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RESUMO 

Amblyomma sculptum é um carrapato de importância médico-veterinária que parasita 

diversas espécies, principalmente capivaras, equinos e pode parasitar humanos. Atualmente 

o controle de carrapatos é um desafio visto as desvantagens do controle convencional, por 

isso, métodos alternativos são desejáveis. Os semioquímicos, que são substâncias capazes 

de modular o comportamento de carrapatos, podem ser utilizados para este fim. O uso de 

feromônios, cairomônios assim como a utilização de compostos de espécies não-

hospedeiras (alomônios) para controlar carrapatos já foi evidenciado. Na literatura se tem 

descrito semioquímicos que poderiam atuar no comportamento de A. sculptum e sabe-se 

também que asininos (Equus asinus) são mais resistentes ao parasitismo por esta espécie 

que os equinos (Equus caballus). A partir disto foi proposto olfatometria com ninfas e 

adultos não alimentados de A. sculptum frente a 15 candidatos a semioquímicos (CO2 

apenas a  5%, benzaldeído, ácido benzóico, ácido nonanóico, nonanal, ácido salicílico, 2,6 

diclorofenol, R-limoneno, S-limoneno, metil salicilato, 1-octen-3-ol, acetona, hidróxido de 

amônio, ácido isobutírico e ácido lático) em quatro concentrações (10, 5, 2,5 e 1,25%) e 

teste a campo com os compostos que forem atraentes. Foi também investigado se os 

asininos (Equus asinus) produzem compostos que podem atuar como repelentes para A. 

sculptum e olfatometria com ninfas não alimentadas de A. sculptum utilizando os 

compostos identificados em diferentes concentrações (1,0, 0,5, 0,25 e 0,125M). Quanto aos 

candidatos a semioquímicos, o CO2 foi atraente para todos os estágios testados. As ninfas 

foram repelidas pelo benzaldeído e R-limoneno ambos a 10% e pelo ácido isobutírico a 10 

e 5%. E foram atraídas pelo ácido benzóico, ácido salicílico e metil salicilato a 1,25% e 

pelo hidróxido de amônio a 2,5%. Machos foram atraídos pelo ácido benzóico na 

concentração de 2,5%, enquanto fêmeas foram repelidas pelo benzaldeído a 5%. Foram 

testadas quatro misturas (v/v) com os compostos atraentes para ninfas, porém nenhuma 

atividade foi observada. Os compostos que causaram atratividade no olfatômetro (CO2, 

metil salicilato, ácido benzóico, ácido salicílico e hidróxido de amônio) foram testados a 

campo. Armadilhas com estes compostos foram colocadas em uma pastagem naturalmente 

infestada por A. sculptum. O CO2 foi o composto que capturou mais carrapatos (p >0,05). 

Para verificar a produção de voláteis repelentes pelos animais resistentes ao A. sculptum foi 

feita uma colheita de sebo de equinos e asininos e foram identificados por meio de 

cromatografia gasosa e espectofotometria de massa nas duas espécies cinco principais 

compostos, sendo dois predominantes em cavalos: etil decanoato e etil octanoato, três 

predominantes em asininos: hexanal, heptanal e trans-2-decenal. Um composto, trans-2-

octenal, foi identificado exclusivamente em asininos e os animais produzem uma média de 

12,398 μg.mg
-1 

deste composto. Na olfatometria apenas o trans-2-octenal foi repelente em 

todas as concentrações testadas (10, 5, 2,5 e 1,25M). E ao ser adicionado um composto 

atraente (hidróxido de amônio) a substância manteve-se repelente. Os resultados indicam 

que o ácido benzoico deve ser mais investigado visto seu desempenho em laboratório e a 

campo. O ácido isobutírico e R-limoneno devem ser melhor explorados devido a repelência 

causada no ensaio comportamental. E o semioquímico identificado aqui modula o 

comportamento do carrapato e, portanto, é um composto potencial a ser transformado em 

uma nova tecnologia para controlar A. sculptum. 

 

Palavras-chave: Amblyomma cajennense sensu lato, atração, espécies não hospedeiras, 

ofatômetro em Y, repelência, (E)-2-octenal 
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ABSTRACT 

Amblyomma sculptum is a tick that has medical-veterinary importance and parasites a 

variety of hosts like capybaras, horses and humans. The tick control is a challenge due the 

disadvantages caused by conventional control so an alternative is desirable. 

Semiochemicals are potencial tools to be used once they modulate tick behavior and the use 

of pheromones, kairomones as well as the use of non-host species (allomones) to control 

ticks has already been demonstrated. Some semiochemicals have already been described in 

the literature that could act in A. sculptum behavior. It is also known that donkeys (Equus 

asinus) are more resistant to the parasitism of this tick specie than horses (Equus caballus). 

For this, four concentrations (10, 5, 2.5 and 1.25%) of 15 semiochemical candidates (CO2 

only at 5%, benzaldehyde, benzoic acid, nonanoic acid, nonanal, salicylic acid, 2.6 

diclorophenol, R-limonene, S-limonene, methyl salicylate, 1-octen-3-ol, acetone, 

ammonium hydroxide, isobutyric acid and lactic acid) were tested in non fed A. sculptum 

nymphs and adults using a Y-tube olfactometer. And here we investigated if donkeys could 

produce compounds that can act as repellent to A. sculptum. The CO2 was attractive to all 

stages tested. Nymphs were repelled by benzaldehyde and R-limonene both at 10% and 

isobutyric acid at 10 and 5%. Were attracted by methyl salicylate, benzoic acid and 

salicylic acid all at 1.25% and ammonium hydroxide at 2.5%. Males were attracted by 

benzoic acid at 2.5%. Females were repelled by benzaldehyde at 5%. Mixtures with the 

attractive compounds were done but no attraction was observed. The compounds that 

caused attractiveness in the olfactometer assay (CO2, methyl salicylate, benzoic acid, 

salicylic acid and ammonium hydroxide) were taken to the field and traps with these 

compounds were placed in a pasture naturally infested with A. sculptum ticks. The dry ice 

(CO2) is still the best substance to attract ticks in the field (p>0.05). To verify if non hosts 

produce repellents volatiles, odors from donkeys and horses were extracted from the dry 

sebum extract. So the compounds were identified by gas chromatography (GC) and coupled 

GC-mass spectrometry. Five main compounds were identified in both species being two 

predominant on horses: ethyl decanoate and ethyl octanoate, three predominant on donkeys 

hexanal, heptanal and trans-2-decenal. One compound trans-2-octenal occurring almost 

exclusively on donkeys was also identified and donkeys produced an average of 12,398 

μg.mg
-1

. In olfactometer tests only the trans-2-octenal was repellent at different 

concentrations (10, 5, 2.5 and 1.25M). When an attractive substance (ammonium 

hydroxide) was added the compound still repellent. The results indicated that benzoic acid 

should be further investigated since their results as attractant in laboratory and field. The 

isobutyric acid and R-limonene should be better exploited because of the repellent role 

presented in the behavioral test. And that the semiochemical identified here could be used 

to interfere in tick behavior and is therefore a potential compound to be transformed in a 

new technology to control A. sculptum. 

 

Key-words: Amblyomma cajennense sensu lato, attraction, (E)-2-octenal, non-host, 

repellence, Y-tube olfactometer  
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CAPÍTULO 1: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

1.INTRODUÇÃO 

Carrapatos são artrópodes hematófagos que estão distribuídos globalmente e 

causam impactos na saúde animal e humana devido aos danos diretos e indiretos a seus 

hospedeiros como espoliação sanguínea, debilidade e transmissão de patógenos como vírus, 

bactérias e protozoários. Em geral, o controle destes ectoparasitos é feito por acaricidas, 

porém o uso destes compostos de forma indiscriminada ao longo dos anos pode promover o 

aparecimento de resistência além de ser tóxico para seres vivos e contaminar o ambiente. E 

isso gera dificuldades na tentativa de controlá-los, sendo assim a busca por inovações é 

necessária. O estudo do comportamento dos carrapatos, que por sua vez envolve os 

semioquímicos, é uma alternativa para a criação de novas tecnologias de controle
1,2

. 

Para sobreviverem os carrapatos utilizam informações olfativas e gustativas 

produzidas tanto por indivíduos de sua mesma espécie quanto por seus hospedeiros. Essas 

informações químicas são denominadas semioquímicos e elas são essenciais para localizar 

seus hospedeiros preferenciais, evitar os hospedeiros resistentes e encontrar parceiros para 

cópula. As substâncias produzidas pelo carrapato e percebidas por indivíduos de mesma 

espécie são os feromônios e os compostos produzidos pelo hospedeiro e percebidos pelos 

carrapatos são denominados aleloquímicos que estão divididos em duas categorias: 

cairomônios (benéfico para espécie recptora) e alomônios (benéficos para a espécie 

emissora)
3-5

.  

No Brasil, uma das espécies de importância médico-veterinária é o carrapato 

Amblyomma sculptum que antigamente era conhecido como Amblyomma cajennense. 

Contudo,  após estudos biológicos, morfológicos e genéticos sua taxonomia foi redefinida e 

sabe-se que agora é um complexo de seis espécies denominado Amblyomma cajennense 

sensu lato
6
. O carrapato A. sculptum parasita aves, répteis, grandes e pequenos mamíferos 

tendo como hospedeiros preferenciais capivaras e cavalos e o homem é um hospedeiro 

acidenta e é encontrado na maioria das regiões brasileiras, com excessão da região Norte
6,7

. 

Tem importância em medicina veterinária por causar espoliação sanguínea e irritação aos 

animais parasitados além de existir a suspeita de transmitir Theileria equi para equinos e 
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em saúde pública por ser vetor para humanos de Rickettsia rickettsii, agente causal da Febre 

Maculosa que é uma doença com elevado índice de letalidade 
8-11

.   

É importante salientar que os semioquímicos não atuam matando carrapatos, e 

sim modulando o comportamento dos mesmos podendo atrair, repelir ou confundir esses 

artrópodes
3-5

. Dos semioquímicos existentes, o dióxido de carbono é o cairomônio mais 

conhecido e é considerado atraente universal de artrópodes hematófagos. Por isso, é 

bastante utilizado em vigilância epidemiológica para captura dos mesmos, inclusive para o 

carrapato A. sculptum
12,13

. Outros cairomônios e feromônios podem ser utilizados como 

iscas em armadilhas associados com acaricidas químicos ou agentes biológicos que causam 

a morte desses artrópodes
4,14-16

. Os alomônios produzidos por hospedeiros resistentes 

(“non-hosts”) ao parasitismo quando colocados no ambiente ou em hospedeiros suscetíveis 

são capazes de repelir artrópodes hematófagos e controlar infestações
17-20

. 

Compostos como benzaldeído, ácido benzoico, ácido nonanóico, ácido 

salicílico, 2,6 diclorofenol (2,6-DCF), limoneno, metil salicilato, nonanal, 2-nitrofenol e 1-

octen-3-ol já foram identificados no lavado de machos alimentados de A. sculptum e/ou 

também foram ativos na técnica de eletrofisiologia o que pode indicar que estes compostos 

participam da biologia deste carrapato
21-22

. No entanto, pouco se sabe se medeiam algum 

comportamento deste carrapato. Sabe-se também que asininos apresentam características de 

um “non-host” uma vez que são mais resistentes ao parasitismo que os equinos que são 

hospedeiros preferenciais de A. sculptum no meio doméstico. Resistência esta avaliada pela 

redução dos parâmetros de ingurgitamento e reprodutivos dos carrapatos alimentados nos 

asininos
23-25

 o que leva a hipótese de que asininos poderiam produzir um alomônio contra 

este carrapato. 

O controle de carrapatos tem sido um desafio devido a tratamentos ineficazes 

com acaricidas e o desconhecimento da população sobre o assunto. Conectado a esses 

aspectos, as mudanças climáticas e a mobilidade de pessoas e animais auxiliam na 

disseminação de vetores e patógenos e consequentemente no aumento de casos de doenças. 

Visto isso, a busca por alternativas de controle principalmente que se enquadrem no 

conceito de Saúde única integrando saúde animal, ambiental e humana é desejável. O uso 

de semioquímicos se insere nesse conceito e é vantajoso uma vez que pode impedir que os 
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carrapatos se alimentem em seus hospedeiros e realizem a cópula o que contribui com a 

redução de populações de carrapatos, e consequentemente a diminuição da veiculação de 

agentes patogênicos para humanos e animais. Ressalta-se que estas substâncias participam 

da interação parasito/parasito e parasito/hospedeiro apresentam pouco ou nenhum efeito 

tóxico para o ambiente
1,26-28

.  

Sendo assim, nesse trabalho foram propostos ensaios comportamentais para 

verificar a resposta de A. sculptum para candidatos à semioquímicos que futuramente 

possam servir como alternativa de controle. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Taxonomia, hospedeiros e importância do carrapato Amblyomma sculptum  

Recentemente, embasado em estudos morfológicos, biológicos e moleculares a 

taxonomia da espécie Amblyomma cajennense foi redefinida
6,30-32

. Agora constitui um 

complexo de seis espécies (Amblyomma cajennense sensu lato) composto por Amblyomma 

mixtum, Amblyomma sculptum, Amblyomma tonelliae, Amblyomma interadinum, 

Amblyomma patinoi e Amblyomma cajennense sensu stricto. Este complexo ocorre nas 

Américas, desde o Texas nos Estados Unidos até a parte norte da Argentina incluindo o 

México, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Guianas, Venezuela, 

Trinidad e Tobago, Cuba, Jamaica, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e Brasil
6
. 

Nos trabalhos publicados antes da reclassificação do complexo A. cajennense pode-se 

associar a espécie do carrapato estudada com a origem da colônia utilizada, e caso não haja 

a informação com a região geográfica onde foi realizada a pesquisa. Por exemplo, um 

trabalho concluído na região Sudeste do Brasil pode-se inferir que foi feito com o carrapato 

A. sculptum, o que foi realizado no Texas, Estados Unidos com A. mixtum e assim 

sucessivamente de acordo com o descrito por Nava et al
6
. 

O carrapato A. sculptum pode ser encontrado no norte da Argentina, Bolívia, 

Paraguai e em 10 estados do Brasil estando presente em quatro das cinco regiões 

brasileiras: Nordeste (Pernambuco e Piauí), Centro Oeste (Goiás, Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul), Sudeste (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo) e Sul 

(Paraná).  A. cajennense s. s. é outra espécie deste complexo encontrado no Brasil na região 

Norte nos estados do Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins
3
.
 
