
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

RICARDO DE ALMEIDA LARA 

EFICACIA ACARICIDA DE UMA EMULSÃO CONTENDO LINALOL E CINAMATO 

DE METILA, FRENTE À ESPECIE DE CARRAPATO Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus (Canestrini, 1887) 

CURITIBA 

2016 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

RICARDO DE ALMEIDA LARA 

EFICACIA ACARICIDA DE UMA EMULSÃO CONTENDO LINALOL E CINAMATO 

DE METILA, FRENTE À ESPECIE DE CARRAPATO Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus (Canestrini, 1887) 

CURITIBA 

2016 



RICARDO DE ALMEIDA LARA 

EFICACIA ACARICIDA DE UMA EMULSÃO CONTENDO LINALOL E CINAMATO 

DE METILA, FRENTE À ESPECIE DE CARRAPATO Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus (Canestrini, 1887) 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós 
Graduação em Ciências Farmacêuticas, Área de 
Insumos, Medicamentos e Correlatos, 
Departamento de Farmácia, Setor de Ciências da 
Saúde, Universidade Federal do Paraná, como 
requisito parcial à obtenção do título de Mestre em 
Ciências Farmacêuticas. 

Orientadora: Profª. Drª. Sandra Maria W. Zanin. 
Co-orientador: Profº. Dr. Francisco de Assis 
Marques. 
Co-orientador: Profº. Dr. Marcos Vinicius Ferrari. 

CURITIBA 

2016 



  Lara, Ricardo de Almeida 
     Eficácia acaricida de uma emulsão contendo linalol e cinamato de metila, frente à espécie 
 de carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) / Ricardo de Almeida 
 Lara  – Curitiba, 2016. 

 96 f. ; il. (algumas color.) ; 30 cm 

 Orientadora: Professora Dra. Sandra Maria W. Zanin 
 Coorientador: Professor Dr. Francisco de Assis Marques 
 Coorientador: Professor Dr. Marcos Vinícius Ferrari 
 Dissertação (mestrado)  – Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, 

 Setor de Ciências da Saúde. Universidade Federal do Paraná. 

 Inclui bibliografia 

1. Acaricidas. 2. Carrapatos. 3. Óleo mineral. 4. Goma arábica. I. Zanin, Sandra Maria W.
II. Marques, Francisco de Assis. III. Ferrari, Marcos Vinícius. IV. Universidade Federal do
 Paraná. V. Título.

 .  CDD 615.19



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Agradeço a Deus pela oportunidade de fazer parte desta equipe de pesquisa, 

deixando assim uma marca em minha vida pessoal e profissional. 

À minha esposa Erica que me apoiou durante toda esta trajetória, sendo muito 

paciente, dedicada e atenciosa, proporcionando  felicidade em cada um de meus dias.  

 Aos meus pais Valdir e Vilce  pelos ensinamentos prestados ao longo da vida, 

pela educação acadêmica que me propiciaram e pelo apoio às minhas escolhas.  

 À professora Drª Sandra Maria Warumby Zanin, pelo apoio e pelo aceite em 

ser minha orientadora, por todo o tempo dedicado ao compartilhamento de seus 

conhecimentos, pela sua paciência em me guiar neste caminho, pela amizade e 

vinculo criado nestes anos. Ao seu esposo Pedro Zanin, por toda parceria criada 

nestes dois anos, pelo seu comprometimento e acreditar em minha pessoa. Agradeço 

de coração vocês que me proporcionaram um ensino de qualidade e um aprendizado 

eterno. Muito obrigado. 

 Aos meus co-orientadores, Profº. Dr. Francisco de Assis Marques e Profº. Dr. 

Marcos Vinicius Ferrari, por toda a ajuda e apoio nesta minha jornada acadêmica. 

 À Profª. Drª. Deise Prehs Montrucchio e ao Profº. Dr. Vitor Alberto Kerber, pelo 

aceite em corrigir este trabalho e compor a banca de defesa desta dissertação. 

À farmacêutica MSc. Maria da Graça Teixeira de Toledo pela sua contribuição 

no desenvolvimento dos trabalhos com o CLAE. 

À farmacêutica MSc. Gislene Mara Fujiwara pela sua contribuição nos trabalhos 

de toxicidade e doseamento dos componentes do ativo utilizado.  

 À todos os meus colegas de laboratório que me ajudaram de forma direta ou 

indireta ao longo destes anos, proporcionando um ambiente agradável de pesquisa 

que ficará marcado para sempre em minhas memórias. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois 

tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas” 

Apocalipse 4:11 



 
 

RESUMO 

 
O tema carrapatos no Brasil e no mundo, tornou-se importante principalmente 

pelos aspectos negativos que estes ectoparasitas causam nas áreas de saúde, 
ambiental e econômica. Na saúde porque os hospedeiros sofrem pela infestação de 
carrapatos que também transmitem doenças. No ambiente por causa dos produtos 
químicos comerciais acaricidas usados e pela crescente resistência dos carrapatos a 
estes produtos disponíveis comercialmente, agravando o problema e econômicos 
pelos custos para controle e pelas perdas ocasionadas pelos carrapatos. O linalol e o 
cinamato de metila, componentes voláteis de óleos essenciais, possuem atividade 
comprovada sobre Aedes aegypti como também são bem menos agressivos ao meio 
ambiente que os acaricidas comerciais. Testes iniciais in vitro comprovaram a ação 
acaricida da mistura de linalol e cinamato de metila, provocando a morte de fêmeas 
ingurgitadas de carrapatos Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887), 
em 24 horas. A eficácia acaricida in vitro do linalol e cinamato de metila, misturados 
na proporção de 4:1 (m/m) respectivamente, identificado como ativo LCm, foi avaliada 
sobre fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) 
coletadas manualmente de gado holandês de lactação na Fazenda da UFPR. A ação 
acaricida, in vitro, com o ativo LCm  nas concentrações de 10, 100, 250, 500, 750 e 
1000 μg/g em água e tween 80® como dispersante foi realizada. O ativo LCm 
emulsionado nas concentrações de 6, 10 e 12 mg/g foi  aplicado sobre as fêmeas 
ingurgitadas. A aplicação do ativo LCm emulsionado foi realizada com o 
desenvolvimento de uma emulsão base estável com óleo mineral e goma arábica, 
sendo o ativo LCm adicionado à emulsão base no momento da aplicação sobre os 
carrapatos devido à sua volatilidade e instabilidade. O doseamento do ativo LCm foi 
desenvolvido no cromatógrafo líquido de alta resolução (CLAE). Após o banho de 
imersão, as fêmeas foram mantidas em placas de Petri no laboratório à temperatura 
ambiente. A atividade acaricida do ativo LCm diluído em água, mostrou-se inócua em 
relação a mortalidade e oviposição das fêmeas ingurgitadas. No teste acaricida com 
o ativo LCm emulsionado, a emulsão sem o ativo LCm, usada como branco no teste 
de imersão, apresentou atividade na mortalidade das fêmeas. A emulsão com o ativo 
LCm na concentração de 12 mg/g, apresentou no segundo dia do teste, mortalidade 
de 46,7 % acelerando o processo.  A oviposição das fêmeas com a emulsão sem ativo 
LCm foi de 27,3 % e a da emulsão com 12 mg/g do ativo LCm foi de apenas 10,0 % 
de oviposição. A emulsão base foi diluída na proporção de 1:5 (m/m) em água e 
comparada novamente com a emulsão base sem diluição em um novo teste acaricida. 
A emulsão base, sem o ativo LCm, apresentou no terceiro dia de teste mortalidade de 
48,3 % e a emulsão base diluída apresentou no quinto dia do teste mortalidade de 
66,7 %, retardando o processo. A oviposição das fêmeas com a emulsão sem diluição 
foi de 37,9% e a da emulsão diluída foi de  100,0 % de oviposição das fêmeas. Novo 
teste deve ser realizado com a emulsão diluída como referência para verificação da 
ação acaricida específica do ativo LCm em concentrações de ativo LCm apropriadas. 
Os dados obtidos neste estudo revelam o uso promissor da emulsão com o ativo LCm  
e a necessidade de continuidade dos estudos da ação acaricida no controle  de 
carrapatos Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887). 
 
Palavras - chave: acaricidas, carrapatos,   Rhipicephalus (Boophilus) microplus, linalol,  
                            cinamato de metila, emulsão, CLAE.    



 

ABSTRACT 

 
The matter of tick in Brazil and in the world has become relevant mainly due to 

negative effects that these ectoparasites have in health, environment and economics. 
Health is impaired as the hosts suffer due to infestation of ticks, who also transmit 
diseases. The environment is compromised by the use of commercial acaricidal 
chemicals and also by the increasing resistance of ticks to the products available, 
which aggravates the problem. The economic impacts are cause of the investment to 
control ticks and the occasional cattle loss. Linalool and methyl cinnamate, volatile 
components of essential oils, have a proven effect on Aedes aegypti and are less 
aggressive to the environment when compared to the commercial acaricides available. 
Initial in vitro tests confirmed the acaricidal action of the mixture of pure linalool and 
cinnamate, causing death of engorged females of Rhipicephalus (Boophilus) microplus 
(Canestrini, 1887) ticks within 24 hours. The in vitro acaricidal efficacy of linalool and 
methyl cinnamate, mixed at a ratio of 4:1 (m/m) respectively, identified as LCm active, 
was evaluated on engorged females of Rhipicephalus (Boophilus) microplus 
(Canestrini, 1887), collected manually from Dutch lactation cattle at the UFPR Farm. 
The acaricidal action, in vitro, was performed with the active LCm at the concentrations 
of 10, 100, 250, 500, 750 and 1000 μg/g in water and tween 80® as a dispersant. The 
LCm active was also emulsified at the concentrations of 6, 10 and 12 mg/g  and 
administered to the engorged females. The application of the emulsified LCm active 
was carried out with the development of a stable base emulsion with mineral oil and 
arabic gum, with the LCm active being added to the base emulsion at the time of 
application on the ticks due to its volatility and instability. The dosage of the LCm active 
was developed with high-performance liquid chromatography (HPLC). After the 
immersion bath, the females were kept in Petri dishes in the laboratory at room 
temperature. The acaricide activity of the active LCm diluted in water proved to be 
innocuous on mortality and oviposition of engorged females. In the acaricide test with 
the active LCm emulsified, the emulsion without the active LCm, used as white in the 
immersion test, showed activity in the mortality of the females. The emulsion with the 
LCm active at the concentration of 12 mg/g, presented, on the second day of the test, 
mortality of 46.7%, accelerating the process. The oviposition of the females with the 
emulsion without LCm active was 27.3% and that of the emulsion with 12 mg/g of the 
LCm active was only 10.0%. The base emulsion was diluted 1:5 (m/m) in water and 
compared again with the base emulsion without dilution in a new acaricide test. The 
base emulsion without the active LCm, presented, on the third day of the test, mortality 
48.3% while the diluted base emulsion presented, on the fifth day of the test, mortality 
of 66.7%, delaying the process. The oviposition of the females with the emulsion 
without dilution was 37.9% while that of the diluted emulsion was 100.0%. Further 
testing should be performed with the diluted emulsion as a reference in order to verify 
the specific acaricidal action of the LCm active at appropriate concentrations. The data 
obtained in this study reveal the promising use of the emulsion with the LCm active 
and the need for continuity of the acaricidal action studies in the control of 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) ticks. 
 
Key words: acaricides, ticks, Rhipicephalus (Boophilus) microplus, linalool, methyl    
                    cinnamate, emulsion, HPLC. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O setor agropecuário no Brasil é um dos que mais contribui para a economia 

do país. Como qualquer investimento tem seus riscos e fatores que causam 

problemas e prejuízos, na agropecuária, um exemplo disso são os parasitas. Dentre 

os parasitas que contaminam o solo e os bovinos, o que causa maior prejuízo e que 

tem maior incidência no território brasileiro é o carrapato Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus (Canestrini, 1887) (MARQUES, 2003). Estima-se que os prejuízos que esse 

ectoparasita causa ultrapassem dois bilhões de dólares anuais (FURLONG; PRATA, 

2004).  

Esses custos podem ser causados de forma direta ou indiretamente. Ao 

avaliarmos os prejuízos diretos podemos citar aqueles em que o parasito causa dano 

direto ao animal, tal como a ingestão de sangue durante a alimentação sobre o 

hospedeiro, que dependendo do número de infestações, pode comprometer a saúde 

própria e a produção de carne e leite (MARQUES, 2003). 

Também ocorre pela inoculação de toxinas nos hospedeiros, provocando 

diversas alterações fisiológicas (MARQUES, 2003) e pela transmissão de agentes 

infecciosos tais como Anaplasma marginale, Babesia bovis e Babesia bigemina 

responsáveis pela tristeza parasitaria bovina (FARIAS, 1995). 

Um outro fator a considerar é a redução da qualidade do couro do animal, 

causado pelas cicatrizes referentes a alimentação do parasita, que somente são 

verificadas posteriormente no curtume (GOMES, 2000). 

 Em relação aos custos indiretos, está principalmente o custo do controle 

químico com acaricidas, a mão de obra necessária para a aplicação destes produtos 

e os danos ambientais decorrentes do seu uso (ANDREOTTI; GOMES, 2003).  

No Brasil, o uso de acaricidas é a principal forma de controle de carrapato 

bovino. Contudo, o seu uso inadequado pode acarretar a presença de resíduos tóxicos 

na carne e/ou leite, pois o desrespeito ao período de carência para a utilização destes 

produtos pode ocasionar a intoxicação do animal (FURLONG; PRATA, 2006; 

VARGAS et al., 2003). Estes acaricidas, na sua maioria, são aplicados diretamente 

sobre o corpo do animal, através de banhos imersivos ou por um processo de 

aspersão, e seu manuseio incorreto pode acarretar também na intoxicação do 

manipulador destes acaricidas (FURLONG; PRATA, 2006; MENDES, 2007). 
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Alguns destes produtos são apresentados na forma de emulsões, em que o 

ativo no interior da fase dispersa da emulsão é mais protegido, possibilitando a 

formulação de emulsões concentradas ou mesmo diluídas para uso conforme 

atividade específica (FURLONG et. al, 2004).  

 Devido ao fato dos produtos acaricidas presentes no mercado causarem efeitos 

nocivos aos animais e ao ambiente, podendo causar danos até mesmo em seres 

humanos, a busca por acaricidas menos nocivos se torna cada vez mais urgente e 

necessária (ANDREOTTI, 2010). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral  

 Desenvolver uma forma farmacêutica contendo uma mistura de linalol e 

cinamato de metila (ativo LCm), em diferentes concentrações e avaliar a ação 

acaricida in vitro com carrapatos do gênero Rhipicephalus (Boophilus) microplus 

(Canestrini, 1887). 

 

2.2 Objetivos Específicos   

Desenvolver uma emulsão base  

Desenvolver uma emulsão contendo o ativo LCm 

Avaliar a estabilidade da emulsão base   

Avaliar a estabilidade da emulsão com o ativo LCm 

Estabelecer diluições da emulsão para aplicação do ativo LCm  

Determinar a concentração média letal (CL50) in vitro do ativo LCm na emulsão 

para avaliação acaricida.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

3.1 Características gerais dos carrapatos 

De maneira geral os carrapatos como são conhecidos, são membros das 

famílias Argasidae e Ixodidae. A família Argasidae apresenta cerca de 180 espécies 

descritas, nela estão presentes os carrapatos ditos moles, devido à ausência de um 

escudo quitinoso, e inclui carrapatos que parasitam aves, morcegos e os ditos 

“carrapatos de chão” (FURLONG, 2005).  

Tendo em vista a importância na pecuária, a família que apresenta um maior 

impacto é a Ixodidae. Nela estão descritos os carrapatos duros, pois possuem um 

escudo quitinoso rígido, que cobre toda a superfície dorsal dos machos e parcialmente 

das fêmeas, larvas e ninfas. A família Ixodidae possui cerca de 680 espécies descritas. 

Os carrapatos desta família apresentam dimorfismo sexual e capítulo sempre terminal 

em todos os estágios, como pode ser observado na Figura 1 (GUIMARÃES, 2001). 

 

FIGURA 1 - CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE CARRAPATOS DA FAMÍLIA IXODIDAE. 

 

 

Fonte: adaptada de BARROS-BATTESTI (2006); ARZUA; BECHARA (2006). 

