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RESUMO 

Este estudo teve como objetivo verificar a influência biogeográfica sobre a 

eficácia de extratos de Melia azedarach contra o carrapato Rhipicephalus 

microplus, bem como verificar o efeito desta planta sobre a oogênese, 

proteínas totais e ecdise deste carrapato. Frutos verdes de M. azedarach foram 

coletados em seis municípios do estado de Goiás: Goiânia, Pirenópolis, 

Professor Jamil, Caturaí, Morrinhos e Bela Vista de Goiás e processados para 

obtenção dos extratos hexânicos. Estes foram testados sobre fêmeas através 

de testes de imersão em triplicata, em 5 diluições ao dobro de 0,25% a 

0,0156%. Amostras de solo dos locais de coleta dos frutos foram submetidas a 

análises físico-químicas. Os extratos de maior e menor atividade foram 

investigados quanto ao perfil químico, através da técnica de ressonância 

magnética nuclear de hidrogênio e carbono. Na avaliação da ecdise metalarvas 

e metaninfas foram submetidas a dois testes distintos, sendo um por imersão e 

outro por contato com papel filtro, todos em triplicata, em 5 diluições ao dobro 

de 0,25% a 0,0156% do melhor extrato. Observações diárias, durante 10 dias, 

foram realizadas a fim de verificar a realização ou não ecdise. Para a avaliação 

morfológica e morfométrica de oócitos, os ovários de fêmeas ingurgitadas 

tratadas com 0,25% do melhor extrato foram dissecados e fixados em 

paraformaldeído 4% com posterior inclusão em historesina e corados com azul 

de toluidina para observação em microscópio óptico. Os parâmetros foram 

avaliados em grupos distintos, 24 e 72 horas após o tratamento. A proteína 

total da hemolinfa de fêmeas ingurgitadas foi quantificada 72 horas após o 

tratamento com o extrato na concentração de 0,25%. Os resultados do teste de 

imersão com fêmeas ingurgitadas apresentaram percentuais de eficácia 

variáveis, com valores decrescentes, na maior concentração para os extratos 

oriundos de Goiânia (100%), Professor Jamil (97,5%) Pirenópolis (95,1%), 

Morrinhos (86,8%), Caturaí (41,8%) e Bela Vista de Goiás (17,1%). A análise 

de redundância canônica indicou que a bioatividade dos extratos apresentou 

uma correlação significativa com os teores de Ca, P e silte dos solos dos sítios 

de amostragem. Os extratos hexânicos ativo (Goiânia) e inativo (Bela Vista de 

Goiás) não apresentaram diferença na composição química majoritária, 

demonstrando o mesmo perfil químico. Houve menor ecdise tanto de larvas 
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quanto de ninfas tratadas nas diferentes concentrações do extrato, embora as 

duas técnicas não diferiram significativamente entre si. As alterações na 

oogênese foram observadas principalmente no grupo avaliado 72 horas após o 

tratamento tais como: redução do peso do ovário, do índice gonadossómatico e 

menor contagem total dos oócitos. Na avaliação do diâmetro do citoplasma, 

diferença foi observada em todas as cinco fases da oogênese, com predomínio 

de oócitos imaturos em relação ao maduro. Os níveis de proteína da hemolinfa 

foram estatisticamente maiores no grupo tratado do que no controle, sugerindo 

a não captação das protéinas pelos oócitos. Os resultados obtidos neste 

trabalho demonstram a influência biogeográfica na atividade acaricida de M. 

azedarach sobre R. microplus. Demonstram ainda a interferência desta planta 

na ecdise do carrapato, e na inibição do desenvolvimento da oogênese. Isto 

torna o estudo promissor e possibilita o direcionamento de novas 

investigações, na tentativa da caracterização química e isolamento do princípio 

ativo presente em M. azedarach.  

 

Palavras-chave: controle, ecdise, oogênese, plantas acaricidas 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the biogeographic influence on the effectiveness 

of extracts of Melia azedarach against the tick Rhipicephalus microplus, as well 

as the effect of this plant on oogenesis, protein and ecdisis of this tick. Unripe 

fruits of M. azedarach were collected in six counties of the state of Goiás, 

Goiânia, Pirenópolis, Professor Jamil, Caturaí, Morrinhos and Bela Vista de 

Goiás and processed to obtain hexane extracts. These were tested on 

engorged females through immersion tests in triplicate at five doubly dilutions 

from 0.25% to 0.0156%. Soil samples from collection sites of the fruits were 

subjected to physical and chemical analyzes. The extracts of high and low 

activity were investigated on the chemical profile, using the technique of nuclear 

magnetic resonance of hydrogen and carbon. In the evaluation of ecdysis, 

engorged larvae and nymphs were evaluated in two separate tests, immersion 

and another by contact with filter paper, all in triplicate, in 5 double dilutions 

from 0.25% to 0.0156%. Daily observations for 10 days were performed to 

evaluate the ecdises. Ovaries from engorged females immersed in 0.25% of the 

most efficient extract were dissected in two distinct groups, 24 and 72 hours 

after treatment. Lately the ovaries were fixed in 4% paraformaldehyde with 

subsequent inclusion in historesin and stained with toluidine blue for 

observation under an optical microscope. The total protein from the hemolymph 

was measured 72 hours after immersion in the most efficient extract at 0.25% 

concentration. The results of immersion test with engorged females showed 

percentages of efficacy variable, with decreasing values, at the highest 

concentration for the extracts from Goiânia (100%), Professor Jamil (97.5%), 

Pirenópolis (95.1%), Morrinhos (86.8), Caturaí (41.8%) and Bela Vista de Goiás 

(17.1%) .The canonical redundancy analysis indicated that the bioactivity of the 

extracts showed a significant correlation with Ca, P and silt soils of the sampling 

sites. Hexane extracts from active (Goiania) and inactive (Bela Vista de Goiás) 

showed no difference in chemical composition. There was less moulting of 

nymphs and larvae treated with different concentrations of the extract, although 

the two techniques were statistically similar. Changes in oogenesis were 

observed in the group assessed 72 hours after treatment such as reduction in 

ovarian weight, gonadossomatic index and lower the total count of oocytes. In 
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assessing the diameter of the cytoplasm, differences were observed in all five 

stages of oogenesis, with a predominance of immature oocytes in relation to 

mature. The haemolymph protein levels were higher in the treated group than in 

controls, suggesting no uptake of the protein by the oocytes. The present 

results demonstrate the influence on biogeographical acaricidal activity of M. 

azedarach on R. microplus. They also show the interference of the plant in 

ecdysis of the tick, and in inhibiting the development of oogenesis. This makes 

possible the study and promising direction of further research in an attempt to 

chemical characterization and isolation of active principle present in M. 

azedarach. 

 

Keywords: control, moulting, oogenesis, acaricide plants 
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CAPÍTULO 1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Rhipicephalus microplus, o carrapato do boi 

 

Carrapatos são ácaros hematófagos encontrados em todas as regiões 

terrestres do planeta. Estes parasitas estão entre os mais importantes vetores 

de doenças, tanto para humanos, quanto para animais. Os danos causados por 

estes parasitas estão principalmente relacionados à paralisia, alergias e perdas 

econômicas devidas à espoliação sanguínea (SONENSHINE, 1991; 

JONGEJAN & UILENBERG, 2004). Devido à sua importância médica e 

veterinária, os carrapatos tornaram-se de grande interesse para estudos 

científicos e muitas investigações têm descrito detalhes da sistemática, 

morfologia e ecologia destes parasitas (SONENSHINE, 1991) 

 Rhipicephalus microplus (Canestrini, 1887) é um carrapato pertencente 

ao filo Arthropoda, classe Arachnida, ordem Ixodida, subordem Acari, 

superfamília Ixodoidea e à família Ixodidae. Em 2003, o carrapato Boophilus 

microplus foi reclassificado, com base em análises moleculares e morfológicas, 

como pertencente ao gênero Rhipicephalus, subgênero Boophilus, com a 

nomenclatura de Rhipicephalus (Boophilus) microplus (MURRELL & BARKER, 

2003). 

Este carrapato é o ectoparasito economicamente mais importante para 

a pecuária, considerando-se que 75% da população mundial de bovinos são 

afetados (BORDIN, 1998). Parasita preferencialmente os bovinos e, 

ocasionalmente outras espécies animais como os ovinos, caprinos, eqüinos, 

caninos e mesmo o homem e animais silvestres como cervídeos. Sua 

ocorrência é relatada na Ásia, Austrália, México, América Central, América do 

Sul e África, tendo se estabelecido dentro dos climas demarcados pelos 

paralelos 32ºN e 32ºS, sendo que quase todo o território brasileiro está inserido 

na área de distribuição desse carrapato (KESSLER & SCHENK 1998). 

É originário da Ásia, notadamente da Índia e da ilha de Java. Em 

função das expedições exploradoras registradas na história, com a 

movimentação de animais e mercadorias, ocorreu a sua expansão e introdução 
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na maioria das regiões tropicais e subtropicais (NUÑES et al, 1982). No Brasil, 

sua introdução parece ter-se dado pela vinda de animais comprados do Chile, 

no início do século XVIII, via o estado do Rio Grande do Sul, encontrando-se 

distribuído atualmente em todo o país, variando de intensidade de acordo com 

as condições climáticas e os tipos raciais de bovinos explorados (GONZALES, 

1975). De acordo com FURLONG & EVANS (1991), no Brasil, R. microplus 

encontra condições climáticas favoráveis ao seu desenvolvimento, do extremo 

Sul em direção ao Norte ou Nordeste, possibilitando-lhe completar duas e meia 

a três ou três a quatro, e potencialmente até cinco gerações por ano, em locais 

com temperaturas médias anuais acima de 17ºC. 

R. microplus é um parasita de um único hospedeiro (monoxeno) e 

apresenta  o ciclo de vida em duas fases distintas e complementares: 1) a de 

vida livre ou não parasitária, que tem início com o desprendimento da fêmea 

ingurgitada do hospedeiro e sua queda no solo; e 2) a de vida parasitária, que 

começa quando a larva se fixa no hospedeiro. Três dias depois de sua queda 

no solo, a fêmea inicia a postura. Esse período dura em torno de 15 dias. O 

peso total dos ovos, após o término da postura, equivale a 52% do peso vivo 

da teleógina. Seis dias após a eclosão, a larva está pronta para subir nas 

pastagens por geotropismo negativo. O hospedeiro é localizado pelo odor, 

pelas vibrações, pelo sombreamento, pelo estímulo físico, visual e pela 

concentração de CO2 (SONENSHINE, 1993). A fase de vida livre termina, 

quando a larva encontra o hospedeiro. 

Enquanto a fase parasitária evolui sem interferências climáticas, sendo 

praticamente a mesma nas diversas regiões e países, a fase de vida livre é 

sensível a estas, havendo alterações nos seus períodos, afetados 

especialmente pela temperatura e umidade relativa do ar. Temperaturas 

menores que 5ºC não permitem que se realize a ovoposição e, umidade 

relativa do ar menor que 70% impossibilita que ocorra eclosão das larvas 

(GONZALES, 1975). As diversas pesquisas feitas sobre a fase de vida livre 

desse parasito mostram uma grande variabilidade entre os períodos de pré-

postura, postura, eclosão, neolarva e longevidade das larvas infestantes, sendo 

que essa variabilidade acontece em decorrência das condições climáticas 

locais, incluindo macro e microclimas (SOUZA, 1985). 
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A fase parasitária se inicia quando a larva entra em contato com o 

hospedeiro (Figura 1), buscando fixar-se em regiões de seu corpo que 

favoreçam seu desenvolvimento, tais como úbere, glândula mamária, regiões 

do períneo, entre as pernas. Essas regiões preferenciais de fixação são 

determinadas em função da espessura da pele, vascularização e temperatura, 

bem como pela dificuldade de acesso às lambidas do hospedeiro (WAGLAND, 

1978). Essa fase tem duração média de 21 dias, passando os estágios de 

larva, ninfa e adulto (RIEK, 1965). No bovino, o carrapato se alimenta, aumenta 

consideravelmente seu peso, armazena nutrientes para a fase de vida livre, 

transmite agentes patogênicos ao hospedeiro e determina os prejuízos 

econômicos decorrentes do parasitismo (CORDOVÉS, 1996). 

  

1. Ciclo biológico do Rhipicephalus microplus. 

Fonte:www.mundodemarlboro01.blogspot.com 
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Ovário, oogênese e vitelogênese em Rhipicephalus microplus 

 

Os carrapatos são animais dióicos, ou seja, cada um dos sexos possui 

suas respectivas gônadas (ovário e testículo), abertura genital e glândulas 

anexas (NUÑES et al., 1982). O sistema reprodutor feminino consiste 

fundamentalmente de um grande ovário em forma de U localizado na região 

posterior do corpo, um par de ovidutos, útero, tubo conector muscular, vagina e 

abertura genital (SONENSHINE, 1991). 

O ovário é um órgão que apresenta lúmen delimitado por células 

epiteliais, ovogonias e oócitos. Esses últimos não apresentam desenvolvimento 

uniforme, sendo encontrados em diferentes estágios (SONENSHINE, 1991). 