 A. sculptum é um carrapato 

trioxênico que parasita uma variedade de espécies domésticas e silvestres incluindo aves, 

répteis e mamíferos como ruminantes, canídeos, equídeos, suínos, antas, búfalos, capivaras, 

cotias, gambás, galinhas e perus. Apesar de ser encontrado em vários hospedeiros, tem 

preferência em parasitar capivaras, cavalos e humanos. Tem importância devido aos danos 

diretos causados ao seu hospedeiro decorrente da hematofagia como a espoliação sanguínea 

e irritação e também indiretos pela transmissão de agentes patogênicos causadores de 

doenças como a bactéria R. rickettsii
7,9,33

. 
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Sua importância em saúde pública decorre do fato de ser vetor da bactéria R. 

ricketsii que é patogênica e causa a Febre Maculosa em humanos com alta letalidade no 

Brasil
29-37

. Em 2001 a doença foi incluída na Lista Nacional de Doenças de Notificação 

Compulsória, do Ministério da Saúde, pela Portaria GM/MS nº 1.943. Os casos ainda são 

subnotificados e de acordo com o Ministério da Saúde de 2000 até o presente momento 

1.217 casos de Febre Maculosa foram confirmados com 532 óbitos. Essa alta taxa de 

mortalidade está associada aos sintomas geralmente inespecíficos como febre alta, dor 

muscular, cefaleia, prostração que podem ser confundidos com outras doenças de etiologia 

infecciosa como dengue e gripe dificultando o dignóstico precoce e tratamento correto.  

O sintoma mais específico é o exantema máculo papular. A doença tem maior incidência 

em outubro, período este com maior incidência de ninfas de carrapatos A. cajennense s. l.. 

Acomete a população de 20 a 49 anos, principalmente do sexo masculino devido a maior 

exposição a carrapatos, animais domésticos e/ou silvestres ou frequentaram ambiente rural 

ou de mata
29

. 

A capivara é considerada um amplificador eficiente desta bactéria por diversos 

fatores, tais como: é abundante em áreas endêmicas da doença, é uma espécie prolífera, é 

um hospedeiro preferencial do vetor, é suscetível a infecção e desenvolve riquetsemia por 

dias a semanas que acaba infectando novas populações de carrapatos
38

. Experimentalmente 

foi verificado que o carrapato A. sculptum quando infectado com R. rickettsii apresenta 

parâmetros reprodutivos reduzidos como peso da fêmea ingurgitada, peso da massa de ovos 

e taxa de eclosão de larvas quando comparados a carrapatos não infectados. Ou seja, a 

bactéria causa um efeito deletério na fêmea ingurgitada e consequentemente nas larvas. 

Enquanto as ninfas não são afetadas de forma significativa pela bactéria. Sendo assim, 

ninfas tem maior capacidade na transmissão de R. rickettsii quando comparadas com as 

larvas. A bactéria não é mantida ao longo das gerações devido a transmissão transovariana 

de R. rickettsii ser em porcentagens muito baixas, contudo a transmissão transestadial é 

mantida de larvas para ninfas e de ninfas para adultos
39

.  

A importância veterinária do carrapato A. sculptum está associada a transmissão 

de T. equi, agente causal da piroplasmose ou teileriose equina e também a danos 

relacionados ao parasitismo como espoliação sanguínea consequentemente anemia e 
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estresse. Contudo, há controvérsia de acordo com estudos realizados na região sudeste do 

Brasil onde este carrapato é encontrado. Epidemiologicamente, ocorre a associação da 

presença de A. sculptum nos animais com a prevalência da doença nos equinos
8
. 

Experimentalmente a capacidade de A. sculptum em adquirir de T. equi ao se alimentar em 

animais cronicamente acometidos pela doença não foi comprovada, os autores então 

sugerem que A. sculptum pode não ser vetor biológico de T. equi
10

. Em 2013 Peckle et al.
11

 

verificaram que 81% das amostras de sangue dos equinos avaliados tinham DNA de T. equi 

e 9,9% dos A. sculptum coletados também. Sugerindo que este carrapato está envolvido na 

transmissão do agente causal da piroplasmose equina.  No Texas/EUA, Scoles e Ueti
40

 

verificaram que A. mixtum foi capaz de transmitir T. equi. Até o presente momento, não se 

tem comprovação científica da capacidade do A. sculptum em ser vetor competente deste 

patógeno. 

 

2.2 Ciclo biológico, dinâmica populacional e vigilância epidemiológica de Amblyomma 

sculptum 

O carrapato A. sculptum, realiza busca ativa e emboscada como estratégia de 

encontro de hospedeiro. Larvas geralmente realizam esmboscada enquanto as ninfas e os 

adultos alternam entre a busca ativa e emboscada. Em estudo recente foi verificado que a 

maior parte dos adultos (72%) e ninfas (99%) observados em área de floresta estavam na 

vegetação, cerca de 15 a 50 cm acima do solo, o que indica um comportamento de 

emboscada. Além disso, ninfas e adultos também foram encontrados em montes de folhas 

indicando que também ocorre busca ativa
41

. Já com relação à especificidade por 

hospedeiros larvas e ninfas são menos específicas do que adultos
33

.  

Durante a fase de vida parasitária cada estágio de desenvolvimento (larva, ninfa 

ou adulto) se alimenta uma vez no hospedeiro e a ecdise é realizada no ambiente, ou seja 

necessita de três hospedeiros para realizar seu ciclo biológico. Em laboratório, o ciclo 

biológico tem duração de 93 a 95 dias 
42

 e na natureza o ciclo varia de acordo com a 

vegetação, condições climáticas e disponibilidade de hospedeiros. As larvas fazem diapausa 

podendo sobreviver até um ano. Todos esses fatos mencionados acima interferem no 

número de gerações por ano
9,12,43

. No Brasil, os estudos de sazonalidade demonstram que 
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A. scultpum apresenta apenas uma geração anual. Sendo que as larvas são encontradas nos 

meses de abril a agosto, enquanto as ninfas de junho a outubro, os adultos ao longo do ano 

sendo maior pico populacional de setembro a março
43-45

.  

Por se tratar de um carrapato de importância humana e ser encontrado em áreas 

silvestres, rurais e urbanas a sua vigilância epidemiológica nos locais de alta infestação e 

presença de casos de Febre Maculosa é necessária. Uma das formas de vigilância é a 

utilização de armadilhas de CO2 (gelo seco) dispostas no ambiente para a captura desse 

carrapato, sendo esta uma atividade preconizada pela Secretaria de Saúde dos municípios 

onde existem áreas com alta infestação
13

. Contudo, a oferta de gelo seco é mínima até em 

capitais, e além disso é um produto bastante oneroso e de difícil logística, já que os locais 

de vigilância geralmente são mais afastados dos locais centrais, o que gera perdas por 

sublimação e consequentemente aumentam-se os custos.  Devido a estas desvantagens a 

importância da busca de outros cairomônios que possam substituir o CO2 é evidenciada. 

Ressalta-se que além do uso na vigilância epemiológica os cairomônios poderiam ser 

usados para o controle de A. sculptum em armadilhas contendo um atraente e um acaricida.   

 

2.3 Ecologia química: definição, percepção, classes e utilização dos semioquímicos com 

ênfase em carrapatos 

Ecologia química é a ciência que estuda as relações comportamentais entre um 

organismo e seus co-específicos, hospedeiros e ambiente. Essa interação é mediada por 

substâncias denominadas semioquímicos, sendo estes divididos basicamente em duas 

classes: feromônios e aleloquímicos
5
. Os feromônios são substâncias emitidas por um 

organismo e percebidas por outro organismo da mesma espécie 
3,4

. Os aleloquímicos que 

geralmente são produtos da pele, da secreção de glândulas ou produtos do metabolismo 

geral do odor de hospedeiros estão divididos em cairomônios e alomônios que são 

substâncias emitidas por um organismo e percebidas por outro organismo de espécie 

diferente. Sendo os cairomônios benéficos para quem percebe e os alomônios benéficos 

para o organismo emissor
4,5,52-57

.  
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Ou seja, os artrópodes hematófagos percebem seus hospedeiros e seus co-

específicos pelas pistas olfativas e gustativas deixadas pelos mesmos para sobreviver e 

perpetuar a espécie
1
. Estas substâncias podem ser atraentes ou repelentes. Sendo que um 

composto é considerado atraente quando faz com que o artrópode se locomova na direção 

da fonte emissora (estímulo volátil). E repelente quando se afasta da fonte emissora de odor
 

de forma que o carrapato reconheça que a substância é tóxica para o mesmo e evite 

parasitar esse hospedeiro
53,54

.  

Nos artrópodes, como moscas e mosquitos as antenas e os palpos maxilares são 

os órgãos sensoriais que percebem os semioquímicos, neles são encontrados 

quimiorreceptores denominados sensilas capazes de perceber os estímulos voláteis, 

mecânicos, gustativos, térmicos e de umidade
50

. Já nos carrapatos o órgão de Haller 

(análogo a antena dos insetos), os palpos e as quelíceras são responsáveis por percebê-los. 

O órgão de Haller é o órgão olfativo mais importante do carrapato e está situado na 

superfície dorsal distal do tarso do primeiro par de patas. É composto por receptores em 

forma de cerda ou “fio de cabelo” que detectam alterações químicas e físicas, como por 

exemplo, diferenças de umidade e voláteis. A maioria destas sensilas são multiporosas o 

que permite que moléculas voláteis entrem e se dispersem em uma fração de milissegundos 

chegando até o lobo olfativo localizado no sistema nervoso central (singânglio)
3,58-62

.  

Os palpos e quelíceras estão localizados no aparelho bucal do carrapato. Os 

palpos possuem quatro segmentos sendo que no último sensilas em forma de cerda estão 

presentes e percebem estímulos gustativos relacionados com a exploração do hospedeiro 

como a percepção das substâncias do suor e outras secreções cutâneas. Mas pouco se sabe 

sobre essas sensilas especificamente
63,64

. As sensilas das quelíceras percebem estímulos 

mecânicos, térmicos e gustativos. Diferentemente das sensilas olfativas e das gustativas dos 

palpos as sensilas gustativas das quelíceras são em forma de poro e percebem o feromônio 

sexual genital e o que está sendo ingerido pelo carrapato
65-68

. É importante ressaltar que os 

quimiorreceptores detectarão as substâncias somente quando estes compostos apresentarem 

uma concentração limiar necessária para causar repelência/deterrência ou 

atração/fagoestimulação, ou seja, o mesmo composto pode ter um efeito 
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repelente/deterrente, atraente/fagoestimulante ou nenhum efeito dependendo de sua 

concentração e estado fisiológico do carrapato
4,57

. 

Como exemplo de controle de carrapatos por meio da ecologia química pode-se 

citar a utilização de feromônios associados a químicos (acaricida) ou agentes biológicos 

(fungos, nematoides entomopatogênicos). No qual baseiam-se em armadilhas de atração-

morte colocadas no ambiente ou no hospedeiro combinando as diferentes classes de 

feromônios que servem como iscas para atrair o carrapato para a armadilha no qual o 

químico ou agente biológico provocará a morte resultando na redução das populações 

14,15,69,78-80
. Voláteis produzidos por non-hosts já foram utilizados na forma de dispositivo 

de liberação em hospedeiros sensíveis e repeliram o carrapato com a redução do 

parasitismo
25

.  

Uma opção possível e inovadora para carrapatos seria realizar a estratégia push-

pull que já é bastante eficaz contra pragas agrícolas e consiste na utilização de um repelente 

nos hospedeiro e no meio ambiente um atraente associado a um acaricida 
81,82

. Para 

carrapatos, por exemplo, a parte “push” seria o hospedeiro com um dipositivo liberando o 

repelente, já a aprte “pull” consistiria em uma substância atraente no ambiente associado a 

um acaricida. Ou seja, o carrapato ao se aproximar do hospedeiro com o produto repelente 

se afastaria do mesmo e no ambiente encontraria a armadilha com o atraente que o faria 

permanecer no local, enquanto o acaricida provocaria a morte.  

2.3.1. Feromônios em carrapatos e seu uso no controle 

Os feromônios em carrapatos são classificados em três categorias que 

influenciam o comportamento do carrapato receptor: feromônios de arrestamento (FA), 

feromônios de atração-agregação-fixação (FAAF) e feromônios sexuais (FS)
3,4

. Os FA 

sinalizam um ambiente adequado para que os carrapatos possam sobreviver e encontrar um 

hospedeiro, ao serem percebidos induzem um cessar de movimentos (arrestamento) e 

comportamento de agrupamento dos carrapatos
3-5

. São encontrados no ambiente por 

estarem presentes nas excretas produzidas pelo túbulo de Malpighi e exúveas (produto da 

ecdise) como purinas (guanina,xantina e hipoxantina), amônia e hematina. Sendo assim, 
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emitido por todos os ínstares na fase de vida livre (larva, ninfa e adulto) e percebido por 

indivíduos não alimentados
3,4

. 

Os FAAF tem a ação de atração, fixação e alimentação
3
. Ocorre somente em 

espécies do gênero Amblyomma e são espécie-específicos, visto que a quantidade e 

secreção dos compostos que compõe o FAAF são diferentes, o que auxilia os carrapatos a 

evitarem uma interação que não seja com indivíduos de sua mesma espécie
4,18,71

. Sinalizam 

a localização do hospedeiro e sítio de fixação, são produzidos e secretados pelas glândulas 

dermais do tipo II somente de carrapatos machos alimentados por no mínimo cinco dias e 

percebidos por ninfas, machos e fêmeas não alimentados
3
. O FAAF geralmente é uma 

mistura de três ou mais substâncias que atuam em conjunto, ou seja, somente uma 

substância não é suficiente para gerar o comportamento de atração-agregação-fixação. Já 

foram identificados como componente do FAAF o 2-nitrofenol, metil salicilato, ácido 

nonanoico, benzaldeído e ácido pelargônio
3,56

.  

Quando no hospedeiro, os carrapatos metastriatas utilizam os FS para 

realizarem a cópula. Em linhas gerais, a fêmea fixada e alimentada começa a secretar o 

feromônio sexual de atração (2,6 DCF), o macho se desprende do hospedeiro e procura pela 

fonte emissora. Ao localizar a fêmea o macho em contato com a mesma detecta ésteres de 

colesteril (linolenato de colesteril, linoleato de colesteril e oleato de colesteril) que são 

feromônios sexuais de monta e assim a reconhece como uma parceira apta para a cópula, 

realiza a monta dorsal e passa para a posição ventral. Ventralmente, o macho localiza o 

gonoporo da fêmea e insere a quelícera no poro genital, este processo é mediado pelo 

feromônio sexual genital que é composto por ácidos graxos e ecdsteróides. Feita a 

identificação da fêmea como parceira sexual, o espermatóforo do macho é formado e 

transferido para a fêmea
4,5,66

. 

