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Maytenus guianensis é uma planta da Amazônia brasileira muito utilizada na 
medicina popular contra malária e leishmaniose. Rhipicphalus microplus é um 
importante ectoparasita que causa prejuízos econômicos à pecuária brasileira. Com 
isso, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a atividade carrapaticida do 
extrato etanólico das cascas de M. guianensis sobre R. microplus. As cascas foram 
coletadas, posteriormente, secas, trituradas e submetidas à extração em aparelho de 
Soxhlet com diferentes solventes de acordo com grau de polaridade. Fêmeas 
ingurgitadas foram coletadas de bovinos no Campo Experimental da Embrapa 
Rondônia. As fêmeas foram encaminhadas para o Laboratório de Sanidade Animal, 
imersas em solução de hipoclorito de sódio 2%, enxutas em papel toalha e 
selecionadas conforme a integridade, motilidade e grau de ingurgitamento. Dessas, 
apenas 30 foram separadas para a postura. As larvas utilizadas no Larval Packet Test 
foram obtidas de um grupo de 30 fêmeas ingurgitadas, anteriormente selecionadas, as 
quais foram fixadas dorsalmente em placas de Petri e acondicionadas em estufa tipo 
BOD (± 27ºC e UR > 80%) para realização da postura. Após 18 dias de ovoposição, 
as posturas foram retiradas e acondicionadas em tubos plásticos arrolhados com 
algodão hidrófilo e mantidas em BOD até a eclosão das larvas. Os envelopes foram 
confeccionados em papel filtro e impregnados com o extrato etanólico das cascas de 
M. guianensis diluídos em etanol, em triplicata utilizando as seguintes concentrações: 
1,56; 3,12; 6,25; 12,5; 25 e 50 mg/mL. Foram preparados ainda envelopes 
impregnados com etanol (controle negativo) e cipermetrina em grau técnico na 
concentração de concentração de 25,6 µg/cm2 (controle positivo). Aproximadamente 
100 larvas foram colocadas em cada envelope, vedados imediatamente e 
acondicionados em BOD por 24 horas. Após este período os envelopes foram abertos, 
e realizados a contagem de larvas utilizando o cálculo da porcentagem de 
mortalidade. A concentração letal foi calculada através do teste estatístico Probit. 
Verificou-se que o extrato etanólico das cascas de M. guianensis não apresentou 
atividade carrapaticida, notando-se que a maior porcentagem de mortalidade foi  28% 
utilizando-se a máxima concentração que foi de 50 mg/mL. Contudo, se faz 
necessário a realização de novas metodologias para verificar a menor concentração 
para a mortalidade de R. microplus. (FAPEAM, CNPq) 
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