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Introdução

O carrapato Riphicephalus boophilus microplus [1] 
tem sido considerado o principal ectoparasito de 
bovinos em áreas tropicais e subtropicais. Esta espécie, 
considerada monoxena apresenta no seu ciclo 
biológico, duas fases: uma parasitária, e outra de vida 
livre.  A primeira, dura, em média, 22 dias e se 
caracteriza por apresentar evoluções morfológicas 
sobre o hospedeiro, em que são discerníveis os estádios 
de larvas, ninfas e adultos [2].

O controle se faz principalmente pelo uso de 
acaricidas, sendo algumas vezes associadas a práticas 
de manejo adequadas ao não desenvolvimento do 
artrópode. Entretanto o uso incorreto dessas 
substâncias tem favorecido o surgimento de populações 
resistentes [3].

Para detecção de resistência de carrapatos frente a 
acaricidas, vários métodos podem ser utilizados.  
Atualmente a FAO (Food and agriculture organization) 
preconiza dois testes, a saber: Adult Imersion Test 
(AIT) e Larval Packet Teste (LPT) [4]. Há testes in 
vivo a campo, com a aplicação de acaricidas no próprio 
animal. Outras formas atualmente utilizadas são as 
técnicas bioquímicas e moleculares. 

Sendo assim, o presente projeto de pesquisa tem 
como objetivo a identificação de populações resistentes 
de R. (boophilus) microplus por meio de 
biocarrapaticidogramas provenientes de diferentes 
mesorregiões do Estado de Pernambuco.

Material e métodos

Coleta dos carrapatos 

Foram coletadas 840 fêmeas ingurgitadas de R. (B.)
microplus de bovinos naturalmente infestados 
provenientes dos municípios de Recife, Camaragibe, 
Vitória de Santo Antão, Bezerros, Timbaúba e 
Limoeiro. As teleógenas coletadas foram 
acondicionadas em recipientes plásticos, devidamente 
identificados para o transporte até o Laboratório de 
Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos do 
DMV/UFRPE.

Detecção da Resistência 

Os testes foram realizados no Laboratório de 
Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos do 
DMV/UFRPE, através da técnica do 
Biocarrapaticidograma, segundo [5].

Para realização do teste foram utilizadas três bases 
químicas disponíveis no mercado: cipermetrina, 
amitraz e triclorfone (Tabela 1). 

As concentrações utilizadas nos testes foram 
rigorosamente idênticas às recomendadas pelo 
fabricante.

Antes do teste as teleógenas foram lavadas em água 
corrente, submetidas à secagem em papel filtro e 
divididas em grupos de 10, fazendo-se a seleção 



baseada na homogeneidade dos pesos.
Em seguida cada grupo foi pesado em balança 

analítica e transferidos para placas de Petri 
devidamente identificadas. 

Os mesmos foram submetidos a banhos de imersão 
por períodos de cinco minutos em solução acaricida, 
utilizando-se uma repetição por produto. Um grupo 
controle também foi formado e os espécimes foram 
imersos em água destilada.

Para avaliação da eficácia dos carrapaticidas foram 
utilizadas fórmulas matemáticas de acordo com [5].

A eficiência reprodutiva (ER) por produto foi 
calculada:

ER = Peso dos ovos x % de eclosão x 20.000
                     Peso das teleóginas

O cálculo para a percentagem de eficácia do produto 
(EP) foi realizada pela seguinte fórmula:

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

O resultado foi interpretado considerando-se o índice 
de 95% o limite mínimo indicativo de eficiência para o 
produto testado [6].

Resultados e Discussão

Os resultados dos biocarrapaticidogramas estão 
apresentados na Tabela 2.

Considerando-se que 95% é o limite mínimo 
indicativo de eficiência para o produto testado [6] os 
carrapaticidas revelaram-se ineficazes nas referidas 
populações testadas, exceto a base amitraz nas 
populações Limoeiro e Timbaúba.

A reduzida eficácia de amitraz observada no 
presente estudo corrobora com dados já descritos em 
outros estudos [7]. No entanto, o fato de apenas esta 
base química apresentar-se eficaz em duas populações 
pode estar relacionada a capacidade que este grupo 
químico possui de reversão de  resistência.  

A cipermetrina pertencente à classe dos piretróides 
apresentou os menores de índices de eficácia (20,55% a 
58,05%). A baixa eficácia desta classe também já foi 
reportada no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro [7] e 
em Pernambuco [8]. O intenso uso deste grupo químico 
nos últimos anos pode ter favorecido o aparecimento da 
resistência nestas populações. 

O triclorofone também apresentou-se ineficaz com 
índices variando de 70,91% a 94,18%, entretanto ainda 
abaixo do limite mínimo necessário recomendado [6].

De acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) a resistência é a capacidade de uma linhagem 
de um organismo tolerar doses de tóxicos que seriam 
letais para maioria dos indivíduos da população. 

A ineficácia dos acaricidas observadas deve-se 
provavelmente ao uso incorreto e indiscriminado destes 
fármacos. 

Deve-se destacar ainda que o R. (boophilus) 
microplus pode apresentar resistência mais rapidamente 
que outros carrapatos, provavelmente, pelo menor 
período de tempo entre as gerações [9]. 

O uso de diferentes composições muitas vezes em 
um curto período de tempo ou concomitantemente 
acaba por selecionar populações resistentes a mais de 
um princípio ativo [10].

Conclui-se, portanto, que dentre as amostras testadas
apensa base química amitraz não apresentou resistência 
quando utilizadas nas populações provenientes de 
Timbaúba e Limoeiro.
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Tabela 1. Bases químicas utilizadas em teste biocarrapaticidograma em amostras de R. (B.) microplus com respectivo 
nome comercial e concentração

Base química Nome comercial Concentração

Amitraz Paratick® 12,5%

Cipermetrina Cyperpour 15® 15%

Triclorfone Neguvon® 0,2%

Tabela 2. Eficácia “in vitro” dos carrapaticidas, obtidas através do teste biocarrapaticidograma frente a amostras de R. (B.)

microplus

Base Química

População Amitraz Cipermetrina Triclorfone

Recife 43,58% 93,95% 54,44%

Camaragibe 77,72% 20,55% 70,91%

Timbaúba 100% 20% 36,34%

Vitória de Santo Antão 80,89% 56,02% 94,18%

Bezerros 78,70% 58,95% 90%

Limoeiro 100% 55,9% 91,02%