 

Por se tratar de ectoparasitas obrigatórios de vertebrados, os carrapatos 

alimentam-se de sangue para sobreviver e completar o seu ciclo de vida. Estes 

ectoparasitas apresentam um desenvolvimento complexo, apresentando uma fase 

parasitária em que necessitam de alimentação sanguínea e outra fase determinada 

de vida livre. Nessa última fase ocorre a oviposição das fêmeas e o período de mudas, 

podendo haver mudança de hospedeiros entre as fases (BARROS-BATTESTI; 

ARZUA; BECHARA, 2006). 
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O ciclo biológico dos Ixodídeos é composto por várias etapas. Inicia-se com um 

estado inativo, nesta fase encontram-se os ovos. Posteriormente possui três estágios 

móveis hematófagos, nestes estágios estão presentes as formas de larva, ninfa e 

adultos. As larvas não apresentam estigmas respiratórios, são imaturas sexualmente 

e possuem três pares de pernas (GOMES, 2000).  

As larvas ao eclodirem dos ovos apresentam aspecto semelhante aos adultos 

e após a alimentação sofrem ecdise (processo de muda ou eliminação de 

exoesqueleto) e passam a ser ninfas, também imaturas sexualmente, possuindo 

placas espiraculares e quatro pares de pernas. Após a alimentação, as ninfas, assim 

como as larvas, sofrem ecdise, e dão origem aos adultos, machos e fêmeas, como 

pode ser observado na Figura 2. Cada estágio descrito necessita de vários dias de 

fixação no hospedeiro e longos períodos de alimentação (GOMES, 2000).  

 

FIGURA 2 – ECDISE DE Rhipicephalus sanguineus.  

 

 

 

LEGENDA: A: UMA NINFA (NA SETA) EMERGINDO DO EXOESQUELETO VAZIO. B: UMA     
FÊMEA INGURGITADA, POUCAS HORAS  APÓS A ECDISE, as: ESCUDO DORSAL DE QUITINA, 
ds: ALOS DE QUITINA, TÍPICOS DE UMA FÊMEA DE Rhipicephalus sanguineus. 
 

Fonte: adaptada de GUIMARÃES; TUCCI; BARROS – BATTESTI (2001). 

 

O ciclo biológico de um hospedeiro tem como representantes no Brasil duas 

espécies da família Ixodidae, o Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) 

conhecido popularmente como carrapato bovino, juntamente com o Anocentor nitens, 

popularmente conhecido como carrapato da orelha do cavalo.  Nestas duas espécies 

todos os estágios de vida dos carrapatos parasitam grandes animais, tais como 

bovinos, caprinos e equinos. A alimentação nas fases larval, ninfa e assim como nas 

mudanças das fases durante o ciclo biológico, ocorrem sobre o hospedeiro e as 
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fêmeas ingurgitadas (com o corpo preenchido de sangue proveniente da alimentação) 

e acasaladas, denominadas teleóginas, caem no solo onde depositam seus ovos, 

como pode ser visto na Figura 3 (GUIMARÃES; TUCCI; BARROS – BATTESTI, 2001). 

Nos climas tropicais e úmidos, o ciclo ocorre durante todo o ano, sem 

interrupção causada pela hipobiose larval, que ocorre devido a baixas temperaturas. 

O ciclo biológico dos carrapatos geralmente é curto, no caso do Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus (Canestrini, 1887), ele pode ter de cinco a seis gerações na 

região norte do Brasil ao ano, e de três a quatro na região sul (GUIMARÃES; TUCCI; 

BARROS – BATTESTI, 2001). 

 

FIGURA 3 - CICLO BIOLÓGICO DO Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887). 

 

 

Fonte: http://www.ourofinosaudeanimal.com/media/uploads/blog/post/fotos/2014/18.jpg 

 

3.2 Transmissão de doenças por carrapatos  

Os carrapatos transmitem diversos agentes patogênicos, sendo a maioria 

transmitida a vertebrados, principalmente via saliva. No momento em que o carrapato 

realiza o repasto sanguíneo no hospedeiro, injeta saliva no local da picada, que possui 

toxinas que em geral são ativas à maioria dos vertebrados, e também substâncias 

anestésicas e anticoagulantes (SOUZA, 2004). 



26 
 

 

Em relação a doenças em bovinos, há dois casos mais comuns, que são 

transmitidos pelo carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887), a 

anaplasmose e a babediose. A anaplasmose é uma doença febril aguda, subaguda 

ou crônica dos bovinos. Disseminada mundialmente, é causada por um patógeno 

puntiforme que se localiza na periferia das hemácias, como observado na Figura 4. 

Esta doença foi descrita em 1910 por Theiler, sendo causada pela bactéria Anaplasma 

marginale. A mortalidade varia entre 30% e 50% dos animais infectados. O principal 

vetor de disseminação na América do Sul é o Rhipicephalus (Boophilus) microplus 

(Canestrini, 1887) (ALMEIDA, 2006).  

 

FIGURA 4 - LÂMINA DE ESFREGAÇO SANGUÍNEO CORADA, EVIDENCIANDO OS PONTOS 
CARACTERÍSTICOS NA PERIFERIA DAS HEMÁCIAS DO PATÓGENO PUNTIFORME  

Anaplasma marginale. 

 

 

Fonte: www.cnpgc.embrapa.br/.../doc/doc131/fig01d.jpg 

 A babediose bovina é um dos principais problemas sanitários dos rebanhos 

bovinos de corte e de leite. Estima-se que cause prejuízos anuais de U$1.365 milhões 

em  países americanos de clima tropical e subtropical. Cerca de 70% do gado 

bovino criado nas Américas está em áreas infestadas por carrapatos. Nos países em 

que a doença é considerada endêmica (o Brasil se enquadra nestes), são 

reconhecidos dois agentes etiológicos, Babesia bovis e Babesia bigemina, sendo o 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) o principal vetor (COETZEE et 

al., 2005).  

A doença pode ter um curso benigno, podendo ocorrer a cura espontânea ou, 

pode ter um curso grave e levar a morte do animal. A infecção deixa o animal em um 
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estado de imunidade prévia com a presença do parasita por vários anos, ou até 

mesmo por toda a vida, deixando-o resistente contra futuras infecções. Em conjunto 

com a anaplasmose, as babesias causam uma doença popularmente descrita como 

tristeza parasitária bovina, onde os parasitas são encontrados no interior das 

hemácias na forma de merozoítos, como pode ser observado na Figura 5 (BARROS-

BATTESTI; ARZUA; BECHARA, 2006).  

 

FIGURA 5 - ESFREGAÇOS SANGUÍNEOS CORADOS EVIDENCIANDO OS PARASITAS NO 

INTERIOR DAS HEMÁCIAS NA FORMA DE MEROZOÍTOS DE Babesia bigemina (A) e  

Babesia bovis (B). 

 

Fonte: http://w3.ufsm.br/parasitologia/arquivospagina/apicomplexa.htm 

 

3.3 Controle de Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887). 

 O controle mais eficiente para o carrapato bovino e demais espécies de 

carrapatos é evitar o desenvolvimento de fêmeas ingurgitadas e limitar a oviposição. 

Em se tratando de carrapatos bovinos a fêmea necessita de cerca de vinte dias para 

completar seu ingurgitamento (processo no qual as fêmeas se “enchem” de sangue) 

(FURLONG; PRATA; MARTINS, 2007). Teoricamente, tratamentos acaricidas a cada 

21 dias durante os períodos de maior incidência de carrapatos devem propiciar um 

controle satisfatório, porém, devido a constante resistência à maioria das drogas 

acaricidas, frequentemente estes produtos são utilizados em um intervalo de 12 dias 

entre as aplicações, caso contrário, casos como o demonstrado na Figura 6, 

evidenciando a infestação tanto no hospedeiro quanto no pasto, se tornam cada vez 

mais frequentes (KLAFKE, et al., 2010).  
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FIGURA 6 - SITUAÇÃO DE INTENSA INFESTAÇÃO POR Rhipicephalus (Boophilus) microplus 

 (Canestrini, 1887), SOBRE O ANIMAL HOSPEDEIRO E NA PASTAGEM. 

 

Fonte: Adaptado de KLAFKE e colaboradores, 2010. 

 

3.4. Carrapaticidas 

 Atualmente são comercializados diversos tipos de carrapaticidas. Eles são 

classificados como carrapaticidas de contato, e nessa classe encontram-se os 

produtos organofosforados, amidínicos, fenilpirazoles entre outros, bem como os 

carrapaticidas sistêmicos, como as benzofenilureas. A eficiência do controle do 

carrapato dos bovinos Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) e o 

retardo no desenvolvimento da resistência é o controle total das teleóginas, isto é, a 

morte das teleóginas após o tratamento (FURLONG; PRATA, 2006). 

 

3.4.1 Carrapaticidas de Contato 

3.4.1.1 Organofosforados 

 Este grupo dos carrapaticidas é o mais antigo comercializado para bovinos. 

Além de possuir um curto período residual, também desenvolve resistência nos 

carrapatos, e assim, vários produtores abandonaram o seu uso a favor de produtos 

com um maior poder residual, permitindo um intervalo mais longo entre as aplicações 

(MENDES, 2007). 

Por outro lado, muitas infestações de carrapatos mostram-se susceptíveis a 

este grupo de carrapaticidas, tornando o Assuntol®, cujo principal componente é o 

organofosforado Coumafós (Figura 7), o produto comercial mais conhecido deste 
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grupo, ainda encontrado hoje nos mercados, em associação com um bernicida. Há 

outros organofosforados disponíveis no mercado, porém a maioria dos produtos desta 

família está em associação com piretróides (MENDES, 2007). Na Austrália, seu 

registro como adequado para uso veterinário doméstico foi cancelada pela Autoridade 

Australiana de Pesticidas e Medicina Veterinária Australian Pesticides and Veterinary 

Medicines Authority (APVMA) em junho 2004. 

Como mecanismo de ação, eles se ligam irreversivelmente à enzima 

acetilcolinesterase, impedindo a hidrólise da acetilcolina e levando ao acúmulo desta 

nos locais onde este neurotransmissor é liberado. Isto promove hiperexcitabilidade e 

hiperatividade, seguindo-se incoordenação muscular (paralisia espástica), convulsões 

e morte do parasito. 

 

FIGURA 7 – ESTRUTURA MOLECULAR DO ORGANOFOSFORADO COUMAFÓS.  

 

 

Fonte: http://www.chemnet.com/cas/pt/56-72-4/Coumaphos.html 

 

3.4.1.2 Amidínicos  

É o grupo de carrapaticidas que surgiu após os organofosforados. Possuem um 

maior poder residual, permitindo assim um intervalo mais prolongado entre as 

aplicações. São produtos melhor aceitos pelos produtores, o que permitiu que, mesmo 

após 25 anos no mercado, ainda fossem o produto de escolha. Alguns produtores que 

utilizam carrapaticidas amidínicos por vários anos relatam não haver ocorrências de 

resistência. O produto comercial mais conhecido deste grupo é o Triatox© que tem 

como principal componente o amidínico amitraz (Figura 8) (FERNANDES et al., 2004). 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia
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FIGURA 8 – ESTRUTURA MOLECULAR DO AMIDÍNICO AMITRAZ.  

 

 

Fonte: http://www.chemnet.com/cas/pt/33089-61-1/Amitraz.html 

 

3.4.1.3 Piretróides sintéticos 

 Geralmente utilizados em associação com organofosforados, tem como 

mecanismo de ação a abertura de canais de sódio nas membranas neurais dos 

insetos. Estes produtos acaricidas acabaram sendo desenvolvidos através da busca 

de produtos que tivessem um poder residual maior que os anteriores e que fossem 

menos tóxicos aos animais, ao homem e ao meio ambiente. Existem várias 

subfamílias de piretróides sintéticos, mas as mais comuns derivam da deltametrina 

(Figura 9), cipermetrina e alfametrina. Porém, vale ressaltar que devido ao seu alto 

poder residual, as populações de carrapatos rapidamente começaram a apresentar 

resistência a estes produtos. Em uma tentativa de melhorar a ação, associações com 

organofosforados foram feitas. O produto comercial mais conhecido é o Butox® cujo 

componente principal é a deltametrina (MENDES, 2007). 

 

FIGURA 9 – ESTRUTURA MOLECULAR DA DELTAMETRINA.  

 

 

Fonte: http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33475 

 

A deltametrina, sintetizada em 1973, representa o início do grupo considerado 

piretróides fosfatáveis. É um inseticida sintético baseado estruturalmente na piretrina 

http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33475
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e que paralisa o sistema nervoso dos insetos com ação de efeito rápido (MENDES, 

2007). 

Outros piretróides usados, além da deltametrina, são a cipermetrina e a 

flumetrina, também utilizados no controle do Boophilus microplus, administrados por 

pulverização e também está presente em formulações com método de aplicação “pour 

on” no dorso do animal (FERNANDES et al., 2004; MENDES, 2007).  

 

3.4.1.4 Fenilpirazois 

 São semelhantes às avermectinas, que são lactonas pentacíclicas, que 

possuem atividade sobre endo e ectoparasitas. São antagonistas de GABA (ácido 

gama–aminobutírico). Não podem ser utilizados em animais em lactação, devido ao 

fato de sua segurança não ter sido comprovada para fêmeas lactantes. O produto 

comercializado mais conhecido é o Top Line™, cujo princípio ativo é o fipronil (Figura 

10) (FURLONG; PRATA, 2006). Tem por mecanismo de ação o bloqueio da passagem 

de íons cloro pelos receptores GABA e dos canais de glutamato-cloro, danificando o 

sistema nervoso central do inseto. 

FIGURA 10 – ESTRUTURA MOLECULAR DO FIPRONIL.  

 

 

Fonte: http://www.chemnet.com/cas/pt/120068-37-3/fipronil.html 

 

3.4.1.5 Cymiazol  

 Trata-se de uma substância química que foi relançada no mercado nacional 

com uma fórmula associada a um piretróide sintético. É utilizado sob a forma de banho 

por aspersão, pode ser utilizado em animais em período de lactação, e não há um 

período de carência para o consumo do leite dos animais tratados. O representante 

comercial é o Ektoban® que tem como princípio ativo a thiazolina (Figura 11) 

(FURLONG et. al, 2004). 

 

http://www.chemnet.com/cas/pt/120068-37-3/fipronil.html
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FIGURA 11 – ESTRUTURA MOLECULAR DA CLOROFENILTHIAZOLINA. 

 

Fonte: http://www.chemnet.com/cas/pt/859850-99-0/2-(3-chlorophenyl)thiazole-4-carbaldehyde.html 

 

3.4.1.6 Naturalyte 

 Seu princípio ativo o Spinosad®, é obtido através da fermentação de um 

fungo actinomiceto. Não apresenta restrição para a utilização em animais lactantes, 

tem como produto comercial o Elector®, que possui como princípio ativo o Spinosad 

(Figura 12), uma mistura de Spinosyn A e Spinosyn D, que são compostos químicos 

encontrados na espécie bacteriana Saccharopolyspora spinosa (FURLONG et. al, 

2004) 

 

FIGURA 12 – ESTRUTURA MOLECULAR DO SPINOSAD. 

 

Fonte: http://www.chemnet.com/cas/pt/131929-60-7;168316-95-8/spinosad.html 

 

3.4.2. Carrapaticidas sistêmicos 

 São produtos aplicados por via injetável ou por pour on (produtos de aplicação 

direta no dorso do animal). O produto é metabolizado no organismo do animal e 

distribuído por todo o seu corpo, chegando através da corrente sanguínea do animal 

até os carrapatos durante a alimentação sanguínea (ANDREOTTI, 2010). 
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3.4.2.1 Lactonas macrolíticas 

 Essas drogas antiparasitárias surgiram por volta de 1980 e representaram uma 

revolução mundial no mercado carrapaticida. Tem alto poder residual e são eficientes 

contra dípteras parasitas (mosquitos) e endoparasitas, ficando assim conhecidas 

como drogas endectocidas. São derivadas de substâncias obtidas por meio da 

fermentação do fungo Streptomyces spp. (ANDREOTTI; GOMES, 2003). 

No mercado existem cinco subgrupos: abamectina, ivermectina, doramectina, 

eprinomectina e moxidectina. Estes carrapaticidas agem potencializando a ação 

inibitória no sistema nervoso dos carrapatos, que acabam morrendo por paralisia. Tem 

como desvantagem não poder ser usada em animais lactantes ou trinta dias antes do 

abate, pois deixam um elevado nível de resíduo na carne e no leite. Existem exceções 

como o Eprinex® cujo princípio ativo é a eprinomectina (Figura 13), que pode ser 

utilizada em vacas lactantes (ANDREOTTI; GOMES, 2003). 

 

FIGURA 13 – ESTRUTURA MOLECULAR DA EPRINOMECTINA. 