Em R. microplus, o ovário é do tipo panoístico, ou seja não possuem células 

nutridoras. Este é descrito como sendo constituído por uma parede de células 

epiteliais, pelos pedicelos, estruturas celulares que prendem os ovócitos à 

parede e por um grande número de ovócitos, os quais passam por vários 

estágios de desenvolvimento até estarem prontos para a oviposição (SAID, 

1992; DENARDI et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2005; .SAITO et al., 2005; 

OLIVEIRA et al., 2006)  

Para BALASHOV (1972), o processo de oogênese (Figura 2) está 

dividido em cinco estágios; os oócitos primários ou estágio I, estão no período 

de pré-vitelogênese inicial, caracterizado pelo baixo crescimento de citoplasma, 

e ocorre em ninfas alimentadas. Neste período, o volume dos oócitos aumenta 

pouco. Após o início da alimentação hemofágica da fêmea adulta, os oócitos 

entram no estágio II, ou de pré-vitelogênese tardia. O período de captação de 

vitelo pelos oócitos compreende as fases III e IV da oogênese e no final deste 

período o oócito está pronto para ovulação, denominado estágio V. O oócito 

passa pelo lúmen do ovário e por meio de movimentos peristálticos passa para 

o oviduto e finalmente para a vagina que também se contrai, resultando na 

postura dos ovos. Com auxílio do primeiro par de patas, os ovos são 

transferidos do poro genital para o aparato bucal, entrando em contato com o 

órgão de Gené que pode ser estendido através da abertura camerostomal, que 

é uma articulação flexível entre o corpo e as peças bucais. 
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Figura 2. Desenho esquemático do processo de oogênese ovariana de 
Rhipicephalus microplus. I: oócito I; II: oócito II; III: oócito III; IV: oócito IV; V: 
oócito V; ec: epitélio do ovário; lu: lúmen; ovd: oviduto; gv: vesícula geminal 
(SAITO et al., 2005). 

 

De acordo com SAITO et al. (2005), foram descritos seis estágios de 

desenvolvimento de oócitos em R. microplus, variando de I a VI,  de acordo 

com aparência do citoplasma, presença da vesícula germinal, grânulos de 

vitelo e o córion. São encontrados oócitos de vários tamanhos e em diferentes 

estágios de desenvolvimento, que permanecem ligados ao ovário através de 

um pedicelo celular até completar o estágio V, pronto para a oviposição. O 

estágio VI são aqueles que encontram-se em fase de reabsorção 

A vitelogênese é a fase em que os oócitos se desenvolvem e iniciam o 

surgimento dos primeiros grânulos de gema, culminando com a ovulação 
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(DIEHL et al., 1982). Nesse período ocorre a síntese da vitelogenina  

precursora da vitelina importante proteína da gema, bem como a captação 

desta proteína pelo oócito. A Vitelogenina é sintetizada no corpo gorduroso e 

em menor quantidade no epitélio do intestino de carrapatos (SONENSHINE, 

1991). Após o processo de síntese, a Vitelogenina é lançada na hemolinfa e 

acumulada sob forma de grânulos de vitelo (DIEHL et al., 1982; JAMES & 

OLIVER, 1997). 

A vitelogenina e vitelina são proteínas, classificadas como 

hemeglicolipoproteínas presente na hemolinfa de carrapatos (BINNINGTON & 

OBENCHAIN, 1982). A síntese, composição, distribuição, propriedades e 

caracterização do desenvolvimento das principais proteínas da hemolinfa de 

carrapatos são pouco estudadas quando comparado aos insetos e outros 

artrópodes, sendo a vitelogenina a proteína mais estudada (KOPACEK et al., 

2000; THOMPSON et al., 2007). 

Durante o processo de oogênese ocorre uma grande mobilização de 

vitelogenina para atender a demanda da vitelina durante a vitelogênese. Em 

Dermacentor variabilis (Say, 1821) a concentração de vitelogenina aumentou 

170 vezes antes do ingurgitamento rápido, atingindo o pico com 

aproximadamente 7 dias após alimentação (ROSELL & COONS, 1991), 

enquanto que em Hyalomma dromedari (Koch, 1844) o pico se deu 4 dias após 

o ingurgitamento (SCHRIEFER, 1991). Em extratos de ovos e de larvas de R. 

microplus de diferentes idades também foram encontradas altas concentrações 

de vitelina (CANAL et al., 1995). Essa proteína foi encontrada em maior 

quantidade no intestino de larvas e ninfas de Ornithodorus moubata (Murray, 

1877) após 4 meses de eclosão (CHINZEI & YANO 1984) sendo importante 

reserva nutricional no pós embrião.  

Uma importante função da vitelina é atuar, também, como reservatório 

de heme no R. microplus para o desenvolvimento do embrião. No processo da 

embriogênese um terço da vitelina é degradada e o heme é liberado ligando-se 

as vitelinas remanescentes; cada molécula de vitelina  se liga a 31 moléculas 

de heme. Essa associação funciona como antioxidante que protegerá o 

embrião e serve como forma de armazenamento de heme obtido da dieta 

dentro dos ovos (LOGULLO et al., 2002). 
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Durante o período de embriogênese, o conteúdo de vitelina nos ovos 

de R. microplus diminui. Nos primeiros dias após a postura ocorre uma queda 

de 20% no contéudo de vitelinas nos ovos, permanecendo relativamente 

constante durante os 10 dias seguintes. Após 15 dias ocorre um segundo pico 

de degradação e, no momento da eclosão, 40% do conteúdo total de vitelina 

presente nos ovos já foi consumida (LOGULLO et al., 2002). 

Em insetos e em carrapatos a vitelogenina circula na hemolinfa 

(GUDDERRA et al., 2002), mas não se acumula neste meio, por isso é uma 

das proteínas encontradas em menor quantidade na hemolinfa de fêmeas de 

ixodídeos (cerca de 11% da proteína total) devido à absorção rápida e contínua 

pelos oócitos em maturação (SONENSHINE, 1991). 

 

Prejuízos causados por Rhipicephalus microplus e controle acaricida 

 

 Os carrapatos são importantes vetores artrópodes de arboviroses, 

ricketsioses, espiroquetoses e protozoários para o homem e animais 

domésticos (KAUFMAN, 1989). No Brasil, R. microplus, destaca-se como vetor 

de dois gêneros: a rickettsia Anaplasma spp. e o protozoário Babesia spp., 

responsáveis pelo complexo conhecido como "Tristeza parasitária bovina" que 

acarreta grandes prejuízos à bovinocultura.  

 Ao picar, o carrapato causa uma irritação nos animais provocando 

desconforto e perda de sangue, devido à sua ação hematófaga, influenciando 

no ganho de peso, no estado nutricional e, em consequência, na produção 

animal. Dependendo da intensidade da infestação parasitária pode ocorrer 

morte do animal (HORN, 1983). A lesão causada na pele dos animais favorece 

o aparecimento de enfermidades secundárias como as miíases e geram 

prejuízos no mercado do couro (GONZALES & SERRA-FREIRE, 1992). 

  Além desses danos diretos, considerados prejudiciais à bovinocultura, 

existem aqueles indiretos e mais claramente percebidos pelos produtores, os 

econômicos, resultantes dos custos da mão-de-obra necessária para o seu 

combate, assim como as demais despesas com construções e manutenção de 
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banheiros carrapaticidas, compra de equipamentos, aquisição de 

carrapaticidas, entre outros (EMBRAPA, 2000). 

 Em face de todos estes prejuízos causados pelo R. microplus, as 

perdas econômicas devido a este parasito foram avaliadas, no Brasil, em US$ 

2 bilhões por ano (GRISI et al., 2002) e perda mundial estimada de 7 bilhões de 

dólares/ano (FAO, 2004). 

A forma mais tradicional de controle de R. microplus é realizada 

através da aplicação de uma variedade de produtos químicos sintéticos, 

especialmente executada na fase parasitária (GEORGE et al., 2004). Dessa 

prática resultam, notadamente: o desenvolvimento de linhagens resistentes de 

carrapatos frente a diversas gerações de acaricidas, o aparecimento de 

resíduos químicos nos produtos de origem animal, principalmente leite e carne, 

e poluição ambiental proveniente do uso dos acaricidas no controle do parasito 

(BULLMAN et al. 1996). 

Ao longo de décadas foram utilizados, seqüencialmente, acaricidas 

baseados em compostos arsenicais, organoclorados, organofosforados, 

carbamato, formamidinas, piretróides e lactonas macrocíclicas. A troca dos 

princípios ativos tem sido uma necessidade devido ao surgimento de 

populações resistentes. Os mais recentes grupos químicos de produtos contra 

os carrapatos que se encontram disponíveis hoje no mercado são as 

formamidinas, os piretróides, as avermectinas, os organofosforados, fluazuron, 

fipronil e spinosad. Algumas dessas bases referidas têm restrição ao uso em 

animais durante o período de lactação (FURLONG, 2000), agravando seu risco 

e aumentando os custos econômicos. 

No entanto, o que se observa é uma crise na produção de novas 

moléculas de parasiticidas e o desenvolvimento acelerado da resistência dos 

parasitas aos produtos usados - organofosforados desde 1974; piretróides 

desde 1989; amidinas desde 1994; as avermectinas desde 2001 e fipronil 

desde 2010 (ARANTES et al., 1995; BENAVIDES, 1995; MARTINS et al., 1995; 

ORTIZ et al., 1995; ROMERO et al., 1997; MENDES et al., 2001; MARTINS & 

FURLONG 2001; FRAGOSO et al., 2004; CASTRO-JANER et al., 2010; 

FERNANDEZ-SALAS et al., 2012) 
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A resistência dos carrapatos aos acaricidas tem avançado, sobretudo, 

em rebanhos com aptidão leiteira. Isso é explicado pelo fato de que uma vez 

instalada a resistência em uma população de carrapatos a um determinado 

produto, este se estende aos outros da mesma família ou grupo químico 

(FURLONG, 2000). R. microplus pode apresentar resistência mais rapidamente 

que outros carrapatos, presumivelmente, pelo menor período de tempo entre 

as gerações (SABATINI, 2001). Em muitas situações a resistência assume tal 

proporção que os produtores não dispõem de carrapaticidas para o seu 

controle.  

Apesar das inúmeras pesquisas relacionadas à biologia, ecologia e 

epidemiologia do carrapato, e ao diversificado arsenal da indústria químico-

farmacêutica, ainda é muito difícil manter esse parasitismo compatível com a 

produção (BORDIN, 1998). A utilização exclusiva dos carrapaticidas é cada dia 

menos viável em termos práticos e econômicos, tornando-se necessária a 

adição de métodos alternativos a serem empregados em sistemas de controle 

integrado (BARROS & EVANS, 1989). 

 

Controle alternativo em carrapatos 

 

Ao longo dos anos foram desenvolvidos vários métodos de controle 

para o carrapato (FERNANDEZ-RUVALCABA et al., 1999), no entanto, 

nenhum foi capaz de resolver o problema (MONTEIRO et al., 1998; FRISCH, 

1999). O uso de substâncias químicas acaricidas vem de encontro aos anseios 

dos produtores rurais, de uma solução imediata; porém, essas drogas levam ao 

aparecimento de populações de carrapatos resistentes, bem como determinam 

a permanência de resíduos em produtos de origem animal e no meio ambiente. 

Desta forma, a busca por métodos alternativos para o controle do carrapato é 

uma questão fundamental (FRISCH, 1999).  

O controle das populações de artrópodes deve ser realizado também 

com o propósito de reduzir significativamente seus números populacionais, 

respeitando, no entanto, a integridade do ecossistema (CUISANCE et al., 1994; 

KUNZ & KEMP, 1994; MONTEIRO et al., 1998). Para isso, vem-se efetivando a 

busca por métodos alternativos, ou seja, qualquer técnica que refine um 
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método tradicional já existente, ou estabeleça nova metodologia, com a 

finalidade de redução dos principais efeitos colaterais decorrentes do seu uso, 

como medida promissora (GRONVOLD et al., 1996; HOGSETTE, 1999; 

SAMISH & REHACEK, 1999). 

O controle biológico pode ser considerado como uma forma de 

controle, baseada na utilização de diferentes princípios, que vão desde o uso 

de parasitóides, predadores, microrganismos e plantas para impedir que as 

pragas atinjam níveis populacionais elevados, diminuindo os danos 

econômicos causados, além de substituir produtos químicos sintéticos ou 

minimizar seu uso nas lavouras e animais (FRANCESCHINI et al., 2001). 

O uso de fungos entomopatogênicos (MONTEIRO et al., 1998; 

BITTENCOURT et al., 1996; BITTENCOURT et al., 1999; FRAZZON et al., 

2000; BITTENCOURT et al., 2003), cultivo de pastagens que dificultam a 

sobrevivência das fases de vida livre (FARIAS et al., 1986), ação de 

predadores naturais (ROCHA, 1984; ALVES-BRANCO et al., 1987), uso de 

raças de animais resistentes (GONZALES, 1975; MADALENA et al., 1985; 

MORAES et al., 1986; OLIVEIRA & ALENCAR, 1990); uso de vacinas (COBON 

et al., 1995; WILLADSEN et al., 1995; WILLADSEN, 1997; BENAVIDES & 

ROMERO, 2000) são alguns exemplos de métodos de controle alternativos.  

As plantas têm sido uma importante fonte de substâncias com 

diferentes estruturas químicas e com diversas atividades contra artrópodes 

(VIVAN, 2005). A utilização de extratos vegetais no controle do carrapato 

também tem sido foco de pesquisas em vários países (CHUNGSAMARNYART 

et al., 1991; BORGES et al., 2003; ALVAREZ et al., 2008).  

Em recente revisão, BORGES et al. (2011) salientaram que contra R. 

microplus já foram avaliadas cerca de 55 espécies de plantas pertencentes a 

26 famílias. Dessas plantas avaliadas, substâncias ativas já foram isolados de 

Azadirachta indica A.Juss (Meliaceae) (SIDDIQUI,1942; MITRA et al., 1971; 

DIMETRY et al., 1996; SIDIQUI et al., 2003), Melia azedarach L.(Meliaceae) 

(EKONG et al., 1969; HUANG et al., 1994; NAKATANI et al., 1995), Eucalyptus 

globulus Labill. (Myrtaceae) (PRATES et al., 1998; YANG et al., 2004), 

incentivando a realização de testes “in vivo”. Apesar de resultados animadores, 
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a utilização de plantas para o controle de carrapatos ainda encontra obstáculos 

principalmente relacionados ao isolamento dos princípios ativos e formulação.  