As pesquisas com feromônios em A. sculptum são baseados em isolamento e 

identificação de substâncias aliados a testes comportamentais. Para verificar os voláteis que 

machos alimentados de A. sculptum produzem, um lavado hexânico dos mesmos foi 

realizado por Gachocka et al.
21

  e pela técnica de cromatografia gasosa e espectofotometria 

de massa (CG-EM) foram identificados sete comopostos: benzaldeído, ácido benzoico, 

ácido nonanoico, ácido salicílico, 2,6-DCF, limoneno e metil salicilato. Três ensaios 
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comportamentais (atração, agregação e fixação) foram realizados com machos, fêmeas e 

ninfas não alimentados de A. sculptum. Ao testar o extrato bruto em um olfatômetro de 

arena os carrapatos machos, fêmeas e ninfas não alimentatos não foram atraídos. No teste 

de agregação em placa de Petri não houve diferença significativa entre estágios, grupos 

tratado e controle.  Já em um teste no qual o dorso de um coelho foi tratado com o extrato 

observou-se que após 24h o extrato promoveu uma forte resposta de fixação nos machos 

quando comparados as fêmeas e ao grupo controle. O fato do extrato de machos 

alimentados de A. sculptum ser composto por múltiplas substâncias, torna difícil sua 

aplicação em uma mistura sintética para que sirva de estímulo para o carrapato, sendo 

assim, mais pesquisas devem ser realizadas
21

.  

O 2,6 DCF é o feromônio sexual mais conhecido em carrapatos
70,71,83,84

. Foi 

identificado no lavado hexânico de fêmeas alimentadas de A. sculptum e quando este 

composto foi impregnado em um septo de borracha na concentração de 500 ng os machos 

de A. sculptum alimentados foram atraídos e reconheceram septo de borracha como uma 

parceira para cópula realizando a monta e assumindo a posição ventral. Com esse resultado 

foi concluído que o 2,6 DCF tem um papel relevante na cópula deste carrapato no qual 

fêmeas alimentadas produzem este composto de maneira que os machos alimentados o 

identifica como um feromônio de atração e monta
85

. Gachocka et al.
86

 identificou 

novamente a presença deste feromônio em fêmeas alimentadas pela técnica de CG-EM e a 

concentração de 2,6-DCF produzida por fêmea pelo método de adição padrão foi de 2,03-

2,27 ng/mL. Em ensaio comportamental com manequins utilizando dois equivalentes do 

valor produzido de 2,6 DCF por fêmea foi verificado que esta substância sozinha medeia o 

comportamento de monta em machos alimentados de A. sculptum
87

.  

 
Utilizando a técnica de eletrofisiologia em sensila única, que é uma técnica de 

triagem para selecionar substâncias que podem participar da biologia do carrapato, Soares e 

Borges
22 

verificaram que a sensila do órgão de Haller de machos de A. sculptum em jejum 

respondem a baixas concentrações 2,6 DCF e 2-nitrofenol. Contudo, o papel da maioria 

destas substâncias descritas por Gachocka et al.
21

 e Soares et al.
27

 no comportamento de A. 

sculptum ainda não foi demonstrado, sendo assim, mais pesquisas com essas substâncias 
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relatadas acima para avaliar se medeiam algum comportamento de A. sculptum são 

necessárias. 

Como abordado anteriormente, as estratégias de controle usando feromônios 

baseiam-se em armadilhas de atração-morte e também com liberação excessiva de um 

composto que acaba confundido o carrapato. Na estratégia de armadilha e atração-morte os 

feromônios (FAAF, FA ou FS) são utilizados como iscas para atrair os carrapatos até a 

armadilha contendo um químico ou um agente biológico que provocará a morte do 

carrapato
4
. Vários são os dispositivos utilizados nas armadilhas para a liberação dos 

feromônios que obtiveram resultado satisfatório no controle de carrapatos, como por 

exemplo, esferas de policloreto de polivinila, microcápsulas, septo de borracha e protótipos 

de alumínio
 4,14-16,78,80

.  

2.3.2 Cairomônios produzidos por hospedeiros que atuam como atraentes de 

artópodes hematófagos de importância médico-veterinária 

 Os cairomônios indicam a presença do hospedeiro para o artrópode
57

. A 

primeira fase da busca por hospedeiros ocorre por meio de pistas olfativas. Sem a olfação 

vetores não são capazes de localizar seus hospedeiros para se alimentem, uma vez que os 

estímulos olfativos são bastante específicos
5,55,69

, ou seja, os artrópodes respondem de 

forma diferente ao mesmo composto
73,95

. O CO2 é o cairomônio mais conhecido, além 

disso, substâncias produzidas por mamíferos como ácidos carboxílicos, aldeídos, amônia, 

acetona, ácido lático e 1-octen-3-ol também são considerados cairomônios para artrópodes 

hematófagos como mosquitos, moscas e carrapatos
53,57,89-92

. 

Para que os carrapatos localizem seus hospedeiros eles apresentam dois tipos de 

estratégia: busca ativa e emboscada. Em ambas, os cairomônios são essenciais e fazem 

parte dessa interação os produtos da respiração, como por exemplo, o gás carbônico (CO²), 

gases da digestão (ácido butanoico, ácido isobutanóico, ácido acético, ácido propanoico, 4-

metilfenol e 3-metilindol)
93

, substâncias da pele (esqualeno)
94

, secreções glandulares e 

excretas. Na estratégia de emboscada, os carrapatos no ambiente sobem até a ponta da 

vegetação (geotropismo negativo) a espera de um hospedeiro. Uma vez no ápice eles 

estendem seu primeiro par de patas (“questing”) na tentativa de perceber estímulos como 

voláteis, sombreamento e vibração do ambiente que sirvam como pista da presença do 
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hospedeiro e ficam parados (arrestamento) para que no momento certo eles consigam se 

agarrae em um hospedeiro e buscar neste o local ideal para se fixar. Já os carrapatos de 

busca ativa, como por exemplo, os heteroxenos  procuram seus hospedeiros ativamente por 

meio de estímulos como o CO²
1,5

. Geralmente, os carrapatos heteroxenos variam entre essas 

duas estratégias, enquanto carrapatos monoxenos são carrapatos apenas de emboscada
1
. 

Os cairomônios podem ser utilizados como atraentes para os carrapatos em 

armadilhas no ambiente para capturá-los, principalmente em programas de vigilância 

epidemiológica de artrópodes
18

. O CO2 pode ser utilizado sozinho para capturar ou para 

potencializar o efeito de outro atraente, como por exemplo, feromônios ou outro 

cairomônio
88

. A campo, o CO2 na forma sólida (gelo seco) ao ser utilizado como isca atraiu 

todos os estágios de A. sculptum na fase de vida livre (ninfas, larvas e adultos)
12,13

.
 

Carrapatos A. americanum foram testados em olfatômetro em Y frente a substâncias que 

atraem insetos hematófagos como 1-octen-3-ol, acetona, hidróxido de amônio, L-ácido 

lático e ácido isobutírico. Verificou-se que 1-octen-3-ol, acetona, hidróxido de amônio 

tiveram efeito atraente (Carr et al., 2013). Contudo pouco se sabe da atividade desses 

cairomônios em A. sculptum. 

 

2.3.3 Alomônios produzidos por hospedeiros contra artrópodes hematófagos de 

importância médico-veterinária 

Existem alguns hospedeiros que são menos parasitados e essa resistência do 

hospedeiro a carrapatos é definida por algumas características como: a imunocompetência, 

comportamento de limpeza (“grooming”), inacessibilade mecânica, por exemplo, devido a 

espessura dos pelos, e produção de voláteis que podem ser tóxicos ou repelentes 

(alomônios). Em ecologia química esses hospedeiros são considerados como “espécies não 

hospedeiras” ou “non host”
26,53,72,73

. Sendo assim os alomônios fazem com que o artrópode 

evite parasitar aquele hospedeiro, uma vez que percebe substâncias que indicam ser um 

hospedeiro inadequado
74

. Já foi visto que mamíferos e aves produzem alomônios que 

podem controlar o parasitismo de carrapatos
17-20,75,76

. Como exemplos concretos de que 

hospedeiros resistentes são capazes de produzir voláteis repelentes (alomônios) que podem 

reduzir a infestação de ectoparasitas hematófagos temos a interação entre: cães Beagles e o 
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carrapato Rhipicephalus sanguineus sensu lato, o antílope Kobus defassa e a mosca tse-tse 

(Glossina), pato e o ácaro Dermanyssus e, por último, a galinha e o mosquito Anopheles 

arabiensis
17-20

. 

Em um estudo de dinâmica populacional de carrapato em um canil foi 

observado que cães da raça Cocker Spaniel Inglês (CSI) tinham até 11,5 vezes mais 

carrapatos que os demais animais alojados no canil
96

. Sendo assim iniciou-se uma pesquisa 

no intuito de descobrir o motivo que isso acontecia. Foram feitas infestações artificiais em 

cães das raças Beagle e CSI utilizando larvas, ninfas e adultos de R. sanguineus e os 

parâmetros biológicos como número de carrapatos ingurgitados, período de ingurgitamento, 

percentual da ecdise, peso das fêmeas, conversão do peso corporal em ovos e percentual de 

eclosão de larvas foram verificados. Foram realizados testes em laboratório com o odor 

coletado destes animais. Como resultado final foi verificado que o percentual de ecdise e 

conversão em ovos dos carrapatos alimentados em cães da raça Beagle eram menores 

quando comparados com os carrapatos alimentados em CSI. E os carrapatos preferiam o 

odor dos CSI ao odor dos Beagles que se mostrou repelente para carrapatos
97,98

. Ou seja, 

cães Beagle são mais resistentes ao parasitismo enquanto CSI é mais sensível, o que 

também foi verificado por outros autores em relação aos Beagles
99,100

.  

Posteriormente a caracterização química destes odores foi realizada por meio de 

CG, seguido de tedte comportamental e verificou-se que no odor de Beagle duas 

substâncias, benzaldeído e 2-hexanona, demonstraram repelir em teste de olfatometria 

adultos de R. sanguineus s. l.
101

. Visto isso, foi realizada a quantificação destas substâncias 

e a proporção com que cães Beagle as liberam é de 2:1 (benzaldeído:2-hexanona)
102

. Foi 

proposto um teste in vivo com um protótipo de liberação lenta no qual cães CSI foram 

desafiados com sucessivas infestações artificiais de R. sanguineus s. l.  no ambiente e foi 

observado que os cães do grupo tratado foram menos parasitados, indicando que esses 

repelentes naturais são capazes de reduzir a infestação
25

. 

Foi observado que antílopes (K. defassa) eram menos parasitados por moscas 

tsé-tsé (G. morsitans) do que bubalinos (Synserus caffer) e bovinos (Bos indicus). Para 

verificar quais voláteis conferiam essa diferença de parasitismo foram realizados ensaios 

comportamentais. Os autores concluíram que essa preferência ocorria provavelmente pela 
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presença de um alomônio no sebo de K. defassa que os faziam refratários ao parasitismo. 

Foi identificado compostos exclusivos como hexanol, (E)-2-nonenal, 6-metil-5-hepten-2-

ona, 2-octanona, 2-nonanona, 2-decanona, 2-undecanona, 2-dodecanona, delta octalactona, 

(E)-6,10-dimetil-5,9-undecadien-2-ona
103-105

.  

Sachês de polietileno contendo uma mistura das 15 substâncias previamente 

identificadas no odor de K. defasa composto por cetonas (2-octanona, 2-nonanona, 2-

decanona, 2-dodecanona, 2-undecanona e geranilacetona), ácidos carboxílicos (pentanóico, 

hexanóico, heptanóico, octanóico, nonanóico e decanóico), fenóis (guaiacol e carvacrol) e 

delta octalactona com uma taxa de liberação de 10,5 ± 0,5 mg/h foram colocados a 30 cm 

do chão e foi verificado uma redução de 90% na captura de moscas quando comparado aos 

locais onde havia apenas armadilhas contendo urina de vaca e acetona (atraentes). Em outro 

experimento foram colocadas as mesmas armadilhas dentro e fora de um cercado que 

continha um hospedeiro (bovino). Os animais foram amarrados em um suporte e no grupo 

tratado foram colocados sachês com 15 ou cinco compostos (delta octalactona, guaiacol, 

geranilacetona, ácido hexanóico e ácido pentanóico) repelentes durante três horas. As 

moscas capturadas foram classificadas de acordo com a presença ou ausência de sangue no 

abdome e o cálculo de eficiência de alimentação realizado. E foi verificado que na presença 

do sachê houve uma diminuição de cerca de 94% e 96% da alimentação da mosca Glossina 

no bovino, respectivamente
18

. 

Galinhas são mais sensíveis a infestação por ácaros do que patos domésticos. 

Pageat
22

 (patente EP1531840B1) relatou a presença de alomônios como bis (2-etil-hexil) 

adipato e 2,2,4 trimetil 1,3 -pentanodiol diisobutirato na secreção da glândula uropigial de 

patos. Estes compostos são capazes de repelir ácaros hematófagos do gênero Dermanyssus 

e Ornithonyssus, importantes ectoparasitos em aviários industriais de postura que 

ocasionam diminuição dos índices zootécnicos
106

. Foi visto que quando a ave ingere estes 

alomônios associado com um alimento as substâncias são absorvidas na digestão e 

excretadas pela pele. E quando percebidos pelos ácaros causam uma perturbação no 

comportamento dos mesmos de forma que eles cessam a hematofagia. Como consequência, 

os ácaros não liberam feromônios que realizam a comunicação e interação intraespecífica 
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acabando com a colônia. O produto No Reds® está disponível comercialmente na Europa
17

 

para o controle destes ácaros em aviários. 

Na África subsaariana o mosquito hematófago A. arabiensis parasita mamíferos 

com preferência em se alimentar em humanos, porém pode se alimentar em ruminantes 

(bovinos, cabras e ovelhas) e as galinhas são menos parasitadas. Foi realizada a coleta de 

voláteis de bovinos, cabras, ovelhas e galinhas. Ao serem analisados os compostos foi 

verificado que galinhas apresentavam compostos espécie-específicos em relação aos outros 

animais. Armadilhas comerciais modelo CDC com a parte luminosa retirada 

transformando-as em armadilhas de sucção para capturar esses mosquitos foram utilizadas 

para a captura de insetos. Para isso um voluntário (27 a 36 anos de idade) dormiu debaixo 

de um mosquiteiro não tratado para servir de isca e uma armadilha CDC modificada foi 

pendurada numa altura de 1m a partir do pé da cama. No grupo tratado foram colocados 

próximos às armadilhas, frascos individuais contendo nove compostos sintéticos ativos no 

eletroantenograma, sendo quatro deles exclusivo das aves (butaonoato de isobutila, 

naftaleno, hexadecano e trans-óxido limoneno) e os demais compostos encontrados em 

hospedeiros sensíveis ao parasitismo (sulcatona, nonanal, limoneno, cis-óxido de limoneno 

e B-mirceno). Foi utilizada uma taxa de liberação de 1 mg/h. Em um segundo tratamento, 

uma galinha em uma gaiola coberta por uma tela de malha fina, para evitar interações de 

galinha-mosquito, foi suspensa próxima á armadilha. O grupo controle foi composto pela 

armadilha CDC modificada e solvente.  O tempo de duração do teste foi de 12 horas. As 

armadilhas que tinham nas proximidades a liberação dos voláteis ou a galinha pendurada 

capturaram menos mosquitos quando comparados ao controle, ou seja, houve uma redução 

da quantidade de mosquitos que tentaram parasitar o voluntário
19

. 

