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Resumo-  Boophilus microplus é um importante ectoparasita de bovinos. Assim, objetivo do presente estudo 
foi avaliar o efeito da adição de pó de folhas de A. indica ao sal na alimentação de vacas lactante sobre a 
incidência de B. microplus. A utilização do pó de folhas de A. indica reduziu significativamente a incidência 
de B. microplus no úbere de vacas lactantes em 65%, 84% e 97% após 5, 10 e 15 dias respectivamente, em 
relação à incidência no dia inicial ao tratamento.  A redução do número de B. microplus no úbere de vacas 
possivelmente foi devido ao efeito a azadarachtina encontrado em plantas de A. indica, metabólitos 
secundário que tem sido utilizado no controle de varias espécies de artrópodes.  
 
Palavras-chave: Ectoparasita, neen, Azadirachta indica, Boophilus microplus, agricultura familiar.  
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Introdução 

 
O Boophilus microplus se distribui entre os 

paralelos 32o Norte e 32o Sul (WHARTON, 1974), 
área em que se encontra o território brasileiro. Em 
relação aos prejuízos econômicos causados por 
esse carrapato no Brasil, Horn (1987) estimou ser 
da ordem de um bilhão de dólares por ano, sendo 
40% por perdas na produção de leite, 27% pela 
mortalidade, 11% sobre o desempenho 
reprodutivo, 9% em gastos com acaricidas, 5% 
pela redução no ganho de peso, 5% em juros 
bancários, 3% pela má qualidade do couro e 
despesas no controle e prevenção das 
hemoparasitoses (KASAI et al., 2000). 

A resistência do carrapato dos bovinos, 
Boophilus microplus, aos carrapaticidas 
disponíveis no mercado do Brasil tem sido motivo 
de preocupação por parte dos produtores e 
pessoal técnico relacionado ao controle deste 
ectoparasito. Há regiões em que não existem mais 
produtos capazes de controlar eficientemente as 
populações de carrapatos ( FERNADES, 2001).  

A utilização de pesticidas botânicos pode ser 
uma alternativa de baixo custo e facil manejo para 
produtores rurais, pois a azadiractina, um 
aleloquímico natural e encontrado, principalmente, 
em sementes de neen (Azadirachta indica A. 
Juss), é o principal composto responsável pelos 
efeitos tóxicos dessa planta aos insetos (VENZON 
et al., 2007). Esse aleloquímico afeta a 
sobrevivência, causa repelência e deterrência 
alimentar, regula o crescimento, esterilidade, 
reduz a oviposição e causa anormalidades 
anatômicas (BRUCE et al., 2004) em mais de 400 
espécies de insetos de praga (CALVO & MOLINA, 

2003). Apesar da atividade inseticida, a 
azadiractina não persiste no ambiente, por ser um 
composto rapidamente degradado pela luz UV 
(fotossensível), umidade e alta temperatura e, 
relativamente, seguro para humanos e mamíferos 
(ISMAN, 2006).  

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar o efeito da adução de pó de folhas de A. 
indica misturado ao sal na alimentação de vacas 
lactante sobre a incidência de Boophilus 
microplus.   
 
Metodologia 
 

O experimento foi realizado em uma 
propriedade rural no município de Barra de São 
Francisco, estado do Espírito Santo, Brasil. Foram 
utilizados 12 vacas em lactação de uma raça 
mista, girolanada. Para avaliar o potencial da 
espécie vegetal Azadirachta indica sobre a 
incidência de Boopilus microplus, foi divido dois 
lotes de seis animais, onde um lote recebeu a 
cada cinco dias somente sal (NaCl) e o outro sal 
mais o pó de folhas de A. indica  

Para obtenção do pó das folhas de nim, 
coletou-se as folhas ainda verdes na própria 
propriedade e as colocou para secar um local 
arejado sem a presença de luz solar. Após 15 
dias, quando as folhas estavam completamente 
secas, essas foram batidas em um liquidificador 
(40 rpm), obtendo-se um pó fino, o qual foi 
misturado ao sal na concentração de 10%. 

A quantificação do número de carrapatos por 
animal foi realizada a cada 5 dias, por 
amostragem apenas no úbere dos animais, pois é 
a região de maior incidência desse ectoparasita.   
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O delineamento experimental foi inteiramente 
casualizado com 2 tratamentos e 6 repetições. Os 
dados foram submetidos à análise de variância e a 
medias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade.   
 
Resultados 
 

A incidência de B. microplus no úbere de vacas 
lactantes foi significativamente menor (P<0,05) em 
vacas alimentadas com sal contendo o pó de 
folhas de A. inidica (Figura 1). Observa-se, que no 
controle há um aumento da quantidade de 
carrapatos no úbere das vacas, e quando essas 
foram alimentadas com sal mais o pó de folhas de 
neen, há uma redução de 65%, 84% e 97% após 
5, 10 e 15 dias respectivamente, em relação à 
incidência no dia inicial ao tratamento.  
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Figura 1-Incidência de Boophilus microplus em 
vacas em lactação alimentadas com o pó das 
folhas de A. inidica misturado ao sal. 
 
 
Discussão 
 

A utilização de pó de folhas de neen misturado 
ao sal na alimentação de bovinos pode ser um 
alternativa viável no manejo desse ectoparasita 
em bovinos, principalmente em sistemas de 
agricultura familiar, pois esse sistema não 
representa aumento dos custos do controle desse 
ectoparasita, pois é um metodologia simples que 
pode ser feita em qualquer propriedade rural.  

A redução do número de B. microplus no úbere 
de vacas possivelmente foi devido ao efeito a 
azadarachtina encontrado em plantas de A. indica. 
Pois o efeito tóxico sobre desse metabólito 
secundário tem sido relatado sobre a 
sobrevivência de varias ordens de insetos e 
ácaros (ISMAN, 2006).  

Outro efeito principal da azadarachtina é em 
ralação à oviposição, pois, a taxa de oviposição 
fêmeas de Damalinia limbata (Phthiraptera) foi 
menor quando expostas à produtos a base de A. 

indica, devido à mudanças morfológicas na região 
do germário e folículo dos ovaríolos e perda dos 
tecidos celulares dos ovários (HABLUETZEL et al. 
2007).  
 
Conclusão 

A utilização de pó de folhas de neen misturado 
ao sal na alimentação de bovinos pode ser um 
alternativa viável no manejo desse ectoparasita 
em bovinos em propriedades rurais.  
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