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1 Introdução 

 

Própolis refere-se a um produto apícola resinoso, formado por substâncias coletadas 

de plantas e outras produzidas por abelhas. Nem todas as espécies de abelhas produzem 

própolis da mesma forma. Colônias de Apis dorsata, por exemplo, utiliza própolis para 

reforçar a colmeia, já Apis cerana não a utiliza para nenhuma finalidade. Apis mellifera é a 

espécie que utiliza a própolis para as mais diversas funções dentro da colmeia (Wieckiewicz 

et al., 2013). 

 A cor da própolis varia do amarelo esverdeado ao marrom escuro, dependendo da 

fonte de coleta e do tempo após colheita do produto (Ghisalberti, 1979). A palavra “própolis” 

é derivada do grego: pro - em defesa de, em prol de; e polis – cidade. Assim, própolis é uma 

substância utilizada em defesa da cidade, ou seja, da colmeia (Ghisalberti, 1979). A própolis 

é usada pelas abelhas melíferas para diversas finalidades: vedar aberturas, reparar as 

células, deixar as bordas das células mais firmes e forrar a entrada da colmeia, de modo 

que fique mais facilmente defensável (Ghisalberti, 1979). A própolis também é empregada 

para envolver invasores que foram mortos na colmeia e que não são eliminados pelo fato de 

serem grandes demais para que as abelhas possam transportá-los. A própolis é o principal 

fator mantenedor de um ambiente quase estéril na colmeia (Marcucci, 1995; Lima, 2006). 

 Esse produto apícola, além de ser muito importante para a colmeia, é bastante 

utilizado e reconhecido para o tratamento de diversos males na medicina humana em 

virtude do amplo espectro de atividades biológicas e farmacológicas associadas. E, 

ultimamente, vem ganhando adeptos também na medicina veterinária e zootecnia. Dentre 

as diversas doenças que acometem os animais domésticos pouco se sabe sobre 

tratamentos à base de extratos de própolis. E no que se refere aos ectoparasitas de muitos 

animais, não há relatos de uso de própolis para o seu controle.  

 Os carrapatos são artrópodes sugadores e estão distribuídos em quase todas as 

regiões do mundo. Ao lado dos mosquitos, são os principais vetores de doenças que 
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acometem homens e animais domésticos (Colwell et al., 2011). Os carrapatos constituem 

um grupo diverso de quase 900 espécies reconhecidas (Dantas-Torres et al., 2012). 

Pertecem à classe Arachnida, Ordem Acari e estão classificados em três famílias: 

Argasidae, Ixodidae e Nuttalliellidae. De acordo com Guglielmone e colaboradores (2010), 

os argasídeos, também conhecidos como carrapatos moles, correspondem a 

aproximadamente 195 espécies descritas, os ixodídeos (carrapatos duros) a 702 espécies 

descritas e Nuttalliellidae é composta por apenas uma espécie, Nuttalliella namaqua, restrita 

ao continente africano. Esses artrópodes parasitam um amplo espectro de animais, dentre 

eles o homem, o qual é hospedeiro acidental para muitas espécies de carrapatos, tal como 

Rhipicephalus sanguineus (carrapato vermelho do cão) e Amblyomma cajennense 

(carrapato estrela) (Dantas-Torres et al., 2012). Rhipicephalus microplus (carrapato do boi), 

apesar de não haver relatos de parasitar o homem, é um parasita de grande importância 

veterinária nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, causando inúmeras perdas 

econômicas na produção de gado (De La Fuente & Kocan, 2006). 

 Atualmente o controle de carrapatos ocorre pela aplicação de acaricidas comerciais, 

porém esses produtos apresentam eficácia reduzida em função da crescente seleção de 

carrapatos resistentes (De La Fuente & Kocan, 2006). Esses mesmos autores apontam 

ainda problemas de contaminação do ambiente e toxicidade aos animais e ao homem com o 

uso dos produtos. Assim, o desenvolvimento de novos recursos para o controle dessa praga 

é estritamente necessária. 

 Portanto, o estudo de própolis visando o combate de ectoparasitas de animais 

domésticos, tais como os carrapatos do boi, o vermelho do cão e o estrela, deve ser visto 

como relevante, uma vez que outras estratégias para o controle dessas pragas são de 

grande importância mundial, além de valorizar o mercado nacional e internacional de 

própolis brasileira. 
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2 Revisão de Literatura 

 

2.1 Própolis: produto e propriedades 

O interesse e a aceitação dos produtos apícolas têm crescido consideravelmente nos 

últimos vinte anos, em especial no que se refere à própolis, dada à ação terapêutica de seus 

compostos e sua ampla aplicabilidade. O uso da própolis pelo homem remonta à 

Antiguidade (300 a.C.). Os egípcios sabiam que a própolis possuía atividade anti-putrefativa 

e a utilizavam como um dos constituintes do preparado usado para embalsamar cadáveres. 

Era, também, reconhecida por suas propriedades medicinais por antigos médicos gregos e 

romanos, como Aristóteles, Dioscórides, Plínio e Galeno. Utilizavam-na como anti-séptico e 

cicatrizante no tratamento de feridas e como desinfetante bucal (Castaldo & Capasso, 

2002). Soldados romanos frequentemente faziam uso de produto à base de própolis como 

medicamento de emergência para as feridas de guerra (Matsuno et al., 1997). Além do 

grande reconhecimento entre a civilização do Velho Mundo, os Incas também faziam uso de 

própolis como agente antipirético (Castaldo & Capasso, 2002). 