 

Fonte: http://www.chemnet.com/cas/pt/123997-26-2/Eprinomectin.html 

 

A ivermectina tem grande aplicação no controle de endo e ectoparasitas de 

amplo espectro, derivado das avermectinas. A ivermectina imobiliza os vermes 

induzindo uma paralisia tônica da musculatura (ANDREOTTI; GOMES, 2003; 

ANDREOTTI, 2010).  

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) divulgou em 29 

de maio de 2014, na instrução normativa 13 publicada no Diário Oficial da União, a 

proibição da fabricação, manipulação, fracionamento, comercialização, importação e 

uso de produtos antiparasitários de longa ação que contenham como princípio ativo 

as avermectinas, incluindo as ivermectinas, abamectinas e moxidectinas. 

Posteriormente, o MAPA  publicou a Instrução Normativa 06, de 27 de março de 2015, 

revogando a Instrução Normativa 13, de 29 de maio de 2014. Assim, fica liberada a 
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fabricação, manipulação, fracionamento, comercialização, importação e uso de 

produtos antiparasitários de longa ação que contenham como principio ativo as 

lactonas macrocíclicas (avermectinas) para uso veterinário e suscetíveis de emprego 

na alimentação de todos os animais e insetos (MAPA, 2015).  

 

3.4.2.2 Benzofenilureas  

 Este grupo carrapaticida tem a capacidade de inibir a produção de quitina nos 

carrapatos. Possuem um mecanismo de ação diferente dos citados anteriormente, 

pois não permitem a ecdise dos carrapatos, sendo caracterizados como inibidores de 

crescimento, e chegam a impedir a eclosão dos ovos. Podem ser utilizados em 

animais em lactação. O representante comercial Acatak™, apresenta fluazuron 

(Figura 14) como principal componente, que é aplicado na forma “pour on” sendo 

metabolizado pelo organismo, entrando em contato com o carrapato através do 

sangue do animal (ANDREOTTI, 2010).  

 

FIGURA 14 – ESTRUTURA MOLECULAR DO FLUAZURON.  

 

 

Fonte: http://www.chemnet.com/cas/pt/86811-58-7/Fluazuron.htm 

 

3.5 Emulsões 

3.5.1 Aspectos gerais das emulsões  

 Emulsões são formadas através da mistura de líquidos imiscíveis, sendo um 

destes disperso no meio contínuo na forma de glóbulos, formando assim um sistema 

heterogêneo (HOLMBERG, 2002; MORRISON, ROSS, 2002).  

No entanto, para que estas emulsões possam ser utilizadas em aplicações 

farmacêuticas, cosméticas e químicas de maneira geral, alguns fatores devem ser 

observados, tais como um período definido e pré-determinado de estabilidade, sendo 

este calculado de acordo com a finalidade da aplicação (ATTWOOD, 2005).  
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 Estas emulsões podem ser classificadas de acordo com a sua hidrofilia ou 

lipofilia da fase dispersante, sendo óleo em água (O/A) ou água em óleo (A/O). No 

geral são formadas por uma fase aquosa e uma fase oleosa (MILAN et al., 2007; 

MORAIS 2008; PIANOVSKI et al 2008). De acordo com as propriedades físico-

químicas encontradas nessas fases, ocorrerá o processo de formação da emulsão, 

influenciando no tipo e na estabilidade do sistema (BOUCHAMA, 2003; SAJJADI; 

ZERFA; BROOKS, 2003). 

Para que ocorra a correta estabilização cinética das emulsões, é necessário 

utilizar-se de agentes tensoativos, responsáveis por diminuir a tensão interfacial do 

sistema, formando um filme interfacial ao redor dos glóbulos da fase interna. Estes 

tensoativos são moléculas anfifílicas capazes de reduzir a instabilidade do meio, 

prevenindo assim uma possível separação de fases, visto que por definição, emulsões 

são sistemas termodinamicamente instáveis (SANTORO 2005; PRESTES et al., 2009; 

PRISTA, 1990).  

Em relação aos agentes tensoativos, são classificados em relação ao equilíbrio 

entre as regiões hidrofílicas e lipofílicas das moléculas. Esta relação foi descrita como 

equilíbrio hidrofílico-lipofílico (EHL) e calculada numericamente. Os tensoativos foram 

então classificados, sendo os de caráter hidrofílico possuindo um EHL ≥ a 7,0 e os de 

caráter lipofílico possuindo um EHL ≤ a 7,0 (SCHULLER; ROMANOWSKI, 1998; 

MORRISON, ROSS, 2002; MORAIS 2008). 

Os principais processos de instabilidade das emulsões, além da separação e 

inversão de fases, são: floculação, cremação e coalescência (SCHULLER; 

ROMANOWSKI, 1998; MORAIS 2008). 

O fenômeno de instabilidade por floculação, se trata de uma mútua adesão 

entre os glóbulos da fase dispersa, isso acaba formando uma rede tridimensional. 

Porém, a estrutura interfacial destes glóbulos permanece intacta e um processo de 

agitação pode reverter tal instabilidade. Quando houver uma diferença entre as 

densidades da fase dispersa e da dispersante, ocorrerá o processo de cremação, 

acarretando na separação das fases em resposta a ação da gravidade. Quando a fase 

dispersa for menos densa que a fase dispersante, ocorrerá a formação de um creme 

na porção superior da emulsão, o inverso também se torna valido. O processo de 

instabilidade de coalescência é irreversível, ocorre devido a junção de dois ou mais 

glóbulos, atingindo uma proximidade suficiente para interferir nas estruturas de suas 
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interfaces, perdendo a sua formação e tornando-se um glóbulo único (LOCHHEAD, 

1994; SCHULLER; ROMANOWSKI, 1998; MORRISON, ROSS, 2002; MORAIS 2008). 

 

3.5.2 Tensão superficial – interfacial 

 A tensão superficial ocorre naturalmente, devido a ação de forças de coesão 

assimétricas presentes na superfície de líquidos, ou ainda na interface entre dois 

líquidos, quando ocorre a mistura de dois líquidos de polaridades diferentes, como no 

caso de óleo e água, ou ainda entre as interfases aquosa e oleosa de uma emulsão 

(MANTOVANI 2012; MORAIS 2008; TADROS 2004). 

 A tensão superficial/interfacial pode ser definida como um reflexo das forças 

coesivas de um liquido, onde a energia de coesão depende diretamente das forças de 

dispersão e das interações moleculares. Considerando a interface entre dois líquidos 

imiscíveis, a tensão superficial e a tensão interfacial podem ser definidas como a força 

necessária a ser aplicada na superfície de um liquido, para balancear a força imposta 

na direção contraria, ou seja, do interior do liquido. No geral, a tensão interfacial entre 

dois líquidos é menor do que a formada entre a interação de um liquido e um gás 

(SANTORO 2005; MILAN et al., 2007; PIANOVSKI et al., 2008; PRESTES et al., 

2009). 

 A utilização de tensoativos afeta a tensão superficial/interfacial, reduzindo-a 

consideravelmente. Este decréscimo ocorre de maneira crescente em relação ao 

aumento nas concentrações de tensoativos utilizados, até ao ponto de a adição de 

tensoativos não realizar alterações relevantes sobre os valores de tensão 

superficial/interfacial. Neste ponto é alcançada a concentração micelar critica (CMC). 

Esta redução da tensão superficial/interfacial é necessária durante o processo de 

emulsificação para que ocorra uma formação homogênea de glóbulos, resultando em 

uma emulsão com uma estabilidade cinética adequada (MILAN et al., 2007; MORAIS 

2008; TADROS 2004). 

 

3.5.3 Reologia 

 Reologia é a ciência que estuda os fenômenos de escoamento ou fluxo e de 

deformação da matéria. Os estudos reológicos são necessários para obtenção de 

informações referentes a estabilidade física de emulsões e analisa diretamente 

reações como floculação, cremação, sedimentação, coalescência, inversão de fases 

e maturação de Ostwald (COUTO 2014; TEIXEIRA 2014; TORRES 2000). 
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 Vários fatores podem influenciar nos estudos reológicos de uma emulsão, tais 

como viscosidade e composição química da fase externa da emulsão, fração 

volumétrica da fase dispersa, deformabilidade e viscosidade dos glóbulos dispersos, 

distribuição granulométrica da dispersão, concentração e tipo de tensoativos e a 

adição de espessantes e sólidos inertes que alterem a reologia. As medidas das 

propriedades de fluxo são divididas em comportamento não-linear ou reologia de fluxo 

e linear ou reologia oscilatória (COUTO 2014; PIANOVSKI et al., 2008; TEIXEIRA 

2014; TORRES, 2000). 

 

3.5.3.1 Reologia não linear ou de fluxo 

 A determinação das propriedades não lineares ou da reologia e fluxo estão 

diretamente relacionadas a tensão e taxa de cisalhamento aplicada, sendo utilizada 

para avaliar as variações que ocorrem na viscosidade do sistema. O reograma que 

avalia o perfil reológico de uma amostra, é formado pela razão da plotagem da tensão 

de cisalhamento contra a taxa de cisalhamento. Este perfil reológico pode ser dividido 

em fluxos Newtonianos e não Newtonianos, podendo ou não apresentar tixotropia ou 

reopexia (MORAIS, 2008). Os ditos fluidos Newtonianos apresentam uma 

proporcionalidade direta entre a tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento.  

Atingindo uma certa temperatura, a viscosidade é independente da taxa de 

cisalhamento e devido a este comportamento, ao se analisar o reograma, um único 

ponto é suficiente para se determinar a viscosidade (BARNES, 1994; TADROS, 1994). 

 Os fluidos não Newtonianos, ao contrário dos fluidos Newtonianos, não 

apresentam proporcionalidade direta entre a taxa de cisalhamento e a tensão de 

cisalhamento. A viscosidade depende diretamente da taxa de cisalhamento aplicada, 

podendo-se obter diferentes valores de viscosidade para uma mesma amostra. Sendo 

assim, podemos classificar estes fluidos como apresentando viscosidade aparente ou 

não verdadeira (TADROS, 2004; VASILJEVIC; VULETA; PRIMORAC, 2005; 

MORAIS, 2008). 

 

3.5.3.2 Reologia linear ou oscilatória/dinâmica 

 Uma emulsão contém um filme molecular ou macromolecular formado pelos 

tensoativos na interface entre as fases aquosa e oleosa, e a reologia interfacial estuda 

a resposta destas interfaces, bem como deformação das superfícies. Este filme 

interfacial observado nas emulsões, funciona como uma barreira mecânica formada 
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entre as interfaces, e pode ser quantificada através do estudo da reologia interfacial. 

Ao realizar este estudo observa-se que a força do filme interfacial está diretamente 

relacionada a estabilidade das emulsões (TADROS, 1994, MORRISON; ROSS, 2002; 

WILD, 2007).  

 A força desta barreira mecânica de tensoativos é mais relevante que a tensão 

interfacial resultante e isto é comprovado ao se realizar um estudo de estabilidade de 

emulsões a longo prazo. Ao utilizarmos tensoativos poliméricos na formulação, 

proporcionamos a formação de uma barreira ou interface com estabilidade física 

superior se comparada a utilização de tensoativos monoméricos (MORAIS, 2008; 

TEIXEIRA, 2014). 

 Para verificar-se a reologia de superfícies, utilizamos métodos dilatacionais e 

de cisalhamento. Métodos dilatacionais são utilizados para avaliar os valores da 

tensão interfacial em razão de mudanças na área interfacial, avaliando a resistência 

da camada adsorvida a reações de expansão e compressão. O método de 

cisalhamento em uma faixa determinada de tensão e taxa de cisalhamento, verifica 

as propriedades do sistema em função de uma frequência de tempo, temperatura e 

pressão (MORRISON; ROSS, 2002; WILD, 2007).  

Em estudos da reologia dinâmica de cisalhamento, o estresse empregado é 

alterado periodicamente ou mantido constantemente, em uma determinada faixa de 

frequência. Determina-se assim valores de elasticidade superficial/interfacial, 

viscoelasticidade e viscosidade dinâmica interfacial. O ângulo é definido entre uma 

variação na faixa de 0º a 90º, onde valores de angulação entre 0º a 45º são utilizados 

para caracterizar sistemas elásticos, e valores na faixa de 45º a 90º determinam 

sistemas viscosos. Os polímeros e tensoativos são denominados de viscoelásticos 

por apresentarem valores na faixa de 45º (TADROS, 1994; MORRISON; ROSS, 2002; 

LIPPACHER; MULLER; MADER, 2004; MORAIS 2008).  

 

3.6 Estabilidade das emulsões 

  A estabilidade de uma emulsão está diretamente relacionada as propriedades 

relacionadas ao filme interfacial entre as fases aquosa e oleosa, bem como as 

características físico-químicas da camada de adsorção presente na superfície dos 

glóbulos formados. A escolha e a concentração dos tensoativos utilizados interfere 

diretamente nos valores da tensão interfacial e na característica da solução continua 

próxima a interface (HOLMBERG et al., 2002; MORRISON; ROSS, 2002). 
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 No filme interfacial, pode ocorrer ações repulsivas entre os glóbulos devido a 

forças estéricas e eletrostáticas presentes na região. O uso de tensoativos 

proporciona a formação de uma camada adsorvida na interface e uma dupla camada 

iônica ao redor dos glóbulos (ROLAND et al., 2003; CAPEK, 2004). A dupla camada 

é formada por duas regiões distintas, uma onde os íons estão fortemente ligados, por 

terem cargas opostas e outra onde devido a terem a mesma carga, estão fracamente 

ligados. Essas regiões recebem a denominação de camada de Stern e camada Difusa 

respectivamente (ATTARD, 2001; HOLMBERG et al., 2002; MORRISON; ROSS, 

2002). 

 O modelo de dupla camada permite o estudo da densidade iônica formada ao 

redor de um glóbulo carregado, avaliando-se como agem as forças de repulsão 

eletrostática. A estabilidade de sistemas dispersos pode ser analisada em dois 

potenciais independentes, sendo o potencial da dupla camada elétrica positivo, tendo 

uma ação repulsiva e o potencial de Van der Waals negativo, tendo uma ação atrativa. 

Estes dois potenciais podem ser observados atuando quando dois ou mais glóbulos 

se aproximam na fase dispersante (WIACEK; CHIBOWSKI, 1999; HOLMBERG et al., 

2002; MORRISON; ROSS, 2002; ROLAND et al., 2003. 

 Além da correta escolha dos componentes da formulação, variáveis no 

processo interferem na estabilidade das emulsões, bem como a temperatura em que 

é realizado o processo, a velocidade empregada na agitação das fases e a adição de 

uma fase à outra determinam as características e estabilidade físico-química final da 

formulação. Estas variações de estabilidade, e a influência de método utilizado, 

podem ser observadas verificando os diferentes tamanhos de glóbulos obtidos ao 

modificar o método de emulsificação utilizado. A distribuição e o tamanho dos glóbulos 

presentes em uma emulsão, variam de acordo com a velocidade de agitação e adição, 

entre as fases dispersa e dispersante durante o processo de emulsificação. Glóbulos 

pequenos e dispersos tendem a dar maior estabilidade ao sistema (SALAGER, 1988; 

FERNANDEZ et al., 2004; SALAGER et al., 2004; MORAIS, 2008). 

 

3.7 Componentes das emulsões 

 

3.7.1 Monoestearato de sorbitano, Span60® 

 O monoestearato de sorbitano é um éster de sorbitano (um derivado do sorbitol) 

e de ácido esteárico, também conhecido como cera sintética, usado principalmente 



40 
 

 

como um emulsionante para manter a água e óleos misturados. O monoestearato de 

sorbitano também é empregado na fabricação de produtos alimentares e de saúde, 

sendo um surfactante não-iônico que apresenta propriedades emulsionantes e 

dispersantes. Sorbitanos também são conhecidos como "Spans" e são utilizados nos 

processos de criação de fibras sintéticas, fluido de usinagem de metais, branqueador 

na indústria de couro, agente emulsionante, em revestimentos, em pesticidas, e em 

várias aplicações em plásticos, alimentos e cosméticos (THOMPSON; DAVIDOW, 

2013). 

 

3.7.2 Monooleato de sorbitano (20) Polioxidoetileno, Tween 80® 

 A linha Tween é composta por ésteres de sorbitano etoxilados. Conforme o tipo 

de ácido graxo de origem e grau de etoxilação, podem ser obtidos produtos com 

diferentes EHL’s, que se adaptam as diversas aplicações. A característica hidrofílica 

da cadeia de polioxietileno promove tensoativos hidrofílicos, geralmente solúveis ou 

dispersíveis em água e empregados para obter emulsões do tipo óleo em água (O/A), 

como dispersantes ou solubilizantes de óleos e como cotensoativos em xampus. 