É interessante relatar que mais pesquisas devem ser feitas visto que outras 

interações parasito-hospedeiro seguem esse contexto. Como o exemplo clássico Bos taurus 

x Bos indicus no qual já é sabido e bem definido que Bos indicus são imunologicamente 

mais resistentes ao parasitismo que Bos taurus 
107-110

. Em teste em laboratório foi avaliado 

o questing de larvas de Rhipicephalus microplus frente a odores de holandeses e nelores. 

Os carrapatos responderam melhor, com maior número de questing, a odores de holandês 

quando comparado ao odor de nelore, indicando que esse comportamento auxilia na 
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escolha do hospedeiro
111

. Recentemente foi verificado que há diferença na expressão dos 

genes que codificam enzimas que produzem voláteis entre bovinos sensíveis e resistentes 

ao parasitismo por R. microplus. Também foi verificada uma resposta comportamental dos 

carrapatos frente a pele de bovinos sugerindo que os semioquímicos produzidos pelas duas 

espécies bovinas são diferentes o que faz um ser mais parasitado que o outro
112

. Porém 

ainda não se sabe quais voláteis são esses. 

Sabe-se que asininos (Equus asinus) apresentam características de um 

hospedeiro resistente (“non-host”) para A. sculptum. Por exemplo, eles são menos 

parasitados pelo A. sculptum quando comparados aos equinos (Equus caballus)
24

 e quando 

parasitados, os carrapatos que se alimentam nos asininos tem seus parâmetros biológicos 

reduzidos
25

. Em estudo para verificar a aquisição de resistência ao parasitismo por A. 

sculptum entre equinos e asininos foram realizadas infestações artificiais com este 

carrapato. Nos equinos foi observado que os carrapatos alimentaram por mais tempo e a 

massa de ovos das fêmeas ingurgitadas alimentadas nestes animais foi significativamente 

mais pesada. Enquanto nos asininos os ínstares ingurgitados e massa de ovos foram mais 

leves
25

. Em outro estudo para investigar o tipo de hipersensibilidade desenvolvida por 

asininos e equinos decorrente a infestações foi inoculado na pele da orelha destes animais 

um antígeno do carrapato A. sculptum. Equinos tiveram uma reação inflamatória mais 

intensa no local da inoculação, o que pode favorecer a transmissão de agentes patogênicos 

pelo carrapato, enquanto que os carrapatos alimentados nos asininos apresentaram uma 

resposta inflamatória menor
113

. Desta forma, conclui-se que os asininos são mais resistentes 

ao parasitismo por A. sculptum que os equinos e que assim como outras espécies não 

hospedeiras, produzem um repelente (alomônio). 

Visto a necessidade de formas alternativas para o controle de carrapatos e a 

vantagem do uso de semioquímicos, foi proposto neste estudo a busca por compostos já 

descritos na literatura como atraentes que participem das interações entre A. sculptum co-

específicos e seus hospedeiros, sendo prováveis feromônios e cairomônios 
21,22,92

. E 

também a busca por repelentes com o conceito de non-host, para se investigar se asininos 

produzem alomônios capazes de repelir o carrapato A. sculptum. Sendo assim, os resultados 

obtidos poderiam auxiliar no controle deste carrapato de forma que as susbstâncias com 



18 

 

propriedades atraentes e repelentes futuramente poderiam ser utilizadas em armadilhas de 

atração e morte (item 2.3) e em estratégias push-pull (item 2.3) reduzindo assim a utilização 

de acaricidas químicos, intoxicação de hospedeiros e contaminação ambiental. 

3 OBJETIVOS  

3.1 Objetivo geral 

Avaliar o comportamento de A. sculptum frente a candidatos a semioquímicos. 

3.2 Objetivos específicos 

- Avaliar a resposta comportamental de ninfas, machos e fêmeas não alimentados de A. 

sculptum frente a benzaldeído, ácido benzoico, ácido nonanóico, ácido salicílico, 2,6-DCF, 

R e S limoneno e metil salicilato, nonanal e 1-octen-3-ol ácido isobutírico, ácido lático, 

acetona,  hidróxido de amônio em diferentes concentrações e mistura de CO² 5%. E também 

o efeito da associação dos compostos que foram atraentes para os mesmos 

- Avaliar a resposta comportamental de ninfas, machos e fêmeas não alimentados de A. 

sculptum em teste a campo com as substâncias que foram atraentes na olfatometria para 

ninfas e adultos de A. sculptum 

 - Realizar a caracterização química de substâncias da pele de asininos (E. asinus) e equinos 

(E. caballus) 

- Avaliar a resposta comportamental de ninfas não alimentadas de A. sculptum frente a 

odores brutos de asininos e equinos, com os compostos sintéticos identificados na pele dos 

mesmos em diferentes concentrações  

- Determinar se um composto sintético com ação repelente identificado em asininos é capaz 

de mascarar um composto atraente a ninfas não alimentadas de A. sculptum 
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Resumo 

Amblyomma sculptum é um carrapato de importância médico-veterinária. Áreas que 

apresentam alta infestação devem ser monitoradas e os hospedeiros parasitados tratados. 

Porém as armadilhas de dióxido de carbono (CO2) e acaricidas utilizados para o controle 

apresentam desvantagens. Os semioquímicos tem potencial para serem utilizados como 

substitutos para a vigilância epidemiológia e controle de carrapatos. Foram testados em 

ninfas e adultos não alimentados de A. sculptum quatro concentrações (10, 5, 2,5 e 1,25%) 

de 14 candidatos a semioquímicos (CO2 apenas a  5%, benzaldeído, ácido benzóico, ácido 

nonanóico, ácido salicílico, 2,6 diclorofenol, R-limoneno, S-limoneno, metil salicilato, 1-

octen-3-ol, acetona, hidróxido de amônio, ácido isobutírico e ácido lático) em um 

olfatômetro em Y. Foi aplicado o teste do qui-quadrado (p<0,05). O CO2 foi atraente para 

todos os estágios testados. Ninfas foram repelidas pelo benzaldeído e R-limoneno ambos a 

10% e pelo ácido isobutírico a 10 e 5% e foram atraídas pelo ácido benzóico, ácido 

salicílico e metil salicilato a 1,25% e pelo hidróxido de amônio a 2,5%. Machos foram 

atraídos pelo ácido benzóico na concentração de 2,5%, enquanto fêmeas foram repelidas 

pelo benzaldeído a 5%. Foram testadas quatro misturas (v/v) com os compostos atraentes 

para ninfas, porém nenhuma atividade foi observada. Os compostos que causaram 

atratividade no olfatômetro (CO2, metil salicilato, ácido benzóico, ácido salicílico e 

hidróxido de amônio) foram testados a campo. Armadilhas com estes compostos foram 

colocadas em uma pastagem naturalmente infestada por A. sculptum. O CO2 foi o composto 

que capturou mais carrapatos (P<0,00001). Contudo, o ácido benzoico deve ser mais 

investigado devido os resultados apresentados em laboratório e a campo. O ácido 

isobutírico e R-limoneno devem ser melhor explorados devido a repelência causada no 

ensaio comportamental. 

Palavras chave: Amblyomma cajennense sensu lato, atração, controle alternativo, 

olfatômetro, repelência  
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Abstract 

Amblyomma sculptum is a tick that has medical-veterinary importance. Areas with the 

presence of the high infestations should be monitored and parasitized hosts treated. For this, 

it is used carbon dioxide (CO2) traps and acaricides, respectively, however some 

disadvantages occur. Semiochemicals are potential substances to substitute them and 

control tick. Four concentrations (10, 5, 2.5 and 1.25%) of 14 semiochemical candidates 

(CO2 only at 5%, benzaldehyde, benzoic acid, nonanoic acid, salicylic acid, 2.6 

diclorophenol, R-limonene, S-limonene, methyl salicylate, 1-octen-3-ol, acetone, 

ammonium hydroxide, isobutyric acid and lactic acid) were tested in non fed A. sculptum 

nymphs and adults using a Y-tube olfactometer. A chi-square test was applied (p<0.05). 

The CO2 was attractive to all stages tested. Nymphs were repelled by benzaldehyde and R-

limonene both at 10% and isobutyric acid at 10 and 5%. Were attracted by methyl 

salicylate, benzoic acid and salicylic acid all at 1.25% and ammonium hydroxide at 2.5%. 

Males were attracted by benzoic acid at 2.5%. Females were repelled by benzaldehyde at 

5%. Mixtures with the attractive compounds were done but no attraction was observed. The 

compounds that caused attractiveness in the olfactometer assay (CO2, methyl salicylate, 

benzoic acid, salicylic acid and ammonium hydroxide) were taken to field and traps with 

these compounds were placed in a pasture naturally infested with A. sculptum ticks. It has 

been found that dry ice (CO2) is still the best substance to attract ticks in the field 

(P<0.00001). However, benzoic acid should be further investigated since their results as 

attractant in laboratory and field. The isobutyric acid and R-limonene should be better 

exploited because of the repellent role presented in the behavioral test so that these 

compounds can be evaluated in the control of this tick. 

 

Key words: alternative control, Amblyomma cajennense sensu lato, attractant, repellent, 

olfactometer assay 

1. INTRODUÇÃO 

Os carrapatos estão distribuídos globalmente e causam danos aos seus 

hospedeiros mamíferos, aves e répteis, uma vez que são artrópodes hematófagos e podem 

transmitir uma variedade de agentes patogênicos (Sonenshine e Roe, 2014). Amblyomma 

sculptum que pertence ao complexo Amblyomma cajennense parasita uma gama de 

espécies, porém tem como hospedeiros preferenciais cavalos e capivaras e parasita 

acidentalmente humanos. No Brasil, é o principal vetor de Rickettsia ricketsii que causa a 

Febre Maculosa Brasileira (FMB) em humanos, que é uma doença com alta taxa de 

letalidade (Araújo et al., 2015; Labruna, 2009; Nava et al., 2014). Já nos equinos seu 

parasitismo causa desconforto e espoliação sanguínea. 
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Devido a importância médico-veterinária deste carrapato a sua vigilância 

acarológica é realizada em áreas com alta infestação e casos de FM, utilizando armadilhas 

de dióxido de carbono (CO2) sólido (Vieira et al., 2004). E para controlar seu parasitismo 

nos hospedeiros são utilizados acaricidas. Existem desvantagens quanto ao uso do gelo seco 

tais como pouca disponibilidade, transporte difícil e alto custo. O desenvolvimento de  

resistência e o risco de intoxicação ocasionadas pelo uso de acaricidas, que é o principal 

método de controle de carrapatos, fortalecem a necessidade de métodos de controle 

alternativos. Desta forma é desejável que outras medidas para se controlar o carrapato 

sejam desenvolvidas (Cançado et al., 2008; Sonenshine e Roe, 2014). 

Este carrapato encontra seu hospedeiro e co-específicos por meio dos 

semioquímicos, como cairomônios (hospedeiro) ou feromônios (co-específicos), e a 

maioria destes estímulos são percebidos pelo órgão Haller, que é o principal órgão olfativo 

(Mulenga, 2014). Os semioquímicos atuam atraindo ou repelindo carrapatos, podendo 

assim,  ser aplicados em estratégias de controle como armadilhas associados a um acaricida 

ou agente biológico, ou ainda liberados por algum protótipo, garantindo proteção contra o 

parasitismo para hospedeiro reduzindo a necessidade de acaricidas químicos (Bett et al., 

2015; Maranga et al., 2006; Mulenga, 2014; Nchu et al., 2009; Oliveira Filho et al., 2017). 

Além disso, a descoberta de novas substâncias que atuem na ecologia química de A. 

sculptum permitiria substitur o gelo seco. 

Alguns compostos químicos tais como benzaldeído, ácido benzóico, ácido 

nonanoico, ácido salicílico, 2,6 diclorofenol (2,6 DCF), limoneno e metil salicilato foram 

quimicamente isolados do extrato de machos alimentados de A. sculptum (Gachoka et al., 

2012). Pela técnica de eletrofisiologia de sensila única no órgão de Haller foi verificado que 

sensilas olfativas de machos não alimentados de A. sculptum responderam ao nonanal, 2,6 

DCF e 1-octen-3-ol (Soares e Borges, 2012). Carr et al. (2013) demonstraram que  

compostos que atraem insetos hematófagos foram capazes de atrair o carrapato 

Amblyomma americanum tais como: CO2, acetona, 1-octen-3-ol, hidróxido de amônio e 

ácido isobutírico. O isolamento, identificação e atividade eletrofisiológica de compostos 

químicos indica que eles podem participar da ecologia química de A. sculptum, contudo 

estudos comportamentais precisam ser realizados para verificar o papel destes compostos. 
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Visto a necessidade do encontro de novas alternativas de controle de carrapatos 

e a possibilidade do uso de semioquímicos foi desenvolvido este estudo. Primeiramente, foi 

utilizado o bioensaio com ninfas e adultos não alimentados de A. sculptum utilizando os 

compostos citados para identificar se essas substâncias possuem propriedades atraentes ou 

repelentes. Posteriormente, foram feitos testes a campo com os compostos que se 

mostratam mais atraentes.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Carrapatos 

Fêmeas ingurgitadas de A. sculptum foram coletadas de equinos naturalmente 

infestados na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás 

(EVZ/UFG), Goiânia, Brasil e de regiões próximas. As larvas e ninfas foram alimentadas 

em coelhos (Oryctolagus cuniculus) para realizarem repasto sanguíneo e completarem seu 

ciclo biológico (Louly et al., 2009). Os carrapatos em fase não parasitária foram mantidos 

em câmara climatizada (T = 27 ± 1ºC e UR ≥ 80%, Eletrolab) dentro de seringas plásticas 

com o ápice cortado e vedadas com algodão. Para cada substância e concentração foram 

utilizadas 36 ninfas, 36 machos e 36 fêmeas em jejum com idade de 30 a 50 dias após a 

ecdise. O uso dos coelhos foi aprovado pelo Comitê de ética de uso em animais da UFG 

(protocolo 024/14). 

