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RESUMO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 O presente trabalho teve desenvolvimento prático no controle estratégico de 

carrapatos Rhipicephalus boophilus microplus em propriedade privada localizada em 

Monte Mor – SP com rebanho em torno de 450 cabeças de bovinos, sendo vacas 

mestiças leiteiras, vacas nelores, touro Gir e bezerros (as) mestiços. Foi realizado 

exame de biocarrapaticidograma no Instituto Biológico de São Paulo para descobrir 

a resistência dos carrapatos aos carrapaticidas testados e determinar qual melhor 

fármaco a ser utilizado nos animais apresentando melhor eficiência no controle dos 

ectoparasitas. O fármaco de escolha foi para as vacas leiteiras foi Ectofós® com 

97% de eficiência e para vacas solteiras e gado de corte foi utilizado Colosso FC30® 

com eficiência de 100%, no qual foi realizado pulverizações com cinco aplicações 

com intervalo de 21 dias no período de Fevereiro a Abril e apresentou grande 

melhora na carga parasitária fornecendo bem estar e aumento na produtividade dos 

animais minimizando perdas econômicas tais como morte de animais e gastos com 

fármacos desnecessários e ineficazes, tornando o manejo mais eficiente, diminuindo 

o desenvolvimento de resistência dos carrapatos e a deposição de substancias 

tóxicas no meio ambiente. 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

  A bovinocultura é extremamente importante na economia brasileira, visto o país 

ser o terceiro maior criador de bovinos do mundo com rebanho de 215,2 milhões de 

cabeças, distribuído em produção de leite e corte. Nosso país destaca-se entre os 

três primeiros produtores de carne do mundo (IBGE, 2016). 

  Atualmente, cerca de 870 espécies de carrapatos são conhecidas pelo mundo, 

damos destaque ao Rhipicephalus boophilus microplus, conhecido como o 

“carrapato do boi”, ectoparasita de difícil controle encontrado de maneira ampla no 

Brasil. É hematófago e a fêmea ingurgitada (teleógena) pode chegar a consumir até 

três mL de sangue durante sua vida (GONZALES, 1995). De acordo com Pereira 



 
 

(2008) apenas 5% da população de carrapatos da propriedade encontra-se nos 

animais, e os 95% nas pastagens. 

  Segundo reportagem realizada pela Embrapa Gado de Corte no primeiro 

“Simpósio Internacional Sobre Controle De Carrapatos E Doenças Transmitidas”, o 

principal tema abordado foram às perdas econômicas geradas pelas endo e 

ectoparasitoses. São mencionados valores que chegam a 18 bilhões de dólares por 

ano, sendo U$3,98 bilhões referentes ao carrapato do boi, que é considerado 

destaque (EMBRAPA, 2013). 

  Quando ocorrem infestações nos animais, os ectoparasitas causam prejuízos 

diretos como diminuição da conversão alimentar, perda de peso, desconforto e 

irritações, lesões na pele e couro, baixa na produtividade (carne e leite) e 

transmissão de doenças (Tristeza parasitária bovina, Anemia, entre outras) podendo 

levar à morte do animal (GONZALES, 1995; CORDOVES, 1997), sem contar os 

prejuízos indiretos nos quais destacamos o gasto com mão de obra, fármacos 

utilizados, medidas de controle, genética e seleção dos animais (LIMA, 1991). 

  Este parasita tem preferência por climas quentes e úmidos, é facilmente 

encontrado em regiões tropicais e subtropicais (PEREIRA; LABRUNA, 2008; 

GONZALES, 2002; JULIANO et  al., 2007). 

   No Brasil a tristeza parasitária bovina é a afecção que mais acomete bezerros, 

sendo esta a maior causa de morte do rebanho entre 0 a 06 meses. Tem como 

agentes etiológicos um protozoário do gênero Babesia (Babesia bovis e Babesia 

bigemina) e uma rickettsia do gênero Anaplasma (Anaplasma marginale). Os 

sintomas são anorexia, febre, apatia, fraqueza, anemia, mucosa ocular e vulvar 

hipocoradas e/ou ictéricas (GONÇALVES et al., 2011).  

  O uso de controle estratégico adequado minimiza as perdas econômicas, reduz o 

número de tratamentos carrapaticidas por ano, à pressão da seleção para 

resistência dos carrapatos aos carrapaticidas, mão de obra e gastos com fármacos, 

problemas de intoxicação humana e animal e, conseqüentemente, a contaminação 

ambiental, favorecendo todos os envolvidos direta e indiretamente na produção 

pecuária (LABUNA; PEREIRA et al., 2008). 

