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RESUMO 

Rhipicephalus microplus é um dos principais ectoparasitos de importância econômica de 

bovinos nas regiões tropicais e subtropicais, causando queda da produção leiteira e 

transmissão de agentes patogênicos da Tristeza Parasitária Bovina (TPB). Por isso, constantes 

estudos sobre esquemas de tratamentos para controle do parasito são necessários para 

minimizar os prejuízos  que acompanham as infestações por este artrópode. Desta maneira, o 

presente estudo teve como objetivo a comparação entre dois métodos de controle de R. 

microplus, o método estratégico e o método seletivo, em rebanhos de bovino leiteiro, visando 

fornecer sustentação às orientações técnicas sobre o método de controle mais eficiente sobre a 

carga parasitária. No método estratégico foram realizados sete tratamentos com acaricidas de 

pulverização, a cada 21 dias, iniciados em novembro. No método seletivo foram realizados 

tratamentos com acaricidas apenas nos animais que apresentavam uma infestação igual ou 

superior a 40 fêmeas ingurgitadas. Somente 5% dos animais submetidos ao método seletivo 

receberam tratamento em novembro. As médias de contagens de carrapatos foram menores no 

método estratégico em relação ao método seletivo, em dezembro. O pico máximo de 

infestação ocorreu em janeiro, em ambos os métodos de controle, persistindo até fevereiro. 

Nenhum animal do método estratégico apresentou infestação superior a 40 fêmeas 

ingurgitadas em março. No entanto, a carga parasitária em ambos os métodos de controle foi 

similar em uma segunda avaliação no mês de março. As médias de contagens no método 

estratégico foram menores nos meses de abril (10,9) e maio (16,9) em comparação às médias 

observadas no método seletivo de 56,3 e 48,4. Foi necessária a realização de tratamentos 

táticos no método estratégico, após o esquema de tratamentos, em até 16,7% dos animais em 

abril e até 50,0% em maio, enquanto no método seletivo, os tratamentos variaram de 42,8 a 

88,8% em abril e em maio variou de 28,6 a 75,0%. A contagem total de R. microplus foi de 

5.036 fêmeas ingurgitadas no método estratégico, enquanto o método seletivo apresentou 

contagem de 13.829 fêmeas ingurgitadas, no período de estudo. Portanto conclui-se que o 

esquema de tratamentos para controle de R microplus interferiu significativamente na carga 

parasitária das vacas em lactação, favorecendo a manutenção de níveis aceitáveis de 

parasitismo quando implementado o método estratégico de controle do carrapato em 

comparação à adoção do método seletivo. 

 

Palavras-chaves: Acaricida, Brasil, carrapato do bovino, Tristeza Parasitária Bovina. 
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ABSTRACT 

Rhipicephalus microplus is one of the main ectoparasites of economic importance for cattle in 

tropical and subtropical regions, causing drop  in milk production and transmitting pathogenic 

agents such as Anaplasma and Babesia. Therefore, constant studies on treatment schemes for 

parasite control are necessary to minimize the damage and losses that follow infestations by 

this arthropod. In this way, the present study aimed to compare two methods for R. microplus 

control, the strategic method and the selective method, in dairy cattle herds, aiming to provide 

support to the technical guidelines on the most efficient control method of the parasitic load. 

In the strategic method, seven treatments with spray acaricides were carried out every 21 

days, starting in November. In the selective method, treatments with acaricides were 

performed only on animals that had an infestation equal to or greater than 40 engorged 

females. Only 5% of animals submitted to the selective method received treatment in 

November. The average of tick counts was lower  in the strategic method compared to the 

selective method, in December. The maximum peak of infestation occurred in January, in 

both control methods, with no significant difference, persisting until February. No animal of 

the strategic method had an infestation greater than 40 engorged females in March. However, 

the parasitic load in both control methods was similar in the second evaluation in March. The 

averages of counts in the strategic method were lower in the months of April (10.9) and May 

(16.9) compared to the averages observed in the selective method (56.3 and 48.4). Yet, it was 

necessary to carry out tactical treatments in the strategic method, after the treatment scheme, 

in up to 16.7% of the animals in April and up to 50.0% in May, while in the selective method, 

the treatments varied from 42.8 to 88.8% in April and in May it varied from 28.6 to 75.0%. 

The total count of R. microplus was 5,036 engorged females in the strategic method, while in 

the selective method there were 13,829  engorged females in the study period. Therefore, it is 

concluded that the treatment scheme for control of R. microplus significantly interfered in the 

parasitic load of dairy cows, favouring the maintenance of acceptable levels of parasitism 

when the strategic method of tick control was implemented compared to the adoption of the 

selective method. 

 

Keywords: Acaricide, Brazil, cattle tick, Cattle Fever Tick, Anaplasmosis 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

Rhipicephalus microplus, conhecido como carrapato do bovino, é um artrópode de 

ampla distribuição mundial, sendo um dos principais ectoparasitos de importância econômica 

de bovinos nas regiões tropicais e subtropicais
1
. Sua importância se dá em razão dos prejuízos 

econômicos decorrentes da redução da produtividade, da perda de animais, da transmissão de 

doenças, da resistência dos carrapatos aos carrapaticidas, do descarte da produção e dos riscos 

à segurança alimentar
2
. Segundo estimativa realizada por Grisi et al.

3
, o prejuízo econômico 

desse ectoparasito sobre a produtividade do rebanho brasileiro é de US$ 3,24 bilhões/ano. Na 

tentativa de minimizar o prejuízo causado por esse ectoparasito, o seu controle é necessário 

com uso de antiparasitários, que representam 29% do faturamento do mercado de produtos 

para saúde animal no Brasil, que movimenta cerca de R$ 5,9 bilhões de reais por ano
4
. 

A larga escala de utilização de produtos antiparasitários associado ao uso 

incorreto ou desordenado de produtos acaricidas
5
 desencadeiam o desenvolvimento de 

resistência dos carrapatos às principais bases químicas disponíveis no mercado
2,6,7,8,

. Por isso, 

constantes estudos sobre esquemas de tratamentos para controle do ectoparasito são 

necessários visando a redução do número de aplicações de acaricidas químicos para 

minimizar as desvantagens indesejáveis que acompanham o amplo uso desses compostos no 

controle da infestação por R. microplus
9
. 

Um desses esquemas de tratamento é o método estratégico baseado no 

conhecimento sobre aspectos biológicos, ecológicos, populacionais e comportamentais do 

parasito. Necessitando, ainda, de conhecimento sobre a eficácia dos produtos acaricidas 

disponíveis no mercado, de capacitação sobre a correta aplicação do produto e de 

monitoramento dos resultados alcançados
10

. O método estratégico de controle do carrapato do 

bovino consiste na aplicação periódica de acaricida em todos os animais do rebanho em 

período desfavorável à sobrevivência das larvas na pastagem
11

. 

Outro esquema de tratamento é o método seletivo que consiste na aplicação de 

acaricida somente nos animais com maior infestação, não realizando tratamento de todos 

animais, proporcionando menor contato da população de carrapato ao acaricida, 

possibilitando redução na pressão de seleção de cepas resistentes, com benefícios econômicos 

significativos
12,13,14

. 

Portanto, em virtude da complexidade do controle de R. microplus, são 

necessários constantes estudos a respeito dos esquemas de tratamentos adotados visando 



2 

fornecer sustentação às orientações técnicas sobre o método de controle mais eficiente é que 

se dá o presente estudo de comparação entre os dois métodos de controle de R. microplus. 

O resultado pode fornecer uma orientação para priorizar os esforços destinados ao 

controle de R. microplus com o uso adequado dos acaricidas disponíveis, minimizando o 

desenvolvimento de cepas resistentes.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. IMPORTÂNCIA DE Rhipicephalus microplus  

O carrapato R. microplus é um ectoparasito hematófago, originário da Ásia, cujo 

principal hospedeiro é o bovino, razão pela qual é chamado de carrapato do bovino. Tem 

distribuição em todo o mundo devido às expedições exploratórias com intensa movimentação 

de animais e mercadorias ao longo da história. Fatores ambientais levam a predominância 

deste parasito nas regiões tropicais e subtropicais entre os paralelos 32º Norte e 32º Sul 

(FIGURA 1). No Brasil, sua presença é registrada em todos os estados da federação devido às 

condições climáticas serem extremamente favoráveis a sua sobrevivência, multiplicação e 

disseminação
15

. 

 
FIGURA 1 - Amplitude de distribuição mundial de Rhipicephalus microplus entre os 

paralelos 32º Norte e 32º Sul. 

Fonte: Adaptado de Andreotti et al.
2
 

Amplamente difundido no Brasil, país de destaque na cadeia produtiva bovina 

mundial, ocupando a terceira posição na produção leiteira mundial com 33,5 milhões de 

toneladas produzidas em 2017
16

, e conjuntamente aos efeitos deletérios decorrentes de seu 

parasitismo conferem a esse carrapato uma elevada importância econômica. O prejuízo 
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causado pelo carrapato à produção leiteira foi estimado no estado de Minas Gerais
17

, 

avaliando a contagem de fêmeas ingurgitadas em rebanho de 74 vacas em lactação. Foi 

observado que uma elevada infestação de carrapatos, aproximadamente 70 fêmeas 

ingurgitadas, pode reduzir a lactação em aproximadamente 90 litros por vaca/ano. Em razão 

de ser hematófago, R. microplus, causa espoliação sanguínea dos animais parasitados, 

resultando em anemia, diminuição da resposta imunológica, supressão de apetite e 

consequentemente redução da produção leiteira, além de causar danos ao couro, pois podem 

favorecer a penetração de larvas de moscas causadoras de miíases e assim gerar 

desvalorização desse produto
18

. 

Outro prejuízo associado ao R. microplus é a inoculação de agentes patogênicos 

como os protozoários Babesia bovis e Babesia bigemina e a bactéria Anaplasma marginale, 

responsáveis pelo quadro clínico conhecido por Tristeza Parasitária Bovina (TPB) grande 

causador de morte de animais
2,10

.  

Os danos causados por esse parasito levaram países como Estados Unidos e 

Uruguai a promoverem um programa de erradicação e controle da babesiose bovina, através 

da supressão do vetor desta doença. Os Estados Unidos estabeleceram em 1906 o Programa 

de Erradicação da TPB, alcançando em 1943 o status de país livre deste complexo. Este status 

é mantido por uma zona permanente de quarentena no sul do Texas, ao longo da fronteira com 

o México
19

. No Uruguai, o controle de R. microplus começou em 1910, alcançando em 2017 

o reconhecimento da divisão do país em duas áreas: zona livre de R. microplus e zona 

endêmica
20, 21

. 

Áreas consideradas endêmicas para R. microplus, como é o território brasileiro, 

apresentam elevados custos de produção devido ao maior número de tratamentos necessários 

para o controle do parasito. A maioria dos produtores realiza tratamento através da aplicação 

de acaricidas químicos que são geralmente utilizados quando o rebanho apresenta elevado 

número de fêmeas ingurgitadas, sendo um fator de risco para a seleção de população de 

carrapatos resistentes
22,23

. Desta forma, as bases químicas existentes no mercado se tornam 

ineficientes para o controle do ectoparasito, exigindo da indústria farmacêutica constantes 

pesquisas no desenvolvimento e inovação de produtos. Desta forma, se faz necessário a 

realização de uma forma eficiente de controle desse ectoparasito a fim de minimizar ou 

retardar o aparecimento da resistência, além é claro de manter uma baixa carga parasitária dos 

animais a fim de diminuir os prejuíjos causados por este ixodídeo. 

