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RESUMO 

 
Rhipicephalus microplus é considerado um dos principais problemas sanitários na 
bovinocultura no Brasil, onde o controle é feito principalmente por acaricidas 
químicos. Porém, o uso descontrolado destes produtos tem promovido diversos 
danos indesejáveis aos animais, seres humanos e meio ambiente. Desta forma, 
métodos alternativos de controle podem minimizar o uso exclusivo de produtos 
químicos. Nesta perspectiva, o presente estudo tem como objetivo identificara ação 
acaricida dos óleos essenciais extraídos das plantas Alpinia zerumbet e Curcuma 
zedoaria sobre o carrapato R. microplus. O óleo essencial das plantas pesquisadas 
foi obtido pela técnica de hidrodestilação, utilizando o aparelho de Clevenger. As 
larvas foram submetidas a teste in vitro de impregnação com óleo essencial, nas 
concentrações de 2,5; 5; 10; 15 e 20 mg/mL. As fêmeas ingurgitadas de R. 
microplus foram obtidas através de infestação natural, sendo submetidas a teste in 
vitro de imersão em solução de óleo essencial, nas concentrações de 10, 20, 40, 60 
e 80 mg/mL. O óleo essencial obtido do rizoma de Alpinia zerumbet não apresentou 
efeito sobre a mortalidade das larvas em nenhuma das concentrações utilizadas.Já 
o óleo essencial extraído de Curcuma zedoaria mostrou-se efetivo contra larvas 
apresentando percentual de mortalidade de 100% na concetração de 15 mg/mL e 
também sobre fêmeas de R. microplus, promovendo percentual de controle de 
98,6%. 
 

 

Palavras-chave: bioacaricida.carrapato.óleo volátil. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 
Rhipicephalus microplus is considered one of the main sanitary problems in Brazilian 
cattle breeding, where the control is mainly made by chemical acaricides. However, 
the uncontrolled use of these products has promoted several undesirable damages 
to animals, humans and the environment. In this way, alternative control methods 
can minimize the exclusive use of chemicals. In this perspective, the present study 
aims to identify the acaricidal action of the essential oils extracted from the Alpinia 
zerumbet and Curcuma zedoaria plants on the R. microplus tick. The essential oil of 
the plants studied was obtained by the hydrodistillation technique, using the 
Clevenger apparatus. The larvae were submitted to in vitro test of impregnation with 
essential oil, in the concentrations of 2.5; 5; 10; 15 and 20 mg/mL. The engorged 
females of R. microplus were obtained through natural infestation and were 
submitted to in vitro immersion test in essential oil solution at the concentrations of 
10, 20, 40, 60 and 80 mg/mL. The essential oil obtained from the rhizome of Alpinia 
zerumbet has no effect on larval mortality at any of the concentrations used. 
However, the essential oil extracted from Curcuma zedoaria was effective against 
larvae presenting 100% of mortality at 15 mg/mL and also at R. microplus females, 
with a control percentage of 98.6%. 
 

 

Keywords: bioacaricide.tick.volatile oil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Rhipicephalus microplus, comumente conhecido como carrapato dos 

bovinos, é um ectoparasito hematófago e apresenta ampla distribuição geográfica 

(LEAL et al., 2003), sendo um dos principais problemas sanitários na bovinocultura 

em países de clima tropical e subtropical (MARTINS et al., 2006). Embora de difícil 

quantificação, acredita-se que as perdas econômicas ocasionadas por esse ixodídeo 

no Brasil cheguem a 3,24 bilhões de dólares anuais (GRISI et al., 2014).  

 Estes prejuízos decorrem da perda de sangue do animal, diminuição da 

produtividade, estresse ocasionado pelo parasitismo, transmissão de agentes 

infecciosos, baixa eficácia de boa parte de produtos carrapaticidas presentes no 

mercado devido ao fenômeno de resistência, falta de conhecimento sobre métodos 

de controle estratégico e gastos com aquisição de equipamentos, medicamentos e 

mão de obra especializada (FURLONG et al., 2004). 

 As infestações por R. microplus são controladas principalmente, através da 

utilização de acaricidas químicos. Entretanto, o uso indiscriminado destes produtos e 

sem critérios técnicos resultou na seleção de carrapatos resistentes a quase todas 

as bases químicas disponíveis no mercado (FURLONG et al., 2007). Aliada aos 

problemas relacionados com a resistência existe uma crescente preocupação com a 

segurança do meio ambiente, a saúde humana, o aumento dos custos relacionados 

a produtos químicos e morte de organismos não-alvo, fatores que tornam o uso do 

controle biológico e fitoterápico, alternativas promissoras (ANTHONY et al. 2005; 

FERNANDES; BITTENCOURT, 2008). 

 A utilização de biocarrapaticidas oriundos do metabolismo secundário de 

plantas também vem sendo amplamente estudada (CAMPOS et al., 2012) e vem 

apresentando bons resultados in vitro (DAEMON et al., 2009; CRUZ et al., 2013).

 Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de estratégias de controle de 

carrapatos que não contribuam para o desequilíbrio ambiental e possam atenuar 

alguns dos efeitos causados pelo processo de produção.  

 Folhas, flores e rizomas de plantas da família Zingiberaceae apresentam 

uma quantidade apreciável de monoterpenos e sesquiterpernos relacionados à 

atividade antimicrobiana. O óleo essencial de A. zerumbet apresenta uma grande 

variedade de compostos envolvidos na atividade antimicrobiana. Terpinen-4-ol e 1,8 
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cineol foram relatados para inibir vários microrganismos (VICTORIO, et al., 2012). 

Muitos estudos fitoquímicos sobre os óleos essenciais de várias espécies de 

curcuma, identificaram curcuminóides e sesquiterpenóides como principais 

componentes (SINGH et al., 2013). O óleo essencial obtido do rizoma de C. zedoaria 

apresenta boa ação inseticida contra pragas que acometem o cultivo da cana de 

açúcar (SINGH; SINGH; MAURYA, 2002).  

 Nesse contexto, o emprego do controle fitoterápico caracteriza uma forma de 

reduzir esses efeitos negativos. Sendo assim, o presente estudo teve como objetivos 

avaliar a atividade acaricida dos óleos essenciais de Alpinia zerumbet (Colônia) e de 

Curcuma zedoaria (Zedoária) sobre larvas e fêmeas ingurgitadas de R. microplus.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Rhipicephalus microplus 

  

 2.1.1 Organização taxonômica  

 

 O carrapato R. microplus foi reclassificado como pertencente ao gênero 

Rhipicephalus, subgênero Boophilus, com base em análises de sequenciamento 

genético e aspectos morfológicos (MURREL; BARKER, 2003), sendo então 

denominado Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Este ácaro de pequeno porte 

apresenta a seguinte classificação (MONTEIRO, 2011): 

Filo: Arthropoda 

Classe: Arachnida 

Subclasse: Acari   

Ordem: Parasitiformes 

Subordem: Metastigmata 

Família: Ixodidae 

Gênero: Rhipicephalus 

Subgênero: Boophilus 

Espécie: Rhipicephalus (Boophilus) microplus 

 

 2.1.2 Ciclo Biológico 

 

 Rhipicephalus microplus é um carrapato de um só hospedeiro, alimentando-

se deste nos três estágios (larva, ninfa e adulto) no qual também realiza as mudas, 

portanto, de ciclo monoxeno. A fase parasitária, que compreende os estágios de 

larva a fêmea, é de 21 a 22 dias aproximadamente (MONTEIRO, 2011) (Figura 1). 

 Machos e fêmeas adultos acasalam sobre o bovino, e as fêmeas iniciam o 

processo de alimentação e ingurgitamento com sangue. Após o repasto sanguíneo, 

as fêmeas separam a parte sólida (células vermelhas, células brancas e plaquetas) 

da parte líquida (plasma) e a devolve para o bovino juntamente com a saliva. Dessa 

forma, as mesmas retêm apenas as proteínas que utilizarão para a produção dos 

ovos, e conseguem ampliar a sua capacidade de armazenamento, aumentando 

cerca de 200 vezes o seu peso (FURLONG, 2005). 



 A fêmea ingurgitada (teleógina

para a postura dos ovos

vários dias, com postura 

período de dois a três dias, aguardando o endurecimento da cutícula, quando então

sobem todas juntas nas plantas à espera do hospedeiro, 

fixar-se, mudando para ninfas e adultos 

desprendem do animal para fazer a postura. Terminada a oviposição, a fêmea morre 

(quenógina) (MONTEIRO, 2011)

 A duração do ciclo não parasitário 

as condições ideais para o seu desenvolvimento a temperatura de 27°C e 80% de 

umidade (MONTEIRO, 2011)

 

Figura 1 

Fonte: http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1669299

 

  

 

A fêmea ingurgitada (teleógina) desprende-se do hospedeiro 

dos ovos, iniciando-se a fase de vida livre. A oviposiçã

vários dias, com postura de 3.000 a 4.000 ovos. As larvas eclodem no chão por um 

dias, aguardando o endurecimento da cutícula, quando então

todas juntas nas plantas à espera do hospedeiro, no qual tratam de subir e

mudando para ninfas e adultos (machos e fêmeas). 

do animal para fazer a postura. Terminada a oviposição, a fêmea morre 

MONTEIRO, 2011). 

A duração do ciclo não parasitário depende das condições climáticas, se

as condições ideais para o seu desenvolvimento a temperatura de 27°C e 80% de 

MONTEIRO, 2011). 