2.2 Substâncias 

Foram testadas substâncias isoladas de extratos de machos alimentados de A. 

sculptum (Gachoka et al., 2012), ativas eletrofisiologicamente para machos de A. sculptum 

não alimentados (Soares e Borges, 2012) e substâncias atraentes para insetos hematófagos 

(Carr et al., 2013) como:  benzaldeído (MKBR2441V, ≥99%),  ácido benzoico 

(MKBL6689V, ≥99,5%), ácido nonanoico (BCBP5860V, 100%), ácido salicílico 

(MKBK1634V, ≥99%), 2,6 DCF (MKBK3129V, 99%), limoneno (R-limoneno 

(MKBH7774V, 97%) e S-limoneno (MKBH0284V, 96%)), metil salicilato (MKBL3283V, 

≥99%), nonanal (MKBB6569J9, 95%), 1-octen-3-ol (STBB1112V, 98%), acetona PA 

(99696-AT), hidróxido de amônio (09860, solução), ácido isobutírico (MKBX1058V, 99%) 

e L-(+)-ácido lático (79-33-4, ≥98%) e CO² 5% (Praxair) (Quadro 1). 
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Quadro 1 – Síntese das substâncias que foram isoladas de machos de Amblyomma sculptum   

alimentados, ativas eletrofisiologicamente para machos não alimentados de mesma espécie e 

atraentes para insetos hematófagos que foram testadas em Amblyomma americanum com seus 

respectivos autores 

Substância Espécie de 

carrapato 

Referência 

1-octen-3-ol A. sculptum 

A. americanum 

Soares e Borges, 2012 

Carr et al., 2013 

2,6 diclorofenol A. sculptum Gachocka et al., 2012; Soares e Borges, 2012 

Acetona A. americanum Carr et al., 2013 

Ácido benzóico A. sculptum Gachocka et al., 2012 

Ácido isobutírico A. americanum Carr et al., 2013 

Ácido nonanoico A. sculptum Gachocka et al., 2012 

Ácido salicílico A. sculptum Gachocka et al., 2012 

Benzaldeído A. sculptum Gachocka et al., 2012; Soares e Borges, 2012 

Hidróxido de amônio A. americanum Carr et al., 2013 

L-ácido lático A. americanum Carr et al., 2013 

Limoneno A. sculptum Gachocka et al., 2012 

Metil salicilato A. sculptum Gachocka et al., 2012 

Nonanal A. sculptum Soares e Borges, 2012 

 

Todos os compostos foram testados em quatro diferentes concentrações: 10, 5, 

2,5 e 1,25%. Como controle negativo foi utilizado etanol (09050662) ou hexano 

(0001424037) de acordo com a polaridade do composto para diluir/solubilizar e como 

controle positivo uma mistura de CO2 5% visto que é um atraente universal de artrópodes 

hematófagos. Todas as substâncias foram adquiridas na Sigma Aldrich e a mistura de CO2 

5% na White Martins.  

2.3 Olfatometria 

Foi adotada a metodologia adaptada de Carr et al. (2013) e Borges et al. (2015). Foi 

utilizado um olfatômetro em Y de acrílico com tampa removível com 31 cm de 

comprimento, sendo 13 cm para cada braço e 18 cm para o corpo. Cada abertura dos braços 
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foi conectada com uma mangueira de policloreto de vinila (PVC) flexível 

(1/4x3/8x1/16mm, Nalgene)  a um  kitasato de 50 mL (jarra de odor). No fim da conexão 

de cada kitasato havia um fluxômetro (Parker-P3A) que foi regulado em 0,1 L/min e um 

filtro de carvão ativado (Fluka-Sigma Aldrich). O fluxo de ar foi gerado por um aspirador 

(Diapump/Fanem) conectado na abertura do corpo do olfatômetro por uma mangueira de 

PVC. O aspirador se encontrava do lado de fora da sala de testes no qual os gases 

removidos eram liberados. O olfatômetro foi posicionado verticalmente nos testes com 

ninfas (Duijvendijk et al., 2017) e horizontalmente no teste com adultos (Carr et al., 2013). 

Estágios imaturos de A. sculptum estão presentes nos meses mais frios e seco e adultos nos 

meses mais quentes e chuvosos (Oliveira et al., 2000; Ramos et al., 2017) sendo assim para 

os adultos foi adicionado no sistema um kitasato com água destilada (jarra de água) para 

umidificar o sistema, enquanto para ninfas somente a jarra de odor. 

Papéis filtro Whatman qualitativo (cat nº 1001-90 mm) foram cortados (4 cm²) 

e tratados com 11 µL (2,75 µL/cm²) do composto em teste ou solvente (controle). Após o 

tratamento dos papéis foram secos em capela fechada (Permution) por um minuto e então 

colocados na jarra de odor.  Durante os ensaios, a cada cinco minutos o olfatômetro foi 

limpo com etanol (99,5%), e a mangueira de PVC dos braços do olfatômetro invertidos e os 

papeis filtro trocados. Após completar os 36 carrapatos para cada substância testada, o 

olfatômetro era lavado com água e detergente neutro, secado com secador para evaporação 

da água e solventes e limpo com álcool etílico. Os kitasatos eram trocados para o início de 

um novo teste. 

2.4 Teste a campo 

Baseado nos resultados de olfatometria, as substâncias atraentes como CO2 

(gelo seco), ácido benzóico, ácido salicílico, hidróxido de amônio e metil salicilato foram 

escolhidos para verificar sua atividade em experimento a campo. O teste a campo foi 

realizado em uma área naturalmente infestada por A. sculptum situada na Fazenda Escola 

da EVZ/UFG, Goiânia, Goiás. Esta área está situada próxima a um curso d’água e também 

é notada a presença de capivaras. É uma área sujeita a infestação por carrapatos com um 

caso notificado e um suspeito de Febre Maculosa (comunicação pessoal Superintendência 

de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás). 
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Foram conduzidos dois testes em dias diferentes no mês de outubro, das 10:00h 

às 13:00h (horário de Brasília), com média de temperatura e umidade de 36ºC e 30% 

medidos com termohigrômetro, respectivamente. Primeiramente um teste piloto foi 

realizado para confirmar a presença de carrapatos no local, no qual três armadilhas (60x60 

cm) contendo 330g de gelo seco foram dispostas em três regiões distintas. Teste esse teve 

duração de 30 minutos e os carrapatos encontrados foram devolvidos para o ambiente.  

Posteriormente, em dia diferente, foi realizada o teste a campo de acordo com 

metodologia adaptada de Carr et al. (2013). Foram escolhidos três setores distantes um dos 

outros cerca de 15m e cada setor recebeu seis flanelas brancas medindo 60x60cm com fita 

dupla face na borda na tentativa de impedir a saída dos carrapatos, distantes 2 m uma da 

outra formando um retângulo. Ou seja, no total foram dispostas 18 flanelas. As substâncias 

que foram atraentes na olfatometria foram colocadas sem diluir em frascos de vidro 

medindo 5 cm de altura e 1 cm de diâmetro e cada frasco continha 2 gramas de cada 

substância. Esses frascos então eram fixados em uma placa de petri de 9 cm de diâmetro 

com auxílio de uma fita dupla face para evitar que caíssem (Figura 1) . 

 
 

FIGURA 1 - Desenho esquemático da distribuição aleatória das substâncias nas armadilhas 

distantes dois metros uma das outras em cada setor  no teste a campo para captura de 

carrapatos. 

 

 

 Para o controle negativo foi usado um frasco sem nada e para controle positivo 

foi utilizado 1 kg de gelo seco. Em cada setor as substâncias foram distribuídas 
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aleatoriamente. Após a distribuição das flanelas nos três setores, as substâncias foram 

colocadas no centro das mesmas e o teste durou duas horas, período para sublimação de 

todo o gelo seco utilizado. Passado essas duas horas as armadilhas foram recolhidas, 

colocadas em sacos plásticos e levados para o laboratório. Os carrapatos então foram 

retirados da fita dupla face e armazenados em tubos falcon contendo etanol 70% para 

proceder a identificação dos mesmos. Com auxílio de um microscópio estereoscópio (Leica 

MZ9.5) as larvas foram identificadas até o nível de gênero pela chave proposta por Clifford 

& Anastos (1960). Ninfas e adultos identificados até o nível de espécie pelas chaves 

propostas por Martins et al. (2010) e Nava et al. (2014).  

2.5 Análise estatística 

Para a olfatometria, quando maior proporção significativa de carrapatos 

observada no braço controle o composto foi considerado repelente. E considerado atraente 

quando o maior número de carrapatos foi observado no braço tratado. A comparação do 

número de carrapatos, nos dois braços (controle e tratado), foi utilizado o teste do qui-

quadrado (X
2
) com correção de Yates (Yates, 1934) (disponível online: 

http://www.quantpsy.org/chisq/chisq.htm). No teste a campo os dados de contagem de 

carrapatos totais foram ajustados a um modelo linear generalizado com distribuição 

binomial negativa com efeitos fixos para os três setores e armadilhas. Em ambos adotou-se 

um nível de significância de P < 0,05. 

3. RESULTADOS  

3.1 Olfatometria 

Os controles negativos utilizados, hexano ou etanol, não causaram atração ou 

repelência às ninfas e adultos de A. sculptum testados como esperado (Tabela S1, S2 e S3). 

O CO2, atraente universal de artrópodes hematófagos, causou atração para ninfas (X²= 6,25; 

p= 0,01241933), fêmeas (X²= 4,694; p= 0,03026811) e machos (X²= 4,694; p= 

0,03026811) de A. sculptum (Figura 1 e Figura 2).  

Dos 14 candidatos a repelentes ou atraentes nas quatro concentrações testadas 

sete causaram comportamento de repelência ou atração em ninfas de A. sculptum, sendo 
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três substâncias repelentes (benzaldeído, R-limoneno e ácido isobutírico) e quatro atraentes 

(metil salicilato, ácido benzoico, hidróxido de amônio e ácido salicílico). Em adultos, 

apenas duas causaram comportamento sendo uma repelente (benzaldeído) e uma atraente 

(ácido benzóico), contudo, nenhum composto testado foi atraente ou repelente para ambos 

os sexos (Tabela S1, S2 e S3). Em geral, as maiores concentrações foram repelentes e as 

menores concentrações atraentes.  

Verificou-se repelência para ninfas de A. sculptum quando foi testado o ácido 

isobutírico nas duas maiores concentrações testadas (10 e 5%) (X²= 12,25; p= 0,00046526; 

X²= 30,25; p= 0,00000004). O R-limoneno (X²= 6,25; p= 0,01241933) e benzaldeído (X²= 

4,694; p= 0,03026811) também foram repelentes na maior concentração (10%) (Figura 2). 

As fêmeas foram repelidas pelo benzaldeído (X²=8,028; p= 0,00460597) na concentração 

de 5% (Figura 3). 

Para as ninfas de A. sculptum o ácido salicílico (X²= 4,694; p= 0,03026811), 

ácido benzoico (X²= 6,25; p= 0.01241933) e metil salicilato (X²= 6,25; p= 0,01241933) e 

foram atraentes na menor concentração (1,25%) testada. E o hidróxido de amônio foi 

atraente na concentração de 2,5% (X²= 6,25; p= 0,01241933) (Figura 2). O ácido benzóico 

(X²= 6,25; p= 0.01241933) na concentração de 2,5% atraiu apenas machos (Figura 3).  
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FIGURA 2 -  Respostas em porcentagem de ninfas de Amblyomma sculptum de 30 a 50 dias de 

idade para CO2, os controles negativos (hexano e etanol) e os compostos 

significativamente (p≤0,05 pelo teste do X²) atraentes e repelentes em olfatômetro em 

Y. Trinta e seis carrapatos diferentes foram utilizados para cada substância.  

 

 

FIGURA 3: Respostas em porcentagem de adultos de Amblyomma sculptum de 30 a 50 dias de 

idade, para CO2, os controles negativos (hexano e etanol) e os compostos 

significativamente (p≤0,05 pelo teste do X²) atraentes e/ou repelentes em olfatômetro 

em Y. Trinta e seis carrapatos diferentes foram utilizados para cada substância. 

Legenda: M: macho; F: fêmea. 
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Além disso, quatro misturas dos compostos atraentes para ninfas de A. sculptum 

também foram testadas. As misturas foram feitas de acordo com o encontrado na literatura 

em algumas espécies do gênero Amblyomma. Foram testados: hidróxido de amônio (2,5%) 

+ ácido benzóico (1,25%) + ácido salicílico (1,25%) + metil salicilato (1,25%), 1:1:1:1 v/v; 

ácido benzóico (1,25%) + metil salicilato (1,25%), 1:1 v/v e 1:2 v/v; hidróxido de amônio 

(2,5%) + metil salicilato (1,25%), 1:1 v/v. Contudo misturas testadas não causaram 

comportamento de atração ou repelência nas ninfas testadas. 

 

3.2 Teste a campo 

 

Nas armadilhas foram capturados um total de 93 carrapatos, sendo 43 larvas, 7 

ninfas, 21 fêmeas e 22 machos durante o intervalo do teste. Foi feita a identificação dos 

carrapatos coletados que estavam íntegros após retirada da fita dupla face e foi constatado 

que as larvas eram do gênero Amblyomma, e as ninfas Amblyomma cajennense sensu lato 

os adultos da espécie A. sculptum. As armadilhas contendo CO2 (controle positivo) 

capturaram 86,02% dos carrapatos, ou seja, um total de 80 carrapatos (Setor 1: 43 larvas, 4 

ninfas, 3 fêmeas e 2 machos; Setor 2: 8 machos; Setor 3: 13 fêmeas e 7 machos). Enquanto 

nas armadilhas com o ácido benzóico 9,68% dos carrapatos foram capturados (Setor 2: 2 

ninfas, 1 fêmea; Setor 3: 3 fêmeas e 3 machos), seguido pelo controle negativo que 

capturou 3,23% (Setor 1: 1 ninfa, 1 fêmea e 1 macho)  e o hidróxido de amônio 1,07% 

(Setor 2: 1 macho). As demais substâncias não capturaram indivíduos (Figura 4). As 

armadilhas de CO2 tiveram um desempenho melhor na captura de carrapatos que as demais 

(P < 0,00001). 
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FIGURA 4 - Número carrapatos por estágio (larva, ninfa, macho e fêmea) capturados pelas 

armadilhas de cada setor em teste a campo. Legenda: CO2: gelo seco; B: branco; 

AB: ácido benzóico; AS: ácido salicílico; MS: metil salicilato; HA: hidróxido de 

amônio. 

 

4. DISCUSSÃO 

4.1 Olfatometria 

Os resultados obtidos aqui são inéditos em relação a resposta comportamental 

olfativa de A. sculptum. Diferentes respostas foram obtidas para ninfas e adultos não 

alimentados, inclusive verificou-se diferença entre os sexos frente às substâncias testadas. 

Foi observado neste estudo que de uma forma geral, os compostos repelentes foram 

percebidos nas maiores concentrações, enquanto os atraentes foram ativos somente nas 

menores concentrações.  

É importante ressaltar que a presença de compostos repelentes produzidos por 

carrapatos alimentados tais como benzaldeído e R-limoneno não apresenta significado 

ecológico para A. sculptum. Carrapatos do gênero Amblyomma são conhecidos por 
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produzirem feromônios de atração-agregação-fixação (FAAF), os quais atraem para o 

hospedeiro estágios não alimentados presentes no meio ambiente (Mulenga, 2014). Como a 

repelência foi observada somente nas maiores concentrações e machos produzem 

concentrações baixas destes compostos, não se espera que repelência ocorra naturalmente 

na interação de machos alimentados de A. sculptum com ninfas não alimentadas. Os 

compostos que foram repelentes são mais voláteis que os compostos que foram atraentes. 