No Brasil, trabalhos que utilizam óleos emulsionáveis de eucalipto 

(Eucalyptus spp.) (Myrtaceae), Cymbopogon (Poaceae) (MARTINS, 2006), 

Hesperozygis ringens (Benth.) (Lamiaceae) (RIBEIRO et al., 2010), rotenóides 

extraídos do timbó (Derris urucu) (Killip & A.C. Sm.) J.F. Macbr. (Fabaceae) 

(PEREIRA & FAMADAS, 2004) e plantas da família Meliaceae como M. 

azedarach (BORGES et al., 2003) e A. indica (BROGLIO-MICHELETTI et al., 

2009 e 2010), mostraram-se promissores no controle desse parasito.  

A. indica (nim) é a espécie botânica atualmente mais estudada e 

classificada como um pesticida de alta eficiência e baixo efeito residual 

(AGUIAR-MENEZES, 2005). Extratos desta planta foram utilizados para o 

controle de determinadas espécies de carrapatos como Hyalomma anatolicum 

excavatum Koch (Acarina: Ixodidae), Amblyomma americanum L. (Acarina: 

Ixodidae) e Dermacentor variabilis (Acarina: Ixodidae) (SANTOS et al., 2006), 

além de R. microplus (BROGLIO-MICHELETTI et al., 2009 e 2010) 

Resultados promissores têm também sido encontrados com M. 

azedarach. Diversos estudos relatam para esta planta propriedades 

terapêuticas como, por exemplo: como atividade antifúngica (CARPINELLA et 

al., 1999), inseticida (CABRAL et al., 1996), antiviral, antimalárica (KHAN et al., 

2001) e anti-helmíntica (JOSHI & JOSHI, 2000). Em carrapatos, alguns estudos 

comprovam sua ação sobre esse parasita (BORGES et al., 2003, 2005; 

SOUSA et al., 2008). 

 

Uso de Melia azedarach no controle de artropódes 

 

M. azedarach é uma árvore originária da Índia, Pérsia e Sri Lanka 

(SILVA JÚNIOR, 1997), sendo distribuída em quase todos os países tropicais 

(BURKS, 1997). É conhecida popularmente como cinamomo, santa-bárbara, 

jasmin-de-caiena, lilás-da-china, árvore-santa, loureiro-grego, chá-de-soldado, 

lilás-de-soldado, orgulho-da-índia, além de outras denominações (LORENZI et 

al., 2003). É uma planta pouco exigente quanto ao tipo de solo, desde que não 
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muito encharcados, desenvolvendo-se bem em solos ácidos e arenosos 

(SILVA JÚNIOR, 1997). É uma espécie facilmente diferenciada de outros 

membros da família Meliaceae pelo aspecto de suas folhas pendulosas e com 

ramos firmes. Uma de suas principais características é a alta produção de 

folhas e frutos (BURKS, 1997). 

Estudos realizados demonstram os efeitos de M. azedarach sobre 

diferentes insetos e pragas, tais como: Spodoptera eridania (Stoll, 1782) 

(HUANG et al., 1996), Tetranychus urticae (Koch,1816) (POTENZA, 1999), 

Oryzias latipes (Temminck & Schlegel, 1846) (NAKATANI et al., 1998), 

Spodoptera littoralis (Boisduval, 1833) (BOHNENSTENGEL et al., 1999), Aedes 

aegypti (Linnaeus, 1762) (MWANGI & REMBOLD, 1988), Triatoma Infestans 

(Klug, 1834) (SALLES & RECH, 1999; VALLADARES et al., 1999) e Rhodnius 

prolixus (Stal, 1859) (CABRAL et al., 1996). Interferência na alimentação e 

metamorfose larval, mortalidade de larvas e inibição da eclodibilidade foram as 

principais alterações observadas. Os níveis de proteína total presentes na 

hemolinfa de S. littoralis e Agrotis ipsilon (Hufn) (Lepidoptera: Noctuinae), 

também foram alterados quando submetidos ao tratamento com M. azedarach. 

(SCHMIDT et al., 1998). 

Estudos realizados “in vitro” com M. azedarach detectaram a ação do 

extrato oleoso de frutos maduros sobre a eficiência reprodutiva de fêmeas 

ingurgitadas de R. microplus (BORGES et al., 1994). Posteriormente BORGES 

et al. (2003) usando também frutos maduros, avaliaram extratos produzidos 

com diferentes solventes. Alta mortalidade de larvas foi observada nos extratos 

clorofórmico (100%) e hexânico (98%) mais do que no etanólico (50%) na 

concentração a 0,25%. Similarmente, os extratos hexânicos e clorofórmicos 

demonstraram uma alta ação inibitória (100 e 91,5%) sobre a eficiência 

reprodutiva de fêmeas de R. microplus quando comparado ao etanólico (46%). 

SOUSA et al. (2008), usando testes similares, demonstraram a superioridade 

dos frutos verdes sobre os maduros.  

Resultados diferentes dos descritos anteriormente foram obtidos por 

SOUZA (2004) e VIVAN (2005), que avaliando o efeito de folhas de M. 

azedarach, no controle do carrapato bovino, não verificaram eficácia 

significativa do extrato hidroalcoólico e aquoso, respectivamente, sobre fêmeas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus


17 

 

ingurgitadas. Contudo, sabe-se que existe uma grande variação no teor de 

metabólitos secundários encontrados nas diferentes partes de uma mesma 

planta, dentro da família Meliaceae (ERMEL et al., 1987). 

Testes com bezerros estabulados para se avaliar a eficácia 

carrapaticida do extrato hexânico do fruto maduro de M. azedarach sobre 

animais infestados artificialmente e a toxicidade de extratos desta planta 

também foram realizados. A eficácia, considerando o número de fêmeas e o 

seu índice de eficiência reprodutiva, de acordo com fórmula descrita por 

DAVEY et al. (2001) variou de -1,6% a 63,6%,com média de 27,3%, 21 dias 

após o tratamento. Embora com índices de eficácia não satisfatórios, estes 

resultados foram promissores considerando que não foi utilizada uma 

formulação carrapaticida adequada. Os exames clínicos não evidenciaram 

nenhuma alteração nos bezerros tratados com a planta (BORGES et al., 2005). 

Posteriormente, SOUSA et al., (2011), utilizando um concentrado emulsionável 

dos frutos verdes de M. azedarach, observou percentual de controle diário 

variando de -46,7% a 82,6% no grupo tratado com 0,25%, e de -16,6% a 89,0% 

no grupo tratado com 0,5%. Em ambas as concentrações, embora 

expressivamente na mais alta concentração, observou-se maior ação nos 

adultos e larvas do que nas ninfas. Houve um acréscimo na eficácia quando 

foram comparados os resultados de BORGES et al. (2005), no entanto, o 

índice de conversão em ovos e eclodibilidade não foram afetados pelos 

tratamentos em ambos trabalhos. Estes resultados divergem das observações 

de laboratório (BORGES et al., 1994, BORGES et., 2003, SOUSA et al., 2008) 

onde se demonstraram a ação elevada dos extratos na diminuição da eficiência 

reprodutiva das fêmeas. 

Diante do acima citado e dos efeitos reprodutivos atribuídos a M. 

azedarach, surgiu o interesse em investigar sua ação sobre o ovário, 

principalmente sobre o desenvolvimento das fases da oogênese.  
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Bioatividade de compostos isolados e influência biogeográfica de Melia 

azedarach 

 

Segundo SRIVASTAVA & GUPTA (1985), M. azedarach apresenta 

atividades medicinal e inseticida atribuídas aos limonóides. Estes compostos 

são conhecidos também como meliacinas e apresentam sabor amargo. Foram 

também isolados de plantas pertencentes à família Meliaceae, Rutaceae e 

Cneoraceae. Existe uma grande diversidade de limonóides isolados da família 

Meliaceae, entre eles azedarachinas (HUANG et al., 1995), sendaninas e 

trichilinas (TAKEYA et al., 1996), além dos que apresentam o anel C-seco, 

como a azadiractina que é o principal composto e que possui ação 

antialimentar em insetos (HUANG et al., 1995). A azadiractina, isolada 

inicialmente por BUTTERWORTH & MORGAN (1968), é considerada como um 

dos compostos mais promissores no controle de insetos sendo ainda extraída 

de A. indica. Muitos outros limonóides têm sido testados com relação às 

atividades fagoinibidora e inibidora do crescimento de insetos. Entretanto, 

nenhum deles demonstrou a excepcional atividade da azadiractina (VIEIRA & 

FERNANDES, 1999).  

Além disso, os extratos de folhas e de sementes de M. azedarach 

contêm cerca de quatro compostos ativos, dos quais, azadiractina, salanina, 

meliantriol e nimbina são os principais e que possuem comprovada ação 

inseticida (YAMASAKI et al., 1988). Segundo MATIAS et al. (2002) além dos 

limonóides, outras classes de metabólitos (triterpenóides e esteróides, 

alcalóides, proteínas, fenóis e fitoesteróis) também estão presentes nos órgãos 

de M. azedarach. 

Estes compostos podem ser encontrados em todos os tecidos das 

plantas. No entanto, os órgãos podem individualmente produzir diferentes tipos 

de limonóides (NAKATANI, 1996). Os limonóides apresentam grande 

diversidade estrutural, com anéis B-, A-, A, B e C-seco, sendo este último 

restrito aos gêneros Azadirachta sp. e Melia sp. (CHAMPAGNE,1992).  

HUANG et al. (1996) isolaram limonóides das raízes de M. azedarach e 

testaram a inibição da alimentação dos insetos S. eridania. Os compostos 
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salanal e meliacarpinina mostraram a melhor atividade, sendo os outros 

compostos como salanina, diacetilsalanina, nimbolinina e ninbolidina B também 

isolados, todavia com menor atividade. Já CABRAL et al. (1996) relataram que 

o extrato metanólico de sementes de M. azedarach, possuem ação 

desenvolvida por substâncias como os fitoesteróis, liganas e triterpenos. 

Os efeitos desenvolvidos por M. azedarach nos insetos estão em sua 

maioria creditados à ação da azadiractina (BRAHMACHARI, 2004). Em insetos, 

esse limonóide inibe o processo de muda por interferência sobre o sistema 

neuroendócrino, diminuindo os níveis de ecdisteróides na hemolinfa (GARCIA 

& AZAMBUJA, 2004). Em fêmeas adultas de R. prolixus, a azadiractina causou 

redução do desenvolvimento dos oócitos e, conseqüentemente, afetou a 

produção de ovos, sem alterar a viabilidade ou eclosão das ninfas. A 

quantidade de ecdisteróides na hemolinfa e ovários também estavam 

diminuídos, confirmando a interferência da azadiractina na produção de 

ecdisteróides (FEDER et al., 1997).  

Vale ressaltar que há variações na composição química de M. 

azedarach. Isso porque diferenças na produção de metabólitos podem ocorrer 

de acordo com a região de origem da planta e as regiões onde foram 

introduzidas, sendo descrita a existência de uma forte influência biogeográfica 

(ARIAS & HIRSCHMAN, 1988). Diferença na composição química já foi 

descrita por CARPINELLA et al. (2003) que, analisando sementes de M. 

azedarach obtidas na Argentina, observaram carência de meliatoxinas e 

produção de outros triterpenóides (meliarteninas) que são fortes deterrentes a 

insetos pragas. Exemplares de uma mesma espécie, colhidos em épocas 

diferentes, ou provenientes de locais diferentes, não têm, necessariamente, a 

mesma atividade biológica. Tais achados já foram descritos para M. azedarach 

por alguns autores que identificaram diferentes compostos em frutos de plantas 

provenientes de diferentes regiões do mundo (MORGAN & THORNTON, 1973; 

ARIAS & HIRSCHMAN,1988; CABRAL et al., 1996). 

De fato, os metabólitos secundários representam uma interface química 

entre as plantas e o ambiente circundante, portanto, sua síntese é 

freqüentemente afetada por condições ambientais como temperatura, solo, 

nutrientes, luminosidade entre ourtos (KUTCHAN, 2001). 
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A produção de metabólitos secundários mostra uma correlação positiva 

com a proporção carbono/nutrientes (C/N), isto é, em solos pobres em 

nutrientes, paralelamente à menor taxa de crescimento, geralmente se verifica 

maior produção de metabólitos secundários, particularmente derivados 

fenólicos (COLEY, et al 1985.; BRYANT, et al., 1983). Outro fator relevante é o 

estresse nutricional, que usualmente resulta em aumento nas concentrações 

de metabólitos secundários, exceto no caso da deficiência de nitrogênio e 

enxofre, em que a produção de metabólitos secundários contendo estes 

elementos é diminuída (GERSHENZON, 1984). Tais indícios também foram 

observados para Piretrinas, que em solos fertilizados, apresentam produção 

diminuída (KORICHEVA, et al., 1998). 