Outra preocupação que envolve os carrapatos é a possibilidade de presença de 

resíduos na carne ou leite em razão dos tratamentos acaricidas
2
. Deve-se ter atenção às 
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especificações do produto, respeitando o período de carência estabelecido, evitando, assim, a 

ocorrência de resíduos nos alimentos, o que acarreta um problema à saúde pública
10

. O uso 

consciente dos produtos químicos traz segurança alimentar a população. 

2.2. BIOLOGIA DE Rhipicephalus microplus 

2.2.1. FASE DE VIDA LIVRE 

O desenvolvimento da vida do carrapato compreende quatro estágios: ovo, larva, 

ninfa e adulto. Sendo que os carrapatos da família Ixodidae não apresentam múltiplos instares 

(estádios) de ninfa diferentemente dos carrapatos da família Argasidae
24

. R. microplus é um 

carrapato que necessita um único hospedeiro para completar seu ciclo de vida
25,

. Desta forma, 

larva e ninfa permanecem e mudam para o estágio seguinte no mesmo hospedeiro. Assim, seu 

ciclo biológico é dividido em duas etapas, fase de vida livre (ou fase não parasitária) e fase 

parasitária
24

, conforme demonstrado na FIGURA 2. 

 

 
FIGURA 2 - Esquematização do ciclo biológico de Rhipicephalus microplus. 

Fonte: Adaptado de Sonenshine et al.
24
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A fase não parasitária se inicia com a queda da fêmea ingurgitada (repleta de 

sangue), que desprende-se naturalmente do hospedeiro e, no solo, procura um lugar 

apropriado para a postura. Esta fase é fortemente influenciada pelas condições ambientais 

como temperatura e umidade
25,26

. 

A partir da queda da fêmea copulada e ingurgitada ao solo inicia-se o período de 

pré-oviposição que é o período necessário para maturação e transformação do aparelho 

reprodutor feminino dar início à oviposição. Assim, a depender das condições ambientais este 

período pode variar de dias até semanas
24

. 

Sob condições controladas de temperatura e umidade, simulando condições 

ambientais observadas num período de 10 anos no Estado do Rio de Janeiro, Glória et al.
27

 

conduziram experimento de avaliação da fase não parasitária de R. microplus em temperaturas 

de 17 ºC, 27 ºC e 32 ºC e observaram que o período de pré-postura variou de 2 à 11 dias. 

Farias et al.
28

 avaliaram a influência das condições climáticas da região noroeste 

do Estado de São Paulo sobre os estágios não parasitários do carrapato e verificaram diferença 

significativa no período de pré-oviposição que variou de 3 a 7 dias em condições ambientais, 

sendo verificados os maiores períodos entre os meses de junho a setembro. 

Saueressig
29

 estudou o comportamento da fase de vida livre em diferentes tipos de 

pastagens (Brachiaria decumbens, Andropogon gayanus e pasto nativo no Distrito Federal) 

entre junho/1985 e agosto/1987 e observou um período de pré-oviposição de 6 dias, não 

encontrando diferença entre os diferentes tipos de pastagens. 

Após essa fase de preparo para o início da postura, começa-se o período de 

postura propriamente dito. Esta fase é altamente correlacionada com a temperatura média do 

ar, sendo que ocorre o prolongamento deste período com a diminuição da temperatura
30

. Por 

outro lado, não há influência da variação de umidade relativa do ar sobre este período
28

. Este 

período variou de 9 a 25 dias em condições de laboratório em temperaturas de 17 à 32 ºC
27

 e 

sob condições de campo no estado do Rio de Janeiro de 16 à 36 dias
28

. Ao final deste período 

é possível verificar a postura de 2.000 a 3.000 ovos que permanecem aglutinados para 

proteção contra as adversidades climáticas, evitando a sua desidratação
31

. 

O período de incubação é compreendido entre o início da postura e a eclosão das 

primeiras larvas
31

. Estudo feito por Glória et al.
27

 sob condições de laboratório registraram 

período de incubação de 24 a 27 dias na faixa de temperatura ótima (27ºC) e variação de 89 a 

98 dias à 17ºC. Farias et al
28

 verificaram em condições ambientais no estado de São Paulo o 

menor e o maior período de incubação de 29,2 e 58,7 dias, respectivamente, nos meses de 
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abril e junho. Na região dos Cerrados do Distrito Federal, Saueressig
29

 observou uma média 

anual em torno de 48 dias para o período de incubação. 

Após incubação dos ovos, as larvas eclodem e ficam expostas às condições 

ambientais as quais influenciam a sua longevidade. A sobrevivência das larvas nas pastagens 

é muito grande quando as condições climáticas são favoráveis. Sob umidade de 90% e 

temperatura de 15ºC as larvas podem sobreviver mais de 200 dias. Já na temperatura de 35ºC 

as larvas só resistem por um período de 16 dias. Em lugares frescos e ventilados podem 

sobreviver até seis meses
25

. O período médio de sobrevivência das larvas nas pastagens é de 

aproximadamente 60 dias, nas condições dos Cerrados do Distrito Federal
29

. 

As larvas recém-eclodidas não são infestantes, necessitam de um período de 

aproximadamente 7 dias para que haja o enrijecimento da cutícula, tornando-se, então, larvas 

infestantes
32,33

. Após esse período, as larvas infestantes migram, por geotropismo negativo e 

fototropismo positivo, e se aglomeram na extremidade superior da vegetação à espera do 

hospedeiro (FIGURA 3), ocorrendo maior migração durante a primeira metade da manhã
34,35

. 

 

 
FIGURA 3 - Aglomerado de larvas de R. microplus na ponta do capim a 

espera do hospedeiro. 

Fonte: Acervo pessoal. 
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2.2.2. FASE PARASITÁRIA 

A fase parasitária compreende os estágios de larva, ninfa e adulto (macho e 

fêmea)
24

. As larvas são atraídas pelo odor, pelo sombreamento, pelas vibrações, pelo estímulo 

visual e pela concentração de gás carbônico do hospedeiro
24

. A fase parasitária tem início com 

a subida da larva infestante no hospedeiro
10

. Ao tocarem um bovino, as larvas tendem a se 

dispersar a procura de um lugar apropriado para a fixação
25,31

. Algumas larvas vagam pelo 

corpo do animal, durante dois a três dias, antes de se fixarem definitivamente, mais 

frequentemente encontradas na região períneal, inguinal, abdominal, úbere, pescoço e orelha, 

seja por causa da temperatura e expessura da pele, como também para se esconder da auto 

limpeza realizada pelos hospedeiros na tentativa de eliminar esse ectoparasito
2,25,31,36

. Após a 

fixação pela introdução do seu aparelho fixador (Hipóstomo), começam a alimentar-se e 

crescer
10

. Nessa fase, alimentam-se somente de linfa, atingindo um milímetro e meio de 

comprimento, e não são visíveis no animal por estarem fixadas na pele e camufladas através 

dos pêlos
25,31

. Entre quatro a sete dias, a larva entra em estado de imobilidade, em preparo 

para a primeira muda da cutícula, quando recebe o nome de metalarva
25

. 

Da metalarva emerge a ninfa, adquirindo nova estrutura, agora com quatro pares 

de pernas (octópodas) e uma fileira a mais de dentição no hipóstomo. Estruturas que 

favorecem sua adesão à pele do hospedeiro e tornando extremamente difícil seu 

desprendimento ou a sua retirada
24

. Assim, as jovens ninfas se fixam nas proximidades do 

local de fixação da metalarva (FIGURA 4), onde se alimentam e crescem
25

. Nessa fase, a 

alimentação constitui-se de linfa e sangue
31

, de forma lenta a permitir a sintese de nova 

cutícula para acomodação do grande volume de sangue que irá receber
24

. Depois de sugar o 

sangue por aproximadamente 7 dias, as ninfas atingem 5 a 10 vezes seu peso, anterior à 

alimentação
24

, e se imobilizam por alguns poucos dias, em preparo para a segunda muda da 

cutícula, período em que são denominadas metaninfas
25

. Estas originam estágios adultos 

impúberes; machos ou neandros e fêmeas ou neóginas por volta do 14º dia da fase 

parasitária
25

. Os machos medem aproximadamente dois milímetros e as fêmeas 

aproximadamente três milímetros
25

. 

Um período para desenvolvimento ou maturação do órgão sexual é necessário 

logo após ecdise para o estágio adulto. Os neandros tem a maturação do órgão reprodutor logo 

após a emergência da exúvia, tornam-se, portanto, machos púberes que são os gonandros. As 

neóginas são sexualmente imaturas, portanto, necessitam de período maior para o 

desenvolvimento e maturação do órgão reprodutor, que acontece após o retorno à espoliação 

sanguínea. Após aproximadamente quatro dias de repasto sanguíneo é alcançada a maturação 
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sexual das fêmeas passando a se chamar partenógenas
24,25

. Assim, o estádio de partenógenas 

(fêmeas férteis) é alcançado aproximadamente no 18º dia da fase parasitária. 

Os gonandros nunca permanecem por longos períodos no mesmo lugar; 

frequentemente são encontrados junto a uma partenógina ou a uma metaninfa prestes a sofrer 

a muda
25

. A partenógina é fecundada no hospedeiro. A cópula induz uma profunda mudança 

nas fêmeas, que aumentam de 2 a 3 vezes o consumo de sangue, alcançando rapidamente o 

ingurgitamento
24

. Após a fertilização, as partenóginas continuam a se alimentar de sangue, até 

atingirem o tamanho máximo, quando recebem a denominação de teleóginas
25

. Nesta fase 

também ocorre a redução e reabsorção da glândula salivar visando a expansão da vagina para 

facilitar a saída dos ovos que já acontece no solo
24

. 

 

 
FIGURA 4 - Ninfas na região inguinal e úbere com tamanho inferior a 4,5 milímetros. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Portanto, no hospedeiro as condições são muito favoráveis ao desenvolvimento do 

parasito, apresentando desenvolvimento bem rápido. Os dias modais de ocorrência dos 

diversos instares são os seguintes: metalarva 4º dia; ninfa 8º dia; metaninfa 11º dia; neandro 

14º dia; gonandro e neógina 15º dia; partenógina 18º dia e teleógina 21º dia
25

. 

Quando alcançam aproximadamente cinco milímetros de comprimento, a partir do 

18º dia, as primeiras fêmeas fecundadas e ingurgitadas começam a desprender-se do bovino, e 

a maioria tende a cair durante o 21º dia de parasitismo, podendo estender esse período até o 

25º dia
10

. Nesta fase, já se encontram bem visíveis, podendo alcançar dez milímetros
31

. 
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2.2.3. DINÂMICA POPULACIONAL DE Rhipicephalus microplus 

Uma das características excepcionais dos carrapatos é o ciclo de vida longo destes 

ectoparasitos. Muitos carrapatos da espécie Ixodida possuem ciclo de vida que podem chegar 

a até um ano; alguns por até dois ou três anos. Isto ocorre em razão da característica do 

processo de digestão lenta dos carrapatos e, principalmente, devido à influência das condições 

climáticas sobre a fase de vida livre; o que torna o controle desses ectoparasitos mais difícil e, 

também, favorecem a perpetuação de patógenos que eles albergam
24

. Desta forma a 

compreensão sobre o comportamento de R. microplus em condições ambientais é tão 

importante, ou se não o maior deles, para o estabelecimento de um controle eficiente e que 

atue também como prevenção de doenças no rebanho. 

