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1. Introdução 

 

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) o 

rebanho bovino brasileiro em 2018 ultrapassou a marca  217 milhões de animais. 

Dentre os principais parasitos que acometem esses animais estão os carrapatos, 

destacando-se a espécie Rhipicephalous (boophilus) microplus (carrapato-do-boi). 

Esta espécie causa nos bovinos significativos prejuízos principalmente pela ingestão 

de sangue e possibilidade de transmissão de doenças infecciosas, além de causar 

lesões na pele e a consequente desvalorização do couro do animal infestado 

(OLIVEIRA, 2014). Outras perdas relacionadas com esse parasita são a perda de 

peso, redução da produção de leite, queda de natalidade, aumento da mortalidade e 

do custo de mão de obra e de medicamentos, principalmente na prevenção e no 

tratamento da tristeza parasitária bovina (TPB), representada pela Babesiose e 

Anaplasmose, acometendo principalmente as categorias mais jovens dos bovinos 

(bezerros), ou aquelas de maior produtividade e menor imunidade. 

As estimativas de prejuízos por ano são de mais de US$ 2 bilhões (GRISI et 

al., 2002). Com o crescimento e especialização da atividade leiteira no Brasil, os 

problemas  têm aumentado principalmente nos rebanhos de criação semi-confinada 

e naqueles criados a pasto, principalmente oriundas raças europeias, mais sensíveis 

a infestação por carrapatos. Para os produtos usados no controle serem 

considerados eficazes ou para permitir o registro de novos produtos, estes devem 

apresentar pelo menos 95% de eficiência, segundo critérios do MAPA (MAPA, 

1987). No entanto, o uso indiscriminado e sem orientação desses agentes favorece 

o surgimento da resistência do parasita aos carrapaticidas (AVELINO, 2015). 

 Segundo Coles et al. (1992), a resistência aparece quando uma população 

de parasitos é capaz de tolerar doses de um produto que é eficaz em outras 

populações da mesma espécie, sendo este um caráter hereditário.  Nesse sentido, 

presença e o grau de resistência podem ser confirmados em laboratório por meio de 

testes “in vitro” para verificar o efeito dos acaricidas sobre os carrapatos (AVELINO , 

2015).  

De acordo Reck et al. (2014), existem atualmente cinco classes de acaricidas 

químicos comercializados para o controle de carrapatos no Brasil: (1) 

Organofosforados (Clorpirifós), (2) Formamidinas (Amitraz), (3) Piretróides sintéticos 

(Cipermetrina), (4) Lactonas macrocíclicas (Ivermectina) e (5) Fenilpirazóis (Fipronil). 
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No Brasil, vários trabalhos sobre susceptibilidade acaricida já têm sido realizados em 

distintas regiões, o que vem demonstrando o desenvolvimento crescente da 

resistência dos carrapatos aos diferentes produtos carrapaticidas (FAO, 2003; 

SOUZA et al., 2008).  

Segundo Campos Jr. e Oliveira (2005), o conhecimento acerca da resistência 

resultaria em uma queda do número de aplicações dos carrapaticidas, diminuindo 

seus efeitos tóxicos, reduzindo os custos de produção, o grau de espoliação dos 

animais e a população de carrapatos nas pastagens (fase não parasitária), além do 

impacto ambiental pelo uso de produtos químicos. Nesse sentido, é essencial que se 

detecte a resistência assim que ela emerge, buscando a implementação de 

estratégias para mitigá-la, como combinações de drogas, visando garantir que as 

poucas existentes persistam em funcionamento (VERCRUYSSE et al., 2011).  