Existem, cada vez mais estudos mostrando que a composição de 

metabólitos secundários de uma planta pode variar apreciavelmente durante o 

ciclo dia/noite, tendo sido descritas, por exemplo, variações circadianas nas 

concentrações de óleos voláteis (ANGELOPOULOU et al., 2002), iridóides 

(HOGEDAL & MOLGAARD, 2000) e alcalóides (ROBINSON, 1974). Foi 

observada, uma variação de mais de 80% na concentração de eugenol no óleo 

essencial da alfavaca (Ocimum gratissimum), o qual atinge um máximo em 

torno do meio-dia, horário em que é responsável por 98% do óleo essencial, 

em contraste com uma concentração de 11% em torno de 17h (SILVA et al., 

1999) 

Diante da importância econômica de R. microplus e da urgência na 

descoberta de métodos eficazes de controle deste artrópode, estudos 

conduzidos principalmente relacionados aos aspectos reprodutivos do 

carrapato, bem como a avaliação das condições para a produção dos frutos 

bioativos de M. azedarach constituem em pontos relevantes para o 

desenvolvimento de um método alternativo. Desta forma, o objetivo deste 

trabalho foi analisar os efeitos do extrato hexânico obtido de frutos verdes de 

M. azedarach na comprovação da influência biogeográfica sofrida por M. 

azedarach de diferentes locais oriundos de Góias, bem como avaliar os 

possíveis efeitos do extrato desta planta na ecdise e oogênese de R. microplus.  
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Resumo 

 Este estudo teve como objetivo avaliar a ação dos extratos hexânicos 

dos frutos verdes de M. azedarach coletados nos municípios de Goiânia, 

Pirenópolis, Professor Jamil, Caturaí, Morrinhos e Bela Vista de Goiás sobre o 

carrapato Rhipicephalus microplus. Os extratos hexânicos foram testados 

sobre fêmeas ingurgitaaadas de R. microplus por meio de testes de imersão, 

realizados em triplicata, com diluições ao dobro na faixa de 0,25 a 0,0156%. 

Amostras de solo dos locais de coleta dos frutos foram submetidas as análises 

físico-químicas, incluindo pH, acidez, teores de cálcio, potássio, fósforo e dos 

percentuais de matéria orgânica, argila, areia e silte. O extrato de maior 

atividade foi avaliado quanto ao efeito sobre a muda em metalarvas e 

metaninfas de R. microplus utilizando as técnicas de imersão e de papel de 

filtro, em triplicatas, com diluições ao dobro na faixa de 0,25 a 0,0156% Os 

extratos de maior e menor atividade foram investigados quanto ao perfil 

químico, através da técnica de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e 

carbono. Os resultados apresentaram percentuais de eficácia variáveis, com 

valores decrescentes, na maior concentração para os extratos oriundos de 

Goiânia (100%  0,0), Professor Jamil (97,5  3,0%), Pirenópolis (95,1  2,4%), 

Morrinhos (86,8  9,4%), Caturaí (41,8  29,3%) e Bela Vista de Goiás (17,1  

0,9%). A análise de redundância canônica indicou que a bioatividade 

apresentou uma correlação significativa com os teores de Cálcio, fósforo e silte 

dos solos dos sítios de amostragem. Houve menor ecdise tanto de larvas 
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quanto de ninfas tratadas nas diferentes concentrações do extrato, embora as 

duas técnicas não diferiram significativamente entre si. Os extratos hexânicos 

ativo (Goiânia) e inativo (Bela Vista de Goiás) apresentaram o mesmo perfil 

químico, por meio de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e carbono-

13, sugerindo que as diferenças na bioatividade estão relacionadas a 

substâncias minoritárias presentes nos extratos, não detectados pela técnica 

utilizada. Os resultados obtidos neste trabalho demonstram a influência 

biogeográfica na atividade acaricida de M. azedarach sobre R. microplus, 

avançando na investigação deste promissor método de controle.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Do ponto de vista econômico, Rhipicephalus microplus (Canestrini, 

1887) (Acari, Ixodidae) é o carrapato mais importante da região Neotropical e 

um dos mais importantes do mundo (MARTINS, 2006; JONSSON & PIPER, 

2007). As perdas causadas por este carrapato estão principalmente 

relacionadas à diminuição do ganho de peso e da produção de leite, somados 

aos custos pelo controle (tratamento acaricida e mão de obra) e são 

responsáveis por uma perda mundial estimada de 7 bilhões de dólares/ano 

(FAO, 2004). 

Usualmente o controle preventivo ou terapêutico deste carrapato é 

realizado através do uso dos acaricidas, produtos químicos que embora 

apresentem eficácia, contribuem para a seleção de carrapatos resistentes, 

além de poderem causar danos à saúde animal e humana (GUERRERO et al., 

2001; ROSARIO-CRUZ et al., 2009) 

O interesse na pesquisa de acaricidas derivados de plantas surgiu da 

necessidade em solucionar falhas decorrentes do uso intenso e prolongado dos 

acaricidas químicos (OLIVO et al., 2009). Os extratos à base de plantas 

apresentam inúmeras vantagens, quando comparado ao uso de produtos 

químicos sintéticos, pois são obtidos a partir de recursos renováveis e 

rapidamente degradáveis; o desenvolvimento de resistência de pragas a essas 

substâncias é um processo lento, uma vez que consistem em uma associação 

de vários princípios ativos que atuam sem deixar resíduos; não danificam o 



37 

 

ecossistema além de reduzirem os custos de produção (BALANDRIN, 1985; 

CHAGAS et al., 2002; OLIVO et al., 2009).  

Entre os pesticidas fitoquímicos mais proeminentes estão aqueles 

derivados das árvores da família Meliaceae. Melia azedarach L., planta 

originária da Índia, bem adaptada às condições climáticas do Brasil, teve a 

ação comprovada sobre diferentes pragas agrícolas e pecuárias 

(VALLADARES et al., 1999; JUAN et al., 2000; BRUNHEROTTO & 

VENDRAMIM, 2001; SOUZA & VENDRAMIM, 2001; BORGES et al., 2003; 

BORGES et al., 2005; SOUSA et al., 2008; SOUSA et al., 2011). 

Estudos realizadas com M. azedarach já comprovaram a ação “in vitro” 

de extratos brutos de frutos sobre a eficiência reprodutiva de fêmeas 

ingurgitadas de R. microplus (BORGES et al., 1994; BORGES et al., 2003; 

SOUSA et al., 2008). Nas avaliações “in vivo” também foram obtidos resultados 

promissores (BORGES et al., 2005; SOUSA et al., 2011). 

Sabe-se que a composição química de M. azedarach varia 

consideravelmente de acordo com a região de origem e das regiões onde 

foram introduzidas, sendo descritas para essa espécie a existência de uma 

forte influência biogeográfica (ARIAS & HIRSCHMAN, 1988). Diferença na 

composição química já foi descrita por CARPINELLA et al. (2003), que 

analisando sementes de M. azedarach, obtidas na Argentina, observaram 

carência de meliatoxinas e produção de outros triterpenóides (meliarteninas), 

que são fortes deterrentes a insetos pragas. Exemplares de uma mesma 

espécie, colhidos em épocas diferentes, ou de locais diferentes, não têm 

necessariamente a mesma atividade biológica. Tais achados já foram descritos 

para M. azedarach por alguns autores que identificaram diferentes compostos 

em frutos de plantas provenientes de diferentes regiões do mundo (MORGAN 

& THORNTON, 1973; ARIAS & HIRSCHMAN, 1988; CABRAL et al., 1996). 

Apesar de orientada pelas características genéticas da planta, a biossíntese de 

metabólitos pode ser influenciada por fatores do ecossistema, iluminação, 

calor, constituição do solo, umidade entre outros (LAPA, et al., 1999). O local 

de origem pode ocasionar variações nos teores do princípio ativo e na sua 

atividade biológica (SCHMUTTERER, 1987) 
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O efeito de M. azedarach como regulador do sistema neuroendócrino de 

insetos é descrito por vários autores (REMBOLD & SIEBER, 1980; REMBOLD 

et al., 1987; SCHMIDT et al., 1998). Entretanto, a maioria dos trabalhos 

avaliando os efeitos fisiológicos de M. azedarach, principalmente sua ação 

sobre ecdise, foi realizada com insetos, sendo escassas as informações sobre 

sua influência em carrapatos. 

Frente a necessidade de padronização da resposta biológica dos 

extratos de M. azedarach, para posterior formulação e comercialização de 

produtos naturais seguros, tanto ao homem como aos animais, avaliou-se 

neste trabalho a influência de M. azedarach sobre o processo de muda, bem 

como a eficácia dos extratos de M. azedarach de diferentes locais de coleta do 

estado Goiás, buscando-se a utilização da planta como método alternativo de 

controle para R. microplus.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Coleta e preparação dos extratos de M. azedarach  

Frutos verdes de M. azedarach foram obtidos de plantas oriundas de 

seis municípios do estado de Goiás: Goiânia (16º 34′ 24″ S, 49º 17′ 32″ W), 

Morrinhos (17° 43′ 55″ S, 49° 6′ 3″ W), Bela Vista de Goiás (16° 58′ 22″ S, 48° 

57′ 10″ W), Caturaí (16° 26′ 48″ S, 49° 29′ 21″ W), Pirenópolis (15° 51′ 7″ S, 48° 

57′ 32″ W) e Professor Jamil (17° 15′ 3″ S, 49° 14′ 38″ W). Uma exsicata de 

cada planta foi produzida e depositada no Herbário da Universidade Federal de 

Goiás-UFG, sobrespectivos número de registro: 27.611, 41.941, 41.942, 

41.943, 41.944 e 41.945. Todos os frutos foram coletados no mês de fevereiro 

de 2009 e posteriormente, secos em estufa com circulação forçada de ar 

(30C), durante sete dias. Em seguida, os frutos secos de cada localidade 

foram triturados em moinhos de facas rotativas com granulação definida (10 

mesh) e submetidos à extração em equipamento de Soxhlet, utilizando o 

hexano como solvente. Após a evaporação do solvente em evaporador rotativo, 

o extrato hexânico foi coletado e armazenado em geladeira. 
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Coleta e análise físico-química dos solos  

Duas a três amostras de solo foram coletadas a 0-20 cm de 

profundidade em torno de cada árvore amostrada nas diferentes localidades. 

As amostras de solo de cada localidade foram peneiradas e misturadas para 

formar uma amostra composta. Posteriormente, as amostras foram secas ao ar 

e peneiradas novamente para a obtenção de partículas de até 2 mm de 

diâmetro. Uma porção dessa amostra foi submetida à análise fisico-química 

para a determinação da porcentagem de argila, matéria orgânica silte e areia, 

pH e capacidade de troca catiônica (CTC). A concentração biodisponível dos 

cátions Ca2+, Na+, P, K+, Mg2+ e Al3+ foi obtida por extração com KCl 1 N (Ca2+, 

Mg2+ e Al3+) e HCl 0,05 N (Na+ e K+). As metodologias de amostragem e de 

análises físico-químicas foram realizadas de acordo com os procedimentos 

padrões (EMBRAPA, 1999).  

 

Avaliação do efeito dos extratos hexânicos de M. azedarach sobre fêmeas 

ingurgitadas 

Todos os extratos hexânicos foram testados sobre fêmeas ingurgitadas 

de R. microplus. Os testes foram feitos em triplicata utilizando cinco 

concentrações de 0,25% a 0,0156%, mais controle. Para avaliação de fêmeas 

ingurgitadas foi realizado teste de imersão preconizado por DRUMMOND et al. 

(1973), onde lotes de 10 fêmeas ingurgitadas foram pesados e imersos por 5 

minutos nos extratos, previamente diluídos. Os lotes controle foram imersos em 

água mais acetona, perfazendo um total de 10 ml de solução. Após a imersão, 

as fêmeas foram mantidas em estufa (27 ± 1oC, 80 ± 10% UR). As posturas de 

cada lote foram pesadas no 20o dia após o início dos testes e a eclodibilidade 

foi avaliada no 45o dia. A eficiência dos extratos foi determinada de acordo com 

o cálculo da reprodução estimada, proposto por DRUMMOND et al. (1973). 
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Avaliação do efeito dos extratos hexânicos de M. azedarach na ecdise de 

R. microplus 

 Fêmeas ingurgitadas de R. microplus foram coletadas de bovinos 

naturalmente infestados e sem contato recente com carrapaticidas. As fêmeas 

foram incubadas (27 ± 1oC, 80 ± 10% UR) até a produção de ovos. Esses 

últimos foram incubados nas mesmas condições descritas para as fêmeas 

ingurgitadas até a eclosão. 

 Coelhos adultos (Oryctolagus cuniculus) utilizados como hospedeiros, 

foram infestados com as larvas de 15 dias de idade, obtidas a partir dos ovos 

incubados anteriormente. Para o acondicionamento das larvas, cápsulas de 

E.V.A (10 x 10 cm) foram confeccionadas e recobertas com tecido de algodão. 

Posteriormente estas cápsulas foram coladas no dorso dos animais. As 

metalarvas foram avaliadas visualmente e aquelas consideradas aptas (nível 

de ingurgitamento e tamanho) foram depreendidas com auxílio de micropinças, 

coletadas e acondicionadas em tubos de vidro (100 metalarvas). Para obtenção 

do instar de metaninfa o mesmo procedimento foi realizado no 13o dia. 

 Grupos de 100 metalarvas e 10 metaninfas foram submetidas ao 

tratamento de imersão, através da adição de 1,0 ml de extrato hêxanico dos 

frutos de M. azedarach provenientes de Goiânia, em triplicata, na concentração 

de 0,25% a 0,0156%. Os tubos de ensaio foram agitados por 5 min. 

Posteriormente, os indivíduos foram secos e acondicionados em tubos de vidro 

(2,5 ml) em câmara climatizada (27 ± 1oC, 80 ± 10% UR).  

 Nas mesmas condições anteriormente descritas foram formados outros 

grupos, os quais foram submetidos ao tratamento de contato. Os indivíduos 

foram colados sobre círculos de papel filtro (14 cm diâmetro), previamente 

tratados com 1,0 ml de extrato hexânico de M. azedarch. Após 5 min, os papéis 

foram retirados das placas, secos em papel absorvente e os indivíduos 

retirados com auxílio de pincéis. Os grupos controles foram tratados apenas 

com água, seguindo a mesma metodologia descrita para o grupo tratado.  