Variações climáticas atuam diretamente sobre os estágios da fase de vida livre do 

carrapato: fêmea ingurgitada, ovo e larva. A temperatura mais elevada e a umidade 

predominantes durante a estação das chuvas aceleram o desenvolvimento no meio ambiente
25

. 

Estudos sobre o comportamento de carrapatos no meio ambiente tiveram início na Austrália e 

Argentina
37

. Na Austrália o carrapato existente e pesquisado é Rhipicephalus australis, que 

possui ciclo biológico e comportamento semelhantes ao ciclo de R. microplus, podendo ser 

realizadas comparações devido a sua proximidade. 

Entre julho/1948 e novembro/1950, Snowball
38

 realizou estudo na região sul da 

Austrália para determinar a duração da fase de vida livre e relacionar esta informação com a 

prevalência de carrapatos nos bovinos, em uma região mais próxima dos limites ecológicos de 

distribuição de R. australis para locais mais frios e comparou com uma região de clima mais 

quente. Foi observado uma correlação inversa entre as baixas temperaturas e o 

desenvolvimento dos estágios de vida livre do carrapato, que tiveram prolongamento dos 

períodos de oviposição e incubação no outono e inverno ou que grande parte das fêmeas 

desprendidas neste período não produziram larvas. No entanto, larvas oriundas de fêmeas 

desprendidas em março começaram a aparecer em maio, que sobreviveram até, no máximo, 

setembro. Ao passo que fêmeas desprendidas a partir de julho tiveram larvas em meados de 

novembro. As primeiras larvas que emergiram em novembro, foram oriundas de fêmeas 

desprendidas nos meses de julho, agosto e setembro, portanto, houve sincronismo na eclosão 

das larvas em meados da primavera (novembro), chamado "spring rise". Este fenômeno foi 

aparentemente antecipado três ou quatro semanas no local de estudo com temperaturas mais 

elevadas, quando comparado ao local de temperaturas mais frias. A diferença do "spring rise" 

foi observada ao longo do estudo de três anos que indicou exatamente o momento de 
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surgimento da primeira geração de larvas (outubro para o local mais quente e novembro para 

o local mais frio). Assim, os adultos desprendidos no início do outono perpetuam a espécie, 

desde que suas larvas consigam sobreviver às condições de inverno e dêem origem a fêmeas 

ingurgitadas que se desprendem em meados do inverno e primavera, e, que por sua vez, 

produzam as larvas do "spring rise". 

McCulloch & Lewis
39

 estudaram entre 1962 e 1965, em diferentes cidades da 

Austrália, a longevidade da fase não parasitária até a morte da última larva; a influência do 

inverno e da seca no desenvolvimento do carrapato; limite de sobrevivência e melhorias no 

programa de erradicação. Os autores observaram que a longevidade máxima da fase de vida 

livre na Austrália foi de sete meses e meio, com morte da grande maioria das larvas em seis 

meses após a fêmea ingurgitada ter deixado o hospedeiro. Ocorreram oviposições de ovos 

viáveis em qualquer mês, nas condições favoráveis de locais mais quentes do país, apesar do 

baixo desenvolvimento verificado durante o inverno, mas que não chega a prevenir a sua 

ocorrência. Foi observada a ocorrência do "spring rise" com a menor população de carrapatos 

em setembro, sendo possível o alcance de sua sobrevivência até as regiões mais ao sul de 

Newcastle. Eles concluíram que a melhor estratégia não seria a erradicação do carrapato, mas 

sim, a realização de um programa estratégico de banhos com acaricidas em que o melhor 

período de se iniciar o controle seria no início de outubro nas áreas mais favoráveis ao seu 

desenvolvimento. 

Estudo realizado por Sutherst e Moorhouse
40

, com vacas da raça Frisio, na 

Austrália, em fazenda situada a uma altitude de 600 m, no período entre agosto de 1968 e 

agosto de 1969, foram observadas três gerações de R. australis ao longo do ano, com picos na 

primeira semana de janeiro/68, última semana de fevereiro/69 e terceira semana de junho/69. 

Os autores observaram ainda que fêmeas ingurgitadas da primeira geração produziram larvas 

em grande quantidade. Contudo, fêmeas ingurgitadas no final de fevereiro produziram poucas 

larvas ao passo que as fêmeas desprendidas em março e abril produziram ovos que não 

concluíram a incubação. Portanto, a terceira geração foi oriunda dos carrapatos que caíram 

nas pastagens em fevereiro. Do mesmo modo, poucas larvas foram produzidas pelos 

carrapatos da terceira geração, pois fêmeas desprendidas em maio e junho morreram sem 

realizar oviposição, ao passo que fêmeas desprendidas em julho realizaram oviposição, porém 

com baixo aproveitamento da incubação. Assim, somente fêmeas desprendidas em julho e 

agosto que produziram larvas com possibilidade de infestação das vacas em novembro e 

dezembro. Deste modo, os autores afirmaram que fêmeas ingurgitadas e larvas de R. 

microplus tem seu desenvolvimento prejudicado nos meses mais frios pelos limites críticos de 
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sobrevivência, sendo dependente sobretudo das chances de persistência de algumas larvas 

sobreviventes até o fim do inverno. 

A exemplo dos trabalhos feitos na Austrália, foram conduzidos no Brasil estudos 

sobre a "Epidemiologia de R. microplus " no estado do Rio Grande do Sul
41,42,43,44

, e em 

outros estados
45,46,47,48,49

 , acompanhando o nível de infestação por R. microplus por longos 

períodos, os quais evidenciaram que os bovinos são mais parasitados nos meses de outono e 

menos no inverno. 

Gomes et al.
47

 estudaram, sob as condições do Cerrado brasileiro, a dinâmica 

populacional de R. microplus parasitando bovinos de diferentes graus sanguíneos [Nelore 

100%, Nelore X Fleckvieh 50%, Nelore x Chianina 50%, Nelore x Charolês 50% e Ibagé (5/8 

Aberdeen Angus x 3/8 Nelore)] no período entre julho/1982 e setembro/1985 e observaram a 

contagem média diária de fêmeas ingurgitadas de aproximadamente três, 25, 22, 21 e 59, para 

os respectivos cruzamentos. Em todos os cinco grupos de cruzamentos foi observada 

dinâmica populacional semelhante, ao longo do ano, com ocorrência de três picos anuais, 

fevereiro, maio e setembro. A raça Nelore foi confirmada como a raça de elevada resistência 

ao carrapato sendo capaz de manter nível de infestação considerado adequado para a 

manutenção da estabilidade enzoótica à TPB (inferior a 20 fêmeas ingurgitadas). Contudo, o 

nível de infestação dos cruzamentos meio sangue excederam o limite para a estabilidade à 

TPB e os verificados na raça Ibagé foram considerados altamente perigosos, talvez foram os 

responsáveis pelos aumentos nas taxas médias de infestação dos demais grupos mantidos no 

mesmo pasto. 

Souza & Serra Freire
50

 estudaram a variação sazonal da fase não parasitária de 

Amblyomma cajennense e R. microplus, no estado do Rio de Janeiro, entre novembro/1986 e 

outubro/1988, e observaram a ocorrência de quatro gerações de larvas de R. microplus nas 

pastagens, o que foi correlacionado com as quatro gerações de fêmeas ingurgitadas 

parasitando os bovinos observadas em estudo realizado por Furlong (1986) e Gomes (1986) 

no mesmo ano de estudo. Wilkinson (1961) já tinha observado que a população de larvas nas 

pastagens pode ser altamente correlacionada com a população de carrapatos infestando os 

bovinos, no entanto, os meses de maior intensidade de parasitismo não coincidem com os 

meses de maior incidência de larvas nas pastagens. 

Sauressig & Honer
51

 estudaram a possibilidade de existência de alguns fatores 

determinantes na dinâmica populacional de R. microplus na região do Planalto Central para 

sugestão de ajustes na escala do sistema de simulação CLIMEX. Esta região combina elevada 

altitude (>1000m) e latitude (15ºS), caracterizada normalmente por um stress hídrico durante 
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o inverno (período seco nas condições de Cerrado). Estas características são 

reconhecidamente diferentes daquelas de alguns locais onde a dinâmica de R. microplus foi 

estudada, como Lages, Bagé ou até mesmo Campo Grande. Os autores identificaram que a 

média das condições climáticas de 30 anos dessa região indicaram um efeito cumulativo do 

stress hídrico durante a 26º e 33º semana do ano (de maneira geral julho e agosto) quando as 

taxas de desenvolvimento do parasito são praticamente nulas, retornando as condições 

favoráveis entre a 38º e 39º semana (fim de setembro). O stress hídrico não pode ser visto, no 

entanto, como um fator dominante, assim como o stress a baixas temperaturas. Contudo, as 

diferenças no padrão meteorológico impostas pelos fatores como altitude, latitude e topografia 

local entre a região do Planalto Central e Campo Grande foram mais desfavoráveis ao 

desenvolvimento do carrapato. No entanto, ambas as regiões foram reconhecidas como locais 

de desenvolvimento de três gerações do carrapato, porém era possível a ocorrência de quatro 

gerações em regiões mais ao norte ou em baixas altitudes. 

Carneiro et al.
36

 estudaram, entre julho de 1989 e julho de 1990, a ocorrência e 

variação estacional de R. microplus na região da bacia leiteira goiana avaliando a infestação 

de carrapatos de 10 bezerros mestiços zebu-holandês e observaram a ocorrência de três picos 

de infestação no decorrer do ano, em novembro/89, fevereiro/90 e junho/90. Nicaretta (2018) 

estudou a dinâmica populacional de R. microplus na mesma região, avaliando infestação por 

fêmeas ingurgitadas em vacas em lactação, ao mesmo tempo que eram avaliadas a infestação 

por larvas na pastagem de capim Tanzânia, no período entre julho/2016 e julho/2017. Foram 

observados cinco picos de infestação parasitária: julho/16, setembro/16, novembro/16, 

janeiro/17 e março/17, no entanto, os picos de infestação de larvas nas pastagens foram 

observados em julho/16, dezembro/16, março/17, abril/17, maio/17, junho/17 e julho/17. As 

infestações parasitárias superiores a 30 fêmeas ingurgitadas demandaram intervenção no 

controle do parasito com sete tratamentos de acaricidas químicos, em julho/16, setembro/16, 

janeiro/17, fevereiro/17, março/17 (2 tratamentos) e julho/17. Conforme pode ser observado 

houve um aumento no número de gerações de carrapatos (cinco gerações), quando comparado 

ao observado por Carneiro et al. (1992). 