Estas características da linha tween são determinantes para suas aplicações em 

cosméticos. Os diferentes ácidos graxos de origem e graus de etoxilação permitem 

que se escolha a combinação de maior afinidade química com o sistema a ser 

emulsionado (THOMPSON; DAVIDOW, 2013). 

 

 

3.7.3 Óleo mineral 

O óleo mineral, também conhecido como vaselina liquida é uma mistura de 

hidrocarbonetos alifáticos obtidos através do petróleo. Trata-se de um liquido incolor 

e transparente, insípido, inodoro a temperatura ambiente e quando aquecido pode 

apresentar um leve odor característico. Na indústria alimentícia é utilizada como 

desmoldante de formas em panificação, lubrificação de maquinas entre outras. É 

utilizado na área farmacêutica como veículo de laxantes, na área cosmética é 

amplamente utilizado na fase oleosa de emulsões (BATISTUZZO, 2000). 

 

3.7.4 Goma arábica 

 A goma arábica é a mais antiga e mais conhecida das gomas naturais, pode 

ser encontra com o nome de goma acácia, seu uso data da época do antigo Egito a 
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cerca de 5.000 anos atrás. É uma resina natural composta de polissacarídeos e 

glicoproteínas, pode ser extraída de duas espécies de acácias da região subsaariana, 

estas espécies são a Acacia senegal e Acacia seyal. As gomas de maneira geral têm 

diversas aplicações na área farmacêutica, internamente elas podem estar associadas 

a laxativos, devido ao fato de causarem um aumento nos movimentos peristálticos do 

intestino, mas é na área da cosmética que é principalmente usada, seja no preparo 

de emulsões, cremes, pastilhas entre outros (QUINTANILHA, 2015).  

 A goma arábica apresenta comportamento newtoniano, tendo a sua 

viscosidade determinada independente da taxa de cisalhamento, outras gomas, como 

por exemplo a goma xantana, apresentam comportamento não-newtoniano. Outra 

característica importante da goma arábica, é sua capacidade de agir como 

emulsificante, suas cadeias de polipeptídios hidrofóbicos adsorvem as moléculas na 

superfície, e seus blocos de carboidrato inibem a floculação e coalescência, por 

repulsão eletrostática e estérica (GABAS; CAVALCANTI, 2003). 

 

3.7.5 Metilparabeno (Nipagin®) 

 O metilparabeno, também conhecido como Nipagin, é um derivado do ácido 

para-aminobenzóico (PABA), utilizado como conservante antimicrobiano em 

formulações de cosméticos e medicamentos, apresenta atividade contra bactérias 

Gram positivas e Gram negativas, bem como fungos e leveduras. Apresenta 

solubilidade em agua em temperaturas superiores a 60ºC, comumente utilizado em 

fases aquosas de emulsões (MERCK, 2001). 

 

3.7.6 Propilparabeno (Nipazol®) 

 O propilparabeno, assim como o metilparabeno, trata-se de um derivado do 

PABA, também utilizado como conservante antimicrobiano, é amplamente utilizado na 

indústria farmacêutica, tanto na cosmética quanto na síntese medicamentosa, 

comumente utilizado junto ao metilparabeno, apresenta solubilidade em fases oleosas 

de emulsões (MERCK, 2001). 
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3.8 Componentes Ativos 

 

3.8.1 Linalol 

 O linalol, denominado quimicamente de 3,7-Dimetil-1,6-octadien-3-ol (Figura 

15), que apresenta formula molecular C10H18O, de peso molecular de 154,53 g, é um 

monoterpeno alcoólico de cadeia aberta, apresenta-se como um liquido amarelo claro, 

com solubilidade em agua de 638,6 mg/L à temperatura de 25ºC, amplamente 

utilizado na indústria de aromas. Pode ser encontrado naturalmente na forma de dois 

estereoisômeros, o 3R(-) linalol e o 3S(+) linalol, que possuem odores distintos. O 

isômero levorrotatório (lincareol) possui um aroma de lavanda e flores frescas, e o 

dextrorrotatório (coriandrol) possui um cheiro herbáceo, inúmeras vezes descrito 

como uma nota cítrica (LAPCZYNSKI et al., 2008; TELES, 2009; RODRIGUES, 2010). 

 

FIGURA 15 – ESTRUTURA MOLECULAR DO LINALOL.  
3,7-Dimetil-1,6-octadien-3-ol. 

 

 

Fonte: http://www.chemnet.com/cas/pt/78-70-6/Linalool.html 

 

 O linalol é encontrado em diferentes espécies da flora brasileira, tais como o 

pau-rosa (Aniba rosaeodora), a tangerina (Citrus reticulata), a bergamota (Citrus 

bergamia), o jasmim (Jasminum auriculatum), a lavanda (Lavandula dentata), o 

manjericão (Ocimum gratissimum) e o coentro (Coriandrum sativum) (CAMARGO; 

VASCONCELOS, 2014).  Demonstra atividades antimicrobiana, anti-inflamatória, 

antiespasmódica, antioxidante, anti-leishmaniana, repelente e larvicida (SOUZA et al., 

2007; PEREIRA, 2009; TELES, 2009; ANNIES et al., 2012; FABRI et al., 2012; REKHA 

et al., 2014; WU et al., 2014). 

 

3.8.2 Cinamato de Metila 

 O cinamato de metila, denominado quimicamente de metil-3-fenilpropanoato, 

2-ácido propenóico, 3-fenilmetil éster é um monoterpeno (Figura 16), que apresenta 

fórmula molecular C10H10O2, e peso molecular de 162,19 g, sendo encontrado 
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quimicamente em duas conformações isoméricas: (E)-cinamato de metila  e (Z)-

cinamato de metila, trata-se de uma substância hidrofóbica, volátil  instável, tem como 

uma de suas características principais seu cheiro forte e aromático (PARANAGAMA 

et al., 2001; BATHIA et al., 2007). 

 Apresenta coloração esbranquiçada quando encontrado em forma de cristais, 

isto é, abaixo de seu ponto de fusão de 33ºC, acima disso, em sua forma liquida, 

apresenta coloração amarelada. Possui ponto de ebulição de 262ºC e uma 

solubilidade em água de 387,1 mg/L à 25ºC (BATHIA et al., 2007). 

 Pode ser encontrado em frutas, tais como o morango e algumas espécies dos 

gêneros de Ocimum spp. e Cinnamomum spp. (LUNKENBEIN et al., 2006; DEKKER 

et al., 2011; PERETTO, 2014). Segundo Peterson e colaboradores (2000), apresenta 

atividades inseticida, repelente de mosquitos adultos de Aedes aegypti (DEKKER et 

al., 2011; ANNIES et al., 2012). 

 

FIGURA 16 – ESTRUTURA MOLECULAR DO CINAMATO DE METILA. 
 Metil-3-fenilpropanoato, 2-ácido propenóico, 3-fenilmetil éster. 

 

 

Fonte: http://www.chemnet.com/cas/pt/103-26-4/methylcinnamate.html 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAL  

4.1.1 Material químico 

 Monoestearato de sorbitano, Span60®, Lipo do Brasil, lote H134402; 

 Polissorbato 80, Polioxietileno (20) monooleato de sorbitano, Tween 80®,  

Emfal, Lote 1249893; 

 Linalol - 97% pureza, Sigma-Aldrich-USA; 

 Cinamato de metila - 99% pureza, Sigma-Aldrich – USA; 

 Óleo mineral - ISOFAR, Lote 120.733; 

 Goma arábica – Synth lote 57.814 

 Etanol - PA, Dinâmica, Brasil; 

 Metanol - PA, Vetec, Brasil; 

 Acetonitrila (ACN) – Grau UV/HPLC, Proquimios, Brasil; 

 Metilparabeno (Nipagin®) DEG, Brasil; 

 Propilparabeno (Nipazol®) DEG, Brasil 

 

4.1.2 Material biológico 

 Amostras biológicas vivas de carrapatos Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus (Canestrini, 1887), provenientes de gado holandês de 

lactação, naturalmente infestados, da fazenda escola da Universidade 

Federal do Paraná; 

 

4.1.3 Vidrarias 

 Vidrarias de uso comum de laboratório 

 

4.1.4 Equipamentos 

 Refrigerador Electrolux R340 

 Banho termostático ECQ 9074 EDUTEC 

 Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (CLAE) Varian ProStar 

modeloSYS-LC240-E 

 Coluna cromatográfica Zorbax Eclipse XDB-C18, 4,6 x 250 mm, 5 µm 

 Estufa incubadora para B.O.D (demanda bioquímica de oxigênio); 
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 Recipiente para transporte biológico. 

 Ultrassom Ultra Cleaner 1400 – UNIQUE 

 Agitador Mecânico ECQ 9034 EDUTEC 

 Agitador Magnético DL 310 1P DELUC 

 Termômetro digital Thermo 

 Balança analítica OHAUS 

 Micropipeta 1000 – 5000 µL KASVI 

 Microscópio ótico CX41 Olympus 

 Câmara para microscópio TCA – 1,31C ALLTION 
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4.2 MÉTODOS 

 

4.2.1 Coleta de carrapatos. 

A coleta das teleóginas no hospedeiro, que são fêmeas de carrapato 

ingurgitadas,  foi realizada no período da manhã, observando-se o último tratamento 

carrapaticida de pelo menos 21dias realizado nos animais para evitar qualquer efeito 

residual de eventuais carrapaticidas usados (CATTO, 2010). 

 A coleta adequada foi realizada retirando-se o parasita do corpo do 

hospedeiro, de maneira que o seu aparelho bucal continue intacto. As fêmeas 

ingurgitadas foram manuseadas segurando firmemente a sua porção idiossomal, 

abaixo do escudo quitinoso, como pode ser visto na Figura 1, e, então, feitas torções 

para que o parasita se solte sozinho, evitando arrancar ou puxar o mesmo do 

hospedeiro. As amostras foram coletadas e identificadas com a data e local de coleta. 

O transporte foi realizado de forma a não alterar o ciclo da oviposição das teleóginas 

e ser realizado o mais rápido possível (BRITO, 2006).  

No laboratório,  foram limpas com água para retirar qualquer resíduo, podendo 

ser mantidas em geladeira a 4ºC por até 48 horas até a utilização das amostras nos 

ensaios (BRITO, 2006; CATTO, 2010; ANDREOTTI, 2010). 

 

4.2.2  Mistura de linalol (L) e cinamato de metila (Cm) (Ativo LCm) 

A mistura de linalol e cinamato de metila foi utilizada em experimentos com 

Aedes Aegypti segundo patente WO 2014094100 A2, realizada pelo Professor Doutor 

Francisco de Assis Marques e colaboradores, do Departamento de Química da 

Universidade Federal do Paraná, com as reivindicações de uma formulação pesticida, 

repelente, fungicida e vermífuga e uso da mesma, tendo como base o linalol e 

cinamato de metila. O cinamato de metila foi solubilizado no linalol por agitação 

manual a temperatura ambiente, sendo o linalol majoritário na mistura de ambos e 

acondicionado em geladeira e abrigo de luz. 

 

4.2.3  Eficácia acaricida preliminar do ativo LCm. 

Para avaliação prévia da ação do ativo LCm sobre carrapatos, foi preparada 

uma mistura de (L) e (Cm) na proporção de 4:1 (m/m) respectivamente e utilizada em 

experimento in vitro, em quantidade aleatória, em frascos de vidro de 250 ml com 

tampa, com papel filtro adaptado no fundo com 10 teleóginas em cada frasco, sendo 
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os frascos distribuídos como branco, frasco com papel filtro  impregnado com a 

mistura, frasco com algodão embebido da mistura colocado sobre o papel filtro e outro 

frasco impregnando as teleóginas com a mistura. Foram observados mortalidade e a 

oviposição das teleóginas por 24 horas de acompanhamento de teste.  

 

4.2.4 Forma de apresentação e aplicação do produto 

A forma farmacêutica de utilização definida para o produto final contendo o ativo 

LCm foi direcionada para as emulsões, concentradas ou diluídas em função de seus 

componentes, pela facilidade de ajustes de concentrações de ativo a ser aplicado e a 

forma de aplicação do produto. A forma de aplicação  foi orientada para a aspersão 

da emulsão sobre os carrapatos no hospedeiro (FURLONG, 2005; FURLONG; 

PRATA, 2013) 

 

4.2.5  Desenvolvimento de emulsão              

O desenvolvimento das emulsões, utilizando goma arábica e óleo mineral foi 

baseado em Langley e Belcher (2012); Ansel, Allen e Popovich (2013) com 

modificações. O óleo mineral tem sido usado em experimentos com óleos essenciais 

para avaliação da ação carrapaticida (SANTOS et. al. 2012; AGNOLIN et. al., 2014). 

 

4.2.5.1  Preparo da emulsão base 

 Foram preparadas emulsões, conforme Tabela 1, modificando-se proporções 

de componentes e tensoativos para estabelecer o melhor EHL para uma emulsão 

base estável.  

No preparo das emulsões, as fases aquosa e oleosa das emulsões foram 

aquecidas em banho-maria a 65 ± 2ºC. A fase aquosa foi vertida vagarosamente sobre 

a fase oleosa e mantida no banho-maria sob agitação manual por 15 minutos, sendo 

em seguida retirado do banho-maria e agitado com bastão de vidro manualmente por 

15 minutos até arrefecimento da temperatura para preservar a formação dos glóbulos 

da emulsão. A emulsão foi colocada em prateleira para acompanhamento por 24 

horas. 
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TABELA 1 - FORMULAÇÕES DE EMULSÕES SEM ATIVO LCm  EM PORCENTAGEM (%) 

Emulsão E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Fase oleosa 
            

Óleo mineral 17,34 17,34 17,34 17,34 13,00 17,34 34,68 17,34 34,68 64,31 17,34 17,34 

Span 60® 4,20 3,42 2,62 6,06 6,06 6,06 6,06 4,93 4,93 4,93 3,78 2,52 

Nipazol® 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Fase aquosa             

Agua 73,57 75,49 72,83 72,83 77,16 72,39 53,52 72,83 54,63 25,0 72,83 72,83 

Tween 80® 1,80 2,58 3,37 2,60 2,60 2,60 2,60 3,72 3,72 3,72 4,87 6,13 

Goma arábica 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 1,31 1,74 0,87 1,74 1,74 0,87 0,87 

Nipagin® 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

EHL  7,80 9,13 10,5 7,80 7,80 7,80 7,80 9,13 9,13 9,13 10,5 12,0 

Tensoativos  6,00 6,00 6,00 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 

Fonte: O autor (2016). 

 

 

4.2.5.2  Preparo da emulsão base com o ativo LCm. 

 

4.2.5.2.1 Preparo do ativo LCm   

O ativo LCm para ser adicionado à emulsão foi preparado conforme proporção 

estabelecida (m/m) no item 4.2.2, sendo o linalol de massa molar  de 152,4 com 97,0% 

de pureza  e o cinamato de metila de massa molar de 162,19 com 99,0% de pureza.  

A proporção de  linalol e de cinamato de metila a ser adicionado à emulsão é de 157,11 

/ 40,71(m/m), calculando-se nesta proporção as concentrações do ativo LCm na 

emulsão. 

 

4.2.5.2.2  Adição do ativo LCm na emulsão base 

O ativo LCm foi planejado para as concentrações de 1 e  5% de ativo LCm 

(m/m) e adicionado à emulsão base com agitação manual com bastão de vidro por 15 

minutos, temperatura ambiente, acrescentando-se 5 minutos de agitação magnética 

com rotação de 1000 rpm. A emulsão foi colocada em prateleira para estabilização 

por 24 horas. O método de preparação da emulsão base foi conforme item 4.2.5.1. O 
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ativo foi adicionado em temperatura ambiente para evitar volatilização do mesmo, 

principalmente do linalol por ser bastante volátil.  

 

4.2.5.2.3  Diluições das emulsões. 

Partindo-se de uma emulsão base estável definida, foram preparadas diluições 

da emulsões base  com água destilada para adição do ativo LCm na concentração 

final de 10 mg/g do ativo LCm  na emulsão final para aplicação sobre os carrapatos, 

conforme Tabela 2 e diluições de emulsões com concentrações distintas do ativo 

LCm, conforme Tabela 3, também na concentração final de 10 mg/g do ativo LCm  na 

emulsão final. 

 

TABELA 2 – ADIÇÃO DO ATIVO LCm NA EMULSÃO BASE COM  DILUIÇÕES  

Emulsão  
base (g) 

Ativo LCm 
(g) 

Agua q.s.p 
100 (g) 

Diluição 
(m/m) 

Ativo LCm 

99 1 - - 10 mg/g 

19 1 80 1 : 5 10 mg/g 

9 1 90 1 : 10 10 mg/g 

Fonte: O autor (2016). 