 Observações diárias, durante 10 dias, foram realizadas para se verificar 

o início e número de indivíduos que realizaram a ecdise. 

 O projeto foi aprovado pelo comitê de ética e encontra-se protocolado no 

comitê de ética em pesquisa da UFG, sob o número CEP 107/2009.  
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Avaliação do perfil químico dos extratos de M. azedarach 

 

Os extratos hexânicos de M. azedarach que apresentaram a maior e a 

menor eficácia, frente a R. microplus, foram investigados quanto ao perfil 

químico utilizando a técnica de espectroscopia de ressonância magnética 

nuclear de hidrogeno-1 (RMN 1H) e de carbono-13 (RMN 13C). Os espectros 

foram obtidos em um espectrômetro Bruker Avance III 500, operando em 500 

MHz (1H) e 125 MHz (13C), com CDCl3 como solvente e tetrametilsilano (TMS) 

como padrão interno.  

 

Análises estatísticas 

 

Para a comparação entre os índices de eficácia dos extratos de M. 

azedarach, sobre as fêmeas ingurgitadas de R. microplus, utilizou-se a análise 

conjunta, com a localidade e a concentração dos extratos como fatores. Em 

decorrência da heteroscedasticidade das variâncias, efetuou-se a correção nos 

graus de liberdade do modelo estatístico, segundo SATTERTHWAITE (1946). 

A comparação dos percentuais de ecdise de larvas e ninfas de R. microplus, 

tratadas com o extrato hexânico mais ativo, foi efetuada pela análise de 

variância (ANOVA). Quando a diferença entre as médias foi estabelecida, 

aplicou-se o teste de Tukey, considerando p < 0,05 significativo para ambos os 

casos. As análises foram realizadas no Statistical Analysis System (SAS), 

versão 6.12 (SAS Institute Inc., Cary, NC, 1996). 

O método multivariado de redundância canônica (RDA) foi utilizado para 

examinar a relação entre o local de coleta de M. azedarach e a eficácia dos 

extratos hexânicos, frente a fêmeas ingurgitadas de R. microplus (variáveis de 

resposta), condicionados pelas características físico-químicas dos solos de 

amostragem, como variáveis ambientais (explicativas). Para a RDA (LEPS & 

SMILAUER, 2007), utilizou-se o programa Canoco for Windows, versão 4.5 

(Canonical Community Ordenation, Biometrics, The Netherlands, 2002). A 

validação dos resultados foi efetuada pelo teste de permutação de Monte Carlo 

(999 permutações) sobre os dois primeiro eixos da RDA e sobre o somatório 

dos eixos canônicos. Nas análises multivariadas, as variáveis químicas do solo, 
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exceto pH, foram transformadas pelo log (x+1). As variáveis de textura dos 

solos e os índices de eficácia dos extratos hêxanicos de M. azedarach foram 

submetidos à transformação angular. 

 

 RESULTADOS  

 

A avaliação da eficácia em fêmeas ingurgitadas de R. microplus 

demonstrou que os extratos hexânicos dos frutos verdes de M. azedarach, 

provenientes de seis locais do estado de Goiás, apresentaram diferenças 

significativas entre os locais de amostragem e as concentrações utilizadas. Os 

índices de eficácia foram diretamente proporcionais às concentrações testadas. 

Na mais alta concentração (0,25%), os extratos provenientes de frutos de M. 

azedarach de Goiânia apresentaram a maior eficácia (100%), seguidas pelos 

extratos oriundos de Professor Jamil (97,5%), Pirenópolis (95,1%) e Morrinhos 

(86,8%), Caturai (41,8%) e Bela Vista (17,1%). O extrato de Bela Vista de 

Goiás apresentou diferença significativa apenas entre a maior e a menor 

concentração. Os maiores índices de eficácia foram observados para o extrato 

de Goiânia nas concentrações de 0,25% e 0,125%, sendo as duas maiores 

concentrações, não diferentes estatisticamente ( Tabela 1). 

 

Tabela 1. Percentual médio da eficácia dos extratos hexânicos dos frutos de 

Melia azedarach de diferentes origens sobre fêmeas ingurgitadas de 

Rhipicephalus microplus.  

Origem Concentração (%) 

 0,25
 

0,125 0,0625 0,0312 0,0156 

Pirenópolis 95,1  2,4
aA

  773,7  11,9
bB

  40,0  6,8
cBC

  28,0  16,9
cdAB

  17,9  8,9
dAB 

 

Caturaí 41,8  29,3
aB

  24,5  15,7
bCD

  8,2  3,4
cD

  7,6  2,8
cC 

 3,0  4,2
cB

  

Morrinhos 86,8  9,4
aA

 39,0  8,8
bC

 27,1  7,3
bcC

  15,6  13,3
cBC

  16,8  12,7
cA 

 

Bela Vista de Goiás  17,1  0,9
aC

  12,8  3,0
abD

 9,9  6,7
abD

 7,5  5,4
abC

 2,8  1,6
bB

 

Goiânia 100,0  0,0
aA

 93,6  1,4
aA

 68,5  12,1
bA

 41,3  25,4
cA

 22,1  27,0
dA

 

Professor Jamil 97,5  3,0
aA

 75,2  34,6
bB

 52,4  30,4
cB

 15,6  5,9
dBC

 7,9  8,9
dA

 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e pela mesma letra maiúscula 

na coluna não diferem significativamente ao nível de 5% pelo teste de Tukey. 
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 Os valores obtidos na análise de solo estão descritos na Tabela 2. A 

classificação textural das amostras de solo revelou os maiores teores de argila 

para o solo de Bela Vista de Goiás (61,0%), caracterizando-o como muito 

argiloso. Por outro lado, os teores mais baixos de silte foram observados para 

Pirenópolis (13,0%) e Goiânia (14,0%). Observa-se que os teores elevados de 

argila e de silte ocorrem em solos cujos espécimes de M. azedarach 

apresentaram os extratos hexânicos com os menores índices de eficácia frente 

às fêmeas ingurgitadas de R. microplus. Contrariamente, os solos com os mais 

elevados teores de areia apresentaram os maiores índices de eficácia dos 

extratos. Para os demais constituintes, como matéria orgânica (MO), pH, K+, 

Ca2+ , Mg2+ e H+ Al não houve uma relação direta com a eficácia dos extratos 

de M. azedarach. 

Tabela 2. Características físico-químicas dos solos de amostragem de Melia 

azedarach. 

Localidade Argila
a 

Silte
a 

Areia
a 

MO
a 

pH P
b 

K
+b 

Ca
2+c 

Mg
2+c 

H+Al
c 

CTC
c 

Classe textural 

Pirenópolis 23,0 13,0 64,0 1,6 5,7 2,0 55,0 1,7 0,5 3,1 5,4 

franco-argilo-

arenoso 

Caturaí 52,0 21,0 27,0 2,8 5,6 0,3 86,0 1,9 0,8 3,5 6,4 Argiloso 

Morrinhos 45,0 17,0 38,0 2,0 5,1 1,4 128,0 4,5 0,8 2,5 8,1 Argiloso 

Bela Vista de Goiás 61,0 28,0 11,0 2,0 5,0 0,8 92,0 2,5 0,5 3,9 7,1 muito argiloso 

Goiânia 39,0 14,0 47,0 2,3 5,1 2,3 48,0 4,6 1,3 2,5 8,5 argilo-arenoso 

Professor Jamil 40,0 16,0 44,0 1,7 5,2 1,4 70,0 2,2 1,1 2,3 5,8 franco-argiloso 

 
a
(%); 

b
(mg/dm

3
); 

c
(cmolc/dm

3
); MO = Matéria orgânica; CTC = Capacidade de troca catiônica. 

 

Resultados complementares quanto à influência do solo dos locais de 

amostragem na eficácia dos extratos de M. azedarach foram observados com a 

RDA (Figura 1). As correlações entre a eficácia dos extratos e as variáveis 

ambientais foram maiores para os dois primeiros eixos canônicos (RDA-1 = 

0,863, RDA-2 = 0,518) e explicaram 97,1% da variância acumulada da relação 

entre a eficácia dos extratos e as características físico-químicas do solo no 

primeiro plano fatorial.  
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Figura 1. Ordenação dos dois primeiros eixos da RDA mostrando a distribuição 

dos locais de coleta de M. azedarach (). Os parâmetros do solo foram 

tratados como variáveis ambientais e estão representados por vetores partindo 

da origem. As eficácias dos extratos estão representadas por triângulos. O eixo 

RDA-1 representou 91,3% da relação entre eficácia dos extratos/variáveis 

ambientais. Eixo RDA-2: 5,8%.  

 

Esses resultados indicaram uma forte e significativa associação entre a 

resposta biológica dos extratos com os parâmetros físico-químicos do solo de 

coleta de M. azedarach, com exceção de argila e areia. O eixo RDA-1 (Figura 

1, Tabela 3) apresenta uma forte correlação dos macronutrientes do solo, Mg2+ 

(r = 0,5494) e P (r = 0,7824), com a eficácia dos extratos hexânicos de M. 

azedarach. Por outro lado, os solos ricos em matéria orgânica (MO), K+, acidez 

potencial (H+Al) e silte, como os de Bela Vista de Goiás e Caturaí, 

correlacionaram-se negativamente com a bioatividade. Em adição, observou-se 

que solos menos ácidos (Morrinhos) e ricos em Ca2+ e CTC (Pirenópolis) 

apresentaram uma variação na reposta biológica mais efetiva para 

concentrações mais baixas do extrato de M. azedarach.  
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Tabela 3. Correlações entre as características do solo de amostragem de M. 

azedarach e os dois primeiros eixos da RDA. 

Característica do solo                                                              Eixos da RDA 

 RDA-1 RDA-2 

Silte     0,8071 -0,0805 

Matéria orgânica       0,2884 -0,1357 

pH        0,0398 0,063 

P         -0,7824 0,1165 

K+         0,5988 0,1743 

Ca2+        -0,3496 0,1081 

Mg2+        -0,5494 -0,2469 

H+Al      0,7277 0,035 

Capacidade de troca catiônica      -0,1322 0,0737 

 

Assim, enquanto a RDA-1 mostrou uma ordenação da bioatividade em 

função das concentrações mais elevadas dos extratos (0,250-0,625%), a RDA-

2 apresentou um diferencial de resposta biológica em concentrações mais 

baixas (0,0312-0,156%). Esses resultados são comparáveis àqueles 

apresentados na Tabela 1.  

Para avaliar o nível de significância dos eixos de ordenação da RDA, 

utilizou-se o teste de permutação de Monte Carlo (999 permutações), o qual se 

apresentou altamente significativo para os dois eixos canônicos (RDA-1: valor 

de F-Fischer = 11,215; p < 0,0001; RDA-2: F = 5,017; p < 0,0179), sugerindo 

que os padrões de variação da eficácia dos extratos em função das 

características físico-químicas dos solos de amostragem não surgiram por 

acaso (LEPS & SMILAUER, 2007). 

O perfil químico dos extratos que apresentaram a maior e menor eficácia 

biológica sugere que os constituintes químicos majoritários são similares nos 

dois extratos e que não são capazes de explicar as diferenças observadas nos 

ensaios biológicos (Figuras 2 e 3). De fato, os espectros de RMN-1H e de 

RMN-13C apresentaram sinais com os mesmos deslocamentos químicos e 
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multiplicidade, independentemente da eficácia biológica do extrato. Observou-

se a presença (Figura 2) de hidrogênios metílicos ( 0,9; CH3), metilênicos ( 

1,4; CH2), hidroxílicos ( 1,6; OH), -carbonílicos ( 2,0-2,5; -CH-C=O), 

carbinólicos ( 2,8; CH-OH), além de hidrogênios de grupos ésteres ( 4,2; -

CO-OCH) e olefínicos ( 5,2-5,5; CH=CH). Esses sinais são corroborados pelas 

absorções no espectro de RMN-13C (Figura 3) representativas de carbonos 

saturados ( 12,0-35,0), carbinólicos ( 60,0-70,0), olefínicos (128,0-132,0) e 

presença de carboxilas de ésteres ( 172,0-175,0). De especial importância são 

as ausências de sinais atribuídos ao anel furânico no RMN-1H [ 6,0 (H-22),  

7,4 (H-21),  7,6 (H-23)] e de RMN-13C [ 110 (C-22),  127 (C-20),  140 (C-

21),  142 (C-23)], típico dos limonóides, uma classe de substâncias químicas, 

presentes em representantes da família Meliaceae e de reconhecida atividade 

biológica. 

 

Figura 2. Espectros de RMN-1H dos extratos hexânicos de M. azedarach ativo 

(Goiânia) e inativo (Bela Vista de Goiás) frente aos bioensaios com R. 

microplus. 
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Figura 3. Espectros de RMN-13C dos extratos hexânicos de M. azedarach ativo 

(Goiânia) e inativo (Bela Vista de Goiás) frente aos bioensaios com R. 

microplus. 

 

Na avaliação do percentual de ecdise de larvas e ninfas de R. 

microplus, tratadas com o extrato de M. azedarach, observou-se que os valores 

variaram, respectivamente, de 3,3 a 66,7% e 36,7 a 56,7%  no grupo onde se 

utilizou papel filtro e de 26,7 a 53,3% e 50,0 a 70,3% no grupo imersão (Tabela 

4). Diferença significativa foi observada entre o controle e as maiores 

concentrações para todos os grupos testados, com exceção do grupo das 

metaninfas tratadas com M. azedarach por imersão, onde o controle 

demonstrou diferença apenas com a concentração intermediária (0,0625%). 