A importância na detecção da resistência destes carrapatos, frente aos 

acaricidas comerciais mais utilizados pelos produtores, reside principalmente na 

escolha de um produto comprovadamente eficaz para o controle deste ectoparasita, 

o que pode levar a uma diminuição do número de aplicações dos carrapaticidas, 

diminuindo seus efeitos tóxicos, reduzindo os custos de produção, o grau de 

espoliação dos animais e a população de Rhipicephalous (boophilus) microplus  nas 

pastagens, além do impacto ambiental pelo uso de produtos 

químicos.(AVELINO,2015) 
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2. Justificativa 

Em muitos casos o uso de soluções carrapaticidas não possui eficácia no 

rebanho. Nesse sentido, é de grande importância o teste de princípios ativos para 

determinar em quais regiões do Distrito Federal e Entorno, o carrapato da espécie 

Rhipicephalous (boophilus) microplus desenvolveu algum tipo de resistência nos 

bovinos, além de identificar qual o principio ativo carrapaticida possibilitou maior 

eficácia para determinada região identificada a partir dos dados da pesquisa. 
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3. Objetivo 

Com base na hipótese de que existem populações de Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus na região do Distrito Federal e Entorno que poderiam 

apresentar níveis variáveis de resistência contra os principais grupos carrapaticidas 

do mercado, o presente projeto tem como objetivo avaliar a sensibilidade de cepas 

deste parasito a diferentes acaricidas, através do teste do pacote de larvas de 

amostras colhidas nas propriedades participantes.  
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4. Materiais e métodos 

  

4.1. Locais de realização do experimento  

  

O experimento a campo será realizado na região do Distrito Federal e 

Entorno, em propriedades que apresentem animais com infestação por 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus de forma natural. As análises laboratoriais 

serão realizadas no Laboratório de Parasitologia do Centro universitário ICESP, 

campus Águas Claras-DF. 

  

4.2. Caracterização do controle de carrapatos nas propriedades  

 

Para a caracterizar o manejo para o controle de Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus na área a ser estudada e estabelecer possíveis fatores de risco para o 

desenvolvimento da resistência aos acaricidas será confeccionado e aplicado em 

cada propriedade um questionário aos produtores ou tratadores (conforme termo de 

consentimento no ANEXO I), contendo: população bovina, raça dos animais, sistema 

produtivo (intensivo, extensivo ou semi-intensivo), principal aptidão (gado leiteiro ou 

de corte), área de pastejo para os animais, acaricidas utilizados nos últimos dois 

anos, acaricida utilizado no último tratamento antes da coleta dos carrapatos, 

intervalo entre tratamentos, realização dos tratamentos de acordo com as 

recomendações dos fabricantes, método de aplicação e  influência para a escolha 

de um acaricida específico. 

 

4.3. Procedimento Experimental 

 

 Serão coletadas cerca trinta teleóginas fêmeas, completamente ingurgitadas 

ou cheias de sangue, são retiradas dos bovinos de um mesmo rebanho sendo 

divididas em dois grupos de aproximadamente quinze; o primeiro grupo é colocado 

por cinco minutos na solução que vai aos animais; o segundo grupo é colocado em 

água, pelo mesmo tempo; ambos os grupos são colocados em recipientes de 

plástico e ao abrigo do sol.  As teleóginas serão retiradas de bovinos que não 

receberam banho carrapaticida por no mínimo 45 dias, para não haver interferência 
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nos resultados (RAYNAL et al., 2013). A partir do sétimo dia, não havendo 

resistência, ou seja, o produto sendo eficiente, as fêmeas banhadas morrerão ou 

colocarão poucos ovos, escuros e secos, enquanto aquelas não banhadas colocarão 

muitos ovos, aderidos, brilhantes e marrons-claros. 
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5. Cronograma 

 
Meses 

Atividades 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Seleção dos proprietários x x x x x x x x x x x  

Coleta de dados de manejo e 
coleta dos carrapatos 

x x x x x x x x x x x  

Realização dos testes de 
inibição (laboratório) 

x x x x x x x x x x x  

Revisão bibliográfica x x x x x x x x x x x  

Relatório parcial x x x x x x x x x x x X 

Relatório semestral      x      X 

Análise de dados     x x    x x  

Entrega do trabalho            X 

Apresentação em congressos            X 
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ANEXO 1 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

O (a) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: “TESTE IN 

VITRO DE RESISTÊNCIA A DIFERENTES CARRAPATICIDAS PELO RHIPICEPHALUS 

MICROPLUS COLETADOS EM BOVINOS NA REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL E 

ENTORNO” sob responsabilidade do Prof°. Rafael Gomes e o aluno Gabriel Rodrigues 

Soares