 

TABELA 3 – EMULSÃO COM ATIVO LCm E DILUIÇÕES. 

 

 

 

Fonte: O autor (2016). 

 

4.2.5.3  Determinação do equilibrio hifrófilo lipófilo (EHL) de emulsão  

4.2.5.3.1 O EHL das emulsões base  

O EHL das emulsões base foi calculado, considerando os valores do EHL do 

Span60®  de 4,7 e do Tween 80® de 15,0 (ICI, 1984; ZANIN et al., 2002). 

 

Cálculo do EHL da emulsão 

(a) – Percentagem do Span60®  na emulsão base x 4,7 

(b) – Percentagem do Tween 80® na emulsão base x 15,0 

EHL  = (a) + (b) 

Ativo LCm na  
emulsão (%) 

Emulsão  
(g) 

Agua q.s.p  
100 (g) 

Diluição 
(m/m) 

Ativo LCm 

1,0 100 - - 10 mg/g 

2,5 40 60 1 : 2,5   10 mg/g 

5,0 20 80 1: 5  10 mg/g 

10,0 10 90 1: 10  10 mg/g 
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4.2.5.3.2  O EHL das emulsões com ativo LCm  

O EHL das emulsões com ativo LCm foi calculado, considerando o óleo mineral 

de EHL 10,5 e do ativo LCm 6,76.  

 

Cálculo do EHL da emulsão com ativo LCm: 

(a) – Percentagem do óleo mineral da fase oleosa da emulsão x 10,50 

(b) – Percentagem do ativo LCm da fase oleosa x 6,76 

 

EHL  = (a) + (b)  

 

4.2.6  Ajuste do EHL da emulsão base 

 A  emulsão base, conforme Tabela 1, que apresentar melhores características 

de estabilidade, poderá ser reavaliada com ajuste de EHL para estabilidade final 

adequada. 

 

4.2.7  Estabilidade da emulsão 

 

4.2.7.1 Preparo da emulsão base  

A emulsão base de EHL adequado, originada da Tabela 1 conforme item 

4.2.5.1, permaneceu 24 horas em estufa incubadora de demanda bioquímica de 

oxigênio (BOD) a 25 ± 2ºC. Em seguida, quantidades definidas da emulsão foram 

distribuídas em frascos plásticos transparentes  conforme Tabela 4 para teste 

preliminar de estabilidade.  
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TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO DA EMULSÃO BASE (g) EM FRASCOS PLÁSTICOS 
TRANSPARENTES PADRONIZADOS PARA OS ENSAIOS DE ESTABILIDADE PRELIMINAR 

 

ENSAIOS 
BOD 

25 ± 2 ºC 
ESTUFA 
40 ± 2ºC 

GELADEIRA 
5 ± 2ºC 

CICLOS 24 h 
alternados 

Padrão  1 x 25 g - - - 

Cor  
1 x 25 g 

 
1 x 25 g 

 
1 x 25 g 

 
1 x 25 g Odor 

Aspecto  

pH 1 x 30 g 1 x 30 g 1 x 30 g 1 x 30 g 

Viscosidade (mPa.s) 1 x 60 g 1 x 60 g 1 x 60 g 1 x 60 g 

Condutividade (µS/cm) 1 x 60 g 1 x 60 g 1 x 60 g 1 x 60 g 

Fonte: O autor (2016) 

 

4.2.7.2  Estabilidade preliminar da emulsão base 

O estudo de estabilidade preliminar consiste na realização do teste na fase 

inicial do desenvolvimento do produto, empregando condições extremas de 

temperatura com o objetivo de acelerar possíveis reações entre seus componentes e 

o surgimento de sinais que devem ser observados e analisados conforme as 

características específicas de cada tipo de produto. 

O teste de estabilidade preliminar tem a duração de 15 dias, sendo a primeira 

avaliação realizada no tempo (t1), que corresponde a 24 horas após a produção.  

Os parâmetros geralmente avaliados são definidos pelo formulador e 

dependem das características da formulação, utilização e dos componentes utilizados 

nesta formulação.  

No teste de estabilidade preliminar as amostras foram submetidas a 

aquecimento em estufa a 40 ± 20C, geladeira a 5 ± 20C e ciclos alternados de 

resfriamento e aquecimento de 24 horas a 40 ± 20C, e 24 horas a 5 ± 20C durante o 

período estabelecido de 15 dias. 

Na avaliação da estabilidade preliminar foram avaliados diariamente os 

parâmetros organolépticos como aspecto, cor, odor e os parâmetros físico-químicos 

de pH, viscosidade e condutividade elétrica. Os resultados são apresentados como 

média aritmética, desvio padrão e coeficiente de variação dos valores obtidos dos 

testes.  

Uma amostra foi mantida à temperatura ambiente, ao abrigo da luz como 

referência. A não ocorrência de separação de fases deve ser indicativa de estabilidade 

do produto testado (ANVISA 2004; ISAAC et. al. 2008). 
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4.2.7.3 Métodos de ensaios de estabilidade preliminar 
 
4.2.7.3.1  Teste de Centrifugação  

Antes do início da avaliação da estabilidade, as emulsões foram submetidas ao 

teste de centrifugação. Em tubo de ensaio para centrífuga, cônico, graduado, foram 

pesadas cerca de 10 g da amostra em balança analítica e submetida a rotação de 

3.000 rpm em centrífuga durante 30 minutos, à temperatura ambiente. 

Possíveis instabilidades podem ser observadas na forma de precipitação, 

separação de fases, formação de caking, coalescência entre outras. A não ocorrência 

destas instabilidades, não assegura sua estabilidade, apenas indica que o produto 

pode ser submetido, sem necessidade de reformulação, aos demais testes de 

estabilidade (ANVISA 2004; ISAAC et. al. 2008). 

 
4.2.7.3.2  Aspecto 

Observam-se visualmente as características da amostra, verificando se 

ocorreram modificações macroscópicas em relação ao padrão estabelecido. A não 

ocorrência de modificações, deve ser indicativa de estabilidade da amostra avaliada 

(ANVISA 2004; ISAAC et al. 2008). 

O aspecto da amostra pode ser descrito como: pasta, gel, fluida, viscosa, volátil, 

homogênea, heterogênea, opaca, leitosa e a amostra pode ser classificada segundo 

os critérios de normal, sem alteração; levemente modificada; modificada; 

intensamente modificada (ANVISA, 2004). 

 

4.2.7.3.3  Cor  

O método utilizado para a verificação de cor foi o visual, comparando-se a cor 

da amostra com a do padrão estabelecido em um frasco de mesma especificação, 

com luz natural (ANVISA, 2004). 

A amostra do produto foi classificada segundo os critérios de normal, sem 

alteração; levemente modificada; modificada; intensamente modificada (ANVISA, 

2004). 

 

4.2.7.3.4 Odor  

O odor da amostra foi comparado com a do padrão estabelecido diretamente 

através do olfato (ANVISA, 2004).  
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A amostra foi classificada segundo os critérios de normal, sem alteração; 

levemente modificada; modificada; intensamente modificada (ANVISA, 2004). 

 

4.2.7.3.5 Determinação do pH  

O pH foi determinado diluindo-se a emulsão a 10 % (m/v) em água, com o 

auxílio de agitador magnético por 5 minutos, para as amostras armazenadas à 

temperatura ambiente, estufa e geladeira, sendo as determinações realizadas com 

pHmetro previamente calibrado com soluções-tampão pH 4 e pH 7.  O eletrodo deve 

ser inserido diretamente na dispersão aquosa (ANVISA, 2004; LIMA et al, 2008; 

ISAAC et al, 2008; PIANOWSKI et al, 2008; LANGUE et al, 2009; MENDONÇA et al, 

2009;). 

 

4.2.7.3.6 Viscosidade (mPa.s) 

Realizou-se a leitura das viscosidades aparentes, segundo metodologia 

internacional ASTM D2196-05 (ANSI, 2005), em viscosímetro rotacional HAAKE 

modelo Visco Tester 6L, ajustando-se a temperatura da amostra para as medidas da 

viscosidade (ANVISA, 2004; BUGNOTTO et al. 2006). 

 

4.2.7.3.7 Condutividade elétrica (µS/cm) 

Utilizada para a medida da passagem da corrente elétrica através da emulsão, 

empregando-se condutivímetros. A alteração na condutividade elétrica de sistemas 

dispersos pode ser indicativo de instabilidades. O aumento da condutividade pode 

estar relacionado com a coalescência e a diminuição, com agregação (ANVISA, 

2004). 

O condutivímetro modelo PHTEK CD 203 aferido com solução padrão de 

cloreto de potássio (KCl) 0,01M foi utilizado para medir a condutividade elétrica das 

emulsões, nas temperaturas programadas de teste, inserindo o eletrodo diretamente 

na amostra (LIMA et. al. 2008; PIANOVSKI et. al. 2008).  

 
4.2.7.4 Estabilidade Acelerada da emulsão base 

O teste de estabilidade acelerada tem duração de 90 dias, embora possa ser 

estendido para seis meses ou um ano, em função das características do produto a ser 

analisado e fornece dados para previsão de estabilidade, tempo de vida útil e 

compatibilidade com o material de acondicionamento do produto (ANVISA, 2004). 
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Os procedimentos e os parâmetros de avaliação para o teste de estabilidade 

acelerada foram os mesmos adotados para a estabilidade preliminar, em triplicata, 

com periodicidade das avaliações no tempo (dias) T1, T7, T15, T30, T60 e T90. 

 

4.2.8  Quantificação do ativo LCm por CLAE 

 A emulsão base foi preparada conforme método descrito no item 4.2.5.1 

e a adição do ativo LCm à emulsão base foi preparada conforme método descrito no 

item 4.2.5.2.2 e feita na sequência a recuperação do ativo da emulsão para 

doseamento. 

4.2.8.1 Recuperação do ativo LCm a 5% (m:m) da emulsão 

Pesou-se 2,0 g de emulsão com 5% ativo LCm (m/m) e diluiu-se com álcool 

etílico PA em balão volumétrico de 250 mL. O balão volumétrico foi colocado em 

agitador por ultrassom por 1 hora, acrescentando-se álcool etílico  gradativamente até 

completar o volume do balão volumétrico. Amostras foram centrifugadas a 4.000 rpm 

por 10 minutos para retirada de resíduos insolúveis da emulsão e em seguida feita 

diluição 1:1 (v/v) com fase móvel acetonitrila e água ACN:H20 a 65:35 (v/v) e filtrado 

em filtro de 0,45 µm para doseamento com amostragem em triplicata. Uma emulsão 

base como referência (branco) acompanhou o doseamento para verificação de 

eventuais interferências.  

 

4.2.8.2 Recuperação do ativo LCm a 1% (m/m) da emulsão 

Pesou-se 2,0 g de emulsão com 1% ativo LCm e diluiu-se com álcool etílico PA 

em balão volumétrico de 50 mL. O balão volumétrico foi colocado em agitador por 

ultrassom por 1 hora, acrescentando-se álcool etílico  gradativamente até completar o 

volume do balão volumétrico. Amostras foram preparadas conforme item 4.2.8.1 em 

triplicata. 

 

4.2.8.3 Linearidade  

Foram preparados os padrões de linalol e de cinamato de metila na 

concentração de 1 mg/mL cada  com  ACN:H20  65:35 (v/v) e feitas diluições nas 

concentrações de 15, 25, 50, 100, 150, 200 e 240 µg/mL para o linalol e de 5, 10, 20, 

30, 40, 50 e 60 µg/mL para o cinamato de metila. A fase móvel no CLAE para as 
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curvas de linearidade foi ACN:H20 a 65:35 (v/v) medidas em triplicata e detecção em 

210 nm. 

 

4.2.8.4 Método de doseamento do ativo LCm no CLAE 

O método de doseamento do ativo LCm na emulsão por CLAE foi baseado em 

trabalhos de Xia e colaboradores (2010) e de Lee e colaboradores (2003) com 

modificações. A curva de calibração e o doseamento do linalol e cinamato de metila 

foi feito no Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência (CLAE) Varian ProStar, modelo 

SYS-LC-240-E com detector de arranjo de diodos. A detecção feita em 210 nm, fluxo 

de 0,8 mL/mL, coluna Zorbax Eclipse XDB-C-18, 4,6 x 250 mm, 5 µm, fase móvel com 

ACN: H20 65:35 (v/v) e injeção de 20 µL. Sistema com módulo de liberação de solvente 

ProStar 230, auto injetor ProStar 410 e detector de arranjo de diodos ProStar 335 e 

análise de dados com software Varian StarWorkstation. 

 

4.2.9  Eficácia acaricida do ativo LCm  

           O método consistiu na avaliação da eficácia acaricida do ativo LCm, através da 

imersão das teleóginas ingurgitadas em diferentes concentrações do ativo na emulsão 

(MWANGI et al., 1995; MARTINS, 2006; OLIVO et al., 2008). Os testes foram 

realizados conforme a metodologia adaptada de Campos Júnior (2001) e consiste em 

utilizar somente fêmeas de carrapatos ingurgitadas, respeitando um período mínimo 

de 21 dias sem sofrer ação de tratamento carrapaticida (CAMPOS JUNIOR, 2001). 

O método in vitro seguiu o mesmo que Campos Junior (2001) adaptou de 

Drummond e colaboradores (1973), com modificações, por imersão das teleóginas 

nas diferentes concentrações estabelecidas do ativo LCm, com amostragem de 10 

teleóginas por placa, realizadas em triplicata. As teleóginas foram imersas por um 

período de 1 minuto nas diferentes concentrações do ativo LCm, o branco como 

referência, e após imersão, colocadas sobre papel absorvente para retirada de 

excessos de material de banho, diminuindo assim a proliferação de fungos 

oportunistas (CAMPOS JUNIOR, 2001). 

 As teleóginas, em seguida, foram acomodados em placas de Petri de 

poliestireno de 100 mm, respeitando um grupo de 10 por placa, fixados com fita de 

dupla face e colocadas em estufa incubadora B.O.D, onde permanecem por período 

de 7 dias à temperatura de 25ºC ± 2ºC e umidade relativa do ar de 85% ± 5%, para 
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verificação da taxa de mortalidade e oviposição das fêmeas neste período (CAMPOS 

JUNIOR, 2001). 

 

4.2.9.1 Diluições do padrão do ativo LCm em água  

O padrão foi preparado a 0,2% (m/m) do ativo LCm em água destilada com 

0,5% de Tween 80®.. O tensoativo e o ativo LCm foram homogeneizados 

manualmente com bastão de vidro, sendo em seguida incorporada lentamente a água 

sob agitação magnética a 1.200 rpm por 10 minutos e mantida sob agitação durante 

o processo das diluições.  

As concentrações do ativo LCm (m/m) para os ensaios iniciais foram 

estabelecidas em 10, 100, 250, 500, 750 e 1000 μg/g para avaliação inicial da eficácia 

do ativo LCm, tendo como referência a CL50 para Aedes aegypti em dados fornecidos 

pela doutoranda Gislene Mari Fujiwara da mesma equipe de trabalho. Cada diluição 

foi mantida sob agitação magnética a 1200 rpm até o momento do uso. 

 

4.2.9.2 Método de imersão em suspensão de água com o ativo LCm 

 As fêmeas ingurgitadas foram separadas em grupo de 30 por lote e imersas 

em 60 g da suspensão de água com o ativo para cada concentração do ativo  por 1 

minuto sob agitação magnética, protegidas por uma tela de proteção para evitar danos 

e colocadas em placas de Petri em grupo de 10 cada para acompanhamento, tendo o 

padrão sem ativo LCm como referência. 

 

4.2.9.3 Método de avaliação acaricida com ativo LCm emulsionado 

A emulsão base foi preparada conforme item 4.2.5.1 e a emulsão base com 

ativo LCm  foi preparada conforme método do item 4.2.5.2.2. 

As concentrações de 6, 10  e 12 mg/g de ativo LCm  da emulsão foram 

preparadas conforme Tabela 5.  