Sabe-se que uma característica ideal de um repelente é alta volatilidade (Bissinger e Roe, 

2014). Além disso, maiores concentrações tendem a conferir repelência devido a uma 

resposta nociva para o artrópode fazendo com que o mesmo se afaste da fonte de odor. Já 

os compostos atraentes geralmente causam atração em baixas concentrações (Dautel, 2004; 

Sonenshine e Roe, 2014; Takken e Knols, 2010). Ou seja, a concentração utilizada também 

está envolvida na resposta comportamental uma vez que quimioreceptores do órgão de 

Haller são específicos na percepção de voláteis (Bissinger e Roe, 2014). 

Ninfas de A. sculptum são menos específicas na escolha de seus hospedeiros do 

que adultos (Lopes et al.,1998), possivelmente devido a este fato foram verificados mais 

compostos modulando o comportamento de ninfas do que de adultos. E também, a busca de 

hospedeiros envolve uma combinação de fatores tais como vibração, calor irradiado, 

sombreamento e distância da fonte de odor, que indicam a real presença do hospedeiro 

(Sonenshine e Roe, 2014), o que não é possível de ser reproduzido na olfatometria  e pode 

ter influenciado na resposta dos carrapatos.  

O benzaldeído e ácido isobutírico foram repelentes para ninfas de A. sculptum 

sendo o  primeiro também para fêmeas. Estes compostos já foram descritos no odor de 

hospedeiros como coelhos, bovinos, ovelhas, cabras e cães (Borges et al., 2015a; Jaleta et 

al., 2016; Steullet e Guerin, 1993; Steullet e Guerin, 1994), repelindo outras espécies de 

carrapatos como Rhipicephalus sanguineus sensu lato (Borges et al., 2015a, Oliveira Filho 

et al. 2017) e Amblyomma americanum (Carr et al., 2013), respectivamente. Os resultados 

obtidos aqui acerca do benzaldeído difererem do observado por Apps et al. (1988), Lusby et 

al. (1991) e Yunker et al. (1992), os quais verificaram que este composto  é  produzido por 

machos alimentados de outras espécies de Amblyomma sendo atraente para machos e 

fêmeas de A. variegatum em um  olfatômetro de quatro vias. A diferença entre nossos 
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resultados e os acima mencionados podem ser decorrentes da alta concentração aqui usada, 

mas também podem ser devido às diferenças na ecologia química das duas espécies de 

Amblyomma avaliadas. O ácido isobutírico é o principal componente do feromônio de 

alarme de triatomíneos (Steullet e Guerin, 1994), porém este composto não foi encontrado 

em machos alimentados de A. sculptum (Gachoka et al. 2012) o que poderia justificar a 

falta de atratividade observada no presente estudo nas menores concentrações. Contudo, 

quando testado em carrapatos A. americanum também foi repelente em altas concentrações  

(Carr et al., 2013). 

Limoneno também foi repelente para ninfas de A. sculptum. Este composto é 

produzido por plantas cítricas, animais e está presente na expiração de humanos (Ciriminna 

et al., 2014; Gachocka et al., 2012; Jaleta et al., 2016; Jongedijk et al., 2016; Phillips et al., 

1999). Wanzala et al. (2014) observaram que o óleo essencial de Tithonia diversifolia 

(“margaridão”), a qual apresenta limoneno em sua composição,  foi repelente para o 

carrapato Rhipicephalus appendiculatus. Além do mais, produtos como xampus e sprays 

utilizando esta substância já foram registrados para o controle de artrópodes como pulgas, 

carrapatos, mosquitos, formigas e percevejos na pecuária e agricultura (Hink et al. 1990; 

Pohlit, 2011; Wilkins Jr, 1999). Fato este que corrobora com a atividade repelente que este 

composto desencadeou em ninfas de A.sculptum. 

O CO2 foi atraente para ninfas, machos e fêmeas de A. sculptum. Este resultado 

era esperado visto que o CO2 é considerado um atraente universal para artrópodes 

hematófagos (Takken e Knols, 2010). Mais quatro compostos foram atraentes para ninfas 

de A. sculptum: metil salicilato, hidróxido de amônio, ácido salicílico e ácido benzóico. O 

metil salicilato está presente na composição da maioria dos FAAF (Diehl et al., 1991; 

Gachoka et al., 2012; Schoni et al., 1984). O mesmo composto também já foi categorizado 

como um atraente a longas distâncias (Norval et al., 1991). Sendo assim, o resultado aqui 

encontrado era esperado, visto a participação deste composto no FAAF de algumas 

espécies do gênero Amblyomma. Recentemente, também foi confirmada a atratividade deste 

composto para carrapatos R. sanguineus s. l. (Carnohan et al., 2017). Já o hidróxido de 

amônio é uma solução aquosa que contém aproximadamente 30% de amônia (NCBI, 2017).  

A amônia pode ser encontrada na pele (Geier et al., 1999) e na respiração (Norwood et al., 
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1992) de mamíferos e também na excreta de carrapatos (Grenacher et al., 2002; Sonenshine 

et al., 2003). Carrapatos adultos do gênero Amblyomma, A. variegatum e A. americanum, 

possuem receptores olfativos que detectam amônia (Steullet e Guerin, 1994) e são atraídos 

por este composto in vitro e a campo (Carr et al., 2013), respectivamente. Visto a produção 

deste composto em hospedeiros e carrapatos, sua atratividade era esperada.  

O ácido benzóico e o ácido salicílico foram identificados no lavado hexânico de 

machos alimentados A. sculptum (Gachoka et al., 2012). Sendo que o primeiro está presente 

na expiração de humanos (Phillips et al. 1999), no odor (pele e pelo) de bovinos e estimula 

o comportamento de questing em Rhipicephalus microplus (Osterkamp et al. 1999). 

Contudo, até o que se sabe, não há outros relatos de outras espécies de carrapatos atraidas 

para este composto. É importante ressaltar que o ácido benzóico seria um químico com 

potencial para ser explorado no controle de A. sculptum visto ter sido o único composto que 

atraiu os dois estágios não alimentados aqui testados. O ácido salicílico  participa da 

imunidade de plantas (Klessig et al., 2016) e até o que se sabe, não se tem qualquer relato  

dessa substância modulando o comportamento carrapatos.  

No presente estudo o 2,6 DCF não causou resposta comportamental em nenhum 

estágio não alimentado de A. sculptum. O 2,6 DCF é o feromônio sexual de atração mais 

conhecido nos ixodídeos (Berger, 1972; Borges et al., 2007; Louly et al, 2008; Sonenshine, 

1985). Este composto  pode ser produzido tanto por machos quanto por fêmeas do gênero 

Amblyomma, contudo, as fêmeas produzem menores quantidades (Gachoka et al., 2011; 

Gachoka et al. 2012). Alguns autores (Norval et al., 1992; Price et al., 1994), sugerem que 

este composto possa atuar como um  estímulo de atração e agregação para outros ínstares 

não alimentados. Gachoka et al. (2011) e Louly et al. (2008) verificaram que este composto 

é  produzido por fêmeas de A. sculptum sendo  capaz de mediar o comportamento de 

atração e monta de machos alimentados. A alimentação é fundamental para carrapatos 

metastriatas se tornem maduros sexualmente (Sonenshine, 2004), desta forma a não 

atividade aqui observada é facilmente compreendida. 

Os compostos 1-octen-3-ol, acetona, L-ácido lático e nonanal também não 

causaram resposta comportamental em A. sculptum. Este resultado difere do encontrado na 

literatura, no qual os os dois primeiros compostos já foram descritos atuando no 
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comportamento de ixodídeos (Sonenshine, 2006) e são metabólitos presentes na respiração 

ou na pele (Takken e Knols, 2010), no entanto não causaram resposta em ninfas ou  adultos 

não alimentados de A. sculptum. Estes resultados  diferem do observado por alguns autores 

que verificaram que este composto atrai artrópodes hematófagos (Bernier et al. 2006; 

Logan and Birkett, 2007;  McMahon e Guerin, 2002; McMahon et al., 2001; Takken e 

Knols, 2010). O 1-octen-3-ol está presente na respiração e suor de humanos, e já foi 

identificado nos voláteis da respiração e odor de bovinos (Birkett et al. 2004; Osterkamp et 

al. 1999). É considerado um composto espécie específico sendo tanto atraente quanto 

repelente dependendo da espécie de artrópode hematófago (Xu et al., 2015). Soares e 

Borges (2012) observaram resposta eletrofisiológica para o 1-octen-3-ol e nonanal em 

concentrações menores que  10
-6

M e 10
-4

 M, respectivamente, quando testado na sensila 

olfativa de machos não alimentados de A. sculptum, sendo estas  concentrações menores do 

que as aqui testadas. Carr et al. (2013) verificaram atração de adultos de A. americanum 

para este composto em um  olfatômetro em Y e na concentração de 2,5%, sendo que na 

concentração a 10% foi observada repelência. A acetona foi também atraente para A. 

americanum nas concentrações de 5, 1 e 0,5% já o L-ácido lático foi repelente na 

concentração de 1% (Carr et al., 2013).   

Novas pesquisas devem ser realizadas a fim de elicitar o comportamento destes 

carrapatos utilizando diferentes concentrações das investigadas neste estudo, pois existem 

particularidades de cada espécie de carrapato o que faz com que elas não respondam 

igualmente ao mesmo estímulo. Por exemplo, apenas o gênero Amblyomma produz  FAAF,  

e dentro do mesmo gênero há diferença na composição deste feromônio (Sonenshine, 

2004). Ou seja, cada espécie possui receptores específicos que percebem as substâncias que 

participam de sua ecologia.  

4.2 Teste a campo 

O teste a campo não reproduziu integralmente o que ocorreu em laboratório, 

pois dos cinco compostos atraentes, apenas a armadilha com CO2 capturou um número 

expressivo de carrapatos. Como já era esperado e corroborando os resultados obtidos no 

laboratório, o CO2 foi atraente para todos os estágios, assim como observado por Oliveira et 

al. (2000) em coleta a campo durante dois anos de experimento. Ressalta-se que  houve  
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captura de muitas larvas e que este  estágio é menos atraído por este composto, uma vez 

que encontra o hospedeiro através de emboscada (Oliveira et al., 2000). É possível que as 

flanelas foram posicionadas em um local muito próximo de onde as larvas se encontravam 

e por isso um número maior foi capturado. O controle negativo capturou carrapatos, o que 

reforça que alguns indivíduos foram capturados ao acaso. Ressalta-se que Carr et al. (2013)  

também observaram carrapatos nas flanelas controle, visto a área ser naturalmente 

infestada, assim como no presente trabalho. Dos compostos levados a campo, dois deles, 

hidróxido de amônio (Carr et al., 2013) e metil salicilato (Carnohan et al., 2017) já foram 

testados para capturar outras espécies de carrapatos como A. americanum e R. sanguineus s. 

l., respectivamente. Contudo nenhum foi capaz de atrair mais carrapatos que o gelo seco 

assim como  observado neste estudo.    

A maior quantidade de CO2 usada em relação aos outros compostos testados, 

pode ter sido responsável pelo maior no número de carrapatos coletados nestas armadilhas. 

Apesar destes resultados,  novos experimentos a campo com estas substâncias, em 

quantidades mais altas  para aumentar a taxa de liberação são necessários. É também 

recomendável que sejam feitos em diferentes estações do ano com diferentes  

metodologias, visto que o desempenho do método de coleta está associado ao 

comportamento do carrapato, relevo, vegetação e clima (Dantas Torres et al., 2013). Como 

o ácido benzóico foi o único composto que atraiu em laboratório  ninfas e adultos de A. 

sculptum e o número de carrapatos nas armadilhas a campo foi maior para este composto 

,com exceção do CO2, seria interessante realizar  novos estudos para verificar seu papel 

atraente a campo.   

CONCLUSÃO 

Dos 14 compostos testados, sete: hidróxido de amônio, ácido salicílico, ácido 

benzóico, metil salicilato, ácido isobutírico, benzaldeído e R-limoneno atraíram ou 

repeliram o carrapato A. sculptum. Novas pesquisas, como testes a campo para avaliar 

atratividade dos compostos atraentes e testes em animais para se confirmar a repelência, 

devem ser feitas antes que essas substâncias possam ser efetivamente aplicadas em 

estratégias de controle e/ou em vigilância epidemiológica deste carrapato.  
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

Tabela S1. Olfatometria com ninfas não alimentadas de Amblyomma sculptum  
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Tabela S2. Olfatometria com fêmeas não alimentadas de Amblyomma sculptum  
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Tabela S3. Olfatometria com  machos não alimentados de Amblyomma sculptum 
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CAPÍTULO 3: IDENTIFICATION OF A NON-HOST SEMIOCHEMICAL FROM 

TICK-RESISTANT DONKEYS (Equus asinus) AGAINST Amblyomma sculptum 
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Resumo 

Amblyomma sculptum parasita uma variedade de hospedeiros e tem importância médico- 

veterinária. O uso de compostos de espécies não-hospedeiras para controlar carrapatos foi 

evidenciado contra Rhipicephlaus sanguineus sensu lato em cães infestados artificialmente. 

Os asininos (Equus asinus) são considerados hospedeiros resistentes ao parasitismo pelo 

carrapato A. sculptum, sugerindo que eles podem produzir repelentes como já identificados 

em outras espécies não-hospedeiras. Foi investigado se os asininos produzem compostos 

que podem atuar como repelentes para A. sculptum. Sebos de 10 asininos e 10 equinos 

(Equus caballus) foram coletados. Os odores foram extraídos do extrato de sebo seco e os 

compostosidentificados por cromatografia gasosa (CG) e espectrometria de massa acoplada 

a CG. Cinco principais compostos foram identificados nas duas espécies, sendo dois 

predominantes em cavalos: etil decanoato e etil octanoato, três predominantes em asininos: 

hexanal, heptanal e trans-2-decenal. Um composto, trans-2-octenal, foi identificado 

exclusivamente em asininos. Foram realizados testes de olfatometria (olfatômetro em Y)  

com ninfas de A. sculptum frente aos odores e aos seis compostos identificados nas duas 

espécies nas concentrações de 1,0M, 0,5M, 0,25M e 0,125M. O extrato de sebo seco e 

compostos identificados em ambas as espécies não causaram nenhum efeito. Apenas trans-

2-octenal, identificado em asininos, foi repelente e manteve uma taxa de repelência 

significativa nas quatro concentrações testadas (p <0,05 teste do Qui-quadrado). O efeito da 

mailto:loren4_lopes@hotmail.com
mailto:jaires_filho@hotmail.com
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associação de trans-2-octenal 0,25M com um atraente de carrapatos (hidróxido de amônio 

0,25 M) também foi investigado e observou-se repelência (p <0,05, teste Qui-quadrado). A 

média da quantificação de trans-2-octenal em extratos de sebo de três asininos foi de 

12.398 μg.mg
-1

. Estes resultados indicam que o semioquímico identificado aqui modula o 

comportamento do carrapato e, portanto, é um composto potencial a ser transformado em 

uma nova tecnologia para controlar A. sculptum. 