Farias et al.
28

 avaliaram o comportamento da fase de vida livre sob condições de 

baixa altitude (370 metros) e clima tropical úmido (temperatura média anual de 24,6ºC e 

precipitação de 1200 milímetros) e observaram que houve eclosão de larvas durante todo o 

ano, com menores percentuais em junho e julho, de 15,0 e 4,5%, respectivamente, e os 

maiores índices em dezembro e janeiro, de 93,8 e 92,2%, respectivamente. O período de 

incubação nos meses de menor eclosão não passou de 60 dias e nos meses de maior eclosão 
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ficou entre 30 e 40 dias. Desta forma, não houve interrupção da fase de vida livre, o que 

permitiria a ocorrência de, no mínimo 4 gerações anuais do carrapato. 

Gomes et al.
14

 estudaram, no estado de Minas Gerais, no período entre 

outubro/2013 e outubro/2014, a dinâmica populacional de R. microplus, em novilhos 3/4 B. 

taurus e observaram a ocorrência de 5 picos de infestação, em outubro/13, dezembro/13, 

março/14, abril/14 e setembro/14. A contagem média de carrapatos foi superior a 30 fêmeas 

ingurgitadas nos meses de outubro/13, dezembro/13, janeiro/14, fevereiro/14, março/14, 

abril/14, julho/14 e outubro/14. Foram feitos oito tratamentos com acaricidas químicos para o 

controle da população de carrapatos. A observação de três picos de infestação durante o 

período das chuvas (outubro a março) e dois picos durante o período da seca (abril a 

setembro) foram correlacionados à ocorrência de chuvas  no período da seca, no ano de 2014. 

Choveu em todos os meses do estudo, no entanto, nos meses de novembro/13, agosto/14 e 

setembro/14 foram registradas chuvas inferiores à 50 milímetros. 

2.3. MÉTODOS DE CONTROLE DO CARRAPATO 

2.3.1. CONTROLE ESTRATÉGICO 

Conhecimento de biologia e ecologia de R. microplus é necessário para 

elaboração de estratégia eficaz e eficiente de controle desse parasito. Informações sobre a 

dinâmica populacional das fases de vida livre e parasitária do carrapato são fundamentais para 

aplicação controlada de acaricidas a intervalos regulares e durante período pré-estabelecido, 

sobre a população parasitária, chamando método estratégico
10,15,31

. 

A proposta do controle estratégico é de aplicação de acaricida químico para 

atuação estratégica sobre uma geração do carrapato de desenvolvimento rápido e de menor 

população, gerando cada vez menos descendentes nas gerações subseqüentes
10

. 

O objetivo do método estratégico é a manutenção de níveis de infestação nos 

animais em números aceitáveis, com o menor número de aplicações anuais, retardando o 

desenvolvimento de resistência dos carrapatos aos inseticidas
52

. 

Alves-Branco et al.
53

 estudaram a epidemiologia do carrapato entre 

novembro/1986 e novembro/1989 acompanhando o nível de infestação de R. microplus sobre 

os animais e evidenciaram que os bovinos foram mais parasitados no período de outono e 

menos no inverno. Assim, os autores elaboraram um programa estratégico para o controle do 

carrapato com esquemas de seis, quatro ou três banhos/ano, a depender do nível de infestação 

inicial das pastagens, iniciados em novembro, aplicados a intervalos de 21 dias. Resultados do 

experimento com esquema de quatro ou seis tratamentos com Decametrina (concentração de 

25ppm), aplicados sob a forma de imersão, demonstraram alto potencial de redução das 
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infestações por três anos consecutivos, proporcionando uma redução média, respectivamente, 

de 92,04 e 99,70% em relação aos animais testemunha. Em um segundo experimento, entre 

novembro/1990 e abril/1993, houve uma redução média de 98 e 93% para os esquema de 

quatro e três banhos/ano, respectivamente, para os três anos consecutivos. Os autores 

relataram que ocorreram elevadas taxas de mortalidade dos animais no grupo controle, no mês 

de abril, não sendo possível a continuidade da avaliação deste grupo. Com base nos resultados 

obtidos durante 6 anos experimentais, os autores concluíram que o método estratégico 

apresentou um alto potencial de redução (superior à 95%) nos níveis de parasitismo por R. 

microplus. 

Em estudo conduzido por Oliveira
15

, entre novembro de 1988 e outubro de 1991, 

foi avaliado o nível de infestação em bezerros, novilhas e vacas predominantemente de raça 

Holandês, de seis fazendas localizadas nos municípios de Entre Rios de Minas e Lavras, 

região caracterizada por clima tropical chuvoso. Duas fazendas de cada município foram 

submetidas ao método estratégico, com seis pulverizações/ano, entre outubro e março de cada 

ano, a intervalos de 28 dias, correspondendo a soma do dia modal de vida parasitária do 

carrapato que é de 22 dias, mais um período de seis dias de atividade residual conferido pelos 

produtos disponíveis no mercado e uma fazenda de cada município foi submetida ao esquema 

tradicional empregado pelos fazendeiros. Foi adotada a presença de até 30 fêmeas 

ingurgitadas por animal como padrão economicamente aceitável do nível de infestação, 

classificando em baixo (0 a 14 fêmeas), médio (15 a 30 fêmeas) e alto (acima de 30 fêmeas). 

Foi observado que nas fazendas submetidas ao tratamento tradicional de controle do carrapato 

mantiveram o nível de infestação de até 30 fêmeas em 89% dos meses. No entanto, foi 

apontado a desvantagem do tratamento tradicional, com diferença significativa, na excessiva 

aplicação de acaricidas (12 a 15 durante o ano). Enquanto nas fazendas submetidas ao método 

estratégico mantiveram o nível de infestação de até 30 fêmeas ingurgitadas em 95% dos 

meses e houve redução do  número de tratamentos. 

Souza et al.
54

 avaliaram entre janeiro/1994 e julho/1997, no município de 

Lages/SC, o controle do carrapato em 30 novilhos de corte submetidos a dois esquemas de 

controle estratégico, com aplicação de acaricida sistêmico (Doramectina), e um esquema de 

controle com base no nível de infestação dos animais. Um grupo do método estratégico de 

controle foi submetido a duas doses do acaricida sistêmico, sendo uma em agosto e a outra 35 

dias após a primeira. O outro grupo do método estratégico foi tratado em janeiro e 35 dias 

após. O terceiro grupo de animais foi tratado com acaricida (Flumetrina e Triclorfon), 

submetidos ao controle com base no nível de infestação dos animais, considerando 20 fêmeas 
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ingurgitadas em um lado do animal. O autor verificou que foram necessários quatro 

banhos/ano do produto acaricida (Flumetrina e Triclorfon) para manutenção do nível de 

infestação no limite técnico estabelecido. Entre os métodos estratégicos de controle, no 

primeiro ano do experimento, o esquema de tratamento iniciado em janeiro reduziu a 

população de carrapatos, apesar de não ter sido o suficiente para sua manutenção em níveis 

abaixo do recomendado no outono e inverno. Isso foi possível devido ao elevado nível de 

infestação das pastagens e a ocorrência de temperaturas acima do normal para a região no mês 

de maio, alcançando média de 15,5 ºC, com ausência de geadas. No segundo e terceiro anos 

do experimento, 14 dias após a segunda aplicação, alguns animais apresentaram elevada 

infestação, necessitando uma terceira dose do acaricida sistêmico como prevenção da 

reinfestação das pastagens, e este esquema resultou em uma redução considerável da 

população de carrapatos nesses dois anos. Assim, o método estratégico iniciado em janeiro 

apresentou quatro momentos de infestação acima do critério técnico estabelecido de avaliação 

do nível de infestação, controlando parcialmente a população de carrapatos, com melhores 

resultados durante o segundo e terceiro anos do experimento. O esquema de tratamento 

iniciado em agosto teve resultados semelhantes ao esquema de tratamentos em janeiro. As 

duas aplicações a intervalos de 35 dias não foram suficientes a ponto de evitar que o nível de 

infestação dos animais atingisse o limite crítico estabelecido durante os três anos de estudo. 

Provavelmente, no começo de agosto, as fêmeas ingurgitadas que se desprenderam do animal 

tiveram condições climáticas favoráveis que permitiram a oviposição de ovos férteis com 

eclosão de larvas em novembro, o que resultou em elevada infestação parasitária, 

necessitando de tratamentos adicionais que foram realizados com acaricida (flumetrina e 

Triclorfon).  

Sob condições climáticas subtropicais, na região norte da Argentina, Morel et al.
55

 

estudaram o efeito de três aplicações de acaricidas químicos (Ivermectina, Fluazuron e 

Fipronil) iniciado em setembro e observaram que o método estratégico de controle 

proporcionou um notável efeito de redução da população de R. microplus somente com as três 

aplicação durante o ano. Sob condições semelhantes no mesmo país, Nava et al.
9
 avaliaram o 

efeito de três ou quatro aplicações de acaricidas químicos (Ivermectina, Fluazuron e Fipronil) 

iniciado em agosto e observaram que não houve diferença entre os dois esquemas de 

tratamento, não havendo vantagem alguma na aplicação de mais um tratamento. 

2.3.2. MÉTODO SELETIVO 

A intensificação da pecuária brasileira conduziu ao aumento do número de 

cabeças de bovinos, gerando aumento no uso de produtos químicos para controle de parasitos, 
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resultando no aumento de custos de produção e da pressão de seleção destes aos princípios 

ativos disponíveis, que poderia acarretar no surgimento de populações de parasitos resistentes 

a estes produtos. É neste contexto que surge a estratégia de seleção dos animais a serem 

tratados, chamado de controle parcial ou seletivo, cuja a proposta é o tratamento químico de 

parte do rebanho visando reduzir os custos através da redução de animais tratados e assim 

contribuir para retardar o desenvolvimento de cepas resistentes à medicamentos 

antiparasitários
13

. 

Apesar da seleção de animais mais resistentes ao carrapato, sempre haverá 

animais sensíveis e suceptíveis a altas infestações, sendo o alvo desse método de controle. 

Este método apresenta a vantagem de manutenção de população que não entra em contato 

com o acaricida, possibilitando o cruzamento com a população exposta, retardando o 

surgimento de populações resistentes aos acaricidas
14

. 

Martins et al.
56

 avaliaram, no Rio Grande do Sul, os efeitos do tratamento parcial 

do rebanho de novilhas de corte, de sangue europeu. Um rebanho experimental de 20 animais 

foi mantido no mesmo pasto durante todo o estudo, entre outubro/1995 e setembro/1996. 