 

TABELA 5 – CONCENTRAÇÕES (mg/g)  DO ATIVO LCm  DA EMULSÃO 

 

Ativo LCm 
(mg/g) 

Ativo LCm 
(%) 

Emulsão com 
ativo (g) 

Emulsão 
sem ativo (g) 

Emulsão para 
aplicação (g) 

12     1,2 60 0 60 

10     1,0 50 10 60 

  6     0,6 30 30 60 

Branco  0 60 60 

Fonte: O autor (2016) 
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4.2.9.4 Método de imersão em emulsão com LCm 

As fêmeas ingurgitadas, conforme método do item 4.2.9.3 com modificações, 

foram separadas em grupo de 30 para cada concentração do ativo e imersas em 60 g 

de emulsão, conforme Tabela 5,  por 1 minuto sob agitação magnética, protegidas por 

uma tela de proteção para evitar danos e colocadas em placas de Petri com um grupo 

de 10 cada para acompanhamento, tendo a emulsão sem ativo LCm como referência. 

 

4.2.9.5  Avaliação da eficácia acaricida do ativo LCm  

          A avaliação da eficácia acaricida do ativo LCm em água e emulsionado foi 

realizada em bancada à temperatura ambiente e medida pela mortalidade e 

oviposição das fêmeas ingurgitadas tratadas com o ativo LCm. 
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5.2  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.2.1 Coleta de carrapatos. 

 As fêmeas ingurgitadas foram coletadas, conforme item 4.2.1, no período da 

manhã a uma temperatura ambiente de aproximadamente 10 ºC. 

 

5.2.2 Mistura de linalol (L) e cinamato de metila (Cm) (ativo LCm) 

 A mistura dos componentes do ativo LCm atendeu o item 4.2.2 de Métodos, 

tendo o linalol como componente majoritário. O cinamato de metila é solúvel no linalol 

na proporção descrita na patente, à temperatura ambiente. 

 

5.2.3 Eficácia acaricida preliminar do ativo LCm. 

 No teste preliminar de efeito acaricida, conforme item 4.2.3, as fêmeas 

ingurgitadas foram submetidas ao contato com o ativo LCm por 24 horas, observando-

se a morte de todas, como demonstrado nas Figuras 17 e 18.  

Este resultado sugere o potencial acaricida da formulação.    

 

FIGURA 17 - TESTES PRELIMINARES DE AÇÃO ACARICIDA REALIZADO  
COM O ATIVO LCm. 

 

 

Fonte: O autor (2015). 
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FIGURA 18 – TELEÓGINAS MORTAS, COMPROVANDO A EFICÁCIA DO COMPOSTO NO TESTE 
REALIZADO. 

 

 

Fonte: o Autor 2015. 

 

5.2.4 Forma de apresentação e aplicação do produto 

Os produtos carrapaticidas tradicionais, diluídos em água, aplicados por 

imersão ou aspersão, atuam por contato. O ativo LCm tem característica lipofílica, não 

compatível com água. Para sua aplicação de maneira uniforme sobre os carrapatos 

foi necessário o desenvolvimento de uma emulsão base estável com o ativo LCm, 

podendo ser diluída em água, conforme a concentração do ativo LCm necessária. 

Na aspersão, o processo do banho inicia-se pelo preparo da emulsão para 

pulverização com a quantidade do ativo LCm adicionada a uma pequena quantidade 

de emulsão base. Em seguida, esta mistura é adicionada ao volume de emulsão base 

necessário para completar o volume total da emulsão com ativo.  

As diluições da emulsão com o ativo LCm em água podem ser realizadas sem 

maiores dificuldades. Foram feitas diluições da emulsão base e com ativo LCm nas 

proporções de 1:5 e 1:10 (m/m), apresentando bons resultados preliminares de 

estabilidade em prateleira. 

Os equipamentos utilizados na aplicação de carrapaticida por aspersão são 

diversos, tais como, o pulverizador costal, a bomba de pistão manual, os vários tipos 

de adaptação de bombas d’água elétricas e a câmara atomizadora. Como regra geral, 

a escolha do tipo de equipamento a ser utilizado depende do tamanho do rebanho. 

Independentemente do tipo de equipamento, o seu uso deve seguir as 

recomendações descritas, conforme Furlong e Prata (2013), capazes de permitir uma 

pulverização correta. 

No tocante aos equipamentos para aplicação de carrapaticidas por aspersão, 

método mais comum em bovinos de leite, devem ser considerados alguns aspectos 

essenciais para que funcionem a contento. Para um tratamento acaricida adequado, 
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devem ser considerados a segurança do operador, dose do acaricida, validade do 

produto e a conservação, quantidade de emulsão, pressão da aspersão e locais de 

aplicação. 

Uma vez que os acaricidas matam os carrapatos através do contato com seu 

corpo, é fácil entender que se a quantidade de emulsão carrapaticida aplicada não for 

suficiente para cobrir toda a área corporal do bovino, carrapatos ficarão sem ter 

contato com o produto e não morrerão. Em média, para banhar adequadamente um 

animal adulto, são necessários quatro a cinco litros de emulsão carrapaticida. 

A camada de pelos faz uma proteção natural do couro e, além disso, a gordura 

do pelo prejudica a penetração da emulsão com o ativo, fazendo com que esta escorra 

pela pelagem, sem atingir o couro, onde os carrapatos se encontram. Em função 

disso, é muito importante que a pressão de aspersão seja tal que produza pequenas 

gotículas de solução com capacidade para penetrar entre os pelos e chegar até o 

couro. Gotas grandes, com maior peso e menor pressão, tendem a bater nos pelos e 

escorrer, sem penetrar até o couro. 

Embora os carrapatos grandes sejam vistos mais nos lugares em que os 

animais não conseguem lamber, como tábua do pescoço, orelhas, entrepernas e 

axilas, nas outras partes do corpo estão os carrapatos pequenos recém-chegados, os 

quais, se não tratados, chegarão à fase adulta, continuando seu ciclo de vida. Por isso 

todo o corpo dos animais deve ser tratado para se ter sucesso no controle estratégico, 

eliminando uma geração inteira e não permitindo que algumas fêmeas ingurgitadas 

sadias se desprendam e continuem contaminando a pastagem com ovos e larvas. 

Também, em função do estresse que causam quando de suas aplicações, os 

animais devem ser banhados ou tratados cedo pela manhã ou no final da tarde, nunca 

em períodos de sol forte e nunca imediatamente após esforço físico, ou seja, devem 

estar descansados e sem estresse.   

 

5.2.5 Desenvolvimento de emulsão       

        

5.2.5.1 Preparo da emulsão base   

O desenvolvimento da emulsão foi baseado em Langley, Belcher (2012) e 

Ansel, Allen, Popovich (2013) com modificações. O óleo mineral tem sido utilizado em 

experimentos com óleos essenciais para avaliação da ação acaricida (SANTOS et. al. 

2012; AGNOLIN et. al., 2014). A goma arábica foi utilizada como emulsificante, 
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inibindo a instabilidade das emulsões (GABAS; CAVALCANTI, 2003) e envolvendo o 

linalol e cinamato de metila em sua estrutura não linear.  

O linalol e o cinamato de metila foram utilizados conforme patente WO 

2014094100 A2, conforme item 4.2.2, na qual foram observadas propriedades 

acaricidas da mistura de ambos, sendo o objetivo deste trabalho avaliar a ação dos 

mesmos ativos em carrapatos, uma vez que testes preliminares in vitro comprovaram 

a ação da mistura do linalol e cinamato de metila em teleóginas ingurgitadas conforme 

Figura 18. 

As emulsões foram preparadas, conforme Tabela 1, inicialmente sem o ativo 

LCm. Foram avaliadas de forma gradativa a estabilidade das formulações em 

prateleira e aspectos como diluições e viscosidade das mesmas, sendo estes 

parâmetros  importantes em função do método de aspersão definido neste trabalho 

para a aplicação do produto acaricida. 

O linalol e o cinamato de metila, componentes de óleos essenciais, são 

bastantes voláteis, principalmente o linalol. Considerando esta característica, foram 

desenvolvidos inicialmente três experimentos. Primeiro, adicionando o ativo LCm na 

formulação da emulsão base, em banho-maria. Segundo, adicionando o ativo LCm à 

emulsão quente, após banho-maria. Terceiro, adicionando o ativo LCm na emulsão 

estabilizada por 24 horas em temperatura ambiente. 

Os resultados foram insatisfatórios para os métodos a quente, assim, as emulsões 

com ativo LCm neste trabalho foram conduzidas com emulsão base estabilizada por 

24 horas, agregando-se na sequência o ativo LCm a frio, conforme item 4.2.5.2. 

Realizou-se uma avaliação macroscópica das emulsões da Tabela 1, sendo os 

resultados observados na Tabela 6 e  simultaneamente uma avaliação microscópica 

das mesmas conforme Figura 19.  

 Na análise macroscópica das emulsões foram observadas características 

organolépticas, viscosidade aparente em relação ao EHL, bem como o teste de 

centrifugação para a verificação de estabilidade prévia da emulsão.  Na avaliação 

microscópica foi avaliada a formação de glóbulos nas emulsões.  
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TABELA 6 – AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA DAS EMULSÕES BASE ESTABILIZADA. 

 
EHL COR ODOR Teste de 

centrifugação 
Estabilidade 

 (45 dias) 
Viscosidade 

aparente 

E1 7,80 Sem alteração Sem alteração Separação de fases Instável Alta, pouco fluida 

E2 9,13 Sem alteração Sem alteração Separação de fases Estável Média, pouco fluida 

E3 10,5 Sem alteração Sem alteração Sem alteração Estável Média, pouco fluida 

E4 7,80 Sem alteração Sem alteração Sem alteração Estável Muito alta, cremosa 

E5 7,80 Sem alteração Sem alteração Separação de fases Estável Muito alta, cremosa 

E6 7,80 Sem alteração Sem alteração Separação de fases Estável Muito alta, cremosa 

E7 7,80 Sem alteração Sem alteração Separação de fases Instável Não avaliada 

E8 9,13 Sem alteração Sem alteração Sem alteração Estável Baixa, fluida 

E9 9,13 Sem alteração Sem alteração Sem alteração Estável Média, fluida 

E10 9,13 Sem alteração Sem alteração Sem alteração Instável Alta, cremosa 

E11 10,5 Sem alteração Sem alteração Sem alteração Estável Baixa, fluida  

E12 12,0 Sem alteração Sem alteração Sem alteração Estável Baixa, fluida  

Fonte: O autor (2016). 
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           FIGURA 19 – AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA DAS EMULSÕES BASE 
SEM ATIVO LCm  (Continua) 
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FIGURA 19  – AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA DAS EMULSÕES BASE 

SEM ATIVO LCm (conclusão). 
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Fonte: O autor (2016). 
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Uma alteração de método de preparo das emulsões base conforme item 4.2.5.1, 

foi realizada, substituindo agitação mecânica de haste com hélice por agitação 

manual. O método com agitação manual apresentou melhores resultados das 

emulsões, com glóbulos em maior quantidade, mais uniformes e melhor distribuídos 

na fase dispersa, como pode ser observado na Figura 20, optando-se pelo uso da 

agitação manual no preparo da emulsão base. 

 
 

FIGURA 20 – COMPARATIVO DE ALTERAÇÃO DE MÉTODO DE AGITAÇÃO  
DAS EMULSÕES 

 

Emulsão Mistura manual e hélice 
Ampliação 40x 

Mistura manual 
Ampliação 40x 
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Fonte: O autor (2016). 

 

 

Conforme avaliação das emulsões, levando-se em conta fatores como aspecto 

geral, formação de glóbulos e viscosidade aparente, as emulsões base E8, E11 e E12 
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da Tabela 1 foram consideradas mais adequadas até o momento e planejadas para 

adição do ativo LCm em diferentes concentrações, conforme Tabela 7 para a 

avaliação de continuidade do presente trabalho, caso seja confirmada a estabilidade 

das emulsões base.   

 

TABELA 7 – FORMULAÇÕES DE EMULSÕES COM ATIVO LCm EM PORCENTAGEM (%) 

Emulsão E8 E8a E8b E11 E11a E11b E12 E12a E12b 

Fase oleosa 
         

Óleo mineral 17,34 17,34 17,34 17,34 17,34 17,34 17,34 17,34 17,34 

Ativo L-Cm - 1,00 5,00 - 1,00 5,00 - 1,00 5,00 

Span 60® 4,93 3,95 4,48 3,78 3,95 4,48 2,52 3,95 4,48 

Nipazol® 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Fase aquosa          

Agua 72,83 71,83 67,83 72,83 71,83 67,83 72,83 71,83 67,83 

Tween 80® 3,72 4,70 4,17 4,87 4,70 4,17 6,13 4,70 4,17 

Goma arábica 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Nipagin® 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

EHL  9,13 10,30 9,66 10,5 10,30 9,66 12,00 10,30 9,66 

Tensoativos 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 

Fonte: O autor (2016). 

 

 As emulsões base E11 e E12  em relação a viscosidade aparente, mostraram-se 

mais adequadas que a E8, sendo que  a E12 apresentou melhor fluidez que a E11, 

optando-se pela E12 para a continuidade do trabalho até a confirmação da estabilidade 

da emulsão. 

Quando foi preparada maior quantidade da emulsão E12 para os testes de 

estabilidade preliminar e acelerada conforme ANVISA (2004), a mesma apresentou 

leve instabilidade após 24 horas. A E12 foi então reavaliada, conforme Tabela 8, para 

ajuste mais preciso de EHL com a finalidade de  adequar a  estabilidade. 
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TABELA 8 –EMULSÃO E12 BASE COM DIFERENTES EHL EM PORCENTAGEM (%)  

Emulsão E12 E12-1 E12-2 E12-3 E12-4 E12-5 E12-6 E12-7 

Fase oleosa 
        

Óleo mineral 17,34 17,34 17,34 17,34 17,34 17,34 17,34 17,34 

Span 60® 2,52 6,92 6,06 5,19 4,32 3,46 2,59 1,73 

Nipazol® 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Fase aquosa         

Agua 72,83 72,83 72,83 72,83 72,83 72,83 72,83 72,83 

Tween 80® 6,13 1,73 2,59 3,46 4,32 5,19 6,06 6,92 

Goma arábica 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Nipagin® 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

EHL  12,0 6,76 7,78 8,82 9,85 10,88 11,91 12,94 

Tensoativos 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 
 

Fonte: O autor (2016). 

 

As emulsões  E12-1 (EHL de 6,76), E12-2 (EHL de 7,78)  e E12-3 (EHL de 8,82) 

apresentaram-se uniformes, com aspecto pastoso, viscosidade alta. A E12-4  (EHL de 

9,85) apresentou-se uniforme, cremosa, viscosidade média. A E12-5 (EHL de 10,88) 

apresentou-se uniforme, fluida, viscosidade baixa. A E12-6 (EHL de 11,91) e E12-7 (EHL 

de 12,94) mostraram-se instáveis num período de 24 horas. A emulsão base  E12-6 

(EHL de 11,91), semelhante à E12 (EHL de 12) apresentaram leve instabilidade após 

24 horas.  

Após as avaliações consideradas, a emulsão base E12-5 (EHL de 10,88) por 

apresentar-se com viscosidade adequada ao uso previsto foi encaminhada para 

avaliação de estabilidade preliminar e acelerada conforme ANVISA (2004). 

 

5.2.5.2  Determinação do equilibrio hifrófilo lipófilo (EHL) de emulsão 

 

5.2.5.2.1 Cálculo de EHL para emulsão base E12-5  

 Span 60®     3,46 g  → 3,46 / 8,65 = 40,0 % 
 Tween 80®   5,19 g  → 5,19 / 8,65 = 60,0 % 
 
 (40,0 x 4,7)/100   = 1,88 
 (60,0 x 15) /100   = 9,00   
  
 EHL (E12-5) = 1,88 + 9,00 = 10,88 
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5.2.5.2.2 Cálculo de EHL da emulsão E12-5 com 1,0 % de ativo LCm. 

 

Cálculo de EHL  

Óleo mineral            17,34 % 
Ativo LCm                  1,00 % 
 
Óleo mineral e ativo LCm correspondem a 94,55% e 5,45% da fase oleosa 
respectivamente. 
 
EHL óleo mineral     - 10,50 
EHL ativo LCm         -  6,76  
 
EHL para óleo mineral   → (94,55 x 10,5) / 100 = 9,93 
EHL para LCm               → (  5,45 x 6,76) / 100 = 0,37 
 
EHL     →  9,93 + 0,37  = 10,30 
 
% Tween 80® = 100 x (10,30 – 4,7) / (15 – 4,7) = 54,37 % 
% Span 60®     = (100,0 – 54,37)                         = 45,63 % 
 

 Tween 80® - 8,65  x 0,5437 = 4,70 g   
 Span 60®    -  8,65  x 0,5185 = 3,95 g  
 

O valor do EHL do ativo LCm de 6,76 (dado não publicado) foi fornecido pela 

doutoranda Gislene Mari Fujiwara da mesma equipe de trabalho. 