Figura 1 - Ciclo biológico de Rhipicephalus microplus 

Fonte: http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1669299
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se do hospedeiro e vai ao solo 

A oviposição pode durar 

. As larvas eclodem no chão por um 

dias, aguardando o endurecimento da cutícula, quando então 

no qual tratam de subir e 

(machos e fêmeas). As fêmeas se 

do animal para fazer a postura. Terminada a oviposição, a fêmea morre 

das condições climáticas, sendo 

as condições ideais para o seu desenvolvimento a temperatura de 27°C e 80% de 

 

 
Fonte: http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1669299-1489,00.html 
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2.1.3 Importância do carrapato para a pecuária 

 

 No Brasil, país que possui o maior rebanho bovino comercial do mundo 

estimado em 200 milhões de animais, o carrapato R. microplus encontra-se 

amplamente difundido, sendo considerado o parasito mais importante para a 

pecuária bovina, causando prejuízos anuais estimados na ordem de U$ 3,24 bilhões 

(GRISI et al., 2014). 

 Os prejuízos causados aos bovinos por R. microplus relacionam-se, 

principalmente:  

a) pela ingestão de sangue (cada fêmea pode sugar até 2 mL de sangue durante 

sua alimentação sobre o hospedeiro) que, dependendo da carga parasitária, pode 

provocar anemia ao hospedeiro e também uma diminuição na produtividade de 

carne e leite; b) pela inoculação de toxinas nos hospedeiros, promovendo diversas 

alterações e consequências fisiológicas prejudiciais à saúde dos bovinos; c) pela 

transmissão de agentes infecciosos, como protozoários das espécies Babesia 

bigemina e B. bovis e bactérias como Anaplasma marginale e A. centrale, que são 

responsáveis pela tristeza parasitária bovina (TPB). A TPB é um conjunto de 

doenças que engloba duas enfermidades, a babesiose e a anaplasmose (ALMEIDA 

et al., 2006), responsáveis por enormes prejuízos econômicos como mortalidade no 

rebanho, diminuição na produção de leite, queda do ganho de peso, além de gastos 

com controle e profilaxia (GRISI et al., 2002; CAMPOS et al. 2012; SILVEIRA; 

CARVALHO; PECONICK, 2014); e d) pela lesão causada pela picada do carrapato, 

a qual provoca perda de sangue e irritação local, favorecendo a formação de 

miíases e infecções secundárias, além da redução da qualidade e consequente 

desvalorização do couro do animal (FURLONG; MARTINS; PRATA, 2003; 

CARVALHO; BORALLI; PICCININ, 2008; MONTEIRO, 2011). 

 Cada carrapato ingurgitado responde pela perda de aproximadamente 1g de 

peso vivo e de 10mL de leite em vacas em lactação. No Brasil, as perdas 

relacionadas à infestação por carrapatos são enormes, já que quase todas as 

regiões que desenvolvem a bovinocultura encontram-se em áreas favoráveis ao 

estabelecimento do carrapato dos bovinos (BRITO, 2009; SILVEIRA; CARVALHO; 

PECONICK, 2014). 

  Ao fixar-se no hospedeiro, o carrapato lesiona o couro do animal, o que 

resulta em cicatrizes irreversíveis, além de favorecer o surgimento de miíases. Estas 
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lesões causam prejuízos à qualidade do couro, sendo estes prejuízos quantificados 

pelas indústrias que utilizam o mesmo como matéria-prima (GOMES, 1998). 

 

 2.1.4 Controle do carrapato Rhipicephalus microplus 

 

 Diversas pesquisas estão sendo desenvolvidas sobre métodos para serem 

integrados ao controle de R. microplus, como: os cruzamentos com raças bovinas 

resistentes, o desenvolvimento de vacinas, a rotação de pastagens, controle 

biológico utilizando alguns tipos de fungos, o uso de homeopatia e de extratos 

vegetais. Porém, os pecuaristas, em sua grande maioria, utilizam apenas produtos 

químicos no controle do carrapato. As contínuas aplicações de pesticidas sintéticos 

e o descarte indiscriminado da solução residual de carrapaticida têm sido 

responsáveis por fatores importantes, como: aumento da resistência dos 

ectoparasitas, intoxicação dos aplicadores e dos animais, presença residual de 

carrapaticidas nos produtos de origem animal e contaminação de solos e águas 

(LEAL; FREITAS; VAZ JR, 2003; CAMPOS et al., 2011). 

 No mercado existem diversas famílias de carrapaticidas com formas de ação 

diferentes, podendo ser aplicados de modo sistêmico ou tópico. Os carrapaticidas de 

aplicação tópica ou “de contato” são aplicados por meio de pulverização, imersão ou 

“pour on”, sendo necessário o contato do produto com o carrapato para que, 

penetrando este pelos orifícios naturais ou pela cutícula do ectoparasita, ocorra 

intoxicação e morte. São eles: organofosforados, amidínicos, piretróides sintéticos, 

fenilpirazóis, entre outros (FURLONG; MARTINS; PRATA, 2007). 

 Já os carrapaticidas sistêmicos são aplicados por meio de injeções 

intramusculares ou subcutâneas, por derrame dorsal no lombo do bovino, ou por 

pulverização em ambos os lados da linha mediana dorsal.  Os princípios ativos dos 

produtos são metabolizados pelo organismo do animal e distribuídos pelo seu corpo, 

chegando até aos carrapatos por meio da circulação, que são, por fim, intoxicados.  

As lactonas macrocíclicas são derivadas de produtos obtidos com a fermentação de 

fungos, e existem dois grupos no mercado: as avermectinas (abamectina, 

ivermectina, doramectina, eprinomectina e selamectina) e a moxidectina. As 

benzofenilureas são capazes de inibir a produção de quitina (maior componente da 

cutícula dos carrapatos), impedindo que os carrapatos mudem de fase e cresçam, 
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além de também impedir que as larvas eclodam dos ovos, controlando a população 

de carrapatos na pastagem (FURLONG; MARTINS; PRATA, 2007). 

 As populações de carrapatos podem sobreviver à aplicação dos produtos 

carrapaticidas por meio dos seguintes mecanismos: redução na taxa de penetração 

do produto; as mudanças no metabolismo, no armazenamento e na eliminação do 

produto químico; e através de alterações no local de ação do produto. Quando 

estabelecida a resistência de uma população de carrapatos a um determinado 

produto, essa resistência estende-se para os outros produtos da mesma família ou 

grupo químico, ou ainda para produtos diferentes, porém com atuação no mesmo 

sítio de ação (FURLONG; MARTINS; PRATA, 2007). 

 A resistência a pesticidas encontra-se disseminada nas áreas onde estão 

estabelecidas populações de carrapato. A instalação da resistência pode impedir a 

utilização de todas as classes de pesticidas disponíveis, fazendo com que o controle 

da espécie seja praticamente inviável nesta situação (BRITO, 2009). 

 Por razões como a resistência dos carrapatos aos pesticidas, o alto custo 

dos produtos químicos e da mão-de-obra na aplicação dos produtos, o aparecimento 

de resíduos tóxicos na carne e no leite e também a contaminação do ambiente, têm-

se buscado novos métodos alternativos no controle do carrapato (LEAL; FREITAS; 

VAZ JR, 2003). 

 

2.2 USO DE PLANTAS COMO BIOCARRAPATICIDAS 

 

 Apesar de o Brasil ser considerado o país com o maior número de espécies 

vegetais no mundo, estudos sobre os efeitos terapêuticos de plantas são escassos. 

Em muitos países, pesquisas utilizam plantas medicinais e aromáticas no controle 

de carrapatos em bovinos (CAMPOS et al., 2011). 

 Os estudos com produtos derivados de plantas para o controle de pragas 

foram retomados após a verificação de sérios problemas de contaminação 

ambiental, denunciados principalmente por Raquel Carson em seu livro Primavera 

Silenciosa, publicado em 1962. Essas contaminações são causadas principalmente 

pela utilização de produtos químicos, pesticidas e fertilizantes na agricultura 

moderna industrializada (ROEL, 2001). 

 A utilização de plantas medicinais é considerada uma alternativa a resistência 

recorrente aos produtos químicos carrapaticidas (MELLO et al., 2015). O emprego 
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de substâncias extraídas de plantas com atividade pesticidas tem inúmeras 

vantagens quando comparado ao emprego de sintéticos: os pesticidas naturais são 

obtidos de recursos renováveis e são rapidamente degradáveis (ou seja, não 

persistem no ambiente); o desenvolvimento da resistência dos insetos a essas 

substâncias, as quais são compostas pela associação de vários princípios ativos, é 

um processo lento; esses pesticidas são de fácil acesso e obtenção por agricultores 

e não deixam resíduos em alimentos, além de apresentarem baixo custo de 

produção (ROEL, 2001). 

 A toxicidade de uma planta contra artrópodes não a qualifica 

necessariamente como um pesticida. Alguns aspectos devem ser considerados, 

como: a forma de extração e conservação dos extratos, a sua eficácia em baixas 

concentrações, a ausência de toxicidade para animais, ser de fácil obtenção, 

manipulação e aplicação, e apresentar viabilidade econômica (VIEGAS JUNIOR, 

2003). 

 As plantas podem causar vários efeitos sobre os insetos, como: a 

repelência, a inibição de oviposição e da alimentação, as alterações no sistema 

hormonal, causando distúrbios no desenvolvimento, deformações, infertilidade e 

mortalidade nas diversas fases. A extensão dos efeitos e o tempo de ação são 

dependentes da dosagem utilizada, de maneira que a morte ocorre nas dosagens 

maiores e os efeitos menos intensos e mais duradouros nas dosagens menores. A 

utilização de doses sub-letais causa redução das populações a longo prazo e 

necessita de uma menor quantidade de produto. Já o uso de doses letais pode 

tornar-se inviável pela necessidade de grande quantidade de produto (ROEL, 2001). 

 

 2.2.1 Óleos essenciais e seu emprego como carrapaticidas 

 

 A ISO (International Standard Organization) define óleos essenciais como 

produtos obtidos de partes de plantas através da destilação por arraste de vapor de 

água (SIMÕES et al., 2003). Os óleos essenciais são compostos voláteis oriundos 

do metabolismo secundário de plantas aromáticas que apresentam forte odor, e são 

obtidos geralmente, por hidrodestilação. Têm sido amplamente utilizados por suas  

atividades antibacterianas, antifúngicas e insecticidas. Caracterizam-se por misturas 

complexas de compostos orgânicos voláteis de baixo peso molecular formados 

principalmente por monoterpenos, sesquiterpenos e fenilpropanóides. (BAKKALI et 



22 

al., 2008). Nos óleos voláteis os compostos terpênicos encontrados com maior 

frequência são os monoterpenos (C10) (cerca de 90% dos óleos voláteis) e os 

sesquiterpenos (C15) (SIMÕES et al., 2003). 