 

Palavras chaves: alomônio, Amblyomma cajennense sensu lato, trans-2-octenal, asininos, 

hospedeiros resistentes, repelente 

 

 

Abstract 

Amblyomma sculptum parasites a variety of hosts and has medical and veterinary 

importance. The use of non-host compounds to control ticks has been successfully proved 

against Rhipicephlaus sanguineus sensu lato on artificially infested dogs. Donkeys (Equus 

asinus) are considered resistant hosts to A. sculptum suggesting they can produce repellents 

as already identified in other non-host species. Here we investigated whether donkeys 

produce compounds that can act as repellent to A. sculptum. Sebums of ten donkeys and ten 

horses were collected. The odors were extracted from the dry sebum extract and the 

compounds there of identified by gas chromatography (GC) and coupled GC-mass 

spectrometry. Five main compounds were identified in both species being two predominant 

on horses: ethyl decanoate and ethyl octanoate, three predominant on donkeys hexanal, 

heptanal and trans-2-decenal. One compound trans-2-octenal occurring almost exclusively 

on donkeys was also identified. Bioassays with A. sculptum nymphs in a Y-tube 

olfactometer were done using the odors, and the six compounds identified from the two 

species at 1.0M, 0.5M, 0.25M and 0.125M. The dry sebum extract and the compounds 

identified in both species did not show any effect. Only trans-2-octenal, the donkey 

compound, was repellent and maintained a significant repellence rate at four concentrations 

tested (p<0.05 Chi-square test).  The effect of a combination of trans-2-octenal at 0.25M 

and a tick attractant (ammonium hydroxide 0.25M) was also investigated and it was 

observed repellency (p<0.05, Chi-square test). The mean of the quantification of trans-2-

octenal in three donkeys sebum extracts was 12.398 µg mg
-1

. These results indicate that the 

semiochemical identified here could be used to interfere in tick behavior and is therefore a 

potential compound to be transformed in a new technology to control A. sculptum.  

Key-words: allomone, Amblyomma cajennense sensu lato, trans-2-octenal, donkeys, non-

host, tick repellent 

 

1. INTRODUCTION 

The tick complex Amblyomma cajennense (Nava et al., 2014) is widely 

distributed and parasitizes a variety of mammals (horses, cattle, pig, goat, rabbit, capybara, 
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dog, human) and others animals like birds and reptiles (Barros-Battesti et al., 2006). 

Amblyomma sculptum, one of the species that belong to Amblyomma cajennense complex, 

occurs at northern Argentina, Bolivia, Paraguay and at Brazil biomes (Cerrado, Pantanal 

and Atlantic forest) (Nava et al., 2014). In Brazil is the most important tick parasitizing 

humans transmitting and being a reservoir of Rickettsia rickettsii that causes Brazilian 

Spotted Fever (BSF). This disease has a high lethality rate that can reach until 85% (Araújo 

et al., 2015; Bitencourth et al., 2016; Cançado et al., 2017; Montenegro et al., 2017). 

Capybaras, that are preferred hosts, help maintain the tick in the rural and wild 

environment, respectively and consequently keep the BSF epidemiological chain. In 

addition, parasitism by A. sculptum causes host spoliation and costs with infestation 

treatment (Nava et al., 2014; Szabó et al., 2004; Szabó et al., 2009). The role of A. sculptum 

as a competent biological vector of Theileria equi to horses is still controversial (Kerber et 

al., 2009; Peckle et al., 2013; Ribeiro et al., 2011). 

As far as we know, there is no report about A. sculptum resistance against 

acaricides. However due to low host specificity, heteroxenic cycle and wide distribution it 

is difficult to control this tick (Cançado et al., 2017; Lopes et al., 1998; Vieira et al., 2004). 

Climate change, including increasing global temperature, mobility of animals and goods are 

rising the dissemination of vectors and hence pathogens, resulting in greater infection in 

humans and animals. Therefore, the development of new tools to control this kind of 

arthropod is vital and a very important challenge (Dantas-Torres, 2012; Moyer et al., 2015; 

Pickett et al., 2010).  

Semiochemicals are the chemical information that induces the behavior of 

animals and plants. These compounds are vital to tick survival as they mediate finding 

proper hosts, shelters and mates. Recently, Borges et al. (2015) also found, for the first 

time, that semiochemicals can play an important role on tick ecology. They observed that 

resistant hosts, such as beagle, produce two volatiles, 2-hexanone and benzaldehyde, which 

act as repellent compounds (alomones) against the tick Rhipicephalus sanguineus sensu 

lato. Oliveira Filho et al. (2017) demonstrated that a slow release formulation of those 

compounds can decrease R. sanguineus s. l. load on susceptible dogs exposed on an 

artificially infested environment. Repellents produced by non-hosts have been also 
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demonstrated in the odor of waterbuck Kobus defassa repelling the tse-tse fly (Glossina 

morsitans) where the number of fly fedding was reduced and consequently the incidence of 

trypanosomosis, which is transmitted by this fly, was reduced on cattle by 90% (Bett et al., 

2015, Gikonyo et al., 2003). Other interesting result is that allomones from uropygial gland 

of duck repell the chicken mite Dermanyssus, and they are commercially available (Pageat, 

2004). 

It is known that donkeys (Equus asinus) show characteristics of a non-host to A. 

sculptum. For example, when compared to horses (Equus caballus), donkeys are less 

parasited (Falce et al., 1983) and ticks that feed on them have impairment in their biological 

parameters as compared to ticks fed on horses (Castagnolli et al., 2003). Sensitized donkeys 

maintain a strong resistance to A. sculptum infestations when compared to horses in the 

same conditions (Castagnolli et al., 2003). When evaluating the cutaneous reaction of the 

ears of donkeys and horses injected with A. sculptum extract, Szabó et al. (2004) observed a 

higher hypersensibility on horses than in donkeys. The authors suggested that A. scultpum 

ticks induce in equines a hypersensibility known to be inappropriate against intracellular 

pathogens and that can be a characteristic associated to a sensible host favouring pathogens 

transmission.  

Our hypothesis is that donkeys, being a non-host to A. sculptum, have natural 

repellents against this tick specie. Given this gap in current knowledge and the importance 

of A. sculptum to human and animal health, we proposed to identify odors from donkeys 

and horses and make behavioral bioassays with the compounds that could be used in future 

formulated repellents for the control of this tick. 

2. MATERIAL AND METHODS 

 

2.1. Animals  

The use of animals (rabbits, donkeys and horses) was approved by the 

Committee on Ethical Animal Use of the Federal University of Goiás (CEUA/UFG, 

protocol number 024/2014).  
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A. sculptum engorged females were collected from naturally infested horses 

from the municipality of Goiânia, Goiás, Brazil (16º 40' 43" S 49º 15' 14" W), to establish a 

colony. At the Laboratório de Ecologia Química de Carrapatos, Escola de Veterinária e 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG), Goiânia, Goiás – Brazil they 

were placed in an acclimatized-chamber (Eletrolab, 27 ± 1°C, RH>80%) to obtain eggs. 

Egg mass obtained was kept within the chamber until the larval hatching was completed, 

and then used for infestation. Naïve rabbits (Oryctolagus cuniculus) were used to feed the 

larvae using a chamber that was glued onto each animal's shaved back (Louly et al., 2009).  

Nymphs were chosen because they keep the transmission of R. ricketsii to hosts (Soares et 

al., 2012). Unfed nymphs (30 to 50 days after ecdysis) were used in the bioassays. 

Ten adult horses (E. caballus) and 10 donkeys (E. asinus) of mixed sex and age 

were used. The collection of chemicals from the animals was done at the EVZ/UFG 

(Goiânia, Goiás – Brazil) and at Fazenda Paraíso (Santo Antônio de Goiás, Goiás - Brazil). 

The animals’ age varied from one to four years and they were kept to pasture with water ad 

libitum.  

2.2. Sebum collection and extraction 

Samples of skin sebum were collected from donkeys and horses using sterile cotton pads. 

Briefly, one side of a sterile medical cotton pad (5.5 cm diameter × 0.5 cm) was sprayed 

with aqueous ethanol (dissolved 1:2 in MilliQ water), then rubbed inside of a randomly 

chosen ear of the animal ten times using the moistened side of the pad. The pad containing 

the extract was placed into an empty glass vial (5 mL). Dichloromethane (DCM, 3 mL) was 

added to the vial and then the vial was sonicated (Ultrasonic cell disrupter - Unique) for 10 

min. The DCM extract was transferred using a glass pipette to a pre-weighed vial, and then 

evaporated to dryness under a gentle stream of nitrogen gas (Air Liquid Brazil Ltd). The 

dried sample was sealed and stored at -20
o
C until semiochemical collection and subsequent 

olfactometer tests. This part were made at Laboratório de Ecologia Química de Carrapatos, 

EVZ/UFG, Brazil.  
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2.3. Semiochemical collection from sebum material and gas chromatography (GC) 

and coupled GC-mass spectrometry (GC-MS) analysis 

At Rothamsted Research, England the vials containing the dry sebum were 

enclosed in a glass vessel (100 mL). Air was pumped through an activated charcoal filter 

into the vessel (1 L/min) and was then drawn (500 cc/min) into tubes containing the 

adsorbent Porapak Q (50 mg). After 24 hours, volatiles collected on the Porapak Q were 

eluted with 750 μl of redistilled diethyl ether and concentrated at 100 µL under a gentle 

flow of nitrogen. The samples were then stored at -20
o
C until analysis. 

Three extracts (1 μL) of each specie were randomly selected and analysed on an 

Agilent 6890A GC (Agilent Technologies, Santa Clara, California, USA), equipped with a 

cool column injector, flame ionization detector (FID), and a 50 m × 0.32 mm i.d. HP-1 

column. The oven temperature was maintained at 30 °C for 0.1 min, then programmed to 

increase at 10°C min
−1

 until 250°C, and then held for 38 min. For GC/MS (VG Autospec 

Ultima, Manchester, UK) compound identification, an HP-1 capillary GC column (50 

m×0.32 mm i.d. × 0.52 μm film thickness), equipped with a cool on-column injector was 

used. Ionization was accomplished by electron impact at 70 eV, 250°C. The oven 

temperature was maintained at 30°C for five minutes and then programmed to increase 5°C 

min
−1

 until 250°C. The carrier gas was helium. Identifications were made by comparing 

spectra with mass spectral databases, KI and GC peak enhancement, using authentic 

samples of chemicals (see below). 

2.4. Chemicals and concentrations 

To standardize the odors (dry sebum extract), the lowest weight obtained in the 

extractions was verified (0.017 g), and 200 μl of DCM distillate (Sigma-Aldrich Co., St. 

Louis, Missouri, USA), being the minimum volume needed for the olfactometer tests 

(described fully below), was added. This proportion was maintained for all the other dry 

sebum extracts. Three types of test were conducted: DCM (negative control) vs. blank, 

DCM vs. horses’ odors and DCM vs. donkeys’ odors. 
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Chemicals of interest identified from horses and donkeys were tested in 

olfactometer Y-tube bioassays. All compounds were purchased from Sigma-Aldrich: ethyl 

octanoate (98%, CAS 106-32-1, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, Missouri, USA), ethyl 

decanoate (98%, CAS 11-38-3, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, Missouri, USA), hexanal 

(98%, CAS 66-25-1 Sigma-Aldrich Co., St. Louis, Missouri, USA), heptanal (95%, CAS 

111-71-7, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, Missouri, USA), trans-2-octenal (95%, CAS 

2548-87-0, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, Missouri, USA) and trans-2-decenal (95%, CAS 

3913-81-3, Sigma-Aldrich Co., St. Louis, Missouri, USA). Four concentrations of the 

chemicals of interest were used: 1.0M, 0.50M, 0.25M and 0.125M. Any substance that 

caused repellence was therefore tested in decreasing concentration until it stopped being 

repellent. Ammonium hydroxide (P.A., 53480, Sigma-Aldrich Co., Seelze, Germany) at 

0.25M, a substance known to be attractive to A. sculptum nymphs (Ferreira, et al., not 

published), was used to verify whether, or not, an attractant could mask the repellency 

provided by chemicals of interest. Hence, given results forth-coming, two further tests were 

performed: ammonium hydroxide 0.25 M + trans-2-octenal 0.125 M vs. DCM and 

ammonium hydroxide 0.25 M + trans-2-octenal 0.25 M vs. DCM.  

2.5. Estimation of the quantity of trans-2-octenal produced by the donkeys 

As the primary chemical of interest, a calibration assay was done for 

determination of the concentration of trans-2-octenal in the donkey sebum extracts. 

Primary stock standard solutions of trans-2-octenal (Aldrich Chemical Co. Ltd., Dorset, 

UK) at a concentration of 846 µg mL
-1

 was prepared using DCM bi-distillate (Sigma-

Aldrich Co., St. Louis, Missouri, USA) as solvent. Stock solutions were diluted serially to 

reach a concentration of 33.84 µg mL
-1

, which was used to produce five different 

concentrations of trans-2-octenal (25.380, 16.920, 8.460, 3.384, and 1.135 µg mL
-1

). Each 

final concentration was tested in triplicate. One µl of each solution was injected and 

analysed by GC-FID using the same method as detailed in the previous section. This 

method was adopted to account for technical variation in the calibration procedure.  
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2.6. Olfactometer bioassay 

The assay was performed at Laboratório de Ecologia Química de Carrapatos, 

EVZ/UFG and the methodology used was adapted from Carr et al. (2013) and Borges et al. 

(2015). An acrylic Y-tube olfactometer was used, being 31 cm long, with 13 cm for each 

arm, 18 cm for the body and a removable cap. Each arm was connected, with a flexible 

polyvinyl chloride (PVC) hose (1 / 4x3 / 8x1 / 16mm, Nalgene), to a kitasato (odor jar). At 

the end of each kitasato, a fluxometer (Parker-P3A) with a charcoal filter was attached and 

set at 0.1 L/min. The airflow was generated by a sprinkler (Diapump / Fanem) connected to 

the opening of the olfactometer body by a PVC hose. The vacuum was kept outside of the 

test room to remove the gases. One piece (1 x 4 cm) of filter paper (Whatman qualitative, 

number 1) was treated with 11uL of the substance to test (odor, or synthetic substance, 

against the solvent). After treatment, the papers were dried under a fume hood (Permution, 

E. J. Krieger e Cia) for one minute before use in the bioassay. The paper was conditioned in 

the odor jar and the nymphs were released individually. Each trial (with one nymph) lasted 

five minutes, after which new treated papers were used, the arms were inverted and the 

olfactometer cleaned with ethanol (95%). For each odor, compound/concentration 36 

nymphs were used, testing each compound and concentration in order. For the test of 

attractant (ammonium hydroxide) and repellent trans-2-octenal together, two filter papers 

were used, with 11µL of each substance in the same odor jar. 