 

5.2.6 Ajuste do EHL da emulsão base  

Com o ajuste do EHL da E12 a emulsão que apresentou  estabilidade e fluidez 

adequada foi a E12-5, sendo então direcionada para os testes de estabilidade 

preliminar e acelerada conforme ANVISA 2004. 

 

5.2.7 Estabilidade da emulsão 

 

5.2.7.1 Preparo da emulsão base com o ativo LCm. 

Confirmada a estabilidade da emulsão base E12-5 conforme ANVISA (2004) foi 

preparada a emulsão com o ativo LCm  para aplicação sobre os carrapatos.  

A preparação do ativo LCm  foi preparada conforme itens 4.2.2 e 4.2.5.2 e as 

diluições foram desenvolvidas conforme o item 4.2.5.2.3, sendo um fator importante 

neste trabalho.  
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Vários aspectos foram considerados, como  a volatilidade do linalol e do 

cinamato de metila, a concentração do ativo LCm na emulsão final e o tempo 

adequado entre a adição do ativo à emulsão base, diluída ou não, a aplicação da 

mesma sobre os carrapatos e os  volumes da emulsão a serem transportados até o 

local de aplicação.  

 

5.2.7.2 Estabilidade preliminar da emulsão base E12-5 

 

 O teste de centrífuga da emulsão E12-5, conforme item 4.2.7.3.1 não 

apresentou separação de fases. 

Na avaliação preliminar de estabilidade da emulsão, os parâmetros foram 

avaliados pela média da amostragem (M), desvio padrão (DP) e pelo coeficiente de 

variação em percentagem (CV%).    

As medidas de condutividade e viscosidade foram realizadas nas temperaturas 

de acondicionamento das amostras e os resultados refletem as condições das 

amostras no momento do teste. 

As avaliações de estabilidade preliminar da emulsão base E12-5, a cada 24 

horas, no período de 15 dias de ensaio, estão em geladeira na Tabela 9 em estufa na 

Tabela 10 e em ciclos alternados de 24 horas, na Tabela 11. O resumo das medidas 

dos parâmetros avaliados estão apresentados na Tabela 12. 

 As emulsões, tanto em geladeira, estufa e ciclos alternados não apresentaram 

separação de fases e as características organolépticas de cor, odor e aspecto 

apresentaram-se  normais, sem alteração.  

Os valores de pH com menor coeficiente de variação (CV%) foi em geladeira, 

não inviabilizando a estabilidade da emulsão nos demais ambientes verificados. 

As medidas de viscosidade são sensíveis à temperatura da amostra. Menores 

temperaturas, maiores as viscosidades. O menor coeficiente de variação (CV%) para 

viscosidade foi em  geladeira, onde apresentou melhor estabilidade, não inviabilizando 

a estabilidade da emulsão nos demais ambientes verificados. 

As medidas de condutividade são mais sensíveis que a viscosidade quanto à 

temperatura da amostra. Maior temperatura, maior a condutividade.  O menor 

coeficiente de variação (CV%) da condutividade das amostras  foi em geladeira.  

O melhor resultado de estabilidade da emulsão, medido por estes parâmetros, 

foi em geladeira, com os coeficientes de variação (CV%) menores.  
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Na avaliação da estabilidade preliminar da emulsão E12-5 pelos  parâmetros 

avaliados, de maneira geral, os resultados da estabilidade foram adequados. 

 

                   TABELA 9 – ESTABILIDADE PRELIMINAR DA EMULSÃO E12-5 EM GELADEIRA 
 

LOCAL GELADEIRA (5 ± 2ºC) 

Teste 
pH Condutividade (µS/cm) Viscosidade (mPa.s) 

Média (M) 5,66 113 22,86 

(DP) 0,17 3,51 0,66 

(CV%) 3,00 3,11 2,89 

                                      Fonte: O autor (2016) 

 

 
TABELA 10 – ESTABILIDADE PRELIMINAR DA EMULSÃO E12-5 EM ESTUFA 

 
LOCAL ESTUFA (40 ± 2ºC) 

Teste pH Condutividade (µS/cm) Viscosidade (mPa.s) 

Média (M) 5,66 246,00 13,43 

(DP) 0,26 17,15 0,94 

(CV%) 4,65 6,97 6,98 

 
Fonte: O autor (2016) 

 

TABELA 11 – ESTABILIDADE PRELIMINAR EM CICLOS ALTERNADOS DE  
GELADEIRA E ESTUFA 

 

 
CICLOS ALTERNADOS DE 24 HORAS   

 LOCAL 
Estufa 

(40 ± 2ºC) 
Geladeira 
(5 ± 2ºC) 

Estufa 
(40 ± 2ºC) 

Geladeira 
(5 ± 2ºC) 

Estufa 
(40 ± 2ºC) 

Geladeira 
(5 ± 2ºC) 

Testes pH pH 
Condutividade 

(µS/cm) 
Condutividade 

(µS/cm) 
Viscosidade 

(mPa.s) 
Viscosidade 

(mPa.s) 

Média (M) 5,73 5,48 230,57 113,86 14,00 23,00 

(DP) 0,34 0,37 4,99 1,95 1,15 1,00 

(CV%) 5,86 6,74 2,17 1,71 8,25 4,35 

Fonte: O autor (2016) 
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          TABELA 12 – RESUMO DA ESTABILIDADE  PRELIMINAR DA EMULSÃO BASE E12-5 

 

TESTES 
 

 pH 
Condutividade 

(µS/cm) 
Viscosidade 

(mPa.s) 

    

GELADEIRA 
(5 ± 2ºC) 

 

 (M) 5,66 113 22,86 

(DP) 0,17 3,51 0,66 

(CV%) 3,00 3,11 2,89 

     

ESTUFA 
(40 ± 2ºC) 

 

(M) 5,66 246 13,43 

(DP) 0,26 17,15 0,94 

(CV%) 4,65 6,97 6,98 

     

CICLOS     

ESTUFA 
 
 

(M) 5,73 230,57 14,00 

(DP) 0,34 4,99 1,15 

(CV%) 5,86 2,17 8,25 

GELADEIRA 
 
 

(M) 5,48 113,86 23,00 

(DP) 0,37 1,95 1,00 

(CV%) 6,74 1,71 4,35 

Fonte: o Autor (2016) 

 

5.2.7.3 Estabilidade acelerada da emulsão base E12-5 

A emulsão foi acondicionada em frascos de vidro fechados, em triplicata, em 

estufa, geladeira e BOD.  As medidas de condutividade e viscosidade foram realizadas 

nas temperaturas das amostras e os resultados refletem a realidade das condições 

das amostras no momento do teste. 

Os parâmetros de avaliação foram as características organolépticas de 

aspecto, cor e odor e os parâmetros de pH, condutividade e viscosidade. Os 

procedimentos foram os mesmos para a estabilidade preliminar, porém, com tempo 

de 90 dias de teste e avaliações dos parâmetros nos tempos T1, T7, T15, T30, T60 e T90 

(dias).  

A característica de condutividade da emulsão base está na  Tabela 13 e o 

desvio padrão (DP) e o coeficiente de variação (CV%) estão apresentados na Tabela 

14. 
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TABELA 13– MEDIDAS  DE CONDUTIVIDADE  DA EMULSÃO E12-5  EM ESTUFA,  
GELADEIRA E BOD EM TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA 

 

CONDUTIVIDADE (μS/cm)   

TEMPO T1 T7 T15 T30 T60 T90 

ESTUFA  (40 ± 2 ºC) 

1 222 222 223 221 214 226 

2 223 222 222 225 215 220 

3 222 223 223 223 213 217 

GELADEIRA (5 ± 2ºC)  

1 112 112 112 120 120 119 

2 112 113 112 123 118 116 

3 113 113 113 116 120 117 

BOD (25 ± 2 ºC)  

1 165 166 168 174 - - 

2 165 165 165 173 - - 

2 166 166 165 170 - - 

Fonte: o Autor (2016) 

 

TABELA 14 – AVALIAÇÃO DA CONDUTIVIDADE (µS/cm)  POR AMOSTRA  

NO PERÍODO DE 90 DIAS DE TESTE 

 

LOCAL AMOSTRA MEDIA DP C.Var.(%) 

ESTUFA 

1 221,33 3,64 1,64 

2 221,17 3,13 1,41 

3 220,17 3,85 1,74 

GELADEIRA 

1 115,83 4,21 3,63 

2 115,50 4,32 3,74 

3 120,33 3,50 3,03 

BOD 

1 168,25 4,03 2,39 

2 167,00 4,00 2,39 

3 166,75 2,22 1,33 

Fonte: o Autor (2016) 

 

 

Os valores da viscosidade, conforme Tabela 15 , mostrou-se estável para 

ambiente de estufa e apresentou um leve aumento em ambiente de geladeira a partir 

de 60 dias de ensaio.  O desvio padrão (DP) e o coeficiente de variação (CV%) estão 

apresentados na Tabela 16, observando-se que o (CV%) em ambiente de geladeira 

mostrou-se maior que em estufa.  
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TABELA 15 – MEDIDAS DE VISCOSIDADE DA EMULSÃO E12-5  EM ESTUFA, GELADEIRA E BOD 

EM TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA 

VISCOSIDADE (mPa.s) - L1/200 rpm  

TEMPO T1 T7 T15 T30 T60 T90 
 

ESTUFA     

1 12 12 12 12  12  11 

2 12 12 12 12  12  11 

3 12 12 12 12  12   11  

GELADEIRA   

1 21 21 21 22  25   25  

2 21 22 22 23  26  25 

3 22 22 22 22  26  26 

BOD       

1 15 15 15 15 - - 

2 15 15 15 15 - - 

3 15 15 15 15 - - 

       

       

Fonte: O autor (2016) 

 

TABELA 16 – AVALIAÇÃO DA VISCOSIDADE  (mPa.s)  POR AMOSTRA  

NO PERÍODO DE TESTE DE 90 DIAS 

 

LOCAL AMOSTRA MEDIA DP C.Var.(%) 

ESTUFA 

1 11,83 0,41 3,47 

2 11,83 0,41 3,47 

3 11,83 0,41 3,47 

GELADEIRA 

1 22,50 1,97 8,75 

2 23,17 1,94 8,37 

3 23,33 2,07 8,87 

BOD 

1 15,00 0,0 0,0 

2 15,00 0,0 0,0 

3 15,00 0,0 0,0 

Fonte: o Autor (2016) 

 

Os valores de pH, conforme Tabela  17,  mostraram-se estáveis  em ambiente 

de estufa e apresentou um leve aumento em ambiente de geladeira a partir de 30 dias 

de teste.  

Os dados de média (M), desvio padrão (DP) e coeficiente de variação (CV%) 

de pH estão colocados na Tabela 18. 
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TABELA 17 – MEDIDAS  DE pH DA EMULSÃO E12-5  EM ESTUFA, GELADEIRA E PRATELEIRA EM 

TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA. 

   pH  

TEMPO T1 T7 T15 T30 T60 T90 
 

ESTUFA   

1 5,77 5,85 5,86 5,88  5,74  5,77 

2 5,78 5,85 5,86 5,85   5,75   5,75 

3 5,80 5,87 5,84 5,80  5,70  5,74 

GELADEIRA   

1 5,85 5,97 5,95 6,28  6,31  6,45  

2 5,85 5,99 5,94 6,24  6,24  6,48 

3 5,87 5,99 5,95 6,18  6,25  6,44 

BOD       

1 5,85 6,11 6,16 6,21 - - 

2 5,84 6,12 6,08 6,18 - - 

3 5,84 6,11 6,07 6,18 - - 

       

Fonte: O autor (2016) 

 

TABELA 18 – AVALIAÇÃO DO pH POR AMOSTRA  NO PERÍODO DE  

TESTE DE 90 DIAS 

 

LOCAL AMOSTRA MEDIA DP C.Var.(%) 

ESTUFA 

1 5,81 0,06 1,03 

2 5,81 0,05 0,86 

3 5,79 0,06 1,04 

GELADEIRA 

1 6,14 0,24 3,91 

2 6,11 0,22 3,60 

3 6,11 0,21 3,44 

BOD 

1 6,08 0,16 2,63 

2 6,05 0,15 2,48 

3 6,05 0,15 2,48 

Fonte: o Autor (2016) 

 

5.2.7.4  Características organoléticas  

Para as características organolépticas de aspecto e odor, conforme Tabela 19, 

verificou-se leve alteração em ambiente de estufa a partir de 60 dias de teste.  
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TABELA 19 – CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉTICAS EM ESTUFA  (40 ± 2 ºC),  

GELADEIRA (5 ± 2ºC) E BOD (25 ± 2 ºC) EM TESTE DE ESTABILIDADE ACELERADA 

 
 

TIPO LOCAL CARACTERÍSTICAS 

ASPECTO 

ESTUFA Levemente modificada 

GELADEIRA Aspecto normal, sem alteração 

AMBIENTE Aspecto normal, sem alteração 

COR 

ESTUFA Aspecto normal, sem alteração 

GELADEIRA Aspecto normal, sem alteração 

AMBIENTE Aspecto normal, sem alteração 

ODOR 

ESTUFA Levemente modificado 

GELADEIRA Aspecto normal, sem alteração 

AMBIENTE Aspecto normal, sem alteração 

Fonte: O autor (2016) 

 

 Os resultados do teste de estabilidade preliminar e os resultados do teste de 

estabilidade acelerada no período de 90 dias foram considerados adequados para a 

emulsão base  E12-5.  

Amostras da emulsão  E12-5, bem como amostras diluídas 1:5 e 1:10 em água 

(m/m) em prateleira à temperatura ambiente, permaneceram visualmente estáveis   

por um tempo prolongado de 8 meses. 

 

5.2.8 Quantificação do ativo LCm por CLAE  

 O preparo da emulsão base foi realizado conforme item 4.2.5.1, o preparo do 

ativo foi conforme item 4.2.5.2.1 e a  inclusão do ativo LCm à emulsão base foi 

realizado conforme o item 4.2.5.2. 

 

5.2.8.1  Recuperação do ativo LCm da emulsão 

A recuperação do ativo LCm a 5% (m/m) da emulsão foi realizado conforme o 

item 4.2.8.1 e a recuperação do ativo LCm a 1% (m/m) da emulsão foi realizado 

conforme item 4.2.8.2.  

 

5.2.8.2 Linearidade  

 A linearidade foi realizada conforme os parâmetros citados no item 4.2.8.3 com 

o resultado da linearidade do linalol na Figura 21 e do cinamato de metila expressa na 
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Figura 22. Os dados da curva de linearidade foram cedidos pela doutoranda Gislene 

M. Fujiwara do mesmo grupo de trabalho. 

 
FIGURA 21 - LINEARIDADE DO LINALOL  

 

 

Fonte: Gislene M. Fujiwara (2016) 

 
 

FIGURA 22 - LINEARIDADE DO CINAMATO DE METILA. 

 

 

Fonte: Gislene M. Fujiwara (2016) 
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5.2.8.3  Método de doseamento do linalol e do cinamato de metila 

Para avaliar possíveis interferências no doseamento por CLAE, foram injetadas  

no CLAE amostras contendo apenas o álcool etílico como solvente, emulsão base 

sem ativo LCm como branco e  emulsão com o ativo LCm. Foi observado, conforme 

Figura 23, que não ocorreram interferências entre o solvente álcool etílico, os 

componentes da emulsão e os ativos no tempo de retenção do linalol e do cinamato 

de metila em 210 nm. 

 
 

FIGURA 23– CROMATOGRAFIA DO SOLVENTE (VERDE), DA EMULSÃO CONTENDO O ATIVO 
LCm (AZUL), E DA EMULSÃO SEM ATIVO (VERMELHO)  REALIZADAS EM 210 nm. 

 

 
Fonte: O autor (2016). 

 

5.2.8.3.1 Doseamento do ativo LCm a 5% (m/m) 

Foi pesado 2,0 g da emulsão com 5% de ativo LCm e diluída com álcool etílico 

PA para  250 mL em balão volumétrico. A amostra para CLAE foi diluída a 1:1 (v/v) 

com fase móvel ACN:H2O 65:35 (v/v), resultando em 200 µg/mL de ativo LCm na 

amostra.   

A emulsão base foi preparada com adição de 158,84 µg/mL de linalol  e  41,16 

µg/mL de cinamato de metila.   

    Linalol 

   Cinamato de metila 
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O doseamento dos ativos foi determinado, utilizando as áreas dos picos obtidas 

conforme Tabela 20, obtendo-se os resultados de doseamento conforme tabela 21. O 

(CV%) das áreas dos picos do linalol foi 0,21 e o do cinamato de metila de 1,67.  