 A síntese de compostos essenciais para a sobrevivência das espécies 

vegetais tais como açúcares, aminoácidos, ácidos graxos, nucleotídeos e seus 

polímeros derivados, faz parte do metabolismo primário das plantas. Por outro lado, 

os compostos sintetizados por outras vias e que aparentam não ter grande utilidade 

na sobrevivência das espécies fazem parte do metabolismo secundário, porém estes 

garantem vantagens para sua sobrevivência e perpetuação de sua espécie em seu 

ecossistema (SIMÕES et al., 2003). 

 Os compostos secundários sintetizados pelas plantas são provenientes de 

três precursores principais: ácido chiquímico ou chiquimato, que origina compostos 

aromáticos, ligninas e cumarinas; aminoácidos, de onde derivam alguns alcalóides e 

o acetato. Este último pode ser redirecionado em outras três vias: condensação, 

ácido cítrico e mevalonato. Por meio da condensação são originados os ácidos 

graxos e as acetogeninas. Pela via do ácido cítrico são sintetizados outros tipos de 

alcalóides. A via do mevalonato é responsável pela síntese dos isoprenóides, que 

dão origem aos terpenos, componentes dos óleos essenciais. Há também 

compostos derivados da ligação entre o ácido chiquímico e o acetato, gerando uma 

rota sintética mista. Estes são os flavonóides, alguns taninos e as antraquinonas (DI 

STASI, 1996; SIMÕES et al., 2003). 

  Os óleos essenciais podem conter cerca de 2-60 componentes em 

concentrações muito diferentes. Eles são caracterizados por dois ou três grandes 

componentes em concentrações bastante elevadas (20-70%) quando em 

comparação com os outros componentes presentes. Geralmente os componentes 

principais determinam as propriedades biológicas do óleo essencial (BAKKALI et al., 

2008). 

 A hidrodestilação é um método clássico, empregando-se o aparelho de 

Clevenger, quando produzidos em pequena escala. Preferencialmente, esse método 

é utilizado para extrair óleos de plantas frescas. Os óleos voláteis possuem tensão 

de vapor mais elevada que a da água. (SIMÕES et al., 2003). Assim, o material 

vegetal permanece em contato com a água em ebulição, o vapor faz com que as 

paredes celulares se abram e o óleo que está entre as células evapore junto com a 

água que vai para o condensador, onde é resfriado. A fase aquosa não de mistura 
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com a oleosa (óleo essencial) devido à diferença de densidade, sendo esta então 

separada. 

 A relativa instabilidade dos óleos essenciais torna difícil a sua conservação, 

sendo inúmeras as possibilidades de degradação. Estas alterações ocorrem por 

reações de oxidação (os constituintes insaturados são mais facilmente oxidáveis que 

os saturados) e de polimerização. Por isso, devem ser guardados em frascos de 

pequeno volume, de aço inoxidável ou vidro âmbar em baixas temperaturas 

(SIMÕES et al., 2003). 

 O efeito carrapaticida geralmente é atribuído aos constituintes isolados em 

maior quantidade no óleo essencial que são os componentes majoritários. Porém, é 

possível que a atividade do componente principal seja modulada por outros 

compostos que estão em menor quantidade, portanto os constituintes agiriam em 

sinergia. Dessa forma, a utilização de óleos essenciais de plantas medicinais e 

aromáticas no controle de R. microplus pode atenuar os problemas causados por 

esse ectoparasita, reduzindo assim a utilização de produtos organossintéticos que 

são tóxicos para o animal, homem e meio ambiente. Além disso, os óleos essenciais 

poderão funcionar como fontes de moléculas para a síntese de novos carrapaticidas 

(CAMPOS et al., 2011), considerando as substâncias de origem vegetal como 

alternativas atrativas no controle de pragas (LAGE, et al., 2013).  

 

 

2.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PLANTAS UTILIZADAS  

 

 2.3.1 Alpinia zerumbet (PERS.) B.L. BURTT. & R.M. SM. 

 

 Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt. & R.M. Sm, pertence à família 

Zingiberaceae e é citada com as seguintes sinonímias: Alpinia speciosa K. Shum, 

Costus zerumbet Pers., Languas speciosa Small e Zerumbet speciosum J. C. 

Wendel (LORENZI; SOUZA, 2001) (figura 2). 

 A espécie foi trazida para o Brasil no século XIX pelo imperador D. Pedro I 

para ser cultivada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde recebeu o nome de 

flor-da-redenção e bastão-do-imperador e atualmente é conhecida também como 

colônia e gengibre concha (LORENZI; SOUZA, 1995).Trata-se de planta herbácea, 
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Figura 2 -  Cultivo 

  

  

 

 

 

 

que atinge de dois a três metros de altura 

publicações referentes à atividade da A. zerumbet

ação antimicrobiana da espécie vem sendo investigada por diferentes 

embora não seja a principal motivação para o seu uso popular, uma 

palmente como anti-hipertensiva (CORREA; 

Os efeitos antibióticos da espécie já foram citados em alguns e

mostram alto espectro de microrganismos já avaliados como: 

Escherichia coli, Streptococcus aureus, Streptococcuspyogenes

(CORREA; LIMA; COSTA, 2008). 

Folhas, flores e rizomas de plantas da família Zingiberaceae apresentam 

uma quantidade apreciável de monoterpenos e sesquiterpernos relacionados à 

atividade antimicrobiana. O óleo essencial de A. zerumbet apresenta uma grande 

variedade de compostos envolvidos na atividade antimicrobiana. Terpinen

cineol foram relatados para inibir vários microrganismos (VICTORIO, et al., 2012)

Cultivo de Alpinia zerumbet no Horto Municipal de Cuiab

 
Fonte: o autor (2015) 
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A. zerumbet indica que a 
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embora não seja a principal motivação para o seu uso popular, uma 

hipertensiva (CORREA; LIMA; COSTA, 

em alguns estudos que 

mostram alto espectro de microrganismos já avaliados como: Staphylococcus 

Streptococcuspyogenes, Candida 

da família Zingiberaceae apresentam 

uma quantidade apreciável de monoterpenos e sesquiterpernos relacionados à 

apresenta uma grande 

variedade de compostos envolvidos na atividade antimicrobiana. Terpinen-4-ol e 1,8 

(VICTORIO, et al., 2012). 

no Horto Municipal de Cuiabá 



25 

 2.3.2 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe 

 

 Chamada popularmente de “zedoária”, “vick” e “falso açafrão”, Curcuma 

zedoaria, vem sendo estudada e investigada devido a sua grande potencialidade 

terapêutica e ação farmacológica, possibilitando inúmeros resultados científicos que 

tendem a confirmar o uso medicinal popular e tradicional (LORENZI; MATOS, 2002) 

(figura 3). 

 Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe é uma espécie rizomatosa 

pertencente à família Zingiberaceae. Os tubérculos são utilizados como um 

carminativo, estimulante digestivo, e no tratamento de resfriados e infecções. Eles 

exibem atividade antibacteriana e antifúngica. Os óleos essenciais da Curcuma 

zedoaria, obtidos por destilação a vapor, formam um ingrediente ativo em 

preparações antibacterianas. A atividade antibacteriana de óleos essenciais de C. 

zedoaria contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas tem sido relatada e se 

deve à presença de mono e sesquiterpenos (WILSON et al., 2005). 

 O óleo essencial, um tipo perfumado de combinação de compostos 

lipossolúveis em plantas naturais, tem recebido atenção porque suas diversas 

atividades foram encontradas em muitos estudos. Vários componentes encontrados 

na C. zedoaria estão presentes no óleo essencial, e pesquisas sobre sua atividade 

têm sido relatadas frequentemente (CHEN et al., 2011). 

 Curcuma (Zingiberaceae) é um grande gênero de ervas 

rizomatosasdistribuídas em regiões tropicais e subtropicais. Muitos estudos 

fitoquímicos sobre os óleos essenciais de várias espécies de curcuma, identificaram 

curcuminóides e sesquiterpenóides comoprincipais componentes (SINGH et al., 

2013). 

 O óleo essencial obtido do rizoma de C. zedoaria apresenta boa ação 

inseticida contra pragas que acometem o cultivo da cana de açúcar (SINGH; SINGH; 

MAURYA, 2002).  
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Cultivo de Curcuma zedoaria no Horto Municipal de Cuiabá
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a patogenicidade in vitro de diferentes concentrações de óleos 

essenciais das plantas Alpinia zerumbet (Colônia) e Curcuma zedoaria (Zedoária) 

sobre larvas e fêmeas ingurgitadas de R. microplus.   

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar a extração dos óleos essenciais das plantas Alpinia zerumbet e 

Curcuma zedoaria. 

• Determinar a eficácia dos óleos essenciais sobre a mortalidade das larvas e 

das fêmeas ingurgitadas de R. microplus.   

