60 18.97±12.85a 
ABCDE

 76.60±7.27abc 
E
 28.85±4.45a 

ACDE
 37.50±9.64a 

80 14.12±9.86a 
ABCDE

 81.00±6.12abc 
E
 32.44±4.12a 

ACDE
 29.72±8.93a 

100 25.26±19.30a 67.60±8.02ab 23.61±6.31a 
ADE

 48.86±13.66a 

citronelal + 1,8-cineol  

10 11.59±10.59a 
ABCDE

 55.00±5.39c 22.65±3.15b 
DE

 50.93±6.83ab 

20 16.72±13.63a 
ABCDE

 54.60±3.91c 21.41±4.73b 
D
 53.61±10.26ab 

40 24.25±17.30a 44.60±6.35b 15.81±4.32a 65.75±9.37bc 

60 25.04±17.53a 79.20±4.66e 27.55±5.64b 
ACDE

 40.30±12.22a 

80 9.37±12.16a 
ABCDE

 65.40±4.83d 27.74±4.54b 
ACDE

 39.91±9.84a 

100 20.27±16.71a 
D
 30.60±4.16a 11.33±2.61a 75.44±5.66c 

Médias seguidas de letras minúsculas diferentes na mesma coluna por extrato diferem entre si pelo teste de 

Tukey (P < 0,05); e médias seguidas de letras maiúsculas na coluna não diferem dos tratamentos controles pelo 

teste de Tukey (P > 0,05): A=Água; B=Álcool/Acetona; C=Triatox®; D=Barrage®; E=Colosso FC30®. 
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Determinação da Concentração Letal (CL50) para a mortalidade de 50% das larvas e 

fêmeas adultas de R. microplus 

 

Para as fêmeas adultas, a CL50 foi calculada com base na eficácia do produto (EP), 

enquanto que paras as larvas, usou-se os dados de mortalidade em 72 horas. Para as 

teleóginas, menores valores de CL50 foram observados para os óleos cineol, e combinação 

binária de E globulus+C. citriodora. Em relação às larvas, citronelal e citronelal+1,8-cineol 

apresentaram os menores valores (Tabela 8). Contudo, embora o óleo citronelal tenha 

apresentado baixa CL50 para larvas, o mesmo não ocorreu para teleóginas, pois apresentou o 

maior valor de CL50. O restante apresentou CL50 inferior à maior dose testada que no presente 

estudo que foi de 100 mg.g
-1

. 

 

 
Tabela 8. Concentração letal (CL) para 50% de mortalidade de fêmeas adultas de R. microplus 

expostas aos diferentes extratos e combinações binárias. 

Extratos Fêmeas adultas - CL50 (min-max) Larvas - CL50 (min-max) 

E. glóbulus 49,21 (21,57 - 264,80) 80,04 (66,13 - 103,54) 

1,8-cineol 3,08 (1,30 - 11,69) 63,94 (43,03 - 125,68) 

C. citriodora - - 

citronelal 190,71 (122,93 - 458,94) 8,89 (2,40 -  15,22) 

Combinações Binárias  
  

C. citriodora + 1,8-cineol 21,79 (0,23 - 45,22) - 

citronelal + 1,8-cineol - 5,27 (0,92 - 10.21) 

E. globulus + citronelal - 47,08 (24,40 - 118,67) 

E. globulus + C.citriodora 19,77 (6,72 - 31,57) - 
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4. DISCUSSÃO 

 

Muitas plantas aromáticas contêm compostos voláteis que apresentam atividades 

repelentes de insetos e propriedades inseticidas (Shaaya et al., 1991). Entre as vantagens de 

estudar metabólitos secundários de plantas aromáticas está a capacidade de serem facilmente 

degradados, diminuindo a contaminação ambiental (Batish et al., 2008; Chagas et al., 2002). 

Extratos de plantas e óleos essenciais podem afetar sistemas importantes para a sobrevivência 

e reprodução dos carrapatos, tais como: sistema reprodutor de machos (Anholeto et al., 2017) 

e fêmeas ingurgitadas (Oliveira et al., 2016), sistema nervoso central (Roma et al., 2013), 

glândulas salivares (Remedio et al., 2016) e tegumento (Lima de Souza et al., 2017). 

