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INTRODUÇÃO

Entre os ectoparasitos importantes para 
pecuária nacional, o Rhipicephalus (boophilus) 
microplus [1] assume elevada importância, em função 
dos prejuízos diretos, com conseqüente perda na 
produção de carne e/ou leite e indiretos pela 
transmissão de doenças [2] além dos custos com 
medicamentos para seu controle.

Segundo uma estimativa realizada no ano de 
2002, os prejuízos causados pelo parasitismo por R.. 
(B.) microplus no Brasil, chegaram a ordem de dois 
bilhões de dólares por ano [3]

Este ectoparasito encontra-se amplamente 
distribuído no território nacional, sendo reportado em 
pelo menos 95,6% dos municípios brasileiros [4] onde 
o calor e a umidade propiciaram condições favoráveis à 
sobrevivência e manutenção da espécie [5]

Embora existam alguns métodos alternativos, o 
controle do R. (B.) microplus está quase 
exclusivamente relacionado ao tratamento químico com 
acaricidas de contato, o qual tem sido responsabilizado 
pelo surgimento do fenômeno da resistência, 
ocasionada principalmente pelo uso incorreto destas 
bases químicas [6].

Vários métodos de detecção da eficácia à
carrapaticidas são utilizados, dentre os quais o Teste do 
Pacote com Larvas.

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi a 
avaliação da resistência a acaricidas em populações de 
larvas de R. (B.) microplus provenientes de diferentes 
mesorregiões do Estado de Pernambuco, mediante o 
Teste do Pacote com Larvas.

Material e Métodos

Coleta dos carrapatos

Foram coletadas fêmeas ingurgitadas de R. 
(B.) microplus de bovinos naturalmente infestados 
provenientes do Município de Garanhuns e Brejão, 
localizados no Agreste do Estado de Pernambuco. As 
teleógenas foram acondicionadas em recipientes 
plásticos, e devidamente identificados para o
transporte até o Laboratório de Doenças Parasitárias 
dos Animais Domésticos do DMV/UFRPE. 

Em seguida as mesmas foram colocadas em 
placas de petri para realização da ovopostura. Após 
a eclosão das larvas realizou-se o teste de detecção 
da eficácia.

Teste do Pacote com Larvas

Os testes foram realizados no Laboratório de 
Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos do 
DMV/UFRPE, através da técnica do Pacote de Larvas
[6].

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

Para tanto as soluções acaricidas foram devidamente 
diluídas de acordo com recomendações do fabricante e 
posteriormente foram obtidas as concentrações em 
ppm (1ppm = 1mL/L). 

Em seguida confeccionou-se os pacotes de papel-
filtro que foram impregnados com as soluções



acaricidas. A seguir aproximadamente 100 larvas de 
14 dias, foram postas em cada pacote, os quais foram 
posteriormente incubados em câmara climatizada 
(B.O.D.) a 27±1°C, UR > 80%.

Após 24 horas foi feita a contagem de larvas vivas e 
mortas para avaliação da mortalidade e eficácia dos 
produtos testados.

Resultados e Discussão

Os resultados obtidos após a realização dos testes 
estão a seguir apresentados (Tabela 2 e 3).

Considerando-se que 95% é o limite mínimo 
indicativo de eficiência para o produto testado (Brasil, 
1990). [6] todas as bases químicas utilizadas no teste 
mostraram-se ineficazes nas referidas populações 
testadas

Os índices de mortalidade observadas nas duas 
populações (Garanhuns e Brejão) para o acaricida 
amitraz variaram entre 20,75% e 91,47%. Estes 
resultados demonstram a presença de populações 
resistentes a este carrapaticida nestes dois municípios. 
A ineficácia deste produto já foi confirmada em outras 
regiões como descreve [7]. Em se tratando do Estado 
de Pernambuco estudos realizados por Santana (2000)
demonstraram índices de eficácia de 40,50% para o 
amitraz [8]. 

Em se tratando da cipermetrina observa-se também 
que em nas duas populações o produto mostrou-se 
ineficaz. Estes piretróides vêm sendo intensamente 
utilizados nas últimas décadas o que favoreceu o 
aparecimento da resistência em todo o mundo.

De acordo com Farias et al. (2008) um dos fatores 
determinantes para o aparecimento de populações de 
carrapatos resistentes em algumas regiões é o uso 
destas moléculas para controle de moscas, tendo em 
vista que nestes casos frequentemente são aplicados
subdoses e com uma maior freqüência [9].

O triclorfone assim com os demais, não apresentou 
resultados satisfatórios no referido teste, apresentando 
índices de mortalidade variando de 3,6% a 15,38%.

A superpopulação de carrapatos juntamente com o 
intenso uso dos acaricidas submetendo as populações a 
uma forte pressão, leva a seleção de indivíduos
resistentes [10].

Este fenômeno encontra-se em curva crescente em 
todas as regiões onde o R. (B.) microplus encontra
condições favoráveis ao seu desenvolvimento, 
notadamente nas áreas tropicais [9].

A seleção de populações de carrapatos resistentes 
aos diferentes princípios químicos utilizados gera um 
ciclo vicioso por estar sendo selecionadas populações 
resistentes. Desta forma há uma necessidade de utilizar 
acaricidas com diferentes composições e associações 
em um curto período de tempo o que acaba ainda mais 
as populações. Deve-se destacar também que o R. (B.)
microplus pode apresentar resistência mais rapidamente 
que outros carrapatos, provavelmente, pelo menor 
período de tempo entre as gerações [11].

Conclui-se, portanto que  nas populcaoes de 
carrapatos  estudadas provenientes dos município de 

Garanhuns e Brejão, o  tratamento com fármacos a base 
amitraz, cipermetrina e triclorfone não deve ser 
realizado.
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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 1. Eficácia “in vitro” dos carrapaticidas, obtidas através do Teste do Pacote de Larvas no município de 

Garanhuns - PE.

Principio ativo Larvas mortas(%) Larvas vivas(%)
Amitraz 91,47 8,53
Cipermetrina 82,6 17,4
Triclorfone 15,38 84,62

Tabela 2: Eficácia “in vitro” dos carrapaticidas, obtidas através do Teste do Pacote de Larvas no município 

de Brejão – PE.

Principio ativo Larvas mortas(%) Larvas vivas(%)
Amitraz 20,75 79,25
Cipermetrina 5,7 94,3
Triclorfone 3,6 96,4