Entre os séculos XVII e XX, a própolis tornou-se o remédio mais popular em toda a 

Europa. Herbalistas recomendavam seu uso pelas propriedades bactericida, antifúngica, 

antiviral, hepatoprotetora e antiinflamatória, bem como para aumentar a resistência natural 

do corpo contra infecções (Castaldo & Capasso, 2002). Muitas atividades farmacológicas de 

própolis foram corroboradas ao longo dos anos e novas atividades foram descobertas: 

citotóxica, anti-herpes, redução de radicais livre, atividade anti-HIV (Park et al., 2004), 

antitumoral (Diaz-Carballo et al., 2008), anti-inflamatória (Naito et al., 2007; Araujo et al., 

2012) e antimicrobiana (Lustosa et al., 2008). Outros autores apontam, ainda, atividades 

antiprotozoários (Marcucci, 1995), hepatoprotetora (González et al., 1994), regeneradora de 

tecidos ósseos e da polpa dos dentes (Magro Filho & Perri de Carvalho, 1990) e combate às 

bactérias cariogênicas (Ishida et al., 2011; Wieckiewicz et al., 2013). 
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Nos últimos 40 anos, importantes descobertas foram feitas quanto à composição 

química da própolis, revelando a presença de flavonoides, ácidos fenólicos, terpenoides e 

compostos aromáticos com alto potencial antioxidante, cicatrizante e antibiótico (Ghisalberti, 

1979), aminoácidos, vitaminas A, B1, B2, B6, C e E e minerais como Mn, Cu, Ca, Al, Si, V, Ni, 

Zn e Cr, somando mais de 300 constituintes identificados (Pereira et al., 2002). 

Recentemente, a própolis ganhou popularidade também na indústria alimentícia e 

vem sendo extensivamente utilizada como suplemento alimentar. Além disso, tem sido 

empregada a fim de melhorar a saúde humana e prevenir doenças, tais como inflamações, 

problemas cardíacos, diabetes e até câncer (Banskota et al., 2001). A própolis é utilizada em 

medicina popular e encontra-se disponível na forma de cápsulas (pura ou combinada com 

rosa canina ou pólen), soluções (alcoólicas ou glicólicas), como enxaguante bucal, 

sabonetes, shampoos, pasta dental, pomadas, além de estar presente em alguns produtos 

cosméticos (Castaldo & Capasso, 2002). 

Entretanto, vale lembrar que a atividade biológica da própolis deve-se, sobretudo, à 

sua composição química, quali- e quantitativamente, cujas substâncias são derivadas de 

plantas. Ou seja, apesar de a própolis ser um produto animal, uma parcela considerável de 

seus componentes, principalmente os que conferem atividade biológica, são derivados de 

plantas (Salatino et al., 2005). Já é sabido, também, que algumas propriedades da própolis, 

como antibacteriana, antifúngica e anti-inflamatória, estão relacionadas à presença de 

substâncias de baixo peso molecular (flavonoides, ácidos fenólicos e seus ésteres) (Bonvehí 

& Gutiérrez, 2012). 

 

2.2 Composição química e origem botânica 

Comparada a produtos derivados de plantas medicinais, a composição da própolis é 

muito mais variável, de tal modo que amostras da América do Sul e da Europa, por exemplo, 

possuem composição química totalmente distinta. A própolis contém, em proporções 

variáveis, resinas vegetais, cera das abelhas, substâncias voláteis, pólen e outros 



 

 

24 

constituintes minoritários como minerais e vitaminas (Wieckiewicz et al., 2013). Os principais 

constituintes identificados em própolis são polifenóis (flavonoides, ácidos fenólicos e seus 

ésteres), terpenoides, esteroides e aminoácidos (Mihai et al., 2012). No entanto, sabe-se 

que os teores de compostos fenólicos, e, indiretamente, de ceras, são afetados pela origem 

geográfica, fonte botânica de resinas, características climáticas da região (Gómez-Caravaca 

et al., 2006) e fatores genéticos das abelhas (Salatino et al., 2011). Tudo isso, portanto, 

dificulta a padronização da produção de própolis (Salatino et al., 2011; Sforcin & Bankova, 

2011). 

Os metabólitos secundários de plantas encontrados em própolis não são os mesmos 

para as amostras de diferentes regiões do globo terrestre. O padrão químio-geográfico dos 

tipos de própolis refletem a distribuição geográfica das fontes vegetais para sua elaboração 

(Salatino et al., 2011). A própolis de choupo, geralmente encontrada na Europa, América do 

Norte, Ásia e Nova Zelândia, tem como principal fonte de resina espécies de Populus, seção 

Aigeiros (Salicaceae), geralmente P. nigra. Nesse tipo de própolis são detectados 

principalmente flavonas, flavononas, ácidos cinâmicos e seus ésteres (Markham et al., 1996; 

Bankova et al., 2000). A própolis vermelha é encontrada no México, em Cuba e no Brasil, 

cuja principal fonte botânica são espécies de Dalbergia, e os constituintes majoritários são 

isoflavonoides (isoflavanas e pterocarpanos) (Lotti et al., 2010; Righi et al., 2011). Há, 

também, em Cuba e na Venezuela outro tipo de própolis vermelha, com origem botânica 

distinta das supra mencionadas. Essa própolis é produzida a partir de espécies de Clusia e 

apresenta principalmente benzofenonas polipreniladas (Cuesta-Rubio et al., 2002; Trusheva 

et al., 2004). A própolis mediterrânea, encontrada na Sicília, Grécia, Creta e Malta é 

elaborada a partir de resinas de espécies ainda não identificadas de Cupressaceae e 

apresentam principalmente diterpenos do tipo labdanos (Trusheva et al., 2003; Popova et 

al., 2010). A própolis do Pacífico, encontrada em Okinawa, Taiwan e Indonésia, são 

predominantemente produzidas a partir de Macaranga tanarius, cujos constituintes 

majoritários são flavanonas preniladas (Kumazawa et al., 2008). A própolis verde é típica do 
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Brasil e produzida, predominantemente, a partir de exsudatos de Baccharis dracunculifolia 