Para o grupo das metalarvas tratadas por imersão e o grupo nas metaninfas 

tratadas por meio papel filtro, diferença foi observada entre o controle e todas 

as concentrações. O grupo metalarva tratado por papel filtro não apresentou 

diferença significativa apenas para a menor concentração testada (0,0156%). 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos (papel filtro ou 

imersão). Em ambos os métodos de tratamento, o índice de ecdise do grupo 

controle foi superior a 90%, sendo para as metalarvas o índice observado de 

100%.  
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Tabela 4. Percentual médio de ecdise de larvas e ninfas ingurgitadas de 

Rhipicephalus microplus tratados com extrato bruto hexânico de frutos verdes 

Melia azedarach.  

 

Concentração(%) Percentual de ecdise 

 Metalarvas Metaninfas 

 Papel filtro Imersão Papel filtro Imersão 

0,25 

 

3,3 ±5,8bcD 33,3±20,8Bb 36,7±5,8abB 70,3±28,9aAB 

0,125 20,0±22,0bCD 26,7±15,3Bb 50,0±10,0abB 70,0±10,0aAB 

0,0625 23,3±15,3aCD 26,7±11,5aB 36,7±5,8aB 50,0±10,0aB 

0,0312 43,4±15,3aBC 33,3±15,3Ab 56,7±5,8aB 63,3±11,5aAB 

0,0156 66,7±15,3aAB 53,3±25,2aB 50,0±17,3aB 70,0±20,0aAB 

Controle 100,0±0,0 aA 100,0±0,0aA 96,7±5,8aA 90,0±0,0aA 

Médias seguidas pela mesma letra minúscula na linha e pela mesma letra maiúscula na coluna 

não diferem significativamente ao nível de 5% pelo teste de Tukey. 

 

DISCUSSÃO 

 

Os extratos produzidos de frutos de M. azedarach provenientes de 

diferentes locais do estado de Goiás demonstraram variação na ação biológica 

sobre fêmeas ingurgitadas de R. microplus. Esta diferença pode ocorrer devido 

a influências biogeográficas sofridas pelas plantas utilizadas. De acordo com 

ERMEL et al. (1987), A. indica apresenta grande variação individual no teor de 

azadiractina encontrada na semente. Este teor varia também dependendo da 

região de origem da planta. Exemplares de uma mesma espécie, colhidos em 

épocas diferentes, ou de locais diferentes, não têm necessariamente a mesma 

atividade biológica. Tais indícios foram observados para M. azedarach por 

alguns autores que identificaram diferentes metabólitos em frutos de plantas 

provenientes de diferentes regiões do mundo (MORGAN & THORNTON, 1973; 

ARIAS & HIRSCHMAN,1988; CABRAL et al., 1996). Estudos com exemplares 

de M. azedarach oriundas do Kênia, realizados por MORGAN & THORNTON 

(1973), descreveram a produção de azadiractina-A, enquanto que extratos 

brutos de uma planta paraguaia não revelaram a atividade anti-muda atribuída 
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a essa substância (ARIAS & HIRSCHMAN, 1988). CABRAL et al. (1996), em 

seus estudos com M. azedarach brasileira, observaram no extrato bruto a 

presença de traços de um componente cujo tempo de retenção era idêntico ao 

de uma amostra autêntica de azadiractina-A. De acordo com CARPINELLA et 

al. (2003), a avaliação da ação anti-alimentar sobre insetos pragas, de 

sementes de M. azedarach obtidas na Argentina, indicou a carência de 

meliatoxinas e produção de outros triterpenóides (meliarteninas) que são 

conhecidos como fortes deterrentes. Em geral, as espécies apresentam épocas 

específicas em que contêm maior quantidade de princípios ativos em seus 

tecidos, podendo ocorrer essa variação tanto no período de um dia, como em 

diferentes épocas do ano (SIMÕES & SPITZER 1999). 

Diversos fatores podem influenciar os teores dos metabólitos 

secundários e consequentemente a sua ação biológica. Os resultados obtidos 

neste trabalho demonstram uma relação inversamente proporcional entre a 

atividade biológica e a quantidade de argila e silte no solo de amostragem de 

M. azedarach. Sabe-se que a textura e a estrutura do solo determinam a 

quantidade de água retida pelos poros nas partículas do solo. Solos com a 

textura fina ou argilosa retêm mais água quando comparados com solos 

arenosos (URACH, 2007). Segundo este mesmo autor, o teor de silte também 

apresenta correlação positiva com a retenção de água. Já em solos arenosos, 

como o de Goiânia, por exemplo, os poros são maiores, com rápido 

esgotamento (HILLEL, 1998). Esse tipo de solo caracteriza-se por serem leves 

e possuírem teores de areia superiores a 70% e o de argila inferior a 15%; são 

permeáveis, leves, de baixa capacidade de retenção de água (EMBRAPA, 

1993). A menor disponibilidade da água ou o efeito da seca levaria, por 

consequência, a interferência na concentração desses metabólitos, 

promovendo um estresse hídrico na planta com os seus efeitos influenciando 

na produção dos metabólitos (WATERMAN & MOLE, 1989; WATERMAN & 

MOLE, 1994; MEDINA et al., 1986). Considera-se, ainda, que o estudo das 

várias fases de desenvolvimento da planta evidencia que à medida que se 

conhece mais o comportamento da espécie, com relação às suas 

características de adaptação ao ambiente, como melhor local de 

desenvolvimento, características de solo, horário de colheita, secagem e 
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outros, melhor será a sua produtividade e, consequentemente, poderá haver 

incremento na quantidade de substâncias bioativas (OLIVEIRA & AKISUE, 

1997).  

Os mais ativos constituintes químicos da família Meliaceae, incluindo o 

gênero Melia, são terpenóides denominados limonóides ou meliacinas 

(BOHNENSTENGEL et al., 1999; FUKUYAMA et al., 2000). Esses terpenóides 

são altamente dependentes de metais divalentes (especialmente o Mg2+), 

utilizados como cofatores enzimáticos (PICAUD et al., 2005), o que pode 

explicar as fortes correlações entre Mg2+ e Ca2+ dos solos de amostragem com 

a resposta biológica dos extratos hexânicos de M. azedarach. Em adição, tem 

sido observado um acúmulo de terpenóides com níveis elevados de fósforo nos 

solos, seja em condições de cultivo em casa de vegetação, ou quando as 

plantas cresceram em meios de cultura suplementados com fósforo 

(KOSINSKI, 1996). 

Embora não tenham sido detectados limonóides nos espectros de RMN 

dos extratos hexânicos, eles podem estar presentes, embora em quantidades 

não detectáveis pela técnica. Estudos fitoquímicos têm descrito a ocorrência de 

meliacinas e outros terpenóides bioativos no extrato hexânico de frutos de M. 

azedarach (KRAUS et al., 1980). A partir dos dados de RMN, os constituintes 

químicos majoritários são ésteres de cadeia carbônica mista comum aos 

extratos ativo e inativo e que, provavelmente, mascaram os constituintes 

minoritários responsáveis pela eficácia do extrato hexânico. 

A menor atuação do extrato hexânico de M. azedarach, sobre a ecdise 

de ninfas que em larvas de R. microplus, concorda com os resultados obtidos 

por SOUSA et al. (2011) que observaram menor sensibilidade dos estágios 

ninfais quando animais infestados com R. microplus foram tratados com um 

concentrado emulsionável de M. azedarach. Pode-se sugerir que, essa 

diferença encontrada decorra pelas diferentes espessuras da cutícula entre os 

instares. De acordo com BALASHOV (1972), a cutícula dos carrapatos é 

formada pela camada externa, epicutícula (composta externamente por ceras e 

internamente por proteínas) e também pela camada interna, procutícula (quitina 

e proteína). A existência, entretanto dessa camada de ceras ou de lipídeos é 

vista em R microplus somente a partir da ecdise na ninfa e, em maior 
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quantidade no adulto (ODHIAMBO, 1982). Sendo assim, ninfas apresentariam 

menor sensibilidade que as larvas por possuírem essa camada de ceras e 

proteínas, o que as tornaria mais resistentes ao tratamento.  

A atuação do extrato de M. azedarach como inibidor da ecdise era 

esperada, uma vez que há compostos já identificados para esta planta, como 

por exemplo, a azadiractina, um importante limonóide com atividade inseticida 

teve sua ação na muda comprovada (SRIVASTAVA & GUPTA, 1985, 

MARTINEZ & EMDEM, 2001; MARTINEZ, 2002). Inibição da muda também 

foram encontrados por ABRAMSON et al. (2007), que observaram que M. 

azedarach impediu a muda em Rhodinus prolixus. BOHNENSTENGEL et al. 

(1999) também isolaram constituintes das folhas de M. azedarach, as 

meliacarpinas e testaram sobre larvas de Spodoptera litorallis. Os resultados 

obtidos demonstraram atividade sobre a metamorfose larval com inibição do 

processo de ecdise. 

Os diferentes tipos de tratamento (imersão e papel filtro) interferiram de 

forma semelhante na ecdise tanto das metalarvas quanto das metaninfas. 

Estes resultados divergem dos encontrados por CHAGAS et al. (2003) que 

avaliando a toxicidade de diferentes solventes em fêmeas ingurgitadas de R. 

microplus, observaram superioridade do tratamento por imersão em relação ao 

uso do papel filtro em promover dano ao carrapato. O teste de imersão de 

metalarvas possibilita um contato maior com o solvente do que o teste com 

papel impregnado, permitindo a entrada do produto pela cutícula do carrapato 

mais eficientemente (CHAGAS et al., 2003). Corrobarando com estes 

resultados, PASSOS (1994), concluiu que a celulose do papel pode diminuir a 

toxicidade de alguns defensivos químicos, através da captura e retenção do 

princípio ativo. Entretanto, no presente trabalho, a ação do extrato não revelou 

dependência da forma de exposição, pois não houve diferença significativa 

entre os tratamentos. O extrato atuou de forma similar, sendo os princípios 

ativos não influenciados pelo meio de exposição ao tratamento. 
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CONCLUSÃO 

 

Com base no estudo realizado, conclui-se que houve diferenças nas 

atividades biológicas dos extratos hexânicos dos frutos de M. azedarach, 

obtidos de diferentes locais do estado de Goiás, demonstrando a influência 

biogeográfica na ação dessa planta sobre R. microplus. Apesar de causarem 

efeitos reprodutivos diferentes, os extratos hexânicos não apresentaram 

diferenças em relação aos constituintes químicos majoritários, sugerindo que a 

resposta biológica está associada a constituintes químicos minoritários. O 

extrato hexânico dos frutos de M. azedarach, procedente de Goiânia, 

apresentou o maior índice de inibição da eclodibilidade em R. microplus, 

interferindo também no processo de muda desse carrapato. A análise físico-

química dos solos de amostragem revelou diferenças na classificação textural e 

apresentou uma forte correlação com o índice de eficácia dos extratos 

hexânicos, sendo capaz de explicar as diferenças na bioatividade dos extratos 

hexânicos de M. azedarach. No entanto apesar dos progressos aqui 

mencionados, há a necessidade de mais estudos a fim de se isolar e 

caracterizar os constituintes químicos ativos de M. azedarach, os quais são 

fundamentais para o desenvolvimento de um novo método de controle para R. 

microplus. 
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Resumo 

 Este estudo teve como objetivo analisar morfologicamente e 
morfometricamente os oócitos e quantificar as proteínas totais na hemolinfa de 
carrapatos Rhipicephalus microplus tratados com extrato de Melia azedarach. 
Frutos verdes foram colhidos em Goiânia e processados para obtenção do 
extrato hexânico. Dezesseis fêmeas ingurgitadas foram tratadas por imersão 
com o extrato na concentração de 0,25%, e 16 com água, como controle. Oito 
fêmeas de cada grupo foram avaliadas 24 horas após o tratamento e as oito 
restantes após 72 horas. As fêmeas foram dissecadas e os ovários foram 
retirados, pesados e submetidos a técnicas histológicas padrões para 
observação em microscópio de luz. Foram medidos os diâmetros maiores e 
menores do citoplasma e núcleo, realizadas classificação e contagem total dos 
oócitos, verificação da massa total dos ovários e cálculo do índice 
gonadossomático. Para a quantificação total de proteína, a hemolinfa de 200 
fêmeas, sendo 100 tratadas como descrito anteriormente e 100 como controle 
foi aspirada, 72 horas após o tratamento. Os resultados demonstraram redução 
do peso dos ovários e do índice gonadossomático para o grupo avaliado após 
72 horas de tratamento Na contagem total dos oócitos diferença foi também 
observada para o grupo 72 horas, com redução dos oócitos vitelogênicos e 
aumento dos pré vitelogênicos. Na avaliação do diâmetro do citoplasma, a 
diferença foi observada em todas as 5 fases da oogênese, após 72 horas de 
tratamento. Os níveis de proteína da hemolinfa foram mais altos no grupo 
tratado (130,57µg/µl) que no controle (112,7 µg/µl). Os resultados 
demonstraram a atuação de M. azedarach na oogênese de R. microplus o que 
pode possibilitar a utilização desta planta como um método alternativo de 
controle deste carrapato. 
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INTRODUÇÃO 

 

Rhipicephalus microplus é um dos principais problemas parasitários para 

os produtores de bovinos, sendo os prejuízos econômicos causados por este 

carrapato principalmente relacionados com a ação espoliativa sobre o 

hospedeiro, predisposição ao aparecimento de miíases, desvalorização do 

couro, retardo no desenvolvimento dos animais, diminuição da produção, 

excessivos gastos com mão-de-obra e carrapaticidas e pela transmissão de 

patógenos causadores de doenças como anaplasmose e babesiose (HORN & 

ARTECHE, 1985).  