• Identificar o óleo essencial que apresenta melhor eficácia sobre a taxa de 

mortalidade das larvas e das fêmeas ingurgitadas de R. microplus.   
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ARTIGO - Atividade dos óleos essenciais de Alpinia zerumbet e Curcuma 

zedoaria (Zingiberaceae) sobre Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae) 

 

Activity of essential oils of Alpinia zerumbet and Curcuma zedoaria (Zingiberaceae) 

on Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae) 

 

RESUMO 

 

BRESSANIN, G.G.N. Atividade dos óleos essenciais de Alpinia zerumbet e 
Curcuma zedoaria (Zingiberaceae) sobre Rhipicephalus microplus (Acari: 
Ixodidae) 2017. Dissertação (Mestrado Biociência Animal) – Universidade de 
Cuiabá, Cuiabá, 2017. 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a atividade acaricida dos óleos 
essenciais de Alpinia zerumbet e Curcuma zedoaria em Rhipicephalus microplus. 
Para realizar os testes biológicos, os óleos essenciais foram extraídos do rizoma por 
hidrodestilação em um aparelho de Clevenger e submetidos a espectometria de 
massa para análise cromatográfica de sua composição química. O primeiro 
experimento foi realizado em larvas, por ensaio de pacotes in vitro, por impregnação 
com óleos essenciais em concentrações de 2,5, 5, 10 e 15 mg/mL. 
Subsequentemente, o teste foi realizado em fêmeas ingurgitadas de R. microplus 
submetidas a imersão in vitro em emulsão de óleo essencial, nas concentrações de 
10, 20, 40, 60 e 80 mg/mL. Tanto em larvas quanto em fêmeas ingurgitadas, o grupo 
controle consistia em água destilada e Tween 80 a 30 mg/mL. Na análise 
cromatográfica dos óleos, A. zerumbet teve como componentes principais Zp-menth-
2-en-1-ol (22,27%), 1,8-cineol (16,51%) e γ-terpineno (10,75%) e C. zedoaria 
apresentou como componentes principais 1,8-cineol (43,49%), curzerenona 
(13,40%) e cânfora (12,29%). O óleo essencial de A. zerumbet não causou 
mortalidade larval. Por outro lado, o óleo de C. zedoaria a partir da concentração de 
10 mg/mL resultou em altas taxas de mortalidade das larvas, apresentando 100% na 
concentração de 15 mg/mL. Além disso, no experimento com fêmeas ingurgitadas 
de R. microplus, promoveu porcentagens de controle satisfatório a partir da 
concentração de 40 mg/mL e na maior concentração (80 mg/mL) causou 98,6% de 
controle. 

 
Palavras-chave: carrapato dos bovinos. 1,8 cineol. curzerenona. terpeno. acaricida. 
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BRESSANIN, G.G.N. Activity of essential oils of Alpinia zerumbet and Curcuma 
zedoaria (Zingiberaceae) on Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae) 2017. 
Dissertation (Master Animal Bioscience) - University of Cuiabá, Cuiabá, 2017. 
 

The present study aimed to evaluate the acaricidal activity of the essentials oils of 
Alpinia zerumbet and Curcuma zedoaria on Rhipicephalus microplus. To perform the 
biological tests, the essentials oils were extracted from rhizome by hydrodistillation in 
a Clevenger apparatus and subjected to mass spectometry for chromatographic 
analysis of their chemical composition. The first experiment was carried out on 
larvae, by in vitro packet test, by impregnation with the essential oils at 
concentrations of 2.5, 5, 10 and 15 mg/mL. Subsequently, the test was performed on 
engorged females of R. microplus that were submitted to in vitro immersion in 
essential oil emulsion, at the concentrations of 10, 20, 40, 60 and 80 mg/mL. In both 
the larval and engorged females, the control group consisted of distilled water and 30 
mg/mL Tween 80. In the chromatographic analysis of the oils, A. zerumbet had as 
major components Z-p-menth-2-en-1-ol (22.27%), 1,8-cineole (16.51%) and γ-
terpinene (10.75%) and C. zedoaria presented as main components 1,8-cineole 
(43.49%), curzerenone (13.40%) and camphor (12.29%). The essential oil of A. 
zerumbet did not cause larval mortality. On the other hand, C. zedoaria oil from the 
concentration of 10 mg/mL resulted in high mortality rates of the larvae, presenting 
100% in the concentration of 15 mg/mL. In addition, in the experiment with R. 
microplus engorged females, it promoted percentages of satisfactory control from the 
concentration of 40 mg/mL and at the highest concentration (80 mg/mL) caused 
98.6% of control. 

 

Keywords: cattle tick. 1.8 cineole. curzerenone. terpene. acaricidal. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O carrapato dos bovinos, Rhipicephalus microplus, é um ectoparasito 

hematófago e apresenta ampla distribuição geográfica (LEAL et al., 2003), sendo um 

dos principais problemas sanitários para a bovinocultura (MARTINS et al., 2006), 

estimando-se perdas econômicas no Brasil de 3,24 bilhões de dólares anuais (GRISI 

et al., 2014).  

 Estes prejuízos decorrem da perda de sangue do animal, diminuição da 

produtividade, estresse ocasionado pelo parasitismo e transmissão de agentes 

infecciosos, como Babesia bigemina e B. bovis e Anaplasma marginale, que são 

responsáveis pela tristeza parasitária bovina (FURLONG et al., 2004). 

 As infestações causadas por R. microplus são controladas principalmente 

através de acaricidas químicos. Entretanto, o uso indiscriminado destes produtos 

resultou na seleção de carrapatos resistentes a quase todas as bases químicas 

disponíveis no mercado (FURLONG et al., 2007). Aliada aos problemas relacionados 

com a resistência existe uma crescente preocupação com a segurança do meio 

ambiente, a saúde humana, o que favorece o controle biológico e fitoterápico 

(ANTHONY et al. 2005; FERNANDES; BITTENCOURT, 2008). 

 A utilização de biocarrapaticidas oriundos do metabolismo secundário de 

plantas também vem sendo amplamente estudada (CAMPOS et al., 2012) e vem 

apresentando bons resultados in vitro (DAEMON et al., 2009; CRUZ et al., 2013).

 Assim, torna-se necessário o desenvolvimento de estratégias de controle de 

carrapatos que não contribuam para o desequilíbrio ambiental e possam atenuar 

alguns dos efeitos causados pelo processo de produção. Nesse contexto, o emprego 

do controle fitoterápico caracteriza uma forma de reduzir esses efeitos negativos, 

considerando as substâncias de origem vegetal como alternativas atrativas ao 

controle de pragas (LAGE, et al., 2013). 

 Folhas, flores e rizomas de plantas da família Zingiberaceae apresentam 

uma quantidade apreciável de monoterpenos e sesquiterpernos relacionados à 

atividade antimicrobiana. O óleo essencial de A. zerumbet apresenta uma grande 

variedade de compostos envolvidos na atividade antimicrobiana. Terpinen-4-ol e 1,8- 

cineol foram relatados para inibir vários microrganismos (VICTORIO, et al., 2012). 

Muitos estudos fitoquímicos sobre os óleos essenciais de várias espécies de 

curcuma, identificaram curcuminóides e sesquiterpenóides como principais 
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componentes (SINGH et al., 2013). O óleo essencial obtido do rizoma de C. zedoaria 

apresenta boa ação inseticida contra pragas que acometem o cultivo da cana de 

açúcar (SINGH; SINGH; MAURYA, 2002). 

 O presente estudo teve como objetivos avaliar a atividade acaricida dos 

óleos essenciais de Alpinia zerumbet (Colônia) e Curcuma zedoaria (Zedoária) sobre 

larvas e fêmeas ingurgitadas de R. microplus.   
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Escolha das plantas e obtenção dos óleos essenciais 

  

 As plantas foram escolhidas através de pesquisa prévia na literatura, que 

podem apresentar bom rendimento na extração de óleo essencial e que ainda não 

foram testadas sobre carrapatos, mas que já demonstraram efeitos de controle ou 

repelência sobre algum parasito. Para a obtenção dos óleos essenciais, as plantas 

foram coletadas no Horto Municipal de Cuiabá em novembro de 2015 e 

encaminhadas ao laboratório de Farmacognosia da Universidade de Cuiabá. As 

plantas foram lavadas com água corrente e colocadas sobre papel absorvente.  Em 

seguida, as mesmas foram fragmentadas. 

 Os óleos essenciais foram obtidos pela técnica de hidrodestilação, utilizando 

o aparelho de Clevenger de acordo com a metodologia de Simões et al. (2003). A 

parte botânica utilizada para a extração dos óleos essenciais das plantas A. 

zerumbet e C. zedoaria foi o rizoma. Os óleos obtidos na extração foram 

armazenados em frascos de vidro âmbar, hermeticamente fechados, e mantidos sob 

refrigeração até serem utilizados nos tratamentos pertinentes. 

 

Análise do óleo essencial 

 

 A composição química do óleo essencial foi analizada utilizando 

cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa (GC/MS - Shimadzu QP-

2010 Plus) equipado com uma coluna capilar de sílica fundida Factor Four / VF - 

5ms (30mx 0,25mm x 0,25µm espessura do filme), utilizando hélio como gás veículo 

a 1 mL/min. A temperatura inicial do forno foi de 60ºC, a qual foi mantida constante 

durante 2 min. Foi aumentada a uma taxa de 3ºC min-1 a 260ºC, seguido de 10ºC 

min-1 a 290 ºC, com um final isotérmico (290 ºC) durante 10 min. A injeção da 

amostra foi 1µ (modo de divisão 1:50). As temperaturas do injetor e do detector 

foram de 220ºC e 250ºC, respectivamente. O espectro de massa foi obtido numa 

gama de m / z 10-300, pela técnica de impacto de elétrons a 70 eV. 

 A análise quantitativa da composição química dos óleos foi realizada em um 

cromatógrafo gasoso acoplado a um detector de ionização de chama HP5890 Série 
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II (FID), utilizando as mesmas condições operacionais e o mesmo tipo de coluna que 

na análise GC/MS. 

 A percentagem de cada componente foi calculada pela área integral sob os 

respectivos picos em relação à área total de todos os constituintes da amostra. Os 

diferentes constituintes químicos do óleo essencial foram identificados pela 

comparação visual dos seus espectros de massa com os da literatura (ADAMS, 

2007) e os espectros fornecidos pela base de dados de equipamentos (NIST 08), 

Assim como pela comparação dos índices de retenção com os da literatura (ADAMS, 

2007). Uma solução padrão de n-alcanos (C8-C20) foi injetada sob as mesmas 

condições cromatográficas que a amostra e utilizada para obter os índices de 

retenção como descrito por Van den Dool e Kratz (1963). 