Metade dos animais do rebanho não receberam nenhum tratamento para o controle do 

carrapato, enquanto a outra metade do rebanho foi submetida a tratamento com aplicação de 

acaricida sistêmico (Doramectina), iniciado em 31 de outubro. Os animais a serem tratados 

foram selecionados aleatoriamente no início do experimento. Os mesmo animais receberam 

um esquema de tratamento dividido em duas etapas. Primeira etapa de três tratamentos, a 

intervalos de 28 dias, para atuação na pequena população de carrapatos da primavera (spring 

rise) e segunda etapa de dois tratamentos, a intervalos de 28 dias, para atuação na população 

do outono. Os animais tratados tiveram infestação proxima de zero até janeiro e novamente 

em abril e maio e apresentaram maiores infestações no restante do período, com picos em 

janeiro, maio, julho e agosto. A taxa média de infestação dos animais tratados foi de 47 

carrapatos ao longo do experimento, nível de infestação considerado não adequado pelos 

fazendeiros da região, a qual apresentou variação máxima de 106-728 fêmeas ingurgitadas se 

desprendendo do animal por dia. O esquema de tratamento confirmou a intensão de atuação 

sobre a primeira e a terceira geração do carrapato, mantendo a segunda geração sem 

tratamento, mesmo em animais que receberam tratamento nos outros momentos. Os animais 

não tratados apresentaram elevada infestação durante todo o ano, principalmente na primavera 

e início do verão, primeira geração e no outono, terceira geração, com média de 90 fêmeas se 

desprendendo do hospedeiro por dia. Os picos de infestação parasitária nos animais não 

tratados ocorreram em dezembro, janeiro, abril, maio, julho e agosto, com variação máxima 
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de 114-948 fêmeas. Foi evidente a elevada infestação das pastagens, que tiveram como maior 

fonte as fêmeas ingurgitadas desprendidas dos animais não tratados, que acabavam 

reinfestando todos os animais do rebanho. 

No município de Lages/SC, entre maio de 2007 e abril de 2009, utilizando 

novilhos da raça Charolês, Paim et al.
13

 avaliaram o efeito do tratamento seletivo de animais 

com infestação igual ou superior a 40 fêmeas ingurgitadas, utilizando acaricida (Fipronil), e 

compararam ao efeito do tratamento de todos os animais, quando a média de infestação do 

rebanho fosse igual ou superior a 40 carrapatos. Durante o período do experimento, 200 doses 

do acaricida foram aplicadas nos animais submetidos ao método seletivo de controle, 

enquanto 220 doses foram aplicadas no grupo convencional. No primeiro ano do experimento, 

entre maio e setembro, o grupo seletivo teve uma média de contagem de fêmeas ingurgitadas 

menor do que o grupo convencional, no entanto, houve a necessidade do tratamento de quatro 

animais no grupo seletivo, durante este período. O primeiro tratamento no grupo convencional 

ocorreu em dezembro, mesmo momento de tratamento de um grande número de animais no 

grupo seletivo (75% dos animais). O primeiro ano do experimento teve menores infestações 

do que o segundo ano, o que resultou em menor quantidade de tratamentos, dos 420 

tratamentos realizados 119 foram no primeiro ano. Um grande número de tratamentos foi 

administrado ao grupo convencional devido a elevada carga parasitária de alguns animais. A 

média de infestação deste grupo foi alta, o que resultou no tratamento de todos os animais, até 

mesmo aqueles que não tinham a necessidade de tratamento acaricida pela baixa infestação 

que eles apresentavam por ocasião da contagem de fêmeas ingurgitadas. Resultado 

provavelmente obtido em razão do período residual do medicamento, que reduziu a população 

remanecente na pastagem. De maneira geral, ambos os tratamentos tiveram o início da 

infestação em novembro com os meses de maior infestação no verão. 

Gomes et al.
14

 avaliaram a dinâmica populacional de R. microplus no município 

de Formiga/MG, entre outubro/2013 e outubro/2014, e avaliaram a possibilidade do controle 

seletivo em animais com nível de infestação igual ou superior à 20 fêmeas ingurgitadas em 

um rebanho com grau de sangue 3/4 B. taurus. Eles observaram o desenvolvimento de cinco 

gerações do carrapato em um período de 13 meses, com picos de infestação em outubro/13, 

dezembro/13, março/14, abril/14 e setembro/14 e verificaram que o percentual de animais que 

receberiam tratamento acaricida diante da possibilidade de realização de um controle seletivo 

seria de: 79,2% (outubro/13); 70,8% (dezembro/13); 60,9% (janeiro/14); 61,9% 

(fevereiro/14); 63,6% (março/14); 60,0% (abril/14); 55,6% (maio/14) e 42,1% (julho/14). 

Com base nas informações acima, eles obsevaram que o percentual da população de 
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carrapatos parasitando esses animais que seriam expostos ao acaricida durante o estudo seria, 

em média, de 91,3% das fêmeas ingurgitadas. Em outras palavras, apenas 8,7% dos carrapatos 

presentes no animal ficariam livres do contato com o acaricida, caso o método seletivo de 

tratamento fosse adotado. 
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3. OBJETIVOS 

 

O estudo teve como objetivo geral comparar a carga parasitária do método 

estratégico e do método seletivo de controle de Rhipicephalus microplus em rebanhos de 

bovino leiteiro. 

Objetivos Específicos de : 

 Avaliar o nível de infestação de R. microplus em bovinos 

leiteiros submetidos ao método estratégico e ao método seletivo de 

controle. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. LOCAL E CONDIÇÕES DO EXPERIMENTO 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais - CEUA da UFG, 

registrado com protocolo nº 059/18, estando apto para publicações de resultados (Anexo1). 

O estudo foi realizado no município de Silvânia, no Estado de Goiás, região 

central do Brasil, no período de 05 de novembro de 2018 a 07 de maio de 2019. A condição 

ambiental do local de estudo é de temperatura média anual de 22,5 ºC, pluviosidade média 

anual de 1.370 mm, altitude de 952 m, latitude 16º 39' 32" e longitude 48º 36'29". Os dados 

meteorológicos do período do estudo foram coletados junto ao Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET). 

As fazendas foram selecionadas em parceria com uma associação de produtores 

locais de acordo com as dificuldades de manejo relatadas pelos proprietários em manutenção 

da carga parasitária de R. microplus em níveis aceitáveis e pelo interesse dos proprietários em 

participar do estudo (FIGURA 5), pelo período de avaliação que seria até julho/2019. 

 

 
FIGURA 5 - Reunião inicial de apresentação do projeto e seleção de fazendas para participar 

do experimento, realizada em parceria com associação de produtores locais. 

 

Foram selecionadas sete fazendas (FIGURA 6), padronizadas quanto às condições 

de manejo em pastejo rotacionado de Panicum maximum cv. Mombaça, com taxa de lotação 

entre 4,0 e 12,0 Unidades Animal/hectare e grau sanguíneo do rebanho predominante 3/4 
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holandês (FIGURA 7). Água e suplementação mineral eram fornecidas aos animais à vontade 

e a ração concentrada fornecida conforme produção, e, ainda, suplementação com silagem de 

milho durante o período da seca. Os animais não tiveram contato com nenhum acaricida há 

pelo menos 60 dias, segundo relato dos produtores. 

 

 
FIGURA 6 - Localização das fazendas participantes do estudo, município de Silvânia (GO). 

 

No início do estudo, as fazendas foram divididas em três níveis, conforme 

tamanho do rebanho: pequeno (menor que 25 vacas em lactação), médio (entre 25 e 60 vacas 

em lactação) e grande (entre 61 e 100 vacas em lactação). Elas foram sorteadas aleatoriamente 

em cada método de controle, conforme demonstrado na TABELA 1. 

 

TABELA 1 - Distribuição das fazendas entre os dois métodos de controle, conforme 

produção, tamanho do rebanho, tamanho das pastagens e taxa de lotação. 

Método de 

controle 

Unidade 

experimental 

Produção 

(litros/dia) 

Rebanho 

(Vacas em 

lactação) 

Pastagem 

(hectares) 

Taxa de 

lotação 

(UA/ha) 

Estratégico Fazenda 2 373 25 3 8,3 

Estratégico Fazenda 4 333 20 2 10,0 

Estratégico Fazenda 7 603 60 5 12,0 

Seletivo Fazenda 1 529 40 10 4,0 

Seletivo Fazenda 3 560 70 10 7,0 

Seletivo Fazenda 5 249 20 5 4,0 

Seletivo Fazenda 6 210 20 2 10,0 
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Portanto, as sete fazendas foram divididas em dois grupos, sendo um grupo 

denominado método estratégico, constituído por três fazendas, e um outro grupo denominado 

método seletivo, constituído por quatro fazendas. Todo o rebanho da fazenda foi submetido ao 

mesmo método de controle selecionado, não havendo, portanto, a existência dos dois métodos 

de controle na mesma fazenda, nem mesmo a existência de animais controle. Em cada 

fazenda foram selecionadas 10 vacas, em início de lactação, para monitoramento e avaliação 

da carga parasitária durante todo o período do experimento e sendo estes animais 

identificados com números para confiabilidade da avaliação do mesmo animal até o fim do 

estudo. As vacas que tiveram a sua lactação encerrada foram excluídas das avaliações, não 

havendo sua substituição. 

 

 

FIGURA 7 - Visita técnica de avaliação prévia das condições locais e genética do rebanho das 

fazendas participantes do experimento. 

 

No início do estudo foi realizada a contagem de fêmeas (medindo 4,5 a 8 mm) 

(FIGURA 8 e 9) sobre um dos lados do animal, segundo metodologia recomendada por 

Wharton e Utech
57

. O número de carrapatos contados foi multiplicado por dois para obtenção 

do número total por animal. A média de infestação do método de controle foi formada pela 

média da contagem total de carrapatos das fazendas. 
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A contagem de carrapatos sobre os animais e posteriormente a aplicação dos 

tratamentos foram realizados sempre no mesmo dia, pelo mesmo avaliador (o próprio 

pesquisador), logo após a ordenha da manhã. Em ambos os métodos de controle, o 

monitoramento da infestação foi realizado a intervalos de 21 dias, durante todo o período de 

estudo. 

 

 
FIGURA 8 - Aparato de metal com círculo de 8 milímetros de diâmetro para determinar o 

tamanho de fêmea ingurgitada para contagem. 

 

 
FIGURA 9 - Carga parasitária inicial de animal submetido ao método seletivo de controle. 
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Com base em estudo sobre a população de R. microplus e seus efeitos sobre os 

diferentes graus sanguíneos conduzido por Gomes et al.
47

 diante da preocupação de 

manutenção da estabilidade enzoótica para as hemoparasitoses e diante das diferentes 

metodologias empregadas por Paim et al.
13

 e Molento et al.
12

 foi estabelecido previamente 

uma carga parasitária aceitável de até 40 fêmeas ingurgitadas parasitando os animais no 

momento da avaliação, seguindo a metodologia de Paim et al.
13

. 

O tratamento químico para o controle de R. microplus parasitando os animais 

submetidos ao método estratégico foi realizado em sequência de sete tratamentos, a cada 21 

dias, iniciado na primeira quinzena de novembro e finalizado na última quinzena de março, 

segundo recomendações de Furlong et al.
11

 para a região central do Brasil, reforçadas pelo 

estudo da dinâmica populacional realizado por Carneiro et al.
36

 e Nicaretta 
58

 sobre o local do 

presente experimento. Todos os animais da fazenda foram pulverizados no mesmo dia. 

Nos meses de abril e maio, ou seja, após o esquema estratégico de tratamentos, 

quando necessário, foram realizados tratamentos táticos ou extraordinários exclusivamente 

nos animais com elevada infestação (igual ou superior a 40 fêmeas ingurgitadas) visando o 

bem estar animal e a manutenção do baixo nível de infestação das pastagens das fazendas 

submetidas a este método de controle.  

O tratamento químico para o controle do carrapato sobre os animais submetidos 

ao método seletivo foi realizado apenas nos animais que apresentavam uma infestação igual 

ou superior a 40 fêmeas ingurgitadas, de acordo com o padrão previamente estabelecido por 

Paim et al.
13

. 