2.8. Statistical analysis 

The calibration assay of trans-2-octenal was determined by linear regression 

analysis with the chromatographic areas (mAU) obtained from the GC (Fig S1 

Supplementary Information) being the response variable, y, and the corresponding 

concentrations injected to secure those areas, of trans-2-octenal  (µg.mL
-1

), being the 

explanatory variable, x. Using the range of concentration of the compound, the linear 

regression model was y = c + bx, where c is the intercept and b is the slope of the fitted line. 

The strength of the relationship was judged in terms of the proportion of variation 

explained, R
2
, and the significance (p < 0.05) of the F-test from the analysis of variance 

(ANOVA) accompanying the regression (Table S1). Evidence of any curvature was 

assessed by adding a quadratic term in concentration into the linear model and testing the 
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improvement in fit (F-test). The model was fitted using ordinary least squares, which 

provides estimates of the parameters c and b along with standard errors. The linear 

formulae obtained from this analysis were used to determine the concentration of each 

compound in each sample, by substituting in the values of areas, y, for the samples, to 

calculate the corresponding concentrations, x. The limit of detection (LOD) and the limit of 

quantification (LOQ) were determined in accordance with the linear regression, and are 

expressed as: LOD = 3.3×SE(c)/b and LOQ = 10×SE(c)/b where: SE(c) is the standard 

error of the intercept and b is the slope of the regression line. 

For count data from the olfactometer assays, as each set of 36 ticks was done 

sequentially for concentrations per test compound, the Chi-square test on one degree of 

freedom (df) with Yates’ correction (Yates, 1934) was performed, taking the significance 

level of p<0.05. 

3. RESULTS 

3.1. GC and GC-MS analysis  

Gas chromatography of extracts collected from horses and donkeys revealed a 

great number of compounds for both, and the chemical traces showed some similarity. 

Comparison of GC and GC-MS data identified three compounds hexanal, heptanal and 

trans-2-decenal that were mostly present in donkeys rather than horses. One compound 

trans-2-octenal was identified in large quantities in donkeys and traces in horses that the 

equipment did not detected since was lower than LOD and LOQ values showed in the 3.2 

section (Figure 1). Also, two compounds ethyl decanoate and ethyl octanoate, were 

identified and were mostly present in horses rather than in donkeys. 
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Figure 1. Typical gas chromatograph analysis from donkey (A, B, C) and horse (D, E, F) 

chemical extractions using protocol described in Materials and Methods. Arrows show the 

peak corresponding to trans-2-octenal the compound which is found almost exclusively in 

donkeys. 

 

3.2 Estimation of the quantity of semiochemical trans-2-octenal produced by donkeys 

Having modelled peak areas of known concentrations of trans-2-octenal  (Fig. 

S1, Supplementary Information), the intercept of the calibration linear regression line, c, 

was 0.97 (SE 1.05) and the slope, b, was 11.24 (SE 0.06). There was no evidence of 

nonlinearity (p = 0.861, F-test). Using the fitted line, peak areas for observed samples from 

donkeys were converted to quantities. The concentration of trans-2-octenal  in the sebum 

from the donkeys was 0.946 µg mL
-1

 (SE 0.090) in donkey 1, 4.940 (SE 0.076) µg ml
-1

 in 

donkey 2 and 1.920 (SE 0.086) µg mL
-1

 in donkey 3. The average over the donkeys was 

therefore 2.602 µg mL
-1

 (SE 1.202). The trans-2-octenal also was expressed in µg per mg 

of dry sebum extract and was 5.390 (SE 0.512) µg mg
-1

 in donkey 1, 21.514 (SE 0.331) µg 
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mg
-1

 in donkey 2 and 10.290 (SE 0.376) µg mg
-1

 in donkey 3. The average over the 

donkeys was 12.398 µg mg
-1

 (SE 4.772). The LOD and the LOQ were found to be 0.935 

(SE 0.005) and 0.308 (SE 0.002) µg mL
-1

 respectively. The LOQ was smaller than the first 

point of the calibration curve (<1.135 ng mL
-1

) indicating that, assuming linearity, smaller 

quantities than the smallest calibrated could be estimated from corresponding 

chromatographic areas, although for robust estimates from the regression analysis it would 

still be advisable to remain within the limits of the calibration. 

 

3.3 Olfactometer bioassay 

The negative control DCM neither attracted nor repelled the ticks as expected. 

When Y-tube assays were performed using the odor from the dry sebum extract of donkeys 

or horses and donkey vs. horse, neither were seen to be attractive or repellent to the nymphs 

tested (data not shown). However, using the isolated substances identified in the odors, one 

of the chemicals tested, namely trans-2-octenal, showed a high repellency rate at 1.0 M 

(X²= 8.028, 1 df; p= 0.005), 0.50 M (X²= 12.25, 1 df; p< 0.001), 0.25 M (X²= 10.028, 1 df; 

p= 0.002) and 0.125 M (X²= 8.028, 1 df; p= 0.005) (Figure 2). When tested at 0.0625 M, no 

repellency was observed (X²= 0.694, 1 df; p= 0.405). 
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Figure 2. Response of Amblyomma sculptum nymphs (n=36) in Y-tube olfactometer assays 

to  five compounds isolated from horses and donkeys and trans-2-octenal tested at four 

different concentrations 1.0 M (A), 0.50 M (B), 0.25 M (C) and 0.125 M (D). *Significant 

effect of the chemical using a Chi-square test (p<0.05) on 1 degree of freedom. Full results 

from the olfactometer assays, detailing counts of nymphs, Chi-squared statistics and p-

values are given in Table S2 (Supplementary Information). 

 

Ammonium hydroxide at 0.25 M attracted nymphs of A. sculptum. When  

tested together with the repellent trans-2-octenal, i.e. the combination of ammonium 

hydroxide 0.25M and trans-2-octenal 0.125 M, no repellence nor attraction was observed, 

however repellency was observed  when trans-2-octenal  was tested at 0.25 M 

concentration (X
2
: 10.028; P= 0.002) (Figure 3). 
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Figure 3. Responses of Amblyomma sculptum nymphs (n=36) to an attractant, ammonium 

hydroxide (AH), and to a mixture of an attractant and a repellent trans-2-octenal  in Y-tube 

olfactometer assays. *Significant effect of the chemical using a Chi-square test (p<0.05) on 

1 degree of freedom. Full results from the olfactometer assays, detailing counts of nymphs, 

Chi-squared statistics and p-values are given in Table S3 and S4 (Supplementary 

Information). 

 

 

4. DISCUSSION 

It is the first time that a semiochemical identified from donkeys repelled 

nymphs of A. sculptum. Our results reinforce the hypothesis that non-host (resistant hosts) 

produce allomones against ticks such as demonstrated by the non host dog (beagle) against 

R. sanguineus s. l. (Borges et al., 2015 Louly, et al. 2010; Oliveira Filho et al., 2017). 

Allomones has been also demonstrated to occur in other interactions animals and 

hematophagous arthropods such as: duck and the red mite (Pageat, 2004), waterbuck and 

tse-tse fly (Gikonyo, et al., 2003; Bett et al., 2015). 

When the dry sebum extracts of horses were tested, nymphs were not attracted 

as we expected. It is important to emphasize that not always it is possible to reproduce in 

vitro what is found in nature and vice versa, once the odor plumes, chemical compounds 

and their concentrations are different in laboratory from what is found in the field 

(Reisenman et al., 2016). Other compounds present on the breath such as 1-octen-3-ol, 

acetone, nitric oxide and CO2 are important cues to ticks finding the host (McMahon and 

Guerin, 2002) and could be necessary in order for the tick be attracted. The five compounds 

Percentage choice
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found on both species did not attracted or repelled A. sculptum nymphs at any 

concentration. The aldehydes, hexanal and heptanal can be found in odors of rabbits, 

ruminants (bovine, giraffe and goat), sea bird and human sweat (Douglas et al., 2004; Jaleta 

et al., 2016; Meijerink et al., 2000; Osterkamp et al., 1999; Steullet and Guerin, 1994; 

Wood and Weldon, 2000). The fatty acids ethyl octanoate and ethyl decanoate and trans-2- 

decenal  are largely found in meat, dairy products (Condurso et al., 2008; Liu et al., 2004; 

NCBI, 2017a) and human sweat (Meijerink et al., 2000). As far as we know, there is no 

report showing tick behavior to any of these compounds. When heptanal was tested in A. 

sculptum olfactive sensilla no response was recorded (Soares e Borges, 2012). It is possible 

that if we had tested those compounds associated we could have observed any response as 

observed by Osterkamp et al. (1999). When attractive components of the host odors were 

tested to verify Rhipicephalus microplus and Ixodes ricinus response those authors could 

see a behavior only when the compounds were tested in association when compared to a 

single chemical.  

When tested alone, donkey compound trans-2-octenal was repellent against A. 

sculptum nymphs in all concentrations tested. Allomones produced by non-hosts signal for 

ticks an unsuitable host in which they can have their development impaired (Louly et al., 

2009; 2010; Weldon, 2010, 2013). The allomones 2-hexanone and benzaldehyde produced 

by beagle dogs were repellent in an olfactometer assay against the tick R. sanguineus s. l. 

only at the highest concentration tested (7.8%) (Borges et al., 2015). While in the present 

study donkey allomone, trans-2-octenal was repellent in a much lower concentration (0.125 

M = 1.25%). Those results show that allomones from donkeys have a higher efficacy than 

dog’s allomones. R. sanguineus s. l. is tick that can be found in many mammals however it 

has a predilection for parasite dogs (Dantas-Torres, 2010). On the other hand, A. scultptum 

is a tick known by its lower specificity, being found in mammals, reptiles and birds 

(Barros-Battesti et al., 2006). Considering that horses and donkeys can be generally found 

on the same environment, it is important to A. sculptum use a strong key volatile to avoid 

parasite on the non-host donkeys, as we know that ticks fed on donkeys has detrimental 

development (Castagnolli et al., 2003). The association of the attractant, ammonium 

hydroxide and donkey repellent trans-2-octenal at 0.125 M did not cause attraction or 

repellence. However, when the repellent concentration was increased to 0.25M we noticed 
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repellency. The increase of the trans-2-octenal concentration was able to mask the 

ammonium hydroxide attraction.  

The same compound, trans-2-octenal, that plays a role as an allomone produced 

by donkeys against A. sculptum, is also produced by cows and goats (Jaleta et al., 2016) 

and by comestible fungi (truffle) (Splivallo et al., 2007). It is also noteworthy that this 

compound is the major chemical component of stink and bed bugs alarm pheromone acting 

repelling predators, and dispersing co-specific (; Marques et al., 2007; Noge et al., 2012; 

Pareja et al., 2007). The same compound repelling insect and tick can be explained by the 

fact that the arthropods are evolutionary connected, once the bases of neurophysiology 

could be conserved during the evolution process (Moore et al., 2006). Given the complexity 

of chemical ecology it make us thinking about if a pheromone alarm can be analogous to an 

allomone, both acting as a repellent. The semiochemical identified here could be used to 

manipulate the tick behavior and is a potential compound to be used to repel this tick.  

The trans-2-octenal repellent is a good candidate to be used as a tool to A. 

sculptum control as was demonstrated by Oliveira Filho et al. (2017). When testing a slow 

release formulation of the allomones benzaldehyde and 2-hexanone, they observed a low 

load of R. sanguineus s. l. ticks on treated dogs exposed to an artificially infested 

environment.  Slow release formulations of this compound could be produced and used on 

capybaras, horses, and even in human beings. Besides the control of A. scultpum we could 

also decrease the prevalence of BSF, as capybaras are the main amplifier for its agent, R. 

ricketsii (Labruna, 2009). This compound is safe as it is a flavoring ingredient used to 

improve the aroma and flavor of cherries, dairy products, nuts and meat (NCBI, 2017b). 

Despite of that, new researchers are necessary to verify how the trans-2-octenal can be 

transformed in a new technology to control A. sculptum. 

5. CONCLUSION 

We can conclude that donkeys (E. asinus) produce a strong allomone against the tick A. 

sculptum. 
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Table S1  Summary of the output of the ANOVA for the linear regression analysis. 

ANOVA 
          df SS MS F Significance F 

   Regression 1 316727.7362 316727.7362 41166.38001 1.01963E-28 
   Residual 16 123.1015158 7.693844738 

     Total 17 316850.8377       
   

         

  Coefficients 
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0% 

Intercept 0.967144436 1.050749015 0.92043335 0.37101634 
-

1.260343969 3.19463284 -1.260343969 3.19463284 

X Variable 1 11.23648231 0.055380776 202.8949975 1.01963E-28 11.11908031 11.35388431 11.11908031 11.35388431 

 

Fig. S1. Analytical curve obtained with trans-2-octenal standard solutions (n= 18) (A); trans-2-octenal response factor vs. 

concentration of trans-2-octenal standard solution (n=18) (B).  
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Table S2. Y-tube olfactometer assay (compounds found in horses and donkeys) 
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Table S3. Y-tube olfactometer assay (ammonium hydroxide) 

 

 

Table S4. Y-tube olfactometer assay (confrontation between an attractive compound (ammonium hydroxide) and a repellent 

compound (trans-2-octenal) to test for a masking effect 
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CAPÍTULO 4: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os semioquímicos são potenciais ferramentas a serem utilizadas no controle 

alternativo de carrapatos por serem substâncias que participam da interação com seres de 

mesma espécie e hospedeiros, e tem como benefício não apresentar efeitos adversos para 

os hospedeiros e ambiente.  Os resultados aqui obtidos são inéditos no âmbito da ecologia 

química do carrapato A. sculptum e demonstraram uma seleção de substâncias atraentes e 

repelentes que podem ser aplicadas no controle deste carrapato.  

Os compostos metil salicilato, ácido benzóico, hidróxido de amônio e ácido 

salicílico devem ser mais explorados com o desenvolvimento de novos experimentos tanto 

em laboratório utilizando uma mistura dos mesmos, quanto a campo melhorando a 

metodologia utilizada neste trabalho. O que proveria maiores informações para que 

futuramente possam ser utilizados como iscas em armadilhas para atrair carrapatos ou até 

mesmo em vigilância epidemiológica substituindo o gelo seco.  

Já as substâncias R-limoneno, benzaldeído, ácido isobutírico e principalmente 

o trans-2-octenal, identificado no odor de asininos, devem ser investigados quanto o uso 

como repelente tópico. A realização de mais ensaios comportamentais, testes in vivo e 

estudo de toxicidade seriam interessantes para a cotinuidade da linha de pesquisa. 

 Assim, após mais pesquisas que permitam definir quais concentrações e modo 

de aplicação seriam adequadas para uso comercial, os atraentes e repelentes poderiam ser 

empregados na estratégia de controle do tipo “push-pull”. O que refletiria na diminuição do 

parasitismo e consequentemente na redução das doenças causadas pelos patógenos por eles 

veiculados.  

 