 

Obtenção dos carrapatos 

 

 Fêmeas ingurgitadas de R. microplus, foram obtidas através de infestação 

natural em bovinos de leite mantidos em uma propriedade particular na cidade de 

Juiz de Fora (MG) sem contato prévio com produtos químicos. As fêmeas 

ingurgitadas foram coletadas e levadas ao laboratório de Parasitologia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), lavadas em água corrente, imersas em 

solução de hipoclorito de sódio a 1% para assepsia da cutícula e secas em papel 

toalha. Algumas fêmeas foram acondicionadas em placas de Petri e mantidas em 

câmara climatizada com temperatura de 27 ± 1 °C e umidade relativa ≥ 80% para a 

obtenção de ovos e larvas; enquanto outras foram divididas em grupos com peso 

homogêneo e submetidas aos tratamentos pertinentes. 

 

Teste de pacote de larvas 

 

 Foi utilizada a metodologia adaptada por Monteiro et al. (2012), onde 

aproximadamente 100 larvas de R. microplus foram colocadas entre papéis de filtro 

de 6 x 6 cm, fechados com pregadores (binder clips), e impregnados com óleos 

essenciais nas concentrações de 2,5; 5; 10; 15 e 20 mg/mL, sendo este óleo 

emulsificado com Tween 80 a 30 mg/mL tendo como veículo água destilada, além 

de um grupo controle negativo com água destilada e Tween 80 a 30 mg/mL. 



 Após o tratamento, os pacotes de larvas 

climatizada a 27ºC com umidade relativa superior a 80%. A 

horas após a impregnação, contando

uma bomba de vácuo adaptada

determinado.  

 

Figura 1 

Adaptado de: LAGE, T. C. A. Activity of essential oil of 
(Verbenaceae) on 

Teste de imersão de fêmeas

 

 Em cada grupo 

duplicata, a metodologia foi de acordo com Drummond et al. (1973).

 As concentrações de óleo 

mg/mL, com a adição de

destilada como veículo. O bioensaio

apenas por água destilada e Tween 80 a 

cinco minutos em seus respectivos tratamentos, e em seguida 

em placas de Petri e mantidas em estufa climatizada a 27ºC com umidade relativa 

superior a 70%, durante todo período de oviposição. A partir da incubação, as 

teleóginas dos respectivos tratamentos 

mensurado o peso da massa de ovos de cada fêmea, até o término da postura, para 

avaliação do percentual de eclosão das larvas.

 O índice de produção de ovos (%I

 

 

 

IPO = massa de ovos       

          Peso inicial das fêmeas

 

Após o tratamento, os pacotes de larvas foram mantidos em est

climatizada a 27ºC com umidade relativa superior a 80%. A leitura foi

horas após a impregnação, contando-se as larvas vivas e mortas com o auxílio de 

adaptada. Foram utilizados 6 envelopes para cada tratamento 

Figura 1 – Impregnação de pacote larval com óleo essen

 
: LAGE, T. C. A. Activity of essential oil of Lippia triplinervis

(Verbenaceae) on Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae).
   

Teste de imersão de fêmeas 

Em cada grupo foram utilizadas 10 fêmeas e o bioensaio

a metodologia foi de acordo com Drummond et al. (1973).

concentrações de óleo essencial utilizadas foram10, 

mg/mL, com a adição de Tween 80 a 30 mg/mL para emulsificação, e 

. O bioensaio apresentou grupo controle negativo composto 

apenas por água destilada e Tween 80 a 30 mg/mL. As fêmeas 

cinco minutos em seus respectivos tratamentos, e em seguida foram

em placas de Petri e mantidas em estufa climatizada a 27ºC com umidade relativa 

superior a 70%, durante todo período de oviposição. A partir da incubação, as 

teleóginas dos respectivos tratamentos foram analisadas diariamente, sendo 

do o peso da massa de ovos de cada fêmea, até o término da postura, para 

avaliação do percentual de eclosão das larvas. 

O índice de produção de ovos (%IPO) foi obtido de acordo com a equação: 

      ___  x 100 

das fêmeas 

37 

mantidos em estufa 

leitura foi realizada 24 

se as larvas vivas e mortas com o auxílio de 

utilizados 6 envelopes para cada tratamento 

acote larval com óleo essencial 

Lippia triplinervis Gardner  
(Acari: Ixodidae). 

utilizadas 10 fêmeas e o bioensaio foi realizado em 

a metodologia foi de acordo com Drummond et al. (1973). 

10, 20, 40, 60 e 80 

ra emulsificação, e de água 

grupo controle negativo composto 

0 mg/mL. As fêmeas foram imersas por 

foram acondicionadas 

em placas de Petri e mantidas em estufa climatizada a 27ºC com umidade relativa 

superior a 70%, durante todo período de oviposição. A partir da incubação, as 

analisadas diariamente, sendo 

do o peso da massa de ovos de cada fêmea, até o término da postura, para 

) foi obtido de acordo com a equação:  
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 O percentual de controle dos tratamentos foi calculado através das 

equações: 

 

 

 

 

 

Legenda: IPO: índice de produção de ovos; RE: reprodução estimada; PC: percentual de controle 

 

Análise estatística 

 

 Os dados foram analisados usando o software Instat 3.0. As médias dos 

tratamentos foram comparadas pela análise de variância (ANOVA), seguida pelo 

teste de Tukey, exceto nos casos de dados não paramétricos, os quais foram 

analisados pelo teste de Kruskal-Wallis seguido por Student-Newman-Keuls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RE = ( massa de ovos )      ___  x percentual de eclosão x 20.000       

         ( Peso inicial das fêmeas ) 

 

PC = ( RE grupo controle – RE  grupo tratado)_  x 100 

         ( RE grupo controle ) 

 



39 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A composição química dos óleos essenciais de A. zerumbet e C. zedoaria 

foi analisada e foram identificados os componentes e suas quantidades conforme 

descrito nas tabelas 1 e 2, respectivamente. Os principais foram Zp-menth-2-en-1-ol 

(22,27%), 1, 8-cineol (16,51%) e γ-terpineno (10,75%) em A. zerumbet; e 1,8-cineol 

(43,49%), cânfora (12,29%) e curzerenona (13,40%) em C. zedoaria.  

 Um estudo recente da composição química do óleo essencial de A. 

zerumbet apresentou como componente principal o p-cimeno (32,72%), seguido de 

1,8-cineol (24,05%) e 4-terpineol (20,23%) (CASTRO et al., 2016), mas é importante 

mencionar que os autores usaram as folhas da planta em vez de rizoma, logo essa 

diferença poderia ser esperada. Em dois estudos anteriores que também analizaram 

a composição química do óleo essencial extraído das folhas de A. zerumbet, os 

principais constituintes foram terpinen-4-ol, seguido por 1,8-cineol, γ-terpineno e 

sabineno (SANTOS et al., 2012) e terpinen-4-ol, 1,8-cineol e γ-terpineno (VICTÓRIO 

et al., 2009). 

 Estas diferenças podem ser esperadas, pois Santos et al. (2012) estudaram 

a influência do tempo de colheita e a idade da plantas sobre a composição química 

do óleo essencial de folhas de A. zerumbet, identificando como melhor tempo de 

colheita o início da tarde. Esse resultado pode estar associado ao fato da produção 

de terpeno que ocorre nos cloroplastos ser dependente da fotossíntese. A 

temperatura, a umidade relativa e a duração total da exposição ao sol podem 

influenciar diretamente a produção do óleo essencial (SIMÕES et al., 2003).  

 Vários fatores podem influenciar os resultados obtidos de estudos sobre os 

compostos voláteis de uma planta: método de colheita, fracionamento, extração ou 

destilação, origem geográfica da planta, sua estação de crescimento, quer sejam 

amostrados durante o dia ou de noite, se folhas, caule, frutos ou outras partes da 

planta são analisados, etc. Além disso, a produção e a liberação de substâncias 

voláteis são dependentes da temperatura e da radiação UV (JAENSON, et al. 2005). 

 A análise de óleos extraídos de rizomas frescos de várias espécies de 

cúrcumas, o óleo de C. zedoaria obtido revelou que os principais constituintes foram 

epicurzerenona (19%), ar-curcumeno (12,1%), zingibereno (12%), β-

sesquiphellandreno (9,8%), curzereno (8%) e germacreno B (6%). Porém, os dados 
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revelaram que 1,8-cineol e cânfora, estavam presentes na maioria das oito espécies 

de  cúrcuma estudadas (ANGEL et al., 2014). Em um outro estudo (SINGH et al., 

2013) que analisou a composição química do óleo essencial de C. zedoaria também 

extraído do rizoma obteve curzerenona (31,6%) como componente principal seguido 

de germacrona (10,8%). Estas diferenças encontradas entre as análises podem ser 

devidas à origem de coleta das plantas, afinal Angel et al. (2014) e Singh et al. 

(2013) estudaram C. zedoaria coletada na Índia.  

 

Tabela 1 - Composição química, índice de retenção calculado (RIC), porcentagens de componentes 
identificados e classes dos mesmos (%) no óleo essencial de rizoma de Alpinia zerumbet. 