4.2. APLICAÇÃO DOS ACARICIDAS "DE CONTATO" 

Foi realizado um teste de imersão de adultos com fêmeas ingurgitadas colhidas 

em cada uma das fazendas, no Centro de Parasitologia Veterinária do IPTSP/EVZ/UFG (Fig. 

14), com acaricidas comercialmente disponíveis (FIGURA 10). Os tratamentos foram feitos 

com os produtos de eficácia superior a 95% (TABELA 2), em cada propriedade (fazendas 2, 

4, 5 e 7 utilizaram Colosso® FC30 e fazendas 1, 3 e 6 utilizaram Potenty®), seguindo 

recomendações do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os 

acaricidas comerciais foram aplicados seguindo recomendações dos fabricantes. 
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TABELA 2 - Resultado dos Testes de Imersão de Adultos das fazendas participantes do 

experimento, no município de Silvânia, a acaricidas comerciais realizado no 

Centro de Parasitologia Veterinária do IPTSP/EVZ/UFG. 
Nome comercial Princípio ativo 1 2 3 4 5 6 7 

Butox Deltametrina 2,5g  53,5 53,7  90,8   
Triatox Amitraz 12,5g 58,8 71,2 89,3 34,6 68,2 45,6 40,8 

Cyperclor plus Cipermetrina 15g + Clorpirifós 25g + Butóxido de piperonila 15g 93,3 47,8 62,9  91,1   

M3Ecto Cipermetrina 7,5g + Clorpirifós 12,5g + Butóxido de piperonila 30g 88,7 50,4 3,8  11,7   
Ciclorfós Cipermetrina 20g + Clorpirifós 50g   22,1  61,2   

Flytion EC 50 Cipermetrina High-cis 6g + Clorpirifós 50g 17,3 70,4 76,2  38,6   

Colosso Cipermetrina 15g + Clorpirifós 25g + Citronela 1g 87,5 20,2 16,4  30,2   
Colosso FC 30 Cipermetrina 15g + Clorpirifós 30g + Fenthion 15g 99,3 100 72,3 100 100 78,5 100 

Ectofós Diclorvós (DDVP) 60g + Clorpirifós 20g 33,2 17,8 85,2  75,4   

Potenty Alfacipermetrina 5g + Clorpirifós 8,5g + Ethion 16g 100 59,3 99 46,6 82,1 100 45,2 

 

 
FIGURA 10 - Teste de Imersão de Adultos com acaricidas comerciais e realizados no Centro 

de Parasitologia Veterinária do IPTSP/EVZ/UFG.. 

 

As pulverizações foram realizadas através de bomba elétrica de 0,5 cv (FIGURA 

11), com pressão entre 20 e 30 bar, bicos tipo leque plano padrão, malha 50, gotas grossa. A 

média de solução aplicada por animal foi de 4 a 5 litros, com animais contidos em troncos de 

vacinação com uso de EPI pelo operador. Atenção especial foi dada às regiões de maior 

ocorrência de infestação
36

. A forma de aplicação foi orientada contra o sentido de crescimento 

do pelo, de baixo para cima, favorecendo o contato do produto ao parasito, reduzindo o efeito 

guarda-chuva, visando melhor tempo de atuação do produto. 
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FIGURA 11 - Equipamento elétrico de pulverização utilizado para aplicação de acaricida 

químico. 

 

4.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram submetidos ao teste Shapiro-Wilk para normalidade antes da 

análise estatística. Para análise do nível de infestação nos animais, a média do grupo de 

fazendas foi comparada estatisticamente pelo teste não paramétrico Kruskal-Wallis. 
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5. RESULTADOS 

 

Os dados meteorológicos de temperaturas máxima e mínima, pluviosidade e 

umidade relativa do ar da região do estudo estão apresentados na FIGURA 12, expressos em 

valores médios e mensurados pela estação meteorológica do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) localizada no município de condução do experimento. 

  

 
FIGURA 12 - Temperaturas máxima e mínima, pluviosidade e umidade relativa do ar da 

região do estudo. 

 Os efeitos dos dois métodos de controle de R. microplus sobre a contagem de 

fêmeas ingurgitadas, medindo entre 4,5 e 8 mm, observadas nos animais de cada fazenda 

participante do estudo, no período de novembro/2018 a maio/2019, estão representados pelas 

FIGURAS 13, 14 e 15 para o método estratégico e pelas FIGURAS 16, 17, 18 e 19 para o 

método seletivo. A carga parasitária média observada no mês de novembro variou de 1,6 a 10 

fêmeas ingurgitadas, no método estratégico, enquanto no método seletivo variou entre 2,2 e 

8,8 carrapatos. Na primeira avaliação de dezembro, a média de contagem variou entre 6,2 e 

24,8 carrapatos no método estratégico, enquanto no método seletivo, a média de contagem 

variou entre 9,8 e 44,2 fêmeas ingurgitadas. Na segunda avaliação de dezembro, a média de 

contagem variou entre 4,8 e 38,8 no método estratégico, ao passo que, no método seletivo 

variou entre 20,8 e 46,2 fêmeas ingurgitadas. 
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FIGURA 13 - Contagem de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus (medindo entre 

4,5 e 8 mm), da fazenda de gado leiteiro nº 2 do método estratégico, entre 

novembro/2018 e maio/2019, Silvânia (GO). 

 

 
FIGURA 14 - Contagem de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus (medindo entre 

4,5 e 8 mm), da fazenda de gado leiteiro nº 4 do método estratégico, entre 

novembro/2018 e maio/2019, Silvânia (GO). 
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FIGURA 15 - Contagem de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus (medindo entre 

4,5 e 8 mm), da fazenda de gado leiteiro nº 7 do método estratégico, entre 

novembro/2018 e maio/2019, Silvânia (GO). 

 

 
FIGURA 16 - Contagem de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus (medindo entre 

4,5 e 8 mm), da fazenda de gado leiteiro nº 1 do método seletivo, entre 

novembro/2018 e maio/2019, Silvânia (GO). 
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FIGURA 17 - Contagem de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus (medindo entre 

4,5 e 8 mm), da fazenda de gado leiteiro nº 3 do método seletivo, entre 

novembro/2018 e maio/2019, Silvânia (GO). 

 

 
FIGURA 18 - Contagem de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus (medindo entre 

4,5 e 8 mm), da fazenda de gado leiteiro nº 5 do método seletivo, entre 

novembro/2018 e maio/2019, Silvânia (GO). 
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FIGURA 19 - Contagem de fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus microplus (medindo entre 

4,5 e 8 mm), da fazenda de gado leiteiro nº 6 do método seletivo, entre 

novembro/2018 e maio/2019, Silvânia (GO). 

 

Nas três últimas avaliações realizadas no método estratégico ocorreram variações 

na média de contagem entre 2,5 e 36 fêmeas ingurgitadas em março, entre 8,2 e 19,6 em abril 

e entre 8,2 e 31 em maio. Já no método seletivo as três últimas médias de contagem de fêmeas 

ingurgitadas variaram entre 30,8 e 47,6 na segunda avaliação de março, entre 27,4 e 74,7 

fêmeas ingurgitadas na avaliação de abril e entre 17,1 e 99,7 fêmeas ingurgitadas na avaliação 

de maio. 

As médias, medianas e primeiro e terceiro quadrantes de fêmeas ingurgitadas de 

R. microplus, medindo entre 4,5 e 8 mm, contadas nos animais do grupo de fazendas 

submetidos aos métodos estratégico e seletivo estão apresentadas na TABELA 3. O grupo de 

fazendas de ambos os métodos de controle apresentaram média de contagem de fêmeas 

ingurgitadas semelhantes, sem diferença estatística, de 6,0 e 6,1 no método estratégico e 

seletivo, respectivamente, com primeiro e terceiro quadrantes idênticos, apesar de uma 

pequena variação na mediana. 

As diferenças significativas começaram a aparecer na primeira avaliação de 

dezembro, com média da contagem de 16,0 e 30,2 fêmeas ingurgitadas no método estratégico 

e seletivo, respectivamente, com maior amplitude da mediana e do primeiro e terceiro 

quadrante no método seletivo (Tab. 3). 
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A diferença na contagem aumenta na segunda avaliação de dezembro, com média 

de 16,2 e 33,5 no método estratégico e seletivo, respectivamente, e apresentou diferença 

maior na mediana e na amplitude do primeiro e terceiro quadrante (Tab. 3). 

O pique máximo de infestação, em ambos os métodos de controle, ocorreu em 

janeiro, não havendo diferença significativa (Tab. 3). 

No método estratégico, a segunda avaliação no mês de março, momento da última 

pulverização do esquema de tratamentos, apresentou média de contagem de 23,6 fêmeas 

ingurgitadas, não havendo diferença significativa com a média de contagem de 38 fêmeas 

ingurgitadas observada no método seletivo (Tab. 3). 

As médias de contagens nos meses de abril e maio foram, respectivamente, de 

10,9 e 16,9 fêmeas ingurgitadas no método estratégico, períodos que já não eram feitas as 

pulverizações programadas, e as médias observadas no método seletivo foram de 56,3 e 48,4 

nos meses de abril e maio, respectivamente (Tab. 3). 

No método estratégico, os meses de abril e maio apresentaram medianas e 

primeiro e terceiro quadrantes muito próximos aos observados em novembro, início do 

experimento, enquanto no método seletivo, a mediana e primeiro e terceiro quadrantes no mês 

de abril foram as mais altas (Tab. 3). 

 

TABELA 3 - Média, Mediana e primeiro e terceiro quadrantes de contagem das fêmeas 

ingurgitadas (medindo entre 4,5 e 8 mm) nas avaliações dos métodos de 

controle de R. microplus em fazendas de gado leiteiro, Silvânia (GO). 

  Estratégico  Seletivo 

Mês/Ano Avaliação  Mediana   Mediana 

  Média (1Q-3Q)  Média (1Q-3Q) 

nov/18 1ª 6,0 a 1 (0-10)  6,1 a 4 (0-10) 

dez/18 
1ª 16,0 a 10 (2-20)  30,2 b 21 (10-40) 

2ª 16,2 a 8 (2-12)  33,5 b 32 (20-44) 

jan/19 1ª 45,8 a 40 (10-50)  58,1 a 40 (20-61) 

fev/19 1ª 39,3 a 27 (3-57)  46,7 a 37 (10-60) 

mar/19 
1ª 7,2 a 4 (0-12)  50,8 b 25 (6-63) 

2ª 23,6 a 20 (4-40)  38,0 a 40 (6-60) 

abr/19 1ª 10,9 a 4 (0-14)  56,3 b 40 (10-86) 

mai/19 1ª 16,9 a 9 (4-16)  48,4 b 40 (10-53) 

Teste Kruskal-Wallis - Números seguidos de mesma letra, na linha, são estatisticamente 

iguais (p>0,05). 

 

No método estratégico foi observada menor quantidade de animais com nível de 

infestação superior ao limite aceitável (contagem inferior a 40 fêmeas ingurgitadas, seguindo 

metodologia adotada por Paim et al.
13

) do que o método seletivo, sendo, respectivamente, 52 e 
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158 tratamentos com contagem de carrapatos superior ao limite estabelecido durante o 

período do experimento. Nos meses de novembro e março nenhum animal do método 

estratégico apresentou infestação superior a 40 fêmeas ingurgitadas (Tab. 4). 