Resultados encontrados em testes de imersão de larvas e fêmeas adultas mostram que os óleos 

essenciais de eucalipto e seus compostos majoritários apresentam toxicidade para diferentes 

estágios dos carrapatos tanto in vitro (Chagas et al., 2002; Clemente et al., 2010), como in 

vivo (Olivo et al., 2013). No presente trabalho, os carrapatos estudados não ficaram em 

contato direto com o óleo essencial, ficando apenas expostos ao odor dos monoterpenos, no 

intervalo de tempo de 24, 48 e 72 horas para as larvas, e de 72 horas para as teleóginas. Esse 

tempo de exposição foi sugerido pelos autores deste trabalho levando em consideração o 

tempo que o odor de um produto à base de óleo essencial poderia permanecer fixado no 

animal em futuros testes in vivo. Atualmente podemos contar com a ajuda de fixadores de 

odor, que poderiam otimizar o tempo de fixação (Al-Bayati, 2016). 

No teste de exposição de larvas ao odor, o citronelal mostrou ser o composto mais 

tóxico para as larvas, uma vez que, conseguiu causar maior mortalidade média de larvas em 

24, 48 e 72 horas de exposição, e com CL50 de 8,89 mg.g
-1

. Os resultados encontrados neste 

trabalho sugerem que o tempo de exposição das larvas de 72 horas, é essencial para um maior 

efeito sobre as larvas, e deixa claro que as moléculas isoladas, citronelal e cineol, e até mesmo 

a mistura binária entre esses compostos, apresentam vantagens em relação aos óleos e às 

demais misturas testadas. A eficácia do citronelal sobre as larvas já era esperada, pois a ação 

acaricida atribuída ao citronelal em testes de mergulho também foi relatada por 

Chungsamarnyart and Jiwajinda, (1992) e Chagas et al. (2002), quando estudaram plantas que 

continham esse composto. Segundo Han et al. (2011) o monoterpeno citronelal apresenta 

atividade acaricida em testes de fumigação contra o ácaro Tetranychus urticae e o inseto 

Sitophilus zeamais (Ootani et al., 2011). 

Foram observadas mudanças no comportamento das larvas em todas as concentrações 

estudadas do citronelal em relação aos grupos controle.  Para esse óleo, as larvas expostas ao 
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odor tinham comportamento agitado e ficavam fixadas no papel filtro na parte superior da 

unidade experimental A; já no grupo controle, as mesmas permaneciam no meio da unidade 

experimental, entre os tubos A e B, e estavam sempre aglomeradas e sem agitação. Tal 

comportamento pode ser atribuído a um efeito repelente ou deletério que o citronelal possa ter 

sobre elas; na tentativa de fugir o mais distante possível do foco de odor, elas acabavam 

subindo na parte mais alta da unidade experimental. Esse comportamento, talvez, também 

pode ter contribuído para a alta mortalidade de larvas expostas ao citronelal no tempo de 24 

horas, uma vez que a agitação constante delas poderia levar à morte por esgotamento de suas 

energias vitais. Trabalhos futuros poderão avaliar melhor a mudança do comportamento larval 

ocorrido com as concentrações de citronelal quando comparado ao controle. Uma maneira de 

otimizar e quantificar a avaliação comportamental das larvas, seria graduando a unidade 

experimental para verificar a posição das mesmas. Outra ideia seria acrescentar o número de 

tubos FALCON
®
 na unidade experimental, a fim de avaliar a influência da toxicidade de 

odor, com maior distância entre o papel impregnado com a solução teste e os carrapatos. 

Os odores de produtos comerciais apresentaram baixa eficácia no teste de odor sobre 

as larvas, mesmo utilizando o Colosso FC30
®
 que mostrou 100% de eficácia no teste de 

sensibilidade ao carrapaticida, indicando que a cepa é sensível ao produto. Sugere-se que esse 

resultado possa ser devido à baixa volatilização dos produtos químicos, quando comparados 

com a volatilização dos óleos essenciais, substâncias extremamente voláteis. Carrapaticidas 

convencionais aplicados na forma de aspersão, agem por contato direto com os carrapatos 

(Furlong et al., 2007). Em teste de fumigação, o contato direto do óleo essencial com a praga 

não ocorre, e o tempo de evaporação do composto presente no óleo essencial pode determinar 

o efeito tóxico, assim como a dosagem do mesmo (Souza et al., 2016). No trabalho de Prates e 

Santos (2002), os autores avaliaram o tempo de evaporação de alguns monoterpenóides, entre 

eles estavam o 1,8-cineol e o citronelal. Como resultado, os autores verificaram que, no tempo 

de duas horas e meia, o 1,8-cineol evaporou 100%, comparado com o citronelal, que evaporou 

52,38% em 24 horas. 