Componentes RIC Az (%) 
 

Monoterpene hydrocarbons  44.68 
α-Thujene 930 3.39 
α-Pinene 939 2.01 
Camphene 954 0.25 
Sabinene 975 9.18 
β-Pinene 979 4.57 
Myrcene 990 1.20 
α-Phellandrene 1002 0.28 
α-Terpinene 1017 2.96 
p-Cymene 1024 9.24 
γ-Terpinene 1059 10.75 
p-Menth-2-4(8)-diene 1088 0.85 
   
Oxygenated monoterpenes  44.01 
1,8-Cineole 1031 16.51 
E-4-Thujanol 1070 0.35 
Linalool 1096 - 
Z-4-Thujanol 1098 0.77 
Z-p-Menth-2-en-1-ol 1121 22.27 
E-p-Menth-2-en-1-ol 1140 1.71 
Camphor 1146 - 
Isoborneol 1160 - 
Borneol 1166 - 
Terpinen-4-ol 1177 0.34 
Cryptone 1185 - 
α-Terpineol 1188 0.12 
E-Piperitol 1208 0.10 
Coahuilensol, methylether 1221 0.13 
Neral 1238 0.85 
E-Ascaridolglycol 1269 0.77 
Thymol 1290 0.09 
   
Sesquiterpene hydrocarbons  4.19 
Daucene 1381 0.12 
β-Elemene 1390 - 
E-Caryophyllene 1419 2.87 
α-E-Bergamotene 1434 0.12 

Z-β-Farnesene 1442 - 
6,9-Guaidiene 1444 0.14 
α-Humulene 1454 0.42 
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α-Amorphene 1484 0.03 
Germacrene D 1485 - 
β-Selinene 1490 0.07 

α-Selinene 1498 0.09 

β-Bisabolene 1505 0.33 
Germacrene A 1509 - 
Germacrene B 1561 - 
   
Oxygenated sesquiterpenes  3.87 
Curzerene 1499 - 
β-Dihydroagarofuran 1503 0.19 
Elemol 1549 0.13 
E-Nerolidol 1563 0.49 
Caryophyllene oxide 1583 1.78 
Carotol 1594 0.12 
Rosifoliol 1600 - 
Curzerenone 1606 - 
γ-Eudesmol 1632 0.22 

Caryophylla-4(12),8(13)-dien-5α-ol 1640 0.15 

β-Eudesmol 1650 0.67 
Pogostol 1653 0.03 
α-Eudesmol 1653 0.06 
Intermedeol 1666 - 
14-Hydroxy-9-epi-(E)-Caryophyllene 1669 0.03 
Germacrone 1693 - 
Curcumenol 1734 - 
   
Non isoprenoidcomponents  0.47 
3Z-Hexenol 859 0.29 
n-Hexanol 870 0.09 
2-Heptanol 896 0.09 
   
Total  97.22 

                   Abreviações: Az – A. zerumbet,  
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Tabela 2 - Composição química, índice de retenção calculado (RIC), porcentagens de componentes 
identificados e classes dos mesmos (%) nos óleos essenciais de rizoma de Curcuma zedoaria. 

Componentes RIC Cz (%) 
Monoterpene hydrocarbons  7.05 
α-Thujene 930 - 
α-Pinene 939 1.32 
Camphene 954 2.58 
Sabinene 975 0.39 
β-Pinene 979 2.12 
Myrcene 990 0.64 
α-Phellandrene 1002 - 
α-Terpinene 1017 - 
p-Cymene 1024 - 
γ-Terpinene 1059 - 
p-Menth-2-4(8)-diene 1088 - 
   
Oxygenated monoterpenes  62.65 
1,8-Cineole 1031 43.49 
E-4-Thujanol 1070 - 
Linalool   1096 0.73 
Z-4-Thujanol 1098 - 
Z-p-Menth-2-en-1-ol 1121 - 
E-p-Menth-2-en-1-ol 1140 - 
Camphor 1146 12.29 
Isoborneol 1160 2.48 
Borneol 1166 0.90 
Terpinen-4-ol 1177 0.92 
Cryptone   1185 - 
α-Terpineol 1188 1.84 
E-Piperitol 1208 - 
Coahuilensol, methylether 1221 - 
Neral 1238 - 
E-Ascaridolglycol 1269 - 
Thymol   1290 - 
   
Sesquiterpene hydrocarbons  4.01 
Daucene   1381 - 
β-Elemene   1390 1,22 
E-Caryophyllene 1419 0.41 
α-E-Bergamotene 1434 - 

Z-β-Farnesene   1442 0.27 
6,9-Guaidiene 1444 - 
α-Humulene   1454 - 

α-Amorphene 1484 - 
Germacrene D   1485 0.45 
β-Selinene 1490 0.22 

α-Selinene 1498 0.73 

β-Bisabolene 1505 - 
Germacrene A   1509 0.22 
Germacrene B   1561 0.49 
   
Oxygenated sesquiterpenes  17.79 
Curzerene   1499 0.13 
β-Dihydroagarofuran 1503 - 
Elemol 1549 - 
E-Nerolidol 1563 - 
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Caryophyllene oxide 1583 0.21 
Carotol 1594 - 
Rosifoliol 1600 0.22 
Curzerenone 1606 13.40 
γ-Eudesmol 1632 - 

Caryophylla-4(12),8(13)-dien-5α-ol 1640 - 

β-Eudesmol 1650 - 
Pogostol 1653 - 
α-Eudesmol 1653 - 
Intermedeol 1666 0.50 
14-Hydroxy-9-epi-(E)-Caryophyllene 1669 - 
Germacrone 1693 2.45 
Curcumenol 1734 0.88 
   
Non isoprenoidcomponents  0.00 
3Z-Hexenol 859 - 
n-Hexanol 870 - 
2-Heptanol 896 - 
   
Total  91.50 

               Abreviações: Cz – C. zedoaria 
 

 

 O percentual de mortalidade das larvas de R. microplus tratadas com o óleo 

essencial do rizoma da Curcuma zedoaria nas concentrações de 10 mg/mL e 20 

mg/mL foi de 99,6% e 97,2% respectivamente. Já a concentração de 15 mg/mL do 

óleo essencial apresentou 100% de mortalidade, todas estas com diferenças 

significativas (p<0,05) entre os grupos tratados e o grupo controle. Não houve efeito  

sobre a mortalidade das larvas nas concentrações de 2,5 mg/mL e 5 mg/mL. O óleo 

essencial obtido do rizoma de A. zerumbet não apresentou efeito sobre a 

mortalidade das larvas em nenhuma das concentrações utilizadas (tabela 3). 
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Tabela 3 - Percentual de mortalidade de larvas de Rhipicephalus microplus tratadas com diferentes 
concentrações dos óleos essenciais de Curcuma zedoaria e Alpinia zerumbet em condições 
laboratoriais (27 ± 1 °C e U.R. ≥ 80%). Média ± Desvio padrão. 

 
Concentrações 

 
Curcuma zedoaria 

 
Alpinia zerumbet 

Controle Tween 80 – 30 mg/mL 0 ± 0 a 0 ± 0 
2,5 mg/mL 0 ± 0 a 0 ± 0 

5,0 mg/mL 0 ± 0 a 0 ± 0 

10,0 mg/mL 99,6 ± 0,01 b 0 ± 0 
15,0 mg/mL 100,0 ± 0,00 b 0 ± 0 

20,0 mg/mL 97,2 ± 0,03 b 0 ± 0 
Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna apresentam diferença significativa (p < 0,05). 

 

 

 Em um estudo realizado com a decocção das partes aéreas,  A. zerumbet 

mostrou-se eficaz contra nematóides (MACEDO et al., 2012). Embora estudos 

relatem atividade microbiana do óleo essencial das folhas de A. Zerumbet 

(VICTÓRIO et al., 2009) e constata-se que existam compostos em comum 

identificados como componentes majoritários, o 1, 8-cineol e o γ-terpineno (SANTOS 

et al., 2012; VICTÓRIO et al., 2009), o motivo pelo qual não foi observada atividade 

acaricida no presente estudo pode ser devido à presença do componente Zp-menth-

2-en-1-ol (22,27%). Este, que apresentou-se em maior concentração entre os três 

componentes majoritários identificados, poderia estar exercendo atividade inibitória 

dos demais componentes, 1, 8-cineol (16,51%) e γ-terpineno (10,75%), os quais 

poderiam apresentar alguma atividade acaricida, se estudados isoladamente. 

 No teste com fêmeas ingurgitadas, o óleo essencial de C. zedoaria causou 

uma redução significativa (p<0,05) no peso da massa do ovos a partir da 

concentração de 80,0 mg/mL. O índice de produção de ovos foi significativamente 

reduzido (p<0,05), iniciando-se na concentração de 40,0mg/mL. A imersão das 

fêmeas no óleo essencial também levou a uma maior produção de ovos inférteis, 

apresentando um percentual na eclosão significativamente reduzido (p<0,05) a partir 

da concentração de 10,0 mg/mL (tabela 3). Os percentuais de controle obtidos com 

a exposição ao óleo essencial nas concentrações de 10,0 e 20,0 mg/mL foram de 

60,7 e 73,3% respectivamente. Nas concentrações de 40, 60 e 80mg/mL, os 

percentuais de controle foram superiores a 90%, apresentando 98,6% na 

concentração mais alta (figura 1). 
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Figura 2 – Percentual de controle de fêmeas ingurgitadas de R. microplus tratadas com diferentes 
concentrações de óleo essencial de Curcuma zedoaria, em condições laboratoriais (27 ± 1°C, UR ≥ 
80%) 
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Tabela 4 - Peso das fêmeas ingurgitadas antes da postura (mg), peso da massa de ovos (mg), índice de produção de ovos (IPO%) e 
percentual de eclosão de larvas (%) de Rhipicephalus microplus tratadas com diferentes concentrações do óleo essencial de Curcuma 
zedoaria em condições laboratoriais (27 ± 1 °C e U.R. ≥ 80%). Média ± Desvio padrão. 