Foi necessário a realização de tratamentos táticos nas fazendas dois e sete, após o 

esquema estratégico. Apenas um animal recebeu tratamento tático em abril, em cada uma 

destas fazendas, e no mês de maio foram um e dois animais nas fazendas sete e dois, 

respectivamente (Tab. 4). 

 

TABELA 4 - Número de animais com infestação superior à 40 fêmeas ingurgitadas de 

Rhipicephalus microplus (medindo entre 4,5 e 8 mm) nas fazendas 

submetidas ao método estratégico de controle e percentual em relação ao 

número de animais avaliados, entre novembro/2018 e maio/2019. 

 Avaliação  

 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19  

Fazenda 1ª 1ª 2ª 1ª 1ª 1ª 2ª 1ª 1ª Soma 

2 
0 2 4 6 6 0 3 1 2 24 

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 60,0% 0,0% 37,5% 16,7% 50,0%  

4 
0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 

0,0% 0,0% 0,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

7 
0 2 0 3 8 0 5 1 1 20 

0,0% 20,0% 0,0% 30,0% 80,0% 0,0% 50,0% 10,0% 11,1%  

Total 0 4 4 17 14 0 8 2 3 52 

Percentual 0,0% 13,3% 13,3% 56,7% 46,7% 0,0% 29,2% 8,9% 20,4%  

 

Não houve contagem de carrapatos igual ou superior à 40 fêmeas ingurgitadas no 

método seletivo, somente, em novembro nas fazendas um e cinco e na avaliação de dezembro 

na fazenda seis, sendo tratados 158 animais durante o experimento (Tab. 5). O percentual de 

animais tratados no grupo de fazendas do método seletivo variou de 42,8 a 88,8% em abril e 

em  maio variou de 28,6 a 75,0% dos animais. 

Entre novembro/2018 e maio/2019 a contagem total de R. microplus foi de 5.036 

fêmeas ingurgitadas no método estratégico, enquanto o método seletivo apresentou contagem 

de 13.829 fêmeas ingurgitadas, portanto, a população de carrapatos no método seletivo foi 

275% maior do que a verificada no método estratégico (FIGURAS 20 e 21). 

Maior ocorrência de miíases ocorreu no método seletivo de controle do que no 

método estratégico, sendo, respectivamente, 26 e uma ocorrência durante o período do 

experimento (FIGURA 22). O único caso de miíase no método estratégico foi observado em 
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março e no método seletivo as ocorrências se iniciaram em fevereiro estendendo até maio e o 

mês de maior incidência foi em abril, com oito casos. 

 

TABELA 5 - Número de tratamentos em cada fazenda submetida ao método seletivo de 

controle de Rhipicephalus microplus e percentual em relação ao número de 

animais avaliados. 
 Avaliação  

 nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19  

Fazenda 1ª 1ª 2ª 1ª 1ª 1ª 2ª 1ª 1ª Soma 

1 
0 6 4 6 6 4 4 8 5 43 

0,0% 60,0% 40,0% 60,0% 60,0% 40,0% 44,4% 88,8% 62,5%  

3 
1 2 4 6 4 4 3 3 2 29 

10,0% 20,0% 40,0% 60,0% 40,0% 40,0% 33,3% 42,8% 28,6%  

5 
0 5 5 9 5 7 6 6 6 49 

0,0% 50,0% 50,0% 90,0% 50,0% 70,0% 75,0% 75,0% 75,0%  

6 
1 0 0 8 5 4 7 6 6 37 

10,0% 0,0% 0,0% 80,0% 50,0% 40,0% 70,0% 60,0% 66,6%  

Total 2 13 13 29 20 19 20 23 19 158 

Percentual 5,0% 32,5% 32,5% 72,5% 50,0% 47,5% 55,7% 66,6% 58,2%  

 

 

 

 
FIGURA 20 - Pico de infestação de ninfas (A) e adultos (B) de Rhipicephalus microplus nos 

animais submetidos ao método seletivo de controle em fazendas de gado 

leiteiro, Silvânia (GO). 
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FIGURA 21 - Lote de animais de fazenda de gado leiteiro de Silvânia (GO), submetidos ao 

método estratégico de controle de Rhipicephalus microplus, em fase final de 

experimento. 

 

 

 
FIGURA 22 - Miíase em bovino submetido ao controle seletivo de Rhipicephalus microplus, 

em propriedade de gado leiteiro, Silvânia (GO) durante  alta  infestação por 

este carrapato. 
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6. DISCUSSÃO 

 

Vários estudos fizeram avaliação dos resultados e efeitos do método 

estratégico
9,15,53,54,55

 ou do método seletivo de controle de R. microplus 
12,13,56

, mas, até o 

presente momento, pelo que sabemos, não houve nenhum estudo comparando os dois 

métodos de controle. Desta forma, este é o primeiro trabalho de comparação entre os dois 

métodos de controle de R. microplus. 

Considerando o número de fazendas envolvidas no presente trabalho e o ciclo de 

vida do carrapato, assim como a possível variação populacional entre as fazendas 

selecionadas foi impossível a realização da contagem de carrapatos previamente ao início do 

estudo, conforme metodologia de Wharton e Utech
57

, preconizada para uniformização dos 

grupos. Apesar disso, na primeira contagem observa-se que a média da contagem de fêmeas 

ingurgitadas dos dois grupos de fazendas eram similares estatisticamente, demonstrando que a 

divisão das fazendas entre os tratamentos se mostrou bem equilibrada (Tab. 3). Como a 

contagem de carrapatos não segue uma distribuição temporal normal os valores das medianas 

e primeiro e terceiro quadrantes, além da média, também demonstram que a distribuição das 

fazendas entre os métodos de controle ficou equilibrada. 

É válido lembrar que a contagem de carrapatos observada em novembro é 

referente às larvas que subiram nos animais há 21 dias, que foram oriundas de fêmeas 

ingurgitadas que haviam se desprendido dos animais a pelo menos 60 dias, ou seja, períodos 

anteriores ao mês de outubro (Julho, agosto e setembro), como descrito por Snowball
38

 e 

McCulloch & Lewis
39

 referindo-se ao efeito "spring rise" no estudo da ecologia de R. 

australis, no entanto que pode ser aplicado a R. microplus em razão das semelhanças entre as 

duas espécies. Os estudos realizados por Gomes
14

 e Nicareta
58

 sobre a dinâmica populacional 

de R. microplus nas condições climáticas próximas a realidade do presente experimento 

comprovam a ecologia deste carrapato de aproximadamente 60 dias na primavera e no verão. 

Portanto, a infestação de fêmeas ingurgitadas em novembro são de larvas que subiram nos 

animais em outubro, que por sua vez foram oriundas de fêmeas ingurgitadas que se 

desprenderam em julho, agosto ou setembro. 

Da mesma forma, a infestação observada na primeira avaliação de dezembro foi 

um reflexo da infestação das pastagens há aproximadamente 60 dias, ou um possível efeito 

dos tratamentos aplicados, não sendo possível a comprovação da causa ou efeito da diferença 

estatística observada já na segunda contagem do estudo (Tab. 3), pois, o intervalo de 

contagem dos carrapatos (21 dias) é menor que o tempo necessário para a ocorrência do ciclo 
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biológico de R. microplus nas condições ambientais do local do experimento 

(aproximadamente 60 dias). Portanto, mesmo que a divisão das fazendas tenha sido 

homogênea no início do trabalho, a partir da segunda contagem esta homogeneidade não pode 

ser confirmada, uma vez que diante do delineamento experimental do presente estudo seria 

necessário um período igual ou maior ao ciclo biológico deste carrapato para confirmação da 

homogeneidade dos grupos. 

No entanto, o que observamos no presente estudo foi que mesmo diante das 

baixas contagens de fêmeas ingurgitadas no início do experimento, em ambos os tratamentos, 

o método seletivo de controle apresentou três fazendas com contagens superiores à 20 fêmeas 

ingurgitadas na primeira avaliação de dezembro, enquanto o método estratégico de controle 

apresentou somente uma fazenda com contagem superior à 20 (Tab. 3), o que possivelmente 

seriam reflexos da oviposição das fêmeas ingurgitadas desprendidas em outubro de cada 

fazenda em particular, ou do fato que em novembro somente duas fazendas tiveram o 

tratamento de apenas um animal em cada uma delas, enquanto todas as fazendas submetidas 

ao método estratégico de controle tiveram todos os animais tratados em novembro. 

O sucesso de um método de controle de R. microplus está diretamente relacionado 

à raça ou grau genético do animal envolvido e ao manejo do acaricida utilizado
56

, pois a 

proteção residual conferida pelos acaricidas é determinante no intervalo dos tratamentos
15

, 

uma vez que quanto maior o período residual, maior será o intervalo entre as aplicações. Os 

acaricidas promovem um efeito imediato e residual de proteção dos animais mais susceptíveis 

ao carrapato
56

, como a raça Holandês utilizada no presente estudo, e semelhante às 

observações dos trabalhos realizados por Souza et al.
54

, Martins et al.
56

, Paim et al.
13

, Nava et 

al.
60

, Morel et al.
55

 e Nava et al.
9
 os quais ofereceram condição de pastagens aparentemente 

idênticas entre os grupos analisados e apresentaram diferenças nas contagens de carrapatos 

logo após a aplicação dos tratamentos, independente se foi utilizado acaricida com mecanismo 

de ação por contato ou de ação sistêmica, foi o que observamos entre os dois métodos de 

controle. Animais que recebiam tratamento acaricida apresentavam menores infestações nas 

contagens subsequentes, muito possivelmente em razão dos efeitos residuais dos acaricidas 

que impediam o início do desenvolvimento da fase parasitária até que este resíduo não fosse 

prejudicial ao desenvolvimento do ectoparasito. Assim, o período de desenvolvimento do 

carrapato no animal tratado foi menor para que alcançasse o tamanho adequado para 

contagem, medindo entre 4,5 e 8 mm, no intervalo de 21 dias entre as avaliações, uma vez que 

o período residual dos produtos utilizados são de 3 a 6 dias, restando entre 15 e 18 dias para 

que os carrapatos atingissem a fase de partenógenas e fossem contados. Portanto, os animais 
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que não recebiam tratamento ofereceram plenas condições de desenvolvimento da fase 

parasitária, permitindo o completo desenvolvimento pelo período de 21 dias, quando se 

tornam maiores e mais visíveis, possibilitando a sua contagem. 

A incógnita da possível influencia da infestação das pastagens ou do efeito dos 

métodos de tratamento sobre a carga parasitária dos animais persiste na segunda avaliação de 

dezembro, que manteve a diferença estatística na contagem de carrapatos entre os métodos 

(Tab. 3). Entretanto, por ocasião da primeira avaliação de dezembro, o pequeno percentual de 

animais tratados no método seletivo (Tab. 5) pode ter contribuído para o aumento desta 

diferença, uma vez que todos os animais no método estratégico foram tratados. 