O principal método de controle de R. microplus no Brasil baseia-se na 

aplicação de acaricidas, entretanto o uso freqüente e indiscriminado de 

produtos químicos, muitas vezes tem acarretado a presença de altos níveis de 

resíduos tóxicos nos alimentos, desequilíbrio biológico, contaminações 

ambientais, intoxicações de pessoas e animais, ressurgência de pragas, surtos 

de pragas secundárias e o aparecimento de linhagens resistentes (SAXENA, 

1999; TRINDADE et al., 2000). 

O grande impulso para a realização de pesquisas utilizando plantas 

como um possível método de controle surgiu da necessidade eminente em 

minimizar os efeitos adversos do uso intenso e prolongado dos acaricidas 

químicos (OLIVO et al., 2009). Neste contexto algumas plantas têm contribuído 

para o controle de pragas como base para a síntese de novas moléculas para 

uso na agricultura ou, ainda, fornecendo ingredientes ativos, como por 

exemplo, plantas pertencentes à família Meliaceae (VENDRAMIM & 

SCAMPINI, 1997). As duas Meliaceae mais avaliadas no controle de R. 

microplus são Melia azedarach e Azadirachta indica. 

Diversos estudos têm sido conduzidos avaliando a ação de M. 

azedarach na reprodução de R. microplus, sendo promissores os resultados 

obtidos por BORGES et al., (1994); BORGES et al. (2003); SOUSA et al. 

(2008); SOUSA et al., (2011). Sabe-se que essa planta possui efeito como 

regulador do sistema neuroendócrino de insetos o que já foi descrito por 

autores como SCHMIDT et al. (1998) e MORDUE & NISBET (2000), entretanto, 
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não há informações sobre sua interferência na fisiologia da oogênese em 

carrapatos.  

O ovário do R. microplus é classificado como panoístico por não 

apresentar células foliculares e nutridoras e consiste em uma estrutura tubular 

única e continua com oócitos de vários tamanhos e diferentes estádios de 

desenvolvimento, presos a parede epitelial por meio do pedicelo, sendo esta 

última estrutura responsável por sintetizar e fornecer substâncias para o 

desenvolvimento dos oócitos (SAITO et al., 2005). Em carrapatos, a síntese de 

vitelogenina ocorre principalmente fora dos ovários, sendo liberada na 

hemolinfa para posterior captação dos ovários (DIEHL & DOTSON, 1986).  

Em carrapatos a oogênese está dividida em cinco estágios, assim 

descritos: estágio I, oócitos primários ou de pré-vitelogênese inicial, 

caracterizado pelo baixo crescimento de citoplasma, estágio II, oócito 

secundário denominado de pré-vitelogênese tardia. Os oócitos III, IV e V, são 

também chamados de vitelogênicos e caracterizam-se pela captação de vitelo. 

O final da oôgenese é marcado pela liberação do oócito em estágio V de 

desenvolvimento para ovulação. Os oócitos então prontos passam pelo lúmen 

do ovário, chegando ao oviduto e finalmente para a vagina, para a realização 

da postura dos ovos (BALASHOV, 1972).  

Diante das escassas informações sobre os efeitos de M. azedarach na 

morfofisiologia reprodutiva de R. microplus, realizou este estudo.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Origem e obtenção dos carrapatos 

 

Fêmeas ingurgitadas de R. microplus foram obtidas de rebanhos da 

Raça Holandesa naturalmente infestados, pertencentes à fazenda da Escola de 

Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, sem exposição a 

produtos acaricidas químicos comerciais por no mínimo 30 dias. Após a coleta, 

os ácaros foram lavados com água, secos e selecionados sob 

estereomicroscópio (Leica®) quanto à condição morfológica externa e, em 
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seguida, foi aferida sua massa individual (MF) para a padronização dos 

indivíduos entre 0,200 e 0,235 mg. Nos bioensaios foram utilizadas 32 fêmeas 

ingurgitadas divididas em dois grupos de 16 indivíduos distribuídos entre 

tratados e controles. 

 

 Obtenção dos Frutos e Preparação do Extrato de M. azedarach 

 

Os frutos verdes de M. azedarach foram colhidos em Goiânia (16º 34’ 

24” S, 49º 17’ 32" W), por apresentarem ação nos parâmetros reprodutivos de  

R. microplus já comprovados (SOUSA et al., 2008). Posteriormente os frutos 

foram secos em estufa com circulação e renovação de ar, durante sete dias, 

foram triturados em moinhos de facas rotativas. Em seguida, foram submetidos 

à extração por percolação a frio ou a quente, em Soxhlet, utilizando-se como 

solvente o hexano. Em seguida, o solvente foi evaporado em rotavapor. 

 

Teste de imersão de adultos  

 

As fêmeas foram colocadas em um Becker e submersas em 10 mL da 

solução contendo extrato bruto de frutos verdes de M. azedarach a 0,25% e ou 

solução controle com água destilada mais acetona (5%) por cinco minutos 

(LEITE, 1988). Em seguida foram secas, acondicionadas em placa de Petri 

com formação de grupos com 8 indivíduos, sendo um grupo usado para 

dissecação e isolamento dos ovários 24 horas após a imersão e o outro após 

72 horas.  

 

Dissecação dos ovários 

 

 Para a extração dos ovários primeiramente as fêmeas foram colocadas 

em freezer a -5ºC, por cinco minutos para a insensibilização. Em seguida 

realizou-se a dissecação e extração do ovário sob estereomicroscopio Leica®, 

utilizando uma solução salina (NaCl 7,5 g/L, Na2HPO4 2,38 g/L  e KH2PO4 2,72 

g/L). Os ovários foram pesados e depositados individualmente em eppendorfs 

com solução de paraformaldeído tamponado, por 24 horas (pH 7,4, formaldeído 
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a 4%). Após este período desprezou-se a solução de fixação e completou-se 

com álcool 70% e o material foi armazenado em geladeira. 

 

Biometria 

 

 As fêmeas de R. microplus foram pesadas individualmente e 

posteriormente identificadas. Após 24 e 72 horas, cada carrapato foi dissecado 

e seus ovários pesados para a mensuração da massa dos ovários (MO). O 

cálculo do Índice Gonadossomático (IGS) foi obtido pela divisão do peso total 

dos ovários (MO) pelo peso da massa total (MT).  

 

Histologia 

 

Os ovários foram desidratados em concentrações crescentes de etanol 

(70% a 100%), incluídos em historesina (LEICA, Historesin, USA), de acordo 

com as especificações do fabricante, e submetidos à microtomia para obtenção 

de secções com 2,0 µm de espessura em ultra-micrótomo (LEICA, Ultracut 

UCT, USA). A seguir, os cortes foram corados com Azul de Toluidina 1% (p/v) 

pH 8,4 (VETEC, Brasil). Cada ovário foi seccionado a ½ cm da porção proximal 

do oviduto. 

Após obtenção das lâminas, as análises das alterações histopatológicas 

foram realizadas em fotomicrografias dos ovários obtidas no microscópico 

fotônico (LEICA DMLB - USA) acoplado ao sistema de captura de imagem 

(câmera Samsung Color Digital SHC 410 NAD), utilizando-se a objetiva de 10, 

20 e 40X com escala de 100 µm. 

Para a contagem total dos oócitos, todos os tipos celulares do campo 

selecionado foram primeiramente classificados de acordo com as fases 

descritas por BALASHOV (1972), seguido da contagem de cada fase 

observada. O estudo dos efeitos tóxicos do extrato de M. azedarach sobre os 

oócitos, baseou-se na caracterização das fases da oogênese, também 

realizado por este último autor. 
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Morfometria 

 

 O estudo morfométrico das fases da oogênese foi realizado no 

Programa ImagePro-Plus 6.0 (Media Cybernetics, Silver Spring, EUA), 

utilizando os seguintes parâmetros: diâmetro citoplasmático maior e menor de 

todas as fases da oogênese e o diâmetro nuclear maior e menor dos oócitos OI 

e OII, visto que o núcleo é mais evidente nessas fases da oogênese 

(BALASHOV, 1972). Para tanto, foram confeccionadas três lâminas com 10 

cortes para cada ovário, totalizando 24 lâminas para cada grupo experimental. 

Destes, foram selecionados um corte por lâmina e obtidas três imagens para 

cada fase da oogênese, totalizando 15 fotografias por lâminas.  

 

Coleta da Hemolinfa 

 

Após os tratamentos (M. azedarach, na concentração de 0,25% e água 

mais acetona a 5% no grupo controle) 100 fêmeas ingurgitadas de cada grupo 

foram incubadas por 72 horas, a 27 ± 1°C e UR > 80. Para a coleta, a 

superfície dorsal da cutícula das fêmeas foi perfurada com um microcapilar de 

vidro (diâmetro externo = 1,0 mm e diâmetro interno = 0,78 mm) com ponta 

com cerca de 10 a 20 μm de diâmetro preparado em um “puller” (PC-10 

puxador vertical, Narishige, Japão). Com uma suave pressão sobre o corpo do 

carrapato, a hemolinfa foi aspirada para o microcapilar o qual estava acoplado 

através de um tubo flexível a uma seringa plástica de 1 ml. 

As amostras de hemolinfa foram colocadas em microtubos contendo 30 

μL de coquetel de inibidores de protease (Inhibit® Sigma-Aldrich) e 82 μL de 

tampão salina (NaCl 1,5 M, EDTA 50 mM) acrescido de feniltiuréia e mantidas 

no gelo durante toda a coleta. Após a coleta, a hemolinfa foi centrifugada a 

5040 × g, durante 10 minutos a 4 °C.  Amostras de hemolinfa contaminadas 

com sangue oriundo do extravazamento do conteúdo intestinal ou com 

alteração na coloração foram descartadas. 
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Dosagem de Proteínas 

 

Para as dosagens de proteína total do plasma da hemolinfa, foi utilizado 

o método de Lowry modificado (MARKWELL et al., 1978), usando albumina 

sérica bovina (BSA) (Merck®) como padrão. 

 

Análise estatística  

 

As análises estatísticas foram realizadas no programa STATISTICA 7.0 

(STATSOFT Inc., 2005) por meio do teste paramétrico ANOVA de dois 

caminhos, seguido pelo teste de Tukey. As correlações foram analisadas pelo 

cálculo do índice de correlação de Pearson (r), com seus respectivos níveis de 

significância. Para análise dos dados referentes à quantidade de proteína total 

foi realizada análise de variância seguida pelo teste de SNK (Student-Newman-

Keuls) para comparação entre as médias. Os resultados foram considerados 

significativos quando p < 0,05.  

 

 

RESULTADOS 

 

Redução no peso do ovário, quando submetido ao tratamento com M. 

azedarach foi observada, apenas para o grupo avaliado 72 horas após o 

tratamento com média de 0,033 mg para o grupo controle e 0,018 mg para o 

grupo tratado. Da mesma forma, o índice gonodossomático (IGS), apresentou 

diferença somente neste grupo, (Tabela 1). 
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Tabela 1. Média ± desvio padrão das massas (mg) total das fêmeas (MT) e dos 

ovários (MO) e índice gonadossomático (IGS) de fêmeas de Rhipicephalus 

microplus tratadas com extrato bruto de Melia azedarach. 

 24h 72h 

 Controle Tratado Controle Tratado 

MT 0,219±0,023a 0,228±,0,021a 0,222±0,07a 0,235±0,015a 

MO 0,006±0,002a 0,006±0,002a 0,033±0,06b 0,018±0,05a 

IGS 0,026± 0,005a 0,027±0,06 a 0,148±0,024b 0,076±0,015a  

Médias seguidas da mesma letra nas linhas não diferem significativamente 

entre si pelo teste de Tukey (p0,05), no mesmo tempo de avaliação.  
 

Na contagem total dos oócitos, diferença significativa também só foi 

observada para o grupo 72 horas. No entanto, nas contagens individuais, 

observou-se diferença estatística no grupo 24 horas para todas as fases, com 

exceção do oócito de quinto estágio. No grupo 72 horas, houve diferença em 

todas as fases da oogênese. Notou-se uma acentuada tendência à redução 

dos oócitos vitelogênicos para o grupo tratado. Consequentemente, houve 

aumento no número dos oócitos primários, secundários e terciários no grupo 

tratado em relação ao controle (Tabela 2). 

  

Tabela 2. Média ± desvio padrão do número de oócitos em cada fase e número 

total de oócitos obtidos de fêmeas de Rhipicephalus microplus tratadas com 

extrato bruto de Melia azedarach a 0,25%. 

 24 h 72 h 

 Controle Tratado Controle Tratado 

OI 20,04±5,93a    23,75±4,39b 13,54±4,26a 18,58±3,58b 

OII 10,08±2,99a 17,71±3,75b 12,67±3,37ª 22,83±3,63b 

OIII 14,71±4,00a 9,58±3,57b 15,75±3,15ª 20,79±3,52b 

OIV 18,21±5,28ª 7,92±2,74b 31,25±7,9b 15,00±2,94ª 

OV 12,29±5,28a 9,67±3,98ª 26,71±5,82b 12,33±2,82ª 

Total 75,33±11,43a 68,63±8,33a 99,92±10,81b 89,54±7,94a 

Médias seguidas da mesma letra minúscula nas linhas não diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey (p0,05), no mesmo tempo de 
avaliação. 
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Na análise morfométrica, diferença no diâmetro maior do citoplasma foi 

observada no grupo avaliado após 72 horas em todas as fases da oôgenese, 

sendo que esses valores para o grupo 24 horas não foram estatisticamente 

diferentes (Tabela 3). Já em relação ao diâmetro menor do citoplasma foi 

observada diferença nos oócitos I e III, sendo para o primeiro no grupo avaliado 

72 horas após o tratamento e para o último nos dois tempos de tratamento. 

Para as demais fases (II, IV e V) não houve diferença. 