No presente estudo, o monoterpeno 1,8-cineol e o óleo essencial de E. globulus, que 

apresentou 83,57% de 1,8-cineol em sua composição, inibiram a oviposição de fêmeas adultas 

em mais de 80% na dose de 100 mg.g
-1

. Resultado semelhante foi encontrado por  Koschier e 

Sedy, (2002), quando avaliaram a volatilização do monoterpeno 1,8-cineol sobre fêmeas 

adultas de Thrips tabaci (inseto que traz prejuízos para a agricultura) que reduziu a taxa de 

oviposição em 30% nas concentrações de 0,1 e 1%. No estudo de  Phillips e Appel, (2010), o 
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1,8-cineol, com uma CL50 de 5,3 mg/litros de ar, prejudicou a postura e eclodibilidade de 

larvas da Blattella germânica (barata), em teste de fumigação, avaliado em 24 horas. Castro et 

al. (2018), trabalhando com  larvas e fêmeas adultas de R. microplus in vitro, avaliaram o 

efeito dos óleos essenciais de Mesosphaerum suaveolens (L.), Ocimum gratissimum L. e 

Alpinia zerumbet, ricas em 1,8 cineol, (35,8, 24,7 e 24,0%, respectivamente); os autores  

mostraram que a dosagem de 100 mg/ml para as três plantas estudadas diminuiu a oviposição 

das fêmeas adultas (95,5 a 100,0%) e a eclodibilidade (0,0 a 0,8%), exibindo uma eficácia 

média que variou de 99,9 a 100%, em testes de imersão. 

 Booth et al. (1986), estudando o composto majoritário Precoceno II, extraído de óleos 

essenciais de plantas da família Asteraceae, observaram que, quando aplicado topicamente 

sobre fêmeas adultas de R. microplus, estas ovipuseram ovos desidratados, murchos, 

escurecidos e não aderidos um ao outro, exatamente como observado neste trabalho (Figura 

3). Os autores atribuem a ação do precoceno II a um efeito tóxico no órgão de Gené, que 

afetou a secreção e a síntese de cera neste órgão, levando à dessecação dos ovos e diminuindo 

a oviposição. O 1,8-cineol parece ter ação semelhante ao Precoceno II e estudos de histologia 

do órgão devem ser realizados para confirmar a hipótese. O órgão de Gené é responsável por 

produzir uma cera que encobre os ovos e previne-os da dessecação e penetração de fungos, 

além de mantê-los aderidos uns aos outros, formando uma massa. Os estudos de Oliveira et al. 

(2016) e Remedio et al. (2014) mostraram que extratos de plantas podem interferir no 

amadurecimento dos oócitos de fêmeas adultas de carrapatos do gênero Rhipicephalus nas 

fases iniciais de desenvolvimento, o mesmo ocorrendo com óleos essenciais (Matos et al., 

2014), diminuindo a capacidade de produzir ovos viáveis e a formação de um novo indivíduo. 

Tratando-se de fêmeas adultas, o 1,8-cineol e vários outros monoterpenos têm forte 

influência na postura de ovos de ácaros e insetos.  O citronelal e plantas ricas deste composto 

também podem inibir a oviposição. Souza et al. (2016) verificaram que à medida que 

aumentava a concentração do óleo essencial de C. citriodora (68,20% de citronelal) diminuía 

a fecundidade das fêmeas de Tetranycus urticae, (“ácaro rajado” - praga da agricultura), em 

teste de fumigação em câmeras vedadas.  Para Oliveira et al. (2016), produtos e substâncias 

que atuam no sistema reprodutivo conseguem fazer um controle eficiente dos carrapatos.  

Em trabalhos de fumigação com carrapatos (R. microplus,  Prates et al. 1998; I. 

ricinus, Iori et al. 2005; R. turanicus, Cetin et al. 2009), ácaro da espécie Tetranychus urticae 

(Souza et al., 2016) e insetos (Culex pipiens, Yang et al. 2005),  os autores utilizaram um 

sistema de câmeras vedadas, o que pode ter favorecido a mortalidade dos ácaros e insetos. No 
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presente trabalho, o teste in vitro foi realizado através de um sistema aberto, onde o odor 

poderia sair para o meio ambiente através de um orifício feito na tampa do tubo superior; fato 

este que apresenta melhor similaridade com as condições naturais. 

A Unidade Experimental foi previamente testada antes da realização do experimento 

para se decidir quais materiais deveriam ser utilizados: gaze, algodão e soluções líquidas (1ml 

de solução) no lugar do papel de filtro, concluindo -se que o odor do solvente álcool/acetona 

(1:1) deveria ser totalmente evaporado antes de ser incluído na unidade experimental,  pois 

resultados prévios realizados no teste piloto demonstrou que o solvente na forma líquida é 

100% letal para larvas de R. microplus.  