   O tema proposto pela pesquisa reflete a grande dificuldade dos produtores rurais 

em manejar e controlar os carrapatos adequadamente na bovinocultura, devido à 

grande resistência aos fármacos trazendo perdas na produção leiteira e 

prejudicando o desenvolvimento dos animais.  



 
 

 

OBJETIVO 

 

 Deste modo o objetivo do trabalho visa melhorar o manejo sanitário da propriedade 

de bovinos de leite e corte situada no município de Monte Mor-SP, introduzindo um 

controle estratégico para minimizar as perdas econômicas em decorrência da 

infestação de carrapatos Rhipicephalus boophilus microplus. 

 

METODOLOGIA  

 

 A pesquisa foi realizada em uma propriedade privada, localizada no município de 

Monte Mor-SP, com rebanho em torno de 450 cabeças de bovinos, sendo vacas 

mestiças leiteiras, vacas nelores, touro Gir e bezerros(as) mestiços, todos 

acometidos por Rhipicephalus boophilus microplus. 

  Os animais foram categorizados em vacas leiteiras, bezerros/novilhas e vacas de 

corte, que posteriormente foram divididas em lotes para serem tratados.  

Para análise do produto a ser utilizado nos animais foi realizado o 

biocarrapaticidograma, coletando 200 carrapatos por amostra, com o objetivo de 

determinar o melhor fármaco a ser aplicado conforme resistência de cada 

carrapaticida testado (PAZINATO, 2012). 

As amostras foram colhidas com pinça, retirando os carrapatos pelo aparelho bucal 

para que se soltarem e colocados em recipiente com pequenas aberturas para 

oxigenação. Os frascos foram identificados com o número do lote e informações da 

propriedade e levados em mãos ao Instituto Biológico de Campinas-SP, aonde 

realizou o exame e emitido o laudo. 

  O controle realizado com os carrapaticidas na maioria das propriedades brasileiras 

é curativo, baseado na visualização do parasita e o grau de infestação nos animais, 

realizando-se banhos que variam de 6 a 24 por ano com média de 500 a 1000 mL 

de calda carrapaticida por animal. Nesse caso os produtores rurais desconhecem a 

biologia e a integração parasito-hospedeiro-ambiente tornando cada vez mais esses 

tratamentos menos eficientes no controle (LABRUNA, 2008). 

  Desse modo, para controle dos parasitos, foi realizado o controle estratégico de 

carrapatos no qual consiste na aplicação de tratamentos carrapaticidas, baseados 

no conhecimento da biologia do Rhipicephalus Boophilus microplus com o intuito de 



 
 

diminuir a população dos mesmos. Esses tratamentos consistem em programas em 

longo prazo, sendo realizados no período de 150 dias ininterruptamente, fazendo 

com que o restante do ano tenha níveis médios de infestações aceitáveis sem o uso 

de fármacos (LABRUNA, 2008). 

   Para implantação do controle estratégico foi estabelecida, a utilização do fármaco 

mais indicado de acordo com a resistência dos carrapatos instituídos pelo exame de 

biocarrapaticidograma no qual apresenta a sensibilidade do carrapato aos 

carrapaticidas já utilizados na propriedade. A dose foi usado de acordo com o peso 

dos animais, principio ativo e via de aplicação. Os acaricidas selecionados foram 

fornecidos pelo proprietário dos animais. 

No dia 15 de janeiro de 2018 realizamos um treinamento técnico com todos os 

funcionários da propriedade para melhor entendimento do assunto e explicação de 

todo o projeto para demonstrar a real importância do controle estratégico dos 

carrapatos no local, dando ênfase em métodos de aplicação, repetições de 

tratamentos, fármacos a serem utilizados, uso de EPI (equipamentos de proteção 

individual) para ter melhores resultados e eficiência no tratamento realizado.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

   O presente trabalho foi desenvolvido em propriedade localizada no município de 

Monte Mor situado no estado de São Paulo. 

  Os animais têm faixa etária desde bezerros de um dia de nascimento até vacas 

com dez anos. E a alimentação é baseada em silagem, bagaço de laranja, ração 

farelada, sal mineral e pastagem.  

 A criação é dividida em piquetes no qual cada piquete contém lotes como vacas 

lactantes, vacas secas, touro, bezerros (as), gado nelore e gado girolando tendo um 

total de 450 animais na propriedade.  

  O rebanho tem histórico de pulverização com Amitraz pertencente ao grupo 

químico do Amidínicos nas vacas lactantes mais infestadas e com Clorpirifós e 

Cipermetrina referente ao grupo químico dos Organofosforados e Piretroides nos 

bezerros há aproximadamente dois meses como carrapaticida de contato. Também 

é usado nos bezerros carrapaticidas sistêmicos com o fármaco Doramectina 1% 

injetável pertencente ao grupo químico das Lactonas Macrocíclicas.   