Para o diâmetro maior do núcleo diferença foi encontrada para o oócito I, 

de ambos os grupos em relação ao controle, entretanto não houve diferença 

estatística nos valores do diâmetro entre os grupos tratados. Para o diâmetro 

maior do núcleo do oócito de fase II, não foi observado diferença em nenhum 

tratamento (Tabela 3).  

O diâmetro menor do núcleo medido para o oócito I apresentou 

diferença estatística nos dois tempos avaliados, enquanto que para o oócito II, 

essa diferença ocorreu no grupo 24 horas. 

As fêmeas ingurgitadas tratadas com extrato de M. azedarach, na 

concentração de 0,25%, tiveram significativamente maior concentração de 

proteína na hemolinfa (130,57 µg/µl), que as fêmeas do grupo controle (112,7 

µg/µl). 
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Tabela 3. Média (µm) ± desvio padrão do diâmetro maior citoplasma (DM), 

diâmetro menor do citoplasma (DN), diâmetro maior do núcleo (DMn) e 

diâmetro menor do núcleo (DNn) dos oócitos de Rhipicephalus microplus 

tratadas com extrato bruto de Melia azedarach a 0,25%. 

  DM DN DMn DNn 

OI C24  39,72±18,58a 24,23±13,53a 7,65±4,29b 5,22±2,61a 

 T24 43,34±15,69a 25,58±11,67a 15,50±7,31a 9,14±4,35b 

 C72 58,70±10,76b 37,88±13,48b 28,57±7,50c 15,63±7,9c 

 T72 39,76±19,80a 28,00±14,27a 17,33±10,39a 12,24±7,67d 

OII C24 65,19±13,65a 45,72±14,33a 12,93±5,12a 11,20±4,24b 

T24 64,24± 14,39a 42,87±14,59a 10,05±4,58a 7,06±3,91a 

C72 74,03±9,96a 45,91±12,79a 14,13±16,20a 6,79±5,12a 

T72 63,38±11,20a 43,95±13,39a 13,53±9,03a 8,55±5,94ª,b 

OIII C24 78,98±11,59a 57,28±12,03 a - - 

T24 76,40±12,18b 50,12±13,82b - - 

C72 91,34±13,10b 62,01±17,93b - - 

T72 79,49±11,55a 57,31±11,88a - - 

OIV C24 90,22±13,18a 68,20±13,98a - - 

T24 89,62±10,73a 64,35±13,69a - - 

C72 120,84±24,74b 89,86±28,21a - - 

T72 91,13±10,27a 65,38±14,61a - - 

OV C24 118,96±26,68a 95,70±23,75a - - 

T24 115,35±25,58a 90,19±25,08a - - 

C72 168,66±28,81b 130,95±34,63a - - 

T72 110,27±15,29a 87,94±16,81a - - 

Médias seguidas da mesma letra minúscula nas colunas não diferem 

significativamente entre si pelo teste de Tukey (p0,05). C24= Grupo controle 

24 horas/ T24= Grupo tratado 24horas/ C72=Grupo controle 72 horas/ T72= 

Grupo tratado com 72 horas. 
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 Em relação aos achados morfológicos foram observadas as seguintes 

características (Figura 1) para os oócitos do grupo controle: 

Tipo I - oócito arredondado apresentando citoplasma homogêneo com 

ausência de grânulos de vitelo e vesícula geminal (núcleo) com nucléolo 

evidente. Nessa fase, o oócito possui núcleo ocupando grande área 

citoplasmática. 

Tipo  II - oócito com volume celular maior e relação 

núcleo/citoplasmática menor quando comparado ao OI. Nessa fase, o oócito 

apresenta grânulos citoplasmáticos Azul Toluidina (AT) não reativos e núcleo 

com nucléolo evidente.  

 Tipo III - oócito com citoplasma rico em grânulos de vitelo AT reativos e 

pequenos, com distribuição homogênea pelo citoplasma, e núcleo deslocado 

para periferia. Nessa fase, é possível identificar o córion circundando o oócito, 

o qual possui coloração azul celeste. 

Tipo IV- oócito apresentando grânulos de vitelo AT reativos, com 

volumes variados, por todo o citoplasma. Nessa fase, o núcleo e o nucléolo são 

periféricos e o córion é evidente. 

 Tipo V - oócito com predomínio de grânulos de vitelos grandes (AT 

reativos) e córion espesso. Citoplasma completamente preenchido pelos 

grânulos de vitelo.   
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Figura 1. Cortes histológicos de ovários de fêmeas ingurgitadas de 
Rhipicephalus microplus corados com azul de toluidina. Grupo Controle 24 e 72 
horas. (A) II - Oócito II, I - Oócito I e Pe - pedicelo (B) III – Oócito III, V – Oócito 
V e IV – Oócito IV; Pe – pedicelo; (C) IV - Oócito IV, V - Oócito V e Pe – 
pedicelo; (D) V - Oócito V Barra 100 µm. 

 
 
 

Em relação à morfologia dos oócitos do grupo tratado com M. azedarach 

(24 e 72 horas), observam-se alterações em ambos os tratamentos, sendo que 

para o grupo avaliado 24 horas após o tratamento destacam-se a presença de 

extensas regiões vacuolizadas nos pedicelos, bem como nos oócitos. Para o 

grupo avaliado 72 horas após o tratamento, as principais alterações 

observadas foram: deformação do esqueleto celular, vacuolização dos oócitos, 

deformações do córion e degeneração dos oócitos e dos grânulos de vitelo 

(Figura 2).  
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Figura 2. Cortes histológicos de ovários de Rhipicephalus microplus corados 
com azul de toluidina. Grupo tratado. (A) Deslocamento do córion 72 horas 
após tratamento, OV – (Óocito V), Ch – (córion); (B) Vacuolização do oócito 
24 horas após tratamento, OIII – (Óocito III), OIV – (Óocito IV), Va – 
(vacúolo), N – (núcleo) e Nu – (nucléolo); (C) OV – Óocito V; (D) 
Deformação celular 72 horas após tratamento OIV – Óocito IV. Barra 100 
µm. 

 
 
 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos no presente estudo demonstram o efeito do 

extrato bruto hexânico dos frutos de M. azedarach na oogênese de R. 

microplus, principalmente quando os ovários foram avaliados em fêmeas 72 

horas após o tratamento. Estes resultados corroboram com investigações já 

realizadas utilizando extratos hexânicos de M. azedarach os quais descrevem a 

interferência da planta nos parâmetros reprodutivos de R. microplus. Fêmeas 

ingurgitadas tiveram inibição da produção de ovos e da eclodibilidade e as 

larvas tiveram altos índices de mortalidade quando submetidas ao tratamento 

(BORGES et al., 2003; SOUSA et al., 2008).  

F 

 

H 
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As principais alterações aqui observadas foram: redução do número de 

oócitos maduros e aumento dos imaturos, diminuição do diâmetro do 

citoplasma e deformidades celulares. O predomínio dos oócitos iniciais (I, II e 

III) em detrimento dos oócitos finais (IV e V) revelam um bloqueio no 

desenvolvimento do processo de oogênese em R. microplus. Paralelamente 

lesões morfológicas observadas tais como formação de vacúolos e 

desorganização celular sinalizam a intoxicação celular causada pelo extrato de 

M. azedarach. Vacuolização é uma tentativa da célula para isolar o tóxico ou 

compostos tóxicos ou mesmo do citoplasma danificado pela ação do composto, 

de modo que a célula possa ainda desempenhar  seus processos metabólicos. 

Muitos dos vacúolos também podem conter, além da substâncias tóxicas e 

detritos, organelas inteiras incapazes de desempenhar suas funções 

metabólicas (ARNOSTI et al, 2011).  

O efeito tóxico observado nos oócitos e estruturas celulares proximais 

também foram observados em outros estudos utilizando plantas. DENARDI et 

al. (2011) e ARNOSTI et al. (2011), avaliando extratos aquosos de nim (A. 

indica) e ácido ricinoléico em R. sanguineus observaram efeitos inibitórios nos 

oócitos, impedindo-os de alcançar estágios avançados de desenvolvimento, 

bem como lesões morfológicas como, vacuolização, deformação e 

desorganização celular. Da mesma forma, esses achados são similares aos 

encontrados por FRIESEN & KAUFMAN (2003) em investigações realizadas 

avaliando a inibição dos títulos de 20-hidroxiecdisona causada por aplicações 

de cipermetrina. O acaricida em questão promoveu em Amblyomma hebraeum, 

a supressão da vitelogênese e do desenvolvimento dos ovos.  

Os efeitos atribuídos a M. azedarach são em grande parte descritos pela 

ação de limonóides, principalmente azadiractina, salanina, meliantrol e nimbin 

(YAMASAKI et al., 1988). Estes compostos podem inibir o processo de muda 

por interferência sobre o sistema neuroendócrino, alterando os níveis de 

ecdiesteroides na hemolinfa (SCHIMIDT et al., 1998). Em Drosophila 

melanogaster, Aedes aegypti e Manduca sexta, azadiractina, salanina, nimbin, 

e 6-desacetylnimbin inibiram, de forma dose-dependente, a atividade de 

ecdisona (E 20-M) (MITCHELL et aI., 1997).  
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No presente estudo, observou-se uma maior concentração de proteínas 

na hemolinfa de fêmeas ingurgitadas tratadas com o extrato hexânico de M. 

azedarach em comparação ao controle. As vitelogeninas são as principais 

proteínas dos ovos de carrapatos e representam aproximadamente 11% da 

proteína total na hemolinfa em carrapatos (SONENSHINE, 1991). Sua 

concentração na hemolinfa aumenta com início do ingurgitamento e a sua 

captação pelos oócitos torna os níveis constantes na hemolinfa (SEIXAS et al., 

2010). Como nos grupos tratados houve predomínio de oócitos imaturos e 

menor número de oócitos vitelogênicos, supõe-se que o acúmulo de proteína 

na hemolinfa ocorreu pelo acúmulo de vitelogenina na hemolinfa, a qual não foi 

captada pelos oócitos.  

A reprodução nos carrapatos e embriogênese são reguladas por 

hormônios ecdiesteróides (CABRERA et al., 2009) . A 20-hidroxiecdisona é o 

principal hormônio ecdiesteroide, acompanhada por sua precurssora a 

ecdisona (DELBECQUE et al., 1978; DEES et al., 1984). Estes compostos 

atuam tanto na oogênese, quanto na embriogênese dos carrapatos, sendo 

fundamentais no desenvolvimento fisiológico e reprodutivo. Por outro lado, o 

processo específico pelo qual a captação de Vitelogenina é desencadeada 

ainda não foi estabelecido, sendo a hipótese mais considerada a da existência 

de um “fator de captação de Vitelogenina” (FRIESEN & KAUFMAN, 2004; 

SEIXAS et al., 2010). Dessa forma, sugere-se que este acúmulo ocorreu por 

efeito tóxico direto da planta nos oócitos tornando-os incapazes de captar essa 

proteína, provavelmente por uma interferência neste fator de captação.  
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CONCLUSÃO 

 

Os efeitos aqui descritos evidenciam o potencial desenvolvido pelo 

extrato bruto hexânico de frutos verdes de M. azedarach em inibir o processo 

de oogênese, bem como promover alterações na morfologia e morfometria dos 

oócitos de R. microplus. Os mecanismos envolvidos nesta resposta, contudo 

ocorrem por uma associação indireta do extrato em atuar sobre o sistema 

endócrino do carrapato, assim como a capacidade direta de intoxicação celular.  

Este mecanismo de atuação, entretanto precisa ser mais claramente 

elucidado, com a realização de estudos direcionados e utilização de técnicas 

mais refinadas como: microscopia de varredura e análise de ultraestrutura, 

eletroforese e quantificação hormonal. 
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CAPÍTULO 4: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização de M. azedarach para o controle de R. microplus, é uma 

alternativa viável, face aos resultados observados. Entretanto mais esforços se 

fazem necessário na tentativa caracterizar o princípio ativo e o mecanismo 

fisiológico envolvido nesta resposta, pontos cruciais a continuidade desta linha 

de pesquisa. 

Visando transpor essa barreira, claramente são necessários esforços 

multidisciplinares para o encontro de soluções. A relação entre o tipo de solo e 

a eficácia de M. azedarach claramente é um avanço confirmando a influência 

biogeográfica na produção de compostos ativos. Este conhecimento pode  

direcionar a produção de plantas mais homogêneas quanto à bioatividade 

desejada. Pode ainda, pela comparação da composição química dos extratos 

mais ativos e menos ativos permitir o isolamento e caracterização do princípio 

ativo contra R. microplus presente nos frutos de M. azedarach  

A caracterização dos danos celulares promovidos pelo extrato também 

tornam se fundamentais para o desenvolvimento desta alternativa de controle. 

Apesar das alterações observadas e a confirmação da ação sobre a oogênese 

a adoção de metodologias específicas tais como microscopia de varredura e 

análise de ultraestrutura, eletroforese e quantificação hormonal são 

necessárias para elucidar os prováveis mecanismos envolvidos na resposta. 

Finalmente, há de se considerar que o mercado de produtos acaricidas 

a base de plantas mostra-se extremamente promissor, principalmente quando 

consideradas as cifras milionárias dispensadas no consumo de ectoparasitários 

comerciais. A perspectiva de desenvolvimento de produtos alternativos e 

eficazes no controle do carrapato bovino além de atingir um público alvo, como 

os produtores de alimento orgânico, seria uma alternativa para as cepas de 

carrapatos resistentes e estaria de acordo com o anseio mundial de menor 

contaminação ambiental e alimentar. Dessa forma, é indispensável investir no 

desenvolvimento da indústria farmacêutica fitoterápica e na abordagem 

interdisciplinar para o encontro de soluções para esse tema atual e relevante.  

 