(Asteraceae). Essa própolis contém majoritariamente fenilpropanoides prenilados, ácidos 

cafeoilquínicos e diterpenos (Salatino et al., 2005; Fernandes-Silva et al., 2013; Righi et al., 

2013b). 

 

2.3 Própolis brasileiras 

É importante ressaltar que no Brasil não há apenas um tipo de própolis, a própolis 

verde. Por ser um país extenso e com ampla biodiversidade, as amostras oriundas de 

diferentes regiões do país apresentam composições químicas muito diferentes (Park et al., 

2000; Righi et al., 2013b). Além disso, amostras de própolis de regiões muito próximas, ou 

até mesmo de um mesmo apiário, podem apresentar diferenças no seu perfil químico 

(Salatino et al., 2011). Mesmo entre amostras classificadas como própolis verde parece 

haver variação gradual na proporção de substâncias derivadas da via do acetato 

mevalonato (terpenoides, tais como sesqui- e triterpenos) e substâncias tipicamente 

derivadas da via do chiquimato (ácidos fenólicos, prenilados ou não) (Teixeira et al., 2010). 

Por exemplo, na região característica de ocorrência de propolis verde brasileira (sudeste do 

Brasil), há amostras que apresentam coloração bastante verde, outras verde-escuro e 

outras quase pretas. Geralmente, as amostras mais esverdeadas contêm altos teores de 

substâncias fenólicas, enquanto as demais, de cores mais escuras, contêm principalmente 

triterpenos (Righi et al., 2013b). Essa grande variação observada deve-se a diversos fatores, 

tais como variação genética entre as abelhas (Bankova et al., 1998; Silici & Kutluca, 2005), 

variação sazonal (Bankova et al., 1998; Jorge et al., 2008; Puker et al., 2010) e 

disponibilidade das principais fontes de resinas (Bankova et al., 1998; Teixeira et al., 2010). 

Recente análise do perfil químico de amostras de várias regiões do Brasil 

demonstrou que há própolis com predomínio de flavonoides glicosilados, com um perfil 

distinto dos que vêm sendo publicados (Righi et al., 2013b). Segundo esses mesmos 

autores, a amostra de Goiás (Pirenópolis) contém, além de flavonas C-glicosiladas, flavonois 
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prenilados e ramnetina. Na amostra da Bahia (Cabo Verde) há também derivados do ácido 

cafeoilquínico; amostras do Paraná (Ponta Grossa), São Paulo (Bauru) e Minas Gerais 

(Lavras) apresentam, além de flavonas e derivados do ácido cafeoilquínico, muitos 

fenilpropanoides. E outras amostras de São Paulo (Pariquera-Açu) e Minas Gerais (Mira 

Bela), bem como do Piauí (Picos) contêm grandes quantidades de derivados de ácido 

cafeico glicosilados, e flavonoides. Também foram detectados flavonoides (quercetina, o 

campferol e acacetina) e triterpenos (ácido canárico, lupeol, lupenona e germanicona) em 

uma amostra do Ceará (Alto Santo) (Albuquerque et al., 2007). Outra amostra de própolis, 

da região sul do país (Santa Catarina) contém grandes quantidades de flavonoides típicos 

de amostras produzidas a partir de espécies de Populus, tais como pinocembrina e 

galangina (Gardana et al., 2007), além de fenilpropanoides e triterpenos (Fernandes-Silva et 

al., 2012). 

Dentre as amostras de própolis brasileiras duas chamaram a atenção dada às 

diferenças químicas observadas. A própolis de Picos (PI) tem uma composição baseada em 

flavonoides, sendo alguns glicosilados (quercetina-O-ramnosídeo e metoxiquercetina-O-

glicosídeo), além de fenilpropanoides prenilados e triterpenoides (Righi et al., 2013b). A 

presença, em maior quantidade, de álcoois triterpênicos e de flavonoides sugere que a 

principal fonte botânica dessa própolis não seja Baccharis dracunculifolia (principal fonte de 

resina para a produção da própolis verde) (Salatino et al., 2005). Por outro lado, uma 

amostra de própolis de Lavras (MG) apresenta grande diversidade química, com 

predominância do ácido 3,5-di-O-cafeoilquínico, além de ácidos fenólicos derivados de ácido 

cinâmico, nos quais o anel aromático pode estar prenilado ou substituído em diferentes 

posições (Abu-Mellal et al., 2012). Exemplos dessas substâncias são a bacarina, a artepilina 

C e o éster alílico do ácido 3-prenil cinâmico, os dois últimos considerados marcadores 

químicos de própolis verde (Matsuda & Almeida-Muradian, 2008; Nascimento et al., 2008). 

Portanto, para essa amostra B. dracunculifolia (popularmente conhecido como alecrim-do-
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campo, Asteraceae) provavelmente seja a principal fonte de resina dessa amostra (Righi et 

al., 2013b). 