 

TABELA 20 – ÁREAS  E TEMPO DE RETENÇÃO (TR) E COEFICIENTE DE VARIAÇÃO EM 
PERCENTAGEM (CV%) DOS COMPONENTES DO ATIVO LCm NO CLAE 

Ativo Cinamato de metila Linalol 

Amostras 
TR 

(min.) 
Área de Pico 

(mAU) 
TR 

(min.) 
Área de Pico 

(mAU) 

Branco - - - - 

1 7.05 51637212 7,68 86522320 

2 7,05 50221732 7,68 83716456 

3 7,08 50123892 7,71 83333360 

Media - 50660945 - 84524045 

(CV %) - 1,67 - 0,21 

Fonte: O autor (2016). 

 

TABELA 21 – RECUPERAÇÃO DO ATIVO LCm DA EMULSÃO 

 Valor teórico (m) Valor real (m) Recuperação (%) 

Linalol 158,84 157,78 99,33 

Cinamato de metila 41,16 41,79 101,53 

Fonte: O autor (2016). 

A recuperação do linalol e cinamato de metila da emulsão, encontra-se dentro 

dos limites aceitáveis.   

 

5.2.8.3.2 Doseamento do ativo LCm a 1% (m/m) 

Uma emulsão com 1% (m/m) do ativo LCm foi colocada em frascos de vidro 

fechados, em triplicata, por 7 dias em prateleira, protegidos de luz e novamente feito 

o doseamento do linalol e do cinamato de metila. Como o linalol e cinamato de metila 

são produtos voláteis, o período de 7 dias foi considerado adequado para o 

doseamento do ativo LCm, como também avaliar a estabilidade   do ativo na emulsão 

no período.    

O doseamento do linalol e do cinamato de metila  foi determinado utilizando as 

áreas dos picos conforme Tabela 22, obtendo-se os resultados conforme tabela 23.  

O (CV%) das áreas dos picos do linalol foi 1,05 e o do cinamato de metila de 

0,99.  
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TABELA 22 – ÁREAS  E TEMPO DE RETENÇÃO (TR) DOS COMPONENTES DO  
ATIVO LCm NO CLAE 

Ativo Cinamato de metila Linalol 

Amostras 
TR 

(min.) 
Área de Pico 

(mAU) 
TR 

(min.) 
Área de Pico 

(mAU) 

Branco - - - - 

1 6,89 50494168 7,60 79384128 

2 6,86 50115228 7,56 78343128 

3 6,86 51115622 7,57 77762232 

Média - 50575006 - 78496496 

(CV%)  0,99  1,05 

Fonte: o Autor (2016). 

 

5.2.8.3.3 Cálculo  de linalol  e cinamato de metila para emulsão com 1,0% (m/m) de 

ativo LCm. 

A emulsão base foi preparada com adição de 0,7942 g de linalol  e  de 0,2058 

g de cinamato de metila para 100 g de emulsão  base.   

 

5.2.8.3.4 Cálculo do valor teórico de ativo LCm na emulsão da amostra 1. 

 

 1 g       -         100 g 
 X   2,007 g  X = 0,02007 g 
 

 0,02007              50 mL 
      X                   1 mL  X = 0,0004014 g 
  

 Diluição 1 x 1 com fase móvel ACN:H2O 

 0,0004014 / 2 = 0,0002007 g ou 200,7  µg/mL 

 

157,11         -          40,71  =  197,82 
 ( X1)                         ( X2)  =   200,7 

  

  (X1)  = 159,40 µg/mL 

  (X2)  =  41,30  µg/mL 

 

 Os resultados de doseamento do linalol e cinamato de metila da emulsão a 

1,0 % (m/m) estão conforme Tabela 23. 
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TABELA 23 – DOSEAMENTO DO LINALOL E CINAMATO DE METILA  NA EMULSÃO  
COM 1% DE ATIVO LCm 

Ativo Linalol Cinamato de metila 

Amostra 
Teórico 

(m) 
Obtido 

(m) 
(%) 

Teórico 
(m) 

Obtido 
(m) 

(%) 

1 159,40 154,90 97,17 41,30 41,65 100,85 

2 159,00 152,80 96,10 41,34 41,34 100,34 

3 158,83 151,61 95,45 42,17 42,17 102,50 

Média 159,08 153,10 96,24  41,72 101,23 

DP 0,29 1,66 0,87  0,419 1,129 

(CD%) 1,83 1,09 0,90  1,00 1,115 

Fonte: O autor (2016). 

 

Os resultados de recuperação do linalol e cinamato de metila da emulsão com 

1% de ativo LCm foram adequados, evidenciando também baixa perda de ativo LCm 

no período de 7 dias. 

 Os métodos de recuperação e de doseamento do linalol e do cinamato de metila 

da emulsão foram considerados adequados tendo em vista os resultados obtidos. 

 

5.2.9  Eficácia acaricida do ativo LCm em água. 

A ação do linalol e cinamato de metila e a mistura de ambos como acaricidas, 

especificamente não foram encontrados em literatura, apenas relacionados a óleos 

essenciais, principalmente de manjericão e citronela, utilizados em experimentos de 

ação acaricida. Assim, para  avaliar a eficácia acaricida do linalol e cinamato de metila, 

utilizou-se a concentração letal CL50 média realizada com larvas de terceiro estágio 

de Aedes aegypti. A CL50 de linalol, cinamato de metila e mistura de ambos é de 275,0 

e 35,0 e 135,0 µg/mL respectivamente como referência, sendo os valores das 

concentrações (dados não publicados) fornecidos pela doutoranda Gislene Mari 

Fujiwara da mesma equipe de trabalho.  

 

5.2.9.1 Diluições do padrão do ativo LCm em água           

As concentrações do ativo LCm para avaliação acaricida preliminar foram 

estabelecidas em 10, 100, 250, 500, 750 e 1000 μg/g e as  diluições para avaliação 

carrapaticida do ativo LCm foram conforme  a Tabela 24. 
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TABELA 24 – DILUIÇÕES DO PADRÃO DO ATIVO LCm. 

Diluições Concentração 
do ativo  

Padrão 
 

Água  Total 

1 1000 μg/g 30,0 g 30,0 g 60,0 g 

2 750 μg/g 22,5g 37,5 g 60,0 g 

3 500 μg/g 15,0 g 45,0 g 60,0 g 

4 250 μg/g 7,5 g 52,5 g 60,0 g 

5 100 μg/g 3,0 g 57,0 g 60,0 g 

6 10 μg/g 0,3 g 59,7 g 60,0 g 

7 Branco - 60,0 g 60,0 g 

Fonte: O autor (2016). 

 

5.2.9.2  Método de imersão em suspensão de água com o ativo LCm. 

O teste foi realizado conforme o método do item 4.2.9.2. 

As teleóginas foram imersas nas diluições preparadas do ativo LCm, sob 

agitação de 800 rpm, a fim de manter homogeneidade do ativo no contato das fêmeas 

ingurgitadas. Foi preparado um dispositivo com tela, separando o mecanismo de 

agitação magnética e as teleóginas. A fixação das amostras nas placas de Petri e o 

acondicionamento em BOD, pode ser verificado na Figura 24.  

 

FIGURA 24–TELEÓGINAS FIXADAS NAS PLACAS DE Petri COM FITA DE DUPLA FACE (A),  
                             AMOSTRAS ACONDICIONADAS EM BOD  (B). 

 

 

Fonte: O autor (2016) 

 

5.2.9.2.1 Eficácia acaricida do ativo LCm em água  

O teste realizado nas concentrações determinadas do ativo LCm não 

produziram o efeito acaricida esperado, sendo necessário novos testes com 

concentrações maiores do ativo LCm.   

B A 
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Até o quinto dia de avaliação do ensaio, nas diferentes concentrações do ativo 

LCm, observou-se perda de motilidade. Após o quinto dia constatou-se que essa 

diminuição ocorreu devido ao inicio do processo de oviposição. No sexto dia, o 

acompanhamento em BOD foi interrompido, devido ao processo de oviposição, 

conforme Figura 25, demonstrando assim que as concentrações do ativo LCm a que 

foram submetidas não foram eficazes e não causaram alterações perceptíveis no seu 

ciclo natural de reprodução. Os testes com concentrações maiores foram realizados   

com ativo LCm emulsionado. 

 

 

 

FIGURA 25 – PROCESSO DE OVIPOSIÇÃO DAS TELEÓGINAS. 

 

 
Fonte: o autor (2016) 

 

5.2.9.3  Método de avaliação acaricida com o ativo LCm emulsionado 

 

5.2.9.3.1  Diluições da emulsão com ativo LCm 

         As diluições foram realizadas nas concentrações em 6, 10 e 12 mg/g do ativo 

LCm na emulsão base conforme item 4.2.9.3 de Métodos. 

 

5.2.9.4  Método de imersão em emulsão com o ativo LCm 

O método de imersão foi realizado conforme item 4.2.9.4 de Métodos e repetiu o 

mesmo realizado em  5.2.9.2.  

 

5.2.9.5 Eficácia acaricida do ativo LCm emulsionado 

            O teste de eficácia acaricida foi realizado conforme o item 4.2.9.5 e a eficácia 

acaricida do ativo LCm emulsionado  avaliada conforme  Tabelas 25  a 27.  
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TABELA 25 – MORTALIDADE (M) E OVIPOSIÇÃO (O) DE TELEÓGINAS NAS CONCENTRAÇÕES  
DE ATIVO LCm (mg/g) NA EMULSÃO.  

 
Dias  1 2 3 4 5 6 

 Total M O M O M O M O M O M O 

              

Padrão 11 3 - 2 - 1 - 1 - 3 3 1 - 

Soma 11 3 - 2 - 1 - 1 - 3 3 1 - 

 

61 10 2 - 2 - 0 - 3 - 3 3 - - 

62 10 3 - 0 - 2 - 2 - 3  - - 

63 10 2 - 3 - 2 - 2 - 1 2 - - 

Soma 30 7 - 5 - 4 - 7 - 7 5 - - 

 

101  10 2 - 2 - 1 - 1 - 4 1 - - 

102  10 2 - 3 - 1 - 0 - 4 4 - - 

103  10 1 - 5 - 1 - 2 - 1 1 - - 

Soma 30 5 - 10 - 3 - 3 - 9 6 - - 

 

121  10 4 - 4 - 1 - 1  - - - - 

122  10 2 - 6 - 1 - 1 1 - - - - 

123  10 - - 4 - 3 - 1  1 1 1 1 

Soma 30 6 - 14 - 5 - 3 1 1 1 1 1 

Fonte: O autor (2016) 

 

TABELA 26 – PERCENTAGEM DE MORTALIDADE DE TELEÓGINAS POR  
     CONCENTRAÇÃO DE ATIVO LCm NA EMULSÃO  

Dias 1 2 3 4 5 6 Total (%) 

        

Padrão 27,3 18,1 9,1 9,1 27,3 9,1 100,0 

        

6  mg/g 23,3 16,7 13,4 23,3 23,3 - 100,0 

10  mg/g 16,7 33,3 10,0 10,0 30,0 - 100,0 

12  mg/g 20,0 46,6 16,7 10,0 3,3 3,3 100,0 

Fonte: O autor (2016) 

 

TABELA 27 – PERCENTAGEM DE OVIPOSIÇÃO  DAS TELEÓGINAS POR  
    CONCENTRAÇÃO DE ATIVO LCm NA EMULSÃO 

 
Dias 1 2 3 4 5 6 TOTAL (%) 

Padrão - - - - 27,3 - 27,3 

        

  6  mg/g - - - - 16,6 - 16,7 

10  mg/g - - - - 20,0 - 20,0 

12  mg/g - - - 3,3 3,3 3,3 10,0 

Fonte: O autor (2016) 

 

O teste, em triplicata, foi realizado em bancada e com temperatura ambiente 

de 24 a 27 ºC durante o dia, no período de avaliação. O peso médio por lote de 30 

teleóginas  utilizadas no ensaio foi de 3,9 ± 1,0 g e  média geral do lote  utilizado no 

ensaio de  137 mg por teleógina.   
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A emulsão base sem ativo LCm, representada pelo padrão, apresentou 

mortalidade de teleóginas, indicando atividade acaricida. No entanto, foi observado 

aceleração maior de mortalidade nas concentrações de 10 e 12  mg/g do ativo LCm 

no dia 2 do ensaio, sugerindo  atividade acaricida maior com  o ativo LCm  que na 

emulsão base.  

A  oviposição foi maior no padrão, quando comparado com as emulsões com 

ativo LCm,  apresentando  redução significativa de 27,3 % para 10,0 % com 12 mg/g 

de ativo LCm na emulsão base, sugerindo ação do ativo LCm no processo de 

oviposição das teleóginas. 

Novo teste com teleóginas, em triplicata, foi realizado para estabelecer nova 

referência de padrão para os testes com o ativo LCm emulsionado.  

A emulsão base utilizada como padrão foi diluída com água (P1:5) na proporção 

de 1:5 (m/m) e avaliada comparativamente em teste acaricida com a emulsão sem 

diluição, conforme Tabelas 28 a 30. 

 

TABELA 28 – MORTALIDADE (M) E OVIPOSIÇÃO (O) DE TELEÓGINAS ENTRE PADRÕES 

Dias Total 1 2 3 4 5 

  M O M O M O M O M O 

Padrão            

P1 10 - - 4 - 4 4 1 - 1 1 

P2  9 2 - 1 - 4 1 1 - 1 1 

P3  10 - - - - 6 3 3 1 1 - 

Soma 29 2 - 5 - 14 8 5 1 3 2 

            

Padrão            

P (1:5) 9 - - - - 1 5 2 2 6 5 

Soma 9 - - - - 1 5 2 2 6 5 

Fonte: O autor (2016) 

 

 

TABELA 29 – PERCENTAGEM DE MORTALIDADE DE TELEÓGINAS ENTRE PADRÕES 

Dias 1 2 3 4 5 Total (%) 

       

Padrão 7,0 17,2 48,3 17,2 10,3 100,0 

P (1:5) - - 11,1 22,2 66,7 100,0 

Fonte: O autor (2016) 
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TABELA 30 –  PERCENTAGEM  DE OVIPOSIÇÃO DE TELEÓGINAS ENTRE PADRÕES  
SEM E COM DILUIÇÃO. 

 
Dias 1 2 3 4 5 Total (%) 

       

Padrão - - 27,6 3,4 6,9 37,9 

P (1:5) - - 55,6 22,2 22,2 100,0 

Fonte: O autor (2016) 

 

O padrão sem diluição utilizado no teste conforme Tabelas 27 e 30 

apresentaram 27,3 % e 37,9 % de oviposição respectivamente, confirmando a ação 

acaricida da emulsão na redução do processo de oviposição das teleóginas. 

Entretanto, foi observado que o padrão diluído com água (P1:5) mostrou 100% de 

oviposição.   
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6 CONCLUSÃO 

O teste acaricida baseou-se na mortalidade e oviposição das fêmeas 

ingurgitadas e na forma farmacêutica para aplicação do ativo LCm.  

Como forma farmacêutica foi desenvolvida uma emulsão base estável com óleo 

mineral e goma arábica para a adição do ativo LCm. 

O ativo LCm diluído com água até a concentração de 1 mg/g não foi eficaz na 

ação  acaricida proposta  sobre as fêmeas ingurgitadas.  

O teste acaricida do ativo LCm emulsionado na concentração de 12 mg/g 

apresentou aceleração de mortalidade no segundo dia do teste e a redução em 90 %  

da oviposição das fêmeas no período do teste. 

 Como a emulsão sem ativo LCm usada como padrão também apresentou ação 

acaricida, novo teste foi realizado, comparando a emulsão sem ativo LCm com 

emulsão sem ativo LCm diluída na proporção 1:5 (m/m) com água, observando-se a 

mortalidade mais acelerada e oviposição de 37,9% com a emulsão sem ativo LCm 

comparada com a oviposição de 100% da emulsão diluída na proporção 1:5 (m/m) 

com água, confirmando a atividade acaricida da emulsão sem ativo LCm.     

A atividade acaricida do ativo LCm emulsionado, ainda parcial, foi demonstrada 

na mortalidade mais acelerada das fêmeas ingurgitadas e na redução da oviposição.   

Novos testes de eficácia acaricida deverão ser realizados com a  emulsão 

diluída como padrão para quantificar a ação acaricida específica do ativo LCm, como 

também quantificar  a concentração do ativo LCm para o efeito acaricida desejado. 

Os dados obtidos neste estudo revelam a possibilidade do uso promissor do ativo 

LCm no controle de Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887),  de um 

modo menos agressivo ao meio ambiente.  
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