 
 

 Os demais animais não apresentam histórico de uso de carrapaticidas.  

  Com objetivo de pesquisar o melhor fármaco a ser utilizado para controle dos 

ectoparasitas no rebanho dessa forma foram realizados exames de 

biocarrapaticidograma a partir de materiais obtidos por coletas de animais infestados 

por teleóginas (fêmeas ingurgitadas), as amostras foram colhidas com pinça 

retirando o carrapato pelo aparelho bucal para que se soltem e colocando-os em 

recipiente com pequenas aberturas para oxigenação. Os frascos foram identificados 

com o número do lote e informação da propriedade onde foram levados para o 

laboratório de parasitologia do Instituto Biológico de São Paulo em mãos para devida 

analise. 

Como procedimento para inicio do exame, as teleóginas foram lavadas, secadas e 

selecionadas dividindo em grupos de dez teleóginas por recipiente em vinte e quatro 

recipientes que foram pesados em balanças de precisão e posteriormente foram 

separados três reservatórios por grupos para serem diluídas em água e no fármaco 

utilizado para teste.  

 Quadro 01: Apresenta os fármacos testados no exame de biocarrapaticidograma 

com uso do grupo químico, quantidade dos produtos e as amostras realizadas.  

Grupo Químico Produto 

Comercial 

Principio 

Ativo 

Qtde  

Produto 

Qtde 

Água 

Amostras 

CONTROLE - - - 40 ml  01, 02,03 

AMITRAZ Triatox® Amitraz 0,1 ml 50 ml 04, 05,06  

PIRETRÓIDES Flytick® Cipermetrina 0,1 ml 100 

ml 

07, 08,09 

PIRETRÓIDES + 

ORGANOFOSFORADO 

Flytick 

Plus® 

Cipermetrina 

+ Diclorvós 

0,1 ml 40 ml 10, 11, 12 

Colosso Cipermetrina 

+ Clorpirifós 

+ Citronela 

0,1 ml 80 ml 19, 20,21 

Colosso 

FC30 

Cipermetrina 

+ Clorpirifós 

0,1 ml 80 ml 22, 23,24 

ORGANOFOSFORADO Ectofós® Diclorvós + 

Clorpirifós 

0,1 ml 40 ml 13, 14,15 

Ectofós Diclorvós + 0,1 ml 50 ml  16, 17,18 



 
 

M3® Clorpirifós 

 

Após as diluições dos fármacos em água, foram completados os recipientes até as 

teleóginas serem cobertas e deixadas por cinco minutos, a seguir peneiradas e 

secadas com papel toalha e colocadas nas placas de Petri, cada recipiente em uma 

placa e identificadas com o número da amostra e categorias dos animais.  

As placas de Petri devidamente identificadas ficaram na estufa durante sete dias 

em temperatura controlada de 28ºC para as teleóginas oviporem.  

  Passados os sete dias, foram separadas as teleóginas dos ovos. Os ovos foram 

pesados com balança de precisão e colocados em tubos de ensaio em vidros e 

fixados a parede do mesmo com auxilio de espátula, os vidros foram fechados com 

algodão e umedecidos com água destilada e colocados novamente na estufa a 28ºC 

para desenvolvimento larval que ficaram durante 27 dias. As teleóginas foram 

descartadas.  

 

 RESULTADOS  

 

Quadro 02: Resultados dos fármacos testados no exame de biocarrapaticidograma 

em relação a sua porcentagem de eficácia.  

Produto 
Porcentagem de 

eficácia (%) 

Triatox 

(Amitraz 12,5g por 100 ml) 
72,57 

Flytic 

(Cipermetrina 15g por 100 ml) 
10,39 

Flytic Plus 

(Cipermetrina 5g + Diclorvós 60g por 100 ml) 
28,38 

Ectofós 

(Diclorvós 60g  + Clorpirifós 20g por 100 ml) 
97,49 

Ectofós M3 

(Cipermetrina 7,50g + Clorpirifós + 12,50g + Butóxido de 

piperonila 30g por 100 ml) 

69,06 



 
 

Colosso 

(Cipermetrina 15g + Clorpirifós 25g + Citronela 1g por 100 ml) 
78,87 

Colosso FC30 

(Cipermetrina 15g +  Clorpirifós 30g +  Fenthion 15g por 100 

ml) 

100 

Observações: Segundo a Portaria nº  48 de 12 de maio de 1997 a porcentagem mínima de eficácia 

exigida de um carrapaticida é de 95%  

Fonte: Arquivo pessoal, 2018 

           De acordo com o resultado do biocarrapaticidograma realizado no Instituto 

Biológico de São Paulo como demonstra no quadro 02, o único fármaco que impediu 

100% a ovoposição das teleógenas foi o Colosso FC30® de acordo com a imagem 

04 do grupo químico Piretróides + Organofosforados como mostrado no quadro 01. 