 

Tratamentos 

 

Peso das fêmeas 
ingurgitadas antes 

da postura (mg) 

 

Peso da massa de 
ovos (mg) 

 

Índice de produção de 
ovos (%) 

 

Percentual de 
Eclosão de larvas 

(%) 

 

Percentual de 
Controle 

Controle Tween 80 (3%) 232,9 ± 37,1 a 108,0 ± 47,5 a 44 ± 15 a 93,0 ± 8,0 a  

10,0 mg/mL 233,2 ± 46,3 a 87,3 ± 32,3 ab 37 ± 12 ab 45,3 ± 30,4 b 60,7 

20,0 mg/mL 233,5 ± 45,5 a 74,5 ± 18,5 ab 32 ± 7 ab 36,1 ± 35,7 bc 73,3 

40,0 mg/mL 233,2 ± 52,4 a 69,7 ± 52,7 ab 24 ± 19 b 8,6 ± 12,8 cd 94,1 

60,0 mg/mL 233,2 ± 33,0 a 56,5 ± 38,4 ab 24 ± 16 b 9,2 ± 24,9 cd 94,8 

80,0 mg/mL 234,1 ± 21,6 a 65,5 ± 23,8 b 28 ± 8 b 2,2 ± 4,7 d 98,6 

Médias seguidas por letras diferentes na mesma coluna apresentam diferença significativa (p < 0,05). 
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 A atividade acaricida do óleo essencial de C. zedoaria está provavelmente 

relacionada aos seus componentes majoritários que exibem atividade antibacteriana 

e antifúngica devido à presença de mono e sesquiterpenos (WILSON et al., 2005). 

Estudos fitoquímicos já demonstraram que em várias espécies de curcuma foram 

identificados curcuminóides e sesquiterpenóides como principais componentes 

(SINGH et al., 2013).  

 Em estudos com o óleo essencial extraído de C. zedoaria realizados na Índia 

(SINGH et al. 2013), foram identificados 60 componentes, que apresentou como 

majoritários ou principais curzerenona (31,6%), germacrona (10,8%) e cânfora 

(10,3%). Estes resultados corroboram com estudos realizados no nordeste da Índia 

(PURKAYASTHA; NATH; KLINKBY, 2006) onde foram identificados 37 

componentes, os quais representaram 87,7% do total do óleo,  em que curzerenona 

(22,3%) e germacrona (9,0%) foram relatados como componentes majoritários no 

óleo essencial de rizomas de C. zedoaria. 

 O presente estudo difere do realizado na Índia na apresentação da planta 

utilizada no processo extrativo. Ambos os óleos essenciais foram obtidos pelo 

processo de hidrodestilação com uso de Clevenger. Porém, neste trabalho utilizou-

se o rizoma fragmentado da planta fresca, enquanto no outro, o óleo essencial foi 

extraído do rizoma seco e pulverizado de C. zedoaria (SINGH et al. 2013). 

 Em um estudo da atividade inseticida determinada por aplicação tópica 

revelou que o óleo essencial de C. zedoaria exercia eficácia promissora contra 

mosquitos A. aegypti adultos (CHAIYASIT et al., 2006), mostrando-se como uma 

alternativa no desenvolvimento de inseticidas para o controle deste mosquito. Em 

estudos realizados com S. zeamais e T. castaneum, o óleo essencial de C. zedoaria, 

que apresentou como componentes majoritários terpinen-4-ol e 1,8-cineol,  foi 

testado para contato, redução de alimentação e repelência contra insetos adultos. 

Os resultados demonstraram baixa toxicidade de contato, e diminuição da 

alimentação e ação repelente promissoras contra ambos os insetos (SUTHISUT et 

al., 2011). 

 Em estudos prévios, alguns óleos essenciais também demonstraram 

atividade acaricida sobre R. microplus, como no trabalho de Lage et al. (2013) que 

obtiveram percentual de controle de 95% sobre fêmeas ingurgitadas de R. microplus 

a concentração de 50,0 mg/mL de óleo essencial de Lippia triplinervis, que 
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apresentou 62,9% de monoterpenos oxigenados. No presente estudo, O percentual 

total de monoterpenos oxigenados foi de 62,65%. 

 Em estudos que avaliaram a repelência de carrapatos de extratos e óleos de 

quatro plantas na Suécia, Jaenson et al. (2005) identificaram 1, 8-cineol como um 

dos componentes majoritários no óleo das folhas de Myrica gale, e apresentou 

aproximadamente 50% de repelência para ninfas de Ixodes ricinus. Estudos 

realizados na Índia com óleo de C. zedoaria (SINGH; SINGH; MAURYA, 2002) 

também relataram como um dos componentes majoritários o 1,8-cineol (18,5%), 

apresentando ação inseticida contra pragas presentes no cultivo de cana de açúcar, 

e também atividade antifúngica. 

 Segundo Duke (2016), o 1,8-cineol é um composto característico do gênero 

Eucalyptus repelente e tóxico para a maioria dos insetos, também está presente no 

rizoma de C. zedoaria. 

 Em um estudo realizado com três espécies de eucalipto testadas em cinco 

concentrações diferentes contra larvas e fêmeas ingurgitadas de R. microplus, o 

principal componente identificado foi o 1,8-cineol. O óleo essencial de E. globulus a 

uma concentração de 15% e o seu concentrado emulsionável a uma concentração 

média de 9,9% matou 100% dos carrapatos. Este estudo sugere o desenvolvimento 

de produtos que possam ser testados no controle do ectoparasito de um modo 

menos agressivo ao meio ambiente (Chagas et al., 2002). 

 Recentemente, Chagas et al. (2016) avaliaram a eficácia in vitro de 11 óleos 

essenciais do Brasil sobre eficiência reprodutiva e letalidade contra R. microplus e 

os cinco mais efetivos foram Curcuma longa, Lippia gracilis, L. origanoides, L. alba e 

Zingiber officinale segundo a concentração letal (LC50 e LC90): 0,54 e 1,80 mg/mL, 

3,21 e 7,03 mg/mL, 3,10 e 8,44 mg/mL, 5,85 e 11,14 mg/mL, e 7,75 e 13,62 mg/mL, 

respectivamente. No teste de pacote larval, as espécies de família Zingiberaceae e 

Verbenaceae causaram letalidade 100% a 25 mg/mL. Devido a esses resultados, 

Chagas et al. (2016) atribuíram os melhores resultados aos principais componentes 

e sugeriram a ausência de efeito sinérgico entre seus compostos. Portanto, 

podemos inferir que o monoterpeno 1, 8-cineol foi responsável pelo melhor 

desempenho do óleo essencial de C. zedoaria sobre R. microplus. 

 É importante citar que a maior parte dos acaricidas disponíveis no Brasil para 

o controle do R. microplus tem baixa eficácia devido à resistência de populações de 

carrapatos. Estudos realizados com 24 produtos acaricidas entre 1997 a 2006 na 
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Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora, MG, Brasil, mostraram que os resultados dos 

testes de sensibilidade de populações do carrapato bovino apresentaram apenas 

três acaricidas comercializados com percentual médio de controle superior a 90% 

(FURLONG et al., 2007).  

 Nos testes realizados com óleo essencial de C. zedoaria, foram observados 

valores superiores a 90% para o controle nas três maiores concentrações, indicando 

o potencial acaricida deste óleo sobre R. microplus. 
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CONCLUSÕES 

 

 Diante dos resultados apresentados, pode-se concluir que o óleo essencial 

obtido do rizoma de A. zerumbet não apresenta efeito acaricida sobre R. microplus, 

pois não apresentou efeito sobre a mortalidade das larvas em nenhuma das 

concentrações utilizadas. Desta forma não é indicado para ser usado no controle 

deste ectoparasita. 

 Em contrapartida, o óleo essencial extraído de C. zedoaria mostrou-se 

efetivo contra larvas e fêmeas de R. microplus, podendo estar a sua atividade 

acaricida relacionada à presença dos componentes majoritários, os terpenóides 

presentes em sua composição. Portanto, pode ser considerado um potencial 

candidato para controlar esta espécie de carrapato. 

 Estudos mais aprofundados com a utilização do óleo essencial de C. 

zedoaria deverão ser realizados para possibilitar sua utilização futura no controle de 

R. microplus e, dessa maneira, atenuar os problemas causados pelo uso 

indiscriminado de produtos organossintéticos. Além disso, o óleo essencial poderia 

ser utilizado como fonte de moléculas para a síntese de novos carrapaticidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

REFERÊNCIAS 

ADAMS, R. P. Identification of essential oils by gas chromatography/mass 
spectrometry. Carol Stream: Allured Publishing Corporation, 2007. 
 
ALMEIDA, M. B. et al. Tristeza parasitária bovina na região sul do Rio Grande do 
Sul: estudo retrospectivo de 1978-2005.  Revista Pesquisa Veterinária Brasileira, 
Seropédica, v. 26, n. 4, p. 237-242, out./dez. 2006. Disponível em: 
<http://revistas.bvs-vet.org.br/pesqvetbras/article/viewFile/13908/14773>. Acesso 
em: 10 out. 2016. 

ANTHONY, J. P.; FYFE, L.; SMITH, H. Plant active components a resource for 
antiparasitic agents? Trends in Parasitology. v. 21, p. 462–468, oct. 2005. 

BRITO, L. G. Importância da identificação de populações do carrapato dos bovinos 
resistentes a bases carrapaticidas. 2009. Disponível em: 
<http://agrosoft.com/pdf.php/?node=211738>. Acesso em: 10 out. 2016. 

CAMPOS, R. N. S. et al. Óleos essenciais de plantas medicinais e aromáticas no 
controle do carrapato Rhipicephalus microplus. Archivos de Zootecnia, Córdoba, v. 
61, p. 67-78, sep. 2012. Disponível em: 
<http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/php/img/web/17_12_30_2544REVI
SIONOleosCampos.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016. 

CARVALHO, T. D.; BORALLI, I. C.; PICCININ, A. Controle de carrapatos em 
bovinos. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, Garça, n. 10, 
janeiro, 2008. Disponível em: 
<http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/AsNNdzhg8Rf0fZN_2
013-5-29-10-37-48.pdf>. Acesso em: 10 out. 2016. 

CASTRO, K. N. C., LIMA, D.F., VASCONCELOS, L. C., SANTOS, R. C., PEREIRA, 
A. M. L., FOGAÇA, F. H. S., CANUTO, K. M., BRITO, E. S., CALVET, R. M. 
Chemical composition and efficacy of essential oil and ethanol extract of Alpinia 
zerumbet on Staphylococcus aureus. Arquivos do Instituto Biológico, v. 83, p. 1-7, 
2016. 