 

2.4 Substâncias isoladas de própolis 

A química de própolis, bem como sua atividade farmacológica, são áreas de 

pesquisas relativamente novas e ganharam impulso apenas na década de 1990 (Salatino et 

al., 2011). Entretanto, um grande número de compostos foi relatado primeiramente em 

própolis e só posteriormente detectados nas plantas que servem de fonte botânica para 

elaboração de tal resina. Inúmeras substâncias presentes nas plantas despertaram 

interesse apenas após a avaliação de suas atividades como constituintes de própolis 

(Salatino et al., 2011). No entanto, vale lembrar que a variação dos constituintes de própolis 

pode afetar enormemente sua propriedade biológica (Nakamura et al., 2010). Isso 

demonstra, portanto, a importância do isolamento de substâncias para avaliação das 

atividades biológicas. Contudo, devido à grande dificuldade de isolar quantidades suficientes 

de substâncias para os ensaios biológicos, apenas o éster fenetílico do ácido cafeico (CAPE 

- cafeic acid phenethyl ester) e a artepilina C têm sido extensivamente estudados quanto às 

suas atividades biológicas (Salatino et al., 2011). O CAPE, presente em própolis européia, 

foi primeiro detectada em Baccharis (Asteraceae) (Bohlmann et al., 1981), e tem um amplo 

espectro de ação biológica, antibacteriana, antiviral, antioxidante, anti-inflamatória, 

antitumoral e imunomodulador (Omene et al., 2012; Bakir et al., 2013). Também já foi 

descrito o efeito protetor dessa substância contra o estresse oxidativo causado por 

diferentes agentes biológicos em órgãos como, rins, fígado, coração, pulmões e cérebro 

(Bakir et al., 2013). 

A artepilina C (ácido 3,5-diprenil-4-hidroxicinâmico), presente em própolis verde 

brasileira, foi primeiramente identificada em Flourensia heterolepsis por Bohlmann & 

Jakupovic (1979), mas também está presente em outros gêneros, tais como Baccharis 

(Bohlmann et al., 1981) e Relhania (Park et al., 2005). Atualmente sabe-se que plantas de 
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Baccharis dracunculifolia contêm grandes quantidades de artepilina C (Kumazawa et al., 

2003). O interesse farmacológico por tal substância surgiu apenas após a revelação de sua 

alta atividade antitumoral (Matsuno et al., 1993). Após isso, muitas outras atividades foram 

constatadas, como antibacteriana (Aga et al., 1994), antiviral (Kujumgiev et al., 1999), 

antitumoral (Kimoto et al., 2001), antifúngica (Feresin et al., 2003), antioxidante (Kumazawa 

et al., 2004), anti-inflamatória (Park & Kahng, 1999) e antiangiogênica (Ahn et al., 2007). 

Recentemente, a substância em questão foi avaliada quanto ao efeito inibitório das vias do 

processo inflamatório (inibição de prostaglandinas e óxido nítrico) (Tani et al., 2010). Esses 

mesmos autores, sugerem ainda que a obstrução nasal pode ser prevenida pela utilização 

de extrato de própolis verde brasileira. Apesar das diversas propriedades farmacológicas 

atribuídas à artepilina C, e extratos de própolis verde que a contêm em grande quantidade, 

pouco se sabe sobre seu mecanismo de ação (Estrada et al., 2008). 

Além dessas duas substâncias bastante estudadas, outras novas são relatadas para 

quase todos os tipos de própolis frequentemente. 

 

2.5 Mercado nacional e internacional de própolis verde brasileira 

A própolis verde brasileira merece especial atenção dada sua preferência no 

mercado internacional, sobretudo pelo Japão (Resende & Borges, 2008). Dados do 

Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que a 

comercialização da própolis no exterior com selo de Minas Gerais (MG) entre janeiro e maio 

de 2012 movimentou cerca de US$1.5 milhão (www.agricultura.mg.gov.br). Da produção 

anual de própolis verde no Estado de MG, cerca de 29 mil toneladas em 2011 (estimativa da 

Emater – MG), aproximadamente 13 mil toneladas foram destinadas aos países asiáticos 

(Japão, Malásia, Hong Kong e China). A cotação média da própolis verde de Minas Gerais 

no exterior é, atualmente, R$120,00 o quilo, o produto mais valorizado do agronegócio 

estadual (www.agricultura.mg.gov.br). Já no mercado interno, o preço médio do quilo de 

própolis verde é de R$50,00, o que corresponde ao valor de 25 quilos de mel 
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(www.embrapa.br). Nota-se, portanto, que apesar de o mel ser o principal produto apícola, a 

própolis tem ganhado maior visibilidade a cada ano, constituindo-se em uma alternativa 

importante de renda ao apicultor. 

 

2.6 Própolis e a saúde animal 

 Além do uso de própolis para a saúde humana, esse produto apícola vem ganhando 

espaço cada vez maior também nos cuidados da saúde animal, por exemplo, no tratamento 

de dermatofitoses em novilhos (Cam et al., 2009). Segundo Fisher e colaboradores (2007), o 

extrato etanólico de própolis verde aumenta a potência da resposta humoral em gado 

quando associado à vacina contra herpevírus tipo 5. Na produção animal, a implementação 

de própolis na dieta de galinhas submetidas ao estresse por calor aumenta a performance e 

a qualidade da carcaça desses animais (Tatli Seven et al., 2008). Em cordeiros, o uso de 

própolis como suplemento alimentar também contribui para o aumento de peso (Ítavo et al., 

2011). 