 O fármaco Ectofós® pertencente ao grupo químico Organofosforados teve 

eficiência de 90 % conforme imagem 03 já os restantes dos carrapaticidas utilizados 

apresentaram resistência, fazendo com que ocorresse a ovoposição como exemplo 

o Triatox® como demonstra a imagem 02 no qual teve 35% da sua ovoposição e a 

imagem 01 consta o grupo controle com 100% de ovoposição das teleóginas.  

 
Imagem 01:                                                     Imagem 02:                   
 

                                                    
 
Grupo controle                                                 Uso do Triatox®                
100% ovoposição.                                           35% de ovoposição           
 
 
 Imagem 03:                                                  Imagem 04: 
 



 
 

                                         
 
Uso de Ectofós®                                            Uso de Colosso FC30®                     
97% de eficiência                                           100% de eficiência 
Fontes: Arquivo pessoal, 2018 

 
  O principio ativo de escolha que demonstrou melhor eficiência no exame de 

biocarrapacitidograma é o Colosso FC30® para uso em vacas secas, bezerros e 

touros e Ectofós para uso em vacas leiteiras devido ao seu tempo mínimo de 

carência.  Ambos foram utilizados em forma de pulverização.  

           No dia 02 de Fevereiro de 2018 demos inicio as aplicações utilizando cinco 

litros de calda por animal, banhando contra ao pêlo dos membros para a coluna com 

repetições a cada 21 dias e sempre após a segunda ordenha, sendo no período da 

tarde devido o tempo de carência do fármaco.  

    De forma já cientificamente testada pelo pesquisador Marcelo Labruna (2008) o 

número de tratamentos varia conforme o principio ativo utilizado no rebanho, 

referente ao resultado do exame de biocarrapaticidograma no qual varia de quatro a 

sete tratamentos com intervalo mínimo de 21 dias a cada aplicação. Segundo 

Marcelo Labruna o tratamento deve ser iniciado de Outubro e estendendo-se até 

Março na região Sudeste.  

No presente trabalho fizemos as aplicações de Fevereiro a Abril totalizando cinco 

aplicações com intervalos de 21 dias em decorrência do atraso para inicio do projeto 

a pedido do Instituto Biológico, para o acompanhamento de todo o procedimento 

realizado para o exame de biocarrapaticidograma e com disponibilidade apenas no 

começo de Janeiro de 2018 no qual demos inícios aos procedimentos laboratoriais.  

Dessa forma os tratamentos realizados nessa propriedade foram diminuídos para 

cinco repetições como consta na imagem abaixo.  

 



 
 

Imagem 05: Representa as cinco aplicações realizadas de Fevereiro a Abril com 

intervalo de 21 dias. 

 

   1ºA.                   2ºA.                          3ºA.                        4ºA.                   5ºA.                  

 

    

 Intervalo 21 dias  

M: Fevereiro                                                                                                    Abril 

Legenda: A: Aplicação 

                M: Mês do ano 

Fonte: Arquivo pessoal, 2018 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Mesmo realizando dois tratamentos a menos do que o indicado, obtivemos 

sucesso nas pulverizações fazendo com que diminuísse a carga parasitária nos 

animais fornecendo assim um melhor bem estar a eles e também aos funcionários 

da propriedade, porém essa metodologia deve ser repetida anualmente para 

controlar a carga parasitária do local e impedir que ocorra resistência ao 

carrapaticida utilizado. 

 Apesar das decorrentes pesquisas e do conhecimento já estabelecido sobre o 

assunto, ainda não temos uma concretização do uso racional estratégico dos 

carrapaticidas na região de Campinas-SP, pois verificam-se fatores que aceleram as 

resistência dos Rhipicephalus Boophilus microplus pelo uso de carrapaticidas de 

baixa qualidade com concentração incorreta, uso de fármacos de longa ação com 

curva subletal prolongada, subdosagem ou superdosagem. Com os resultados 

obtidos irão ajudar a minimizar perdas econômicas tais como morte de animais e 

gastos com fármacos desnecessários e ineficazes, tornando o manejo mais 

eficiente, diminuindo o desenvolvimento de resistência dos carrapatos e a deposição 

de substancias tóxicas no meio ambiente. 
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