CHAGAS, A. C. S., OLIVEIRA, M. C. S., GIGLIOTI, R., SANTANA, R. C. M., BIZZO, 
H. R., GAMA, P. E., CHAVES, F. C. M. Efficacy of 11 Brazilian essential oils on 
lethality of the cattle tick Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Ticks and Tick-borne 
Diseases v. 7, p. 427–432, 2016. 

CHAIYASIT, D.;  CHOOCHOTE, W.; RATTANACHANPICHAI, E.;  CHAITHONG, 
U.; CHAIWONG, P.; JITPAKDI, A.; TIPPAWANGKOSOL, P.; RIYONG, D.; 
PITASAWAT, B. Essential oils as potential adulticides against two populations of 
Aedes aegypti, the laboratory and natural field strains, in Chiang Mai province, 
northern Thailand. Parasitology Research Journal,n. 99, p. 715–721, 2006. 

CHEN, W.; LU, Y.;  GAO, M.;  WU, J.; WANG, A.; SHI, R. Anti-angiogenesis 
effect of essential oil from Curcuma zedoaria in vitro and in vivo. Journal of 
Ethnopharmacology, n. 133, p. 220–226, jan. 2011. 



52 

CORREA, A. J. C.; LIMA, C. E.; COSTA, M. C. C. D. Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. 
Burtt& R.M. Sm. (Zingiberaceae): levantamento de publicações nas áreas 
farmacológica e química para o período de 1987 a 2008. Revista Brasileira de 
Plantas Medicinais, Botucatu, v.12, n.1, p.113-119, 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rbpm/v12n1/v12n1a16.pdf> Acesso em: 12 out. 2016. 

CRUZ, E. M. O. et al. Acaricidal activity of Lippia gracilis essential oil and its major 
constituents on the tick Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Veterinary 
Parasitology, v. 195, p. 198 – 202, jul. 2013. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401712007091>. Acesso em: 
02 nov. 2016. 

DAEMON, E. et al. Evaluation of the acaricide activity of thymol on engorged and 
unengorged larvae of Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1808) (Acari: Ixodidae). 
Parasitology Research. v. 105, p. 495–497, 2009. 

DI STASI, L.C. Plantas medicinais: arte e ciência – um guia interdisciplinar. São 
Paulo: UNESP, 1996. 231p. 

DUKE, J. A. U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 1992-
2016. Dr. Duke’s Phytochemical and Ethnobotanical Databases. Disponível em: 
<http://www.ars-grin.gov/duke/>. Acesso em: 18 mar. 2017.  

FURLONG, J. Carrapato: problemas e soluções. Juiz de Fora: Embrapa Gado de 
Leite, 2005. 65p. Disponível em <https://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-
/publicacao/594793/carrapatos-problemas-e-solucoes>. Acesso em: 04 nov. 2016. 

FURLONG, J.; MARTINS, J. R. S.; PRATA, M. C. A. Controle estratégico do 
carrapato dos bovinos. A Hora Veterinária, Porto Alegre, v. 23, n. 137, p. 53-56, 
jan./fev. 2004. 

FURLONG, J.; MARTINS, J. R. S.; PRATA, M. C. A. O carrapato dos bovinos e a 
resistência: temos o que comemorar?. A Hora Veterinária, Porto Alegre, v. 27, 
n.159, p.53-56, 2007. 

GOMES, A. Carrapato de boi: Prejuízos e controle. Embrapa Gado de Corte, 
Campo Grande, n. 42, dez. 2000. . Disponível em: 
<http://www.cnpgc.embrapa.br/publicacoes/divulga/GCD42.html>. Acesso em: 08 
nov. 2016. 

GRISI, L. et al. Reassessment of the potencial economic impact of cattle parasites in 
Brazil. Brazilian Journal of Veterinary Parasitology, v. 23, p. 150-156, jun. 2014. 

JAENSON , T. G. T. ; PALSSON, K.; BORG-KARLSON, A. K. Evaluation of extracts 
and oils of tick-repellent plants from Sweden. Medical and Veterinary Entomology, 
v. 19, p. 345–352, 2005. 

LAGE, T. C. A. Activity of essential oil of Lippia triplinervis Gardner (Verbenaceae) on 
Rhipicephalus microplus (Acari: Ixodidae). Parasitology Research Journal, v. 112, 
p. 863-869, feb. 2013. 

LEAL, A. T.; FREITAS, D. R. J.; VAZ JR,  I. S. Perspectivas para o controle do 
carrapato bovino. Acta Scientiae Veterinariae, Porto Alegre, n. 31, p. 01-11, nov. 
2003. Disponível em: 



53 

<https://www.researchgate.net/publication/284850269_Perspectivas_para_o_control
e_do_carrapato_bovino>. Acesso em: 08 nov. 2016. 

LORENZI, H.; SOUZA, H. M. Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, 
herbáceas e trepadeiras. Nova Odessa: Instutito Plantarum, 1995. 720p. 

LORENZI, H.; SOUZA, H. M. Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, 
herbáceas e trepadeiras. 3. ed. Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2001. 1087p. 

LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas medicinais no Brasil: Nativas e exóticas. 
Nova Odessa: Instituto Plantarum, 2002. 512p.  

MACEDO, I. T. F.; BEVILAQUA, C. M. L.; OLIVEIRA, L. M. B.; CAMURÇA-
VASCONCELOS, A. L. F.; MORAIS, S. M.; MACHADO, L. K. A.; RIBEIRO, W. L. C. 
In vitro activity of Lantana camara, Alpinia zerumbet, Mentha villosa and Tagetes 
minuta decoctions on Haemonchus contortus eggs and larvae. Veterinary 
Parasitology, v. 190, p. 504–509, 2012. 

MELLO, V. et al. Eficácia carrapaticida de formulações contendo óleo essencial e 
hidrolato de Rosmarinus officinalis. Revista de Biotecnologia & Ciência, v. 4, n. 1, 
jun. 2015. Disponível em: 
<http://www.revista.ueg.br/index.php/biociencia/article/view/3737/2384>. Acesso em: 
10 nov. 2016. 

MONTEIRO, S. G. Parasitologia na Medicina Veterinária. São Paulo: Roca, 2014. 
368p. 

MURRELL, A.; BARKER, S. C. Synonymy of Boophilus Curtice, 1891 with 
Rhipicephalus Koch, 1844 (Acari: Ixodidae). Systematic Parasitology, v. 56, p. 169-
172, nov. 2003.  

PURKAYASTHA, J.; NATH, S. C.; KLINKBY, N. Essential oil of the rhizome of 
Curcumazedoaria (Christm.) Rosc. native to northeast India. Journal of Essential 
Oil Research, n. 18, p. 154–155, 2006. 

ROEL, A. R. Utilização de plantas com propriedades inseticidas: uma contribuição 
para o desenvolvimento rural sustentável. Interações: Revista Internacional de 
Desenvolvimento Local. v. 1, n. 2, p. 43-50, mar. 2001. 

SANTOS M. S. ; JEZLER C. N.; OLIVEIRA  A. R. M. F; OLIVEIRA  R. A. ; MIELKE 
M. S.; COSTA L. C. B. Harvest time and plant age on the content and chemical 
composition of the essential oil of Alpinia zerumbet. Horticultura Brasileira, v. 30, n. 
3, jul - set. 2012. 

SILVEIRA, W. H.; CARVALHO, G. D.; PECONICK, A. P. Medidas de controle do 
carrapato Rhipicephalus microplus: uma breve revisão. Pubvet, Londrina, v. 8, n. 10, 
ed. 259, mai. 2014. 

SIMÕES, C. M. O. et al. Farmacognosia: da Planta ao medicamento. 5. ed. Porto 
Alegre: UFRGS, 2003. 1102p. 



54 

SINGH, G.; SINGH, P. O; MAURYA, S. Chemical and Biocidal investigations on 
essencial oils of some Indian Curcuma species. Progress in Crystal Growth and 
Characterization of Materials. v. 45, p. 75-81, 2002. 

SINGH, P. et al. Chemical composition and antioxidant activities of essential oil and 
oleoresins from Curcuma zedoaria rhizomes, part-74.  Food Bioscience, v. 3, p. 42-
48, jun. 2013. 

SUTHISUT, D.;  FIELDS, P. G.; CHANDRAPATYA, A. Contact Toxicity, Feeding 
Reduction, and Repellency of Essential Oils from Three Plants from the Ginger 
Family (Zingiberaceae) and their Major Components Against Sitophilus zeamais and 
Tribolium castaneum. Journal of Economic Entomology, v. 104, n. 4, p. 1445-
1454, ago. 2011. 

TRINDADE, H. I.; ALMEIDA, K. S.; FREITAS, F. L. C. Tristeza parasitária bovina: 
revisão de literatura. Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, Garça, 
n. 16, jan. 2011. 

VAN DEN DOOL, H.; KRATZ, P. Dec. A generalization of the retention index system 
including linear temperature programmed gas—liquid partition 
chromatography. Journal of Chromatography A, v. 11, p. 463-471, 1963. 
 
VICTÓRIO, C.P. ; ALVIANO, D. S.; ALVIANO, C. S.; LAGE, C. L. S. Chemical 
composition of the fractions of leaf oil of Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. 
Sm. and antimicrobial activity Chemical composition of the fractions of leaf oil of 
Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm. and antimicrobial activity. Revista 
Brasileira de Farmacognosia,n. 1, p. 697-701, jul./set. 2009. 

VIEGAS JUNIOR, C. Terpenos com atividade inseticida: uma alternativa para o 
controle químico de insetos. Química Nova, v. 26, n. 3, p. 390-400, mai./jun. 2003. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
40422003000300017>. Acesso em: 12 nov. 2016.  

WILSON, B. et al. Antimicrobial activity of Curcuma zedoaria and Curcuma 
malabarica tubers. Journal of Ethnopharmacology, n. 99, p. 147-151, mar. 2005. 

 

 

 

 

 