 Apesar do crescente uso em medicina veterinária, pouco se sabe sobre a atividade 

de própolis em vetores de doenças que acometem animais que, por vezes, podem vir a se 

estabelecer em humanos, como é o caso de alguns ectoparasitas, tais como o carrapato do 

cão (Rhipicephalus sanguineus), do boi (Rhipicephalus microplus) e o carrapato-estrela 

(Amblyomma cajennense), vetor de inúmeras doenças em humanos. 

 Tradicionalmente, o interesse no tratamento de carrapatos em animais domésticos 

está relacionado à anemia e à transmissão de agentes de zoonoses. Esses ectoparasitas 

retiram grandes quantidades de sangue de seu hospedeiro e o excesso de água removida é 

devolvido na forma de saliva, contendo substâncias farmacologicamente ativas, incluindo 

anticoagulantes e imunomoduladores, cuja composição varia entre as espécies de 

carrapatos (Rugg & Hair, 2007). Algumas espécies excretam substâncias tóxicas na saliva, 

bem como alguns vetores de doenças (Needham & Teel, 1991), algumas delas espécie-

específicas e outras de caráter zoonótico (Dryden & Payne, 2004). Dentre as doenças 
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específicas de cachorros, têm-se a babesiose causada por Babesia canis e a erlichiose 

monocítica, causada por Ehrlichia canis, transmitidas pelos carrapatos Dermacentor spp. e 

Rhipicephalus sanguineus, respectivamente. Dentre as infecções zoonóticas, têm-se a 

doença de Lyme, causada por Borrelia burgdorferi, transmitida por Ixodes spp. e a febre 

maculosa, causada por Rickettsia rickettsia e transmitida pelo carrapato-estrela, 

Amblyomma cajennense (Dryden & Payne, 2004). 

 

2.6.1 O carrapato vermelho do cão - Rhipicephalus sanguineus 

 Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806), um carrapato cosmopolita, é o ixodídeo 

de mais ampla distribuição do mundo, sendo o cão seu hospedeiro habitual (Labruna & 

Campos Pereira, 2001; Szabó et al., 2001). R. sanguineus é uma espécie trioxena, isto é, 

necessita de três hospedeiros para completar seu ciclo de vida, uma vez que as ecdises de 

larva para ninfa e ninfa para adulto ocorrem no ambiente (Dantas-Torres, 2008). Fêmeas de 

R. sanguineus ingurgitadas colocam cerca de 2000 ovos e morrem logo após a oviposição. 

Em condições favoráveis, o ciclo de vida desses animais pode ser completado entre 63 e 91 

dias (Louly et al., 2007). Estudos de outros países indicam que R. sanguineus pode 

completar duas ou mais gerações em um ano (Cruz-Vázquez & Garcia-Vázquez, 1999; 

Uspensky & Ioffe-Uspensky, 2002). No Brasil, alguns autores sugeriram que o carrapato 

vermelho do cão é capaz de completar mais de quatro gerações por ano (Dantas-Torres & 

Figueredo, 2006; Louly et al., 2007). 

 

2.6.2 O carrapato do boi - Rhipicephalus microplus 

 O gênero Boophilus foi recentemente sinonimizado com Rhipicephalus (Horak et al., 

2002). R. microplus (Canestrini, 1887) é uma das espécies mais importantes de carrapatos 

que parasitam bovinos nas regiões tropical e subtropical (Grisi et al., 2002; Pirali-Kheirabadi 

et al., 2009) e representa um dos grandes problemas para a pecuária (Ferrarini et al., 2008; 

Reck Jr. et al., 2009). 
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 Diferentemente de R. sanguineus, esse ectoparasita é monoxeno, isto é, exige 

apenas um único hospedeiro, no qual realiza todas as mudas, e desprendem-se apenas na 

fase adulta após completo ingurgitamento (teleóginas) (Pereira et al., 2008). 

 A infestação por parasitas, incluindo o carrapato bovino, afeta o comportamento e a 

saúde dos hospedeiros de forma direta ou indireta, reduzindo a produtividade dos animais. 

Uma das consequências negativas da infestação por carrapatos em animais de grande porte 

são, além da anemia, redução na produção de leite e carne (Jonsson, 2006) e na 

transmissão de doenças causadas por Babesia spp. e Anaplasma spp. (Cafrune et al., 1995; 

Castro-Janer et al., 2009), popularmente conhecidas por tristeza parasitária bovina. 

Segundo a Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2004) as 

perdas econômicas mundiais na pecuária foram estimadas em sete bilhões de dólares por 

ano. Somente no Brasil, esse carrapato ixodídeo infesta aproximadamente 80% da 

população de bovinos, sendo responsável por enormes perdas econômicas, cerca de dois 

bilhões de dólares por ano (Grisi et al., 2002). Apenas com vistas ao tratamento desses 

ectoparasitas, o Brasil gasta anualmente cerca de R$ 800 milhões de reais em produtos 

químicos. 

 

2.6.3 O carrapato estrela - Amblyomma cajennense 

O gênero Amblyomma apresenta ampla distribuição geográfica, abrangendo todos os 

continentes (exceto Europa e Antártida) e possui aproximadamente 53 espécies no 

Continente Americano, sendo 33 delas em território brasileiro (Onofrio et al., 2006). 

Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787), popularmente conhecida como carrapato-estrela, 

é originária da região neotropical, tendo sido primeiramente descrita na cidade de Cayena 

(Guiana Francesa) (Guglielmone et al., 2006). Seu ciclo de vida trioxeno é caracterizado 

pela necessidade de completar seu desenvolvimento em três hospedeiros diferentes. Os 

hospedeiros principais desse carrapato são grandes mamíferos como equinos, capivara e 

anta. Entretanto, pode ser encontrada em uma grande quantidade de espécies de 
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mamíferos e aves (Guimarães et al., 2001; Labruna, 2009). Os humanos também são alvos 

de todas as fases parasitárias do carrapato, podendo ser atacados por centenas de larvas, 

dúzias de ninfas e/ou alguns adultos, especialmente no sudeste e centro-oeste brasileiro 

(Cabrera & Labruna, 2009; Labruna, 2009). A baixa especificidade desse carrapato acarreta 

o alto nível de transmissão de agentes zoonóticos já estabelecidos no Brasil, bem como 

patógenos que causam zoonoses emergentes (Barros - Battesti, 1998; Ribeiro & Guimarães, 

1998; De Lemos et al., 2001). Assim como as demais espécies de carrapatos já citadas, os 

prejuízos econômicos decorrentes da presença de A. cajennense são inúmeros. Essa 

espécie destaca-se como um dos principais ectoparasitas de equídeos (Labruna et al., 

2002), causando danos ao animal parasitado (espoliação sanguínea, dermatites, 

transmissão de patógenos) e gastos excessivos com produtos acaricidas. Além disso, é o 

principal vetor da febre maculosa, doença severa, altamente letal, causada pela bactéria 

Rickettsia rickettsii. Essa doença tem sido registrada nos Estados de São Paulo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo (Galvão et al., 2002). 

 

2.7 Controle de carrapatos 

Atualmente, o controle de carrapatos nos hospedeiros é realizado pela aplicação 

tópica (por pulverizadores manuais ou motorizados, banhos de imersão, aplicação dorsal 

“pour on”) ou subcutânea de produtos sintéticos (Dryden & Payne, 2004; Rust, 2005). Os 

produtos veterinários mais aplicados são utilizados uma vez por mês. As classes de 

substâncias empregadas nesse controle incluem fenil-pirazol (ex: fipronil), piretróides 

sintéticos (ex: permitrina e deltamitrina), lactonas macrocíclicas (ex: ivermectina), benzoil-

fenil urea (ex: fluazuron) e organofosforados (ex: coumafós) e amidinas (ex: amitraz) (Rust, 

2005; Lees & Bowman, 2007). A maioria desses acaricidas comerciais atuam no sistema 

nervoso central (singânglio) ou periférico dos carrapatos (Lees & Bowman, 2007). No 

entanto, apesar de agirem no sistema nervoso, há diferentes mecanismos de ação 

associados a cada droga. Por exemplo, o sítio alvo de ação da ivermectina são os canais de 
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cloro dependentes de glutamato; os piretróides, por sua vez, atuam principalmente nos 

canais de sódio voltagem-dependentes; o amitraz tem ação nos receptores de octopamina 

levando à hiperexcitabilidade neuronal; o fipronil é um antagonista dos canais de cloro dos 

receptores gabaérgicos; os organofosforados promovem ação inibitória das 

acetilcolinesterases causando paralisia muscular. E, ao que se sabe, o fluazuron é a única 

droga que atua na cutícula dos carrapatos, na formação da quitina (Lees & Bowman, 2007). 

O quadro atual do controle químico do carrapato se caracteriza pelo aumento 

progressivo do número de cepas resistentes aos principais acaricidas utilizados e, 

consequentemente, por um aumento na frequência da aplicação (Rust, 2005; Klafke et al., 

2006; Furlong et al., 2007; Dantas-Torres, 2008). De acordo com Furlong e colaboradores 

(2007), no Brasil a maioria dos acaricidas comerciais não tem eficiência maior que 70%. 

Além disso, essas classes de substâncias amplamente empregadas no combate às pragas 

apresentam efeitos geno- e citotóxico em células humanas (Ündeger & Basaran, 2005). Isso 

se deve ao fato de que a degradação de acaricidas sintéticos é muito longa, permanecendo 

como resíduos no ambiente, além de favorecer a seleção de populações de carrapatos 

resistentes (Pirali-Kheirabadi & Teixeira da Silva, 2010). Vale notar que a resistência em 

carrapatos é definida como um aumento significativo do número de indivíduos dentro de 

uma população que podem tolerar doses de droga(s) que, comprovadamente, são letais à 

maioria dos indivíduos da mesma espécie (FAO, 2004). 

Assim como em outros países, a situação de resistência de R. microplus aos 

acaricidas no Brasil é bastante séria. Já foram constatadas populações de carrapatos 

resistentes a organofosforados, piretróides sintéticos, amitraz, e recentemente a ivermectina 

e fipronil (Klafke et al., 2010). Ainda não foram detectados populações resistentes a 

fluazuron e spinosad (Klafke et al., 2010). 

Nos últimos anos a FAO classificou o Brasil como o terceiro maior usuário de 

pesticidas do mundo, e coincidentemente, o terceiro país com maior índice de mortalidade 

em decorrência de câncer (Monteiro et al., 2009). Dessa forma, é um problema de saúde 
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pública de extrema importância o desenvolvimento de novas estratégias para o controle de 

pragas, reduzindo a aplicação de pesticidas sintéticos. Além disso, é de suma importância o 

desenvolvimento de estudos no que tange ao potencial das plantas para o controle de 

inúmeras espécies de carrapatos (Monteiro et al., 2009). 