De acordo com Pavela. (2010), os óleos essenciais brutos ou seus compostos isolados, 

quando combinados, podem ter suas atividades potencializadas, quando comparado ao uso 

dos óleos isolados. Porém  essa ação não foi observada neste estudo para as teleóginas, visto 

que a mistura binária dos óleos estudados não apresentou efeito superior aos óleos testados 

isoladamente, com exceção das misturas de C. citriodora+1,8-cineol na dose de 80 e 100 

mg.g
-1 

que apresentou 94,31 e 97,87% de eficácia. Para as larvas, a mistura binária dos dois 

compostos majoritários (citronelal + 1,8-cineol) causou mortalidade superior a 89% nas doses 

acima 20mg.g
-1

, entretanto, essa eficácia não mostra sinergismo entre esses compostos, pois o 

citronelal, usado separadamente pode apresentar eficácia semelhante em doses mais baixas, e 

a mistura não compensaria ser feita do ponto de vista econômico.  Soares et al. (2016) explica 

que misturas complexas dos constituintes químicos presentes em um óleo essencial, podem 

atuar sinergicamente ou antagonicamente, contribuindo para diferentes modos de controle do 

carrapato. Castro et al. (2018) relata que compostos menores interferem na ação do 1,8-cineol 

presente em óleos essenciais. No trabalho de Katiki et al. (2017), avaliando 10 compostos 

isolados de óleos essenciais para atividade anti-helmíntica, encontrou-se interação sinérgica e 

também antagônica entre os compostos isolados. Štefanidesová et al. (2017) verificaram 

interação sinérgica dos óleos essenciais de tomilho (1,5%) + citronela (1,5%) sobre carrapato 

adulto Dermacentor reticulatus, observando repelência (91%).  

Apesar do mecanismo de ação dos monoterpenos em insetos e ácaros ainda não ser 

bem determinado (Souza et al., 2016), estudos sugerem que os óleos essenciais podem atuar 

através da: inalação feita pelo espiráculos dos insetos (Yang et al., 2005), inibição da 

atividade do citocromo P450 (Jaramillo Ramirez et al., 2012), hormônios envolvidos na 

regulação do crescimento dos insetos e hormônio juvenil (Lee et al., 2018), ou através da 

inibição da enzima acetilcolinesterase (Lee et al., 2001). Siramon et al. (2009) relatam a ação 
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do 1,8-cineol como responsável pela inibição da atividade da acetilcolinesterase (AChE) em 

testes de fumigação feito com Coptotermes formosanus. Kostyukovsky et al. (2002) 

observaram que a inibição da AChE não estava necessariamente relacionada aos níveis de 

mortalidade de insetos. Os terpenóides podem atuar sobre os receptores de GABA (Ácido 

Gama-Aminobutírico) (Tong e Coats, 2010) ou sobre os receptores de tiramina e octopamina 

(Enan, 2001;  Price e Berry, 2006). 

Novos estudos precisam ser realizados para identificar o mecanismo de ação do odor 

de óleos essenciais de eucalipto sobre carrapatos, determinar qual é o órgão alvo atingido por 

esse odor e avaliar o impacto deste tipo de produto na saúde dos animais. Este trabalho 

mostrou que pode existir outro mecanismo de ação acaricida, sem a necessidade do contato 

direto do produto com o ácaro, sugerindo avaliação de novos métodos de aplicação de 

produtos naturais. Sugere-se que estudos in vivo sejam realizados a fim de esclarecer se 

névoas de produtos naturais, oriundos do óleo de eucalipto, quando utilizados com maior 

frequência e aplicações estratégicas, podem controlar o carrapato-do-boi, sem a necessidade 

da utilização de carrapaticidas químicos convencionais. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O odor dos óleos essenciais de Eucalyptus globulus, Corymbia citriodora e seus 

compostos majoritários, 1-8 cineol e citronelal, respectivamente, em algumas dosagens, 

mostrou ser tóxico para larvas e fêmeas ingurgitadas do carrapato Rhipicephalus microplus 

quando expostos às substâncias voláteis por 72 horas, prejudicando postura, eclosão e 

causando mortalidade de larvas, em testes in vitro.  O odor do citronelal, em dose igual ou 

acima de 20mg.g
-1

 foi mais tóxico para larvas de R. microplus, ocasionando maior 

mortalidade em menos tempo de avaliação (24 horas). Não se observou efeito acaricida do 

odor dos carrapaticidas químicos estudados e tampouco interação sinérgica entre as 

combinações binárias dos óleos essenciais.  

A unidade experimental utilizada neste trabalho foi capaz de detectar a ação de 

substâncias voláteis sobre a biologia de um ácaro, em sistema aberto, mais próximo ao que 

acontece na natureza. A exposição de larvas e de teleóginas ao odor por 72 horas mostrou-se 

suficiente para determinar ação acaricida. 
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