Porém, as dúvidas que existiam sobre o equilíbrio na distribuição das fazendas 

entre os métodos de controle deixaram de existir na contagem de fêmeas ingurgitadas em 

janeiro, quando a média da contagem dos métodos de controle não apresentaram diferença 

significativa, assim como também apresentaram a mesma mediana e primeiro e terceiro 

quadrantes semelhantes. E, diante do conhecimento da ecologia de R. microplus no local do 

presente estudo, acredita-se que a elevada infestação observada em janeiro seja a ocorrência 

da segunda geração de carrapatos, conforme observação de Nicareta
58

, que demonstrou a 

ocorrência de cinco gerações deste carrapato na região de estudo. 

Portanto, a partir de janeiro foi possível uma melhor avaliação sobre os efeitos 

proporcionados pelos dois métodos de controle de R. microplus, sob as condições do presente 

experimento, excluindo-se a possibilidade das variações populacionais entre as fazendas 

participantes do experimento. 

Apesar da ocorrência do pique de infestação em janeiro observado no método 

estratégico, acredita-se que o início do esquema de tratamentos iniciado em novembro foi 

adequado no presente estudo, estando de acordo com as recomendações de Martins
10

, para 

atuação sobre a geração de carrapatos no início da primavera, entre setembro e dezembro. 

Uma vez que com o início dos tratamentos em novembro, quando a geração de carrapatos 

ainda era pequena, foi possível a manutenção de uma carga parasitária aceitável de até 20 

fêmeas ingurgitadas por animal, em grande parte do período de estudo, pela maioria das 

fazendas submetidas ao método estratégico de controle (Fig. 13, 14 e 15), sem observar 

grandes prejuízos a produção ou a saúde do animal, mesmo não tendo evitado a grande 

população de verão. 

Uma possível antecipação do calendário sanitário do rebanho com o início do 

esquema estratégico em setembro ou outubro poderia tratar diretamente a primeira geração de 

carrapatos, de menor número e aparentemente inofensivos, visando uma redução mais drástica 
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na população de segunda e terceira geração, que são em maior número e de maior 

preocupação em relação à saúde do animal. Porém, não acredita-se que esta medida traria 

grandes benefícios que justificassem a sua adoção, pois a exemplo de trabalhos realizados em 

regiões de maior preocupação em relação à instabilidade enzoótica das hemoparasitoses, 

como por exemplo a região noroeste da Argentina, temos os trabalhos do Nava et al.
60

, Morel 

et al.
55

 e Nava et al.
9
 que nos mostram que não houve grandes benefícios que justificassem a 

antecipação do calendário sanitário ou o aumento no número de aplicações. 

Entretanto, sobre o método seletivo de controle do carrapato, observa-se que após 

o pico de janeiro as contagens de fêmeas ingurgitadas se mantiveram acima do limite 

aceitável, estipulado por Paim et al.
13

, gerando transtornos à saúde do animal, através da 

ocorrência de miíases, e reclamações por parte dos produtores, até o fim do experimento. A 

possível causa para todos esses transtornos foi a demora no início dos tratamentos em 

novembro, que abrangesse boa parte do rebanho, pois aguardava-se a observação de 

infestação igual ou superior a 40 fêmeas ingurgitada para que o animal recebesse tratamento. 

Desta forma, o percentual de animais tratados no método seletivo não passou de 10% do 

rebanho em novembro, e mesmo que em dezembro tenha aumentado esse percentual, 

variando entre 20 e 60% do rebanho tratado, no método seletivo levou a consequencia das 

elevadas cargas parasitárias no verão e outono. Assim, semelhante às observações de Martins 

et al.
56

 a estratégia do tratamento parcial ou seletivo do rebanho não conferiu o que poderia 

ser considerado como uma proteção adequada aos animais tratados ou não tratados, que 

pudesse contribuir com menores populações de carrapatos nas gerações subsequentes. 

Portanto, a manutenção da carga parasitária de R. microplus em níveis aceitáveis 

se mostrou mais eficiente no método estratégico de controle do ectoparasito do que no método 

seletivo, no período avaliado. O efeito alcançado é explicado em razão do conjunto de 

princípios inerentes ao método estratégico, o qual tem como uma das premissas a aplicação do 

tratamento químico em todos os animais, no mesmo dia, por ocasião do surgimento da 1ª 

geração do ectoparasito após o período crítico de vulnerabilidade do ectoparasito às condições 

climáticas
11

. Esta prática de manejo proporcionou o contato de grande parte da população de 

carrapatos, que estavam na fase parasitária, com o acaricida. Considerando que os acaricidas 

selecionados apresentaram 95% de eficácia no teste de imersão, é esperado que a maioria das 

fêmeas ingurgitadas que reinfestariam as pastagens tenham sido eliminadas, desta forma, 

ocorreu a prevenção da reinfestação das pastagens e do desenvolvimento e evolução das 

gerações futuras do carrapato. 
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Em contrapartida, o método seletivo por não preconizar o tratamento químico de 

todos os animais para o controle do ectoparasito permitiu que um maior número de fêmeas 

ingurgitadas continuasse infestando as pastagens ao longo do período do experimento. Uma 

vez que, mesmo por ocasião da primeira avaliação, em que se observou uma baixa contagem 

de carrapatos, uma grande parcela de animais (95% do rebanho) não recebeu tratamento no 

método seletivo (Tab. 5), o que ocasionou a queda de um grande número de fêmeas 

ingurgitadas para reinfestação das pastagens, situação semelhante ao verificado por Martins et 

al.
56

. 

Na primeira avaliação do estudo, verificou-se uma relação inversa de reinfestação 

das pastagens entre os métodos de controle, ou seja, houve uma maior queda de fêmeas 

ingurgitadas nas pastagens do grupo de fazendas do método seletivo quando comparado ao 

grupo de fazendas do método estratégico. Fato este que, aliado a outra prerrogativa do método 

estratégico, de aplicação dos tratamentos químicos durante período pré-estabelecido a 

intervalos regulares, permitiu que ao final do período experimental de 27 semanas fosse 

observada diferença significativa entre os métodos de controle de maneira bem consistente. 

Corroborou para o entendimento do resultado deste trabalho a orientação feita por 

Mastropaolo et al.
26

 em que é necessário o período de 19 a 20 semanas para se ter total certeza 

do controle de R. microplus quando o pastejo de capim mombaça se iniciar em meados da 

primavera. 

O efeito alcançado é melhor entendido quando analisado conjuntamente ao 

conhecimento da biologia de R. microplus. O pico de infestação verificado em janeiro, em 

ambos os métodos de controle, foi provavelmente devido à queda de fêmeas ingurgitadas dos 

animais, antes do início do estudo. Quando somados o período de fase de vida livre de R. 

microplus, que é de aproximadamente 40 dias nos meses de outubro e novembro
28

, e a 

duração da fase parasitária (aproximadamente 21 dias) coincide com dias antes do início dos 

tratamentos e o período de pico de infestação verificado em ambos os tratamentos. O fato do 

período do ciclo biológico aliado ao elevado poder de multiplicação do carrapato, pois cada 

fêmea ingurgitada tem a capacidade de produção média de 3.000 ovos
25

, então, mesmo que 

haja pequena quantidade de carrapatos parasitando os animais no início do esquema de 

tratamentos, estes carrapatos se mostraram suficientes para a produção do pico de infestação 

em janeiro. 

Nicaretta
58

 ao estudar a dinâmica sazonal de R. microplus em Goiânia, no período 

de julho de 2016 a julho de 2017, observou a ocorrência de cinco gerações deste carrapato no 

período de estudo, as quais foram registradas nos meses de julho, setembro e novembro de 
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2016 e janeiro e março de 2017. Portanto, os carrapatos que parasitavam os animais em 

janeiro foram possivelmente originados de fêmeas que se desprenderam de seus hospedeiros 

entre a última semana de outubro e a primeira semana de novembro. Neste mesmo sentido é 

que o pico de infestação verificado na segunda contagem de março no método estratégico é 

provavelmente originário das fêmeas ingurgitadas que se desprenderam entre dezembro e 

janeiro. 

Apesar do exposto acima, não era de se esperar que houvesse este pico de 

carrapatos na segunda contagem de março, pois neste período os animais já estavam 

submetidos ao esquema de tratamentos do método estratégico. No entanto, observa-se que 

mesmo diante da realização do método estratégico pode se verificar a ocorrência dos picos de 

infestação que coincidem com os picos de gerações conhecidos na região. 

Nos meses posteriores ao pico de infestação de janeiro, ficaram evidentes os 

efeitos obtidos pelos métodos de controle, demonstrando que houve interferência no 

desenvolvimento de uma geração de R. microplus no método estratégico. O esquema de 

tratamentos regulares de todos os animais do rebanho, como preconizado no método 

estratégico, mostra uma melhor efetividade no controle do parasito. Este efeito fica bem claro 

quando se observam menores contagens de fêmeas ingurgitadas nos meses de abril e maio, 

quando já havia terminado os tratamentos no método estratégico. Apenas um pequeno número 

de animais apresentaram infestação superior ao limite previamente estabelecido
13

, 

necessitando, portanto de tratamentos táticos exclusivamente nos animais de elevada 

infestação para manutenção do baixo nível de infestação das pastagens das fazendas 

submetidas ao método estratégico. 

A incidência de casos de miíases durante o experimento foi observada, 

principalmente, nos animais das fazendas submetidos ao tratamento seletivo. Ocorreram mais 

casos quando o nível de infestação era superior a 40 fêmeas ingurgitadas por animal. Estes 

resultados são similares ao observado por Reck et al.
18

, que concluíram que animais com 

infestação maior que 50 carrapatos tinham o risco de ocorrência de miíase quatro vezes maior 

do que em animais com baixa infestação. Isto se deve ao fato que a pele dos bovinos 

altamente infestados por carrapatos, com lesões cutâneas, exsudação de fluido tecidual e 

cheiro de sangue parece produzir o ambiente ideal para atração das moscas
18

. É importante 

ressaltar que em março, um proprietário de uma fazenda onde se realizava o controle seletivo 

desistiu de continuar participando do experimento devido à ocorrência de miíases. Da mesma 

forma, a insatisfação dos produtores com os resultados do método seletivo levaram ao 
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encerramento das contagens de carrapatos em maio, pois era previsto que as avaliações seriam 

feitas até julho. 

Os resultados obtidos no presente estudo se tornam importantes na tomada de 

decisão para o planejamento e implementação de um controle eficiente de R. microplus, 

especialmente em se tratando da pecuária leiteira, a qual, em sua maioria, utiliza-se de 

cruzamentos com a raça holandês que é extremamente susceptível a infestação por 

carrapatos
61

. Devido a esta susceptibilidade, estes animais necessitam de constantes 

tratamentos para o controle desse parasito. É importante ainda pensar na qualidade do produto 

oferecido, preocupando-se com a menor utilização possível de acaricidas químicos e, quando 

de seu uso, a necessidade de descarte da produção leiteira durante o período de carência, 

visando a segurança alimentar dos consumidores. 
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7. CONCLUSÃO 

 

O esquema de tratamentos para controle de Rhipicephalus microplus interfere 

significativamente na carga parasitária das vacas em lactação, favorecendo a manutenção de 

níveis aceitáveis de parasitismo quando implementado o método estratégico de controle do 

carrapato em comparação à adoção do método seletivo. 
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9. ANEXOS 

(Anexo 1) - Certificado de aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais/CEUA. 

 