 Substâncias de origem vegetal ativas contra carrapatos e outros artrópodes-praga 

têm sido reportadas por diversos autores. Além disso, têm sido consideradas como fonte 

alternativa ao uso de pesticidas sintéticos (Cetin et al., 2010), uma vez que apresentam 

inúmeras vantagens: são substâncias que apresentam baixo risco ao ambiente, com 

impacto mínimo, tanto à saúde animal quanto humana; são obtidas a partir de fontes 

renováveis e rapidamente degradáveis; o desenvolvimento de pragas resistentes é um 

processo lento (geralmente são compostos pela associação de várias substâncias ativas); 

os agropecuários podem ter acesso mais fácil aos produtos, além de não deixarem resíduos 

nos alimentos ou provocarem danos aos ecossistemas; e por fim, apresentam baixo custo 

de produção (Monteiro et al., 2010). 

 

2.8 Produtos naturais, fontes de novas drogas 

 Produtos naturais vêm sendo empregados em escala crescente tanto em medicina 

humana quanto em veterinária e zootecnia, pois podem ser eficazes contra diversos males, 

além de representar uma alternativa frequentemente menos tóxica. E, acima de tudo, 

constituem uma fonte promissora de medicamentos e novas moléculas (Victorino et al., 

2007). Além disso, os extratos vegetais testatos para o controle de carrapatos contêm 

substâncias que agem em diferentes vias metabólicas. Essa variedade de mecanismos de 

ação pode conter o desenvolvimento de cepas resistentes (Chagas, 2004). Muitos trabalhos 

com extratos vegetais têm sido descritos para o controle de carrapatos de interesse 

econômico: óleo essencial de Lippia triplinervis (Verbenaceae) (Lage et al., 2013), extrato 

foliar de Croton sphaerogynus (Euphorbiaceae) (Righi et al., 2013a), extrato de sementes de 

Azadiracta indica (Meliaceae) (Srivastava et al., 2008) e Annona squamosa (Annonaceae) 
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(Magadum et al., 2009), extrato do rizoma de Acorus calamus (Acoraceae) (Ghosh et al., 

2011), óleo essencial de Hesperozygis ringens (Lamiaceae) (Ribeiro et al., 2010), óleo 

essencial de Calea serrata (Asteraceae) (Ribeiro et al., 2011), extrato foliar de Ricinus 

communis (Euphorbiaceae) (Ghosh et al., 2013), dentre muitos outros. 

 Nos últimos anos o uso de própolis tem chamado atenção dadas às inúmeras 

possibilidades de ação em medicina humana e veterinária (Damiani et al., 2010). Estudos 

recentes sobre atividade biológica de própolis em veterinária demonstraram ação contra 

diversos endoparasitas, tais como giardia, amebas e tripanossomas (Freitas et al., 2006; 

Topalkara et al., 2007), bem como contra parasitas de abelhas, como o ácaro Varroa 

destructor (Garedew et al., 2002; Damiani et al., 2010) a traça da cera Galleria mellonella 

(Garedew et al., 2004) e a bactéria Paenibacillus larvae (Antunez et al., 2008). Segundo 

Garedew e colaboradores (2002), o contato da solução de própolis com o ácaro enfraquece 

sua cutícula, tornando-a permeável às substâncias ativas presentes na própolis. No entanto, 

até os dias atuais não se sabe ao certo o mecanismo de ação do extrato de própolis e seus 

constituintes de ação acaricida. 
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7 Conclusões 

 

1. a própolis preta de Picos (PI) não apresenta atividade acaricida sobre as espécies 

avaliadas (Rhipicephalus microplus, R. sanguineus e Amblyomma cajennense); 

 

2. a própolis verde de Lavras (MG) apresenta alta atividade acaricida sobre as espécies 

avaliadas, tanto no que ser refere ao extrato clorofórmico bruto quanto às subfrações 

decorrentes do isolamento biomonitorado; 

 

3. uma subfração composta por sete substâncias tem atividade acaricida; 

 

4. o ácido 2,2-dimetil-cromeno-6-propenoico-dicafeoil glucosídeo, a artepilina C, a bacarina 

e o ácido 2,2-dimetil-cromeno-8-prenil-6-propenoico figuram entre os componentes da 

subfração com atividade acaricida; 

 

5. isoladamente, os quatro componentes não têm atividade acaricida; 

 

6. provavelmente há efeito sinérgico entre as susbtâncias da subfração ativa da própolis 

verde. 
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8 Resumo 

 

 Própolis é uma substância resinosa produzida por Apis mellifera, contendo 

principalmente resinas vegetais e cera das próprias abelhas. É usada na colmeia para 

diversas finalidades, como vedar aberturas, reparar as células e envolver invasores que 

foram mortos na colméia, além de contribuir para a quase constância da temperatura dentro 

da colmeia (28 - 30oC). A própolis é importante para as abelhas, pois é responsável pela 

manutenção de um ambiente quase estéril, agindo contra bactérias, fungos e até larvas 

invasoras. Em virtude do amplo espectro de atividades biológicas e farmacológicas 

associadas a esse produto, a própolis vem sendo extensivamente utilizada em medicina 

alternativa, bem como na indústria cosmética e alimentícia. Apesar dos numerosos estudos 

já realizados com própolis, os poucos que foram feitos visando ao uso em veterinária 

relacionavam-se a combate de endoparasitas. Muitas doenças de animais vêm acometendo 

o homem atualmente, tais como as transmitidas pelos carrapato vermelho do cão 

(Rhipicephalus sanguineus) e carrapato-estrela (Amblyomma cajennense). Problemas de 

saúde para o gado e queda da produtividade pecuária é causada pelo carrapato do boi 

(Rhipicephalus microplus). Além disso, é crescente o interesse de profissionais veterinários 

pelo uso de produtos naturais, sobretudo em relação aos animais domésticos. Vale lembrar 

que o uso indiscriminado de acaricidas levou à seleção de carrapatos resistentes, de modo 

que outras estratégias para o controle dessas pragas são de grande importância. Com isso, 

o intuito do presente projeto foi a determinação da atividade de extratos brutos de própolis 

brasileira e seus constituintes no controle de carrapatos específicos e generalistas. 

 Foram preparados extratos clorofórmicos de amostras de própolis verde de Lavras 

(MG) e própolis preta de Picos (PI), anteriormente analisadas quimicamente. Os extratos 

foram concentrados à secura e redissolvidos para administração a carrapatos mantidos em 

laboratório. Os ensaios com extratos brutos foram realizados in vitro para avaliar seu efeito 

nos artrópodos, empregando-se o teste de pacote de larvas. Foram realizados isolamentos 
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biomonitorados, na tentativa de obtenção de substâncias ativas presentes nas própolis 

analisadas. O extrato bruto de Picos não revelou atividade acaricida. Por outro lado, o 

extrato bruto de Lavras mostrou-se bastante ativo e, então, foi fracionado por cromatografia 

em coluna de gel de sílica. As frações resultantes foram novamente avaliadas em ensaios in 

vitro em carrapatos. Novo fracionamento e novos bioensaios foram realizados, e foi 

identificada uma subfração com atividade acaricida. Análises por cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE) foram desenvolvidas e quatro substâncias majoritárias (ácido 2,2-

dimetil-cromeno-6-propenoico-dicafeoil glucosídeo, artepilina-C, bacarina e ácido 2,2-dimetil-

cromeno-8-prenil-6-propenoico) dessa subfração ativa foram isoladas em CLAE-preparativo. 

As substâncias obtidas foram identificadas por meio de análises espectroscópicas correntes 

em química de produtos naturais (IV, UV, massas e RMN). Por fim, novos bioensaios foram 

realizados com a espécie de carrapato mais suscetível, Rhipicephalus microplus, porém não 

se observou atividade acaricida significativa para as substâncias isoladas. Assim sendo, 

talvez a alta atividade acaricida constatada na subfração ativa seja decorrente do sinergismo 

entre substâncias. 

 

Palavras-chave: própolis brasileiras, atividade acaricida, Rhipicephalus sanguineus, 

Rhipicephalus microplus e Amblyomma cajennense. 
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9 Abstract 

 

 Propolis is a resinous substance produced by bees Apis mellifera, containing mainly 

plant exudates and bee waxes. It is used in the hive to close holes, repair cells and involve 

intruders that are killed inside the hive. Propolis is important to the bees, as it is responsible 

for the maintenance of the hive as a sterile environment, acting against bacteria, fungus and 

even invading larvae. Because of the wide range of biological and pharmacological activities 

of propolis, it has been extensivelly used in alternative medicine, as well as in cosmetic and 

food industries. However, few studies have been developed concerning the use of propolis to 

animal health. Nowadays, many animal diseases have affected humans, such as those 

transmited by ticks, the brown dog tick (Rhipicephalus sanguineus) and the star tick 

(Amblyomma cajennense). Cattle health problems and decrease of livestock productivity is 

caused by the cattle tick (Rhipicephalus microplus). In addition, the interest of veterinary 

professionals toward the use of natural products to animal health is increasing, mainly for the 

treatment of domestic animals. It is worth remembering that the indiscriminate use of 

acaricides leads to resistence selection. Thus, new strategies are of great importance for tick 

control. Hence, the aim of this project was to determine the activity of crude extracts of 

Brazilian propolis and their constituents for the control of specific and generalist ticks. 

 Chloroform extracts were prepared from samples of green propolis from Lavras (state 

of Minas Gerais) and black propolis from Picos (state of Piauí), previously analyzed 

chemically. The extracts were concentrated to dryness and redissolved for ticks 

administration in laboratory. The bioassays were carried out in vitro to verify the effectivness 

of the extracts using the larval package test. Bioassays-guided isolations were carried out to 

obtain active constituents presented in the studied samples. The crude extract of propolis 

sample from Picos did not show any acaricide activity. On the other hand, the sample 

propolis from Lavras showed high activity, and then was fractionated by colunm 

chromatography in silica gel. The fractions obtained were tested, and a subfraction with 
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acaricide activity was obtained. Analyses by high performance liquid chromatography 

(HPLC) were developed and four compounds (2,2-dimethyl-cromene-6-propenoic-dicafeoyl 

glucoside acid, artepillin-C, baccarin and 2,2-dimethyl-cromene-8-prenyl-6-propenoic acid) of 

the active subfraction were isolated using preparative HPLC. These compounds were 

identified by means of current spectroscopic analysis in chemistry of natural products (IR, 

UV, mass and NMR). Finally, new bioassays were carried out with the most susceptible tick 

specie, Rhipicephalus microplus, but no effect was observed testing the isolated compounds. 

Thus, probably the high acaricidal activity observed in the active subfraction was due to a 

synergism among the subfraction constituents. 

 

Keywords: Brazilian propolis, acaricidal activity, Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus 

microplus and Amblyomma cajennense. 
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