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  INTRODUÇÃO: 
O carrapato bovino é o ectoparasito de maior 
importância econômica entre os bovinos, sendo 
favorecido pelas características climáticas do Brasil. 
Esse parasito compromete os rebanhos causando 
doenças, estresse, reações alérgicas e danos ao couro 
do animal. A utilização de sucessivos banhos de 
acaricidas sintéticos nos animais provocou uma seleção 
de carrapatos resistentes a esses químicos. Sendo 
assim, o presente trabalho teve o objetivo de analisar o 
efeito do extrato bruto de tamarindo (Tamarindus indica) 
no controle do carrapato bovino utilizando a 
metodologia preconizada do teste de imersão de 
fêmeas adultas. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
Os frutos de tamarindo foram coletados na região da 
cidade de Feira de Santana–BA e levados para o 
Instituto Federal Baiano Campus Itapetinga para a 
obtenção dos extratos. Os frutos foram descascados e 
as cascas foram moídas em moinho de facas (tipo 
Wiley). O extrato bruto foi obtido por maceração do 
material pulverizado em etanol, por 72h, e o filtrado foi 
reduzido em rotaevaporador. Para a avaliação da 
eficácia do extrato sobre as fêmeas ingurgitadas, foi 
realizado o teste biocarrapaticidograma por meio da 
imersão de fêmeas adultas, segundo a metodologia 
proposta por Drummond et al., 1973. Foram coletadas 
fêmeas de carrapato R. microplus em bovinos, mestiços 
do cruzamento Gir X Holandesa, naturalmente 
infestados pertencentes à fazenda experimental do 
IFBaiano Campus Itapetinga, que posteriormente, foram 
encaminhadas ao laboratório em recipientes plásticos, 
com aeração adequada e acondicionados em isopor 
contendo gelo artificial. As fêmeas ingurgitadas foram 
lavadas com água destilada, secas em papel toalha e 
separadas em grupos de dez, com base nos aspectos 
de motilidade e ingurgitamento. Cada grupo teve a 
massa determinada em balança analítica obtendo-se 
homogeneidade entre os grupos. Os tratamentos foram 
constituídos pelos grupos controles e por diferentes 
concentrações do extrato (50, 25, 12,5 e 6,25 mg mL

-1
). 

O delineamento experimental foi o inteiramente 
casualizado, com três repetições.  
 
 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Com o uso do extrato da casca do fruto de tamarindo na 
concentração de 50 mg mL

-1
, obteve-se um índice de 

postura de 17,3%, redução da oviposição de 48,8%, 
eclosão de 36,6%, redução da eclosão de 38,8% e 
eficiência do produto de 67,2%. 
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Figura 01 - Eficiência do produto sobre as fêmeas 
ingurgitadas de R. microplus. FI, Fipronil (controle 
positivo); concentração em mg mL

-1
. (*) P<0,05. 

 
A Figura 1, retrata a eficiência do produto nas diferentes 
concentrações testadas. Observa-se que na 
concentração de 50 mg mL

-1
, o extrato bruto apresentou 

uma eficiência acima de 60%, demonstrando um 
potencial efeito acaricida. 
  CONCLUSÃO: 
O extrato bruto da casca do fruto de tamarindo pode ser 
uma alternativa natural no controle integrado do 
carrapato bovino. Sendo assim, estudos mais 
aprofundados merecem ser realizados para a 
identificação de qual princípio ativo acaricida está 
presente na casca do fruto do tamarindo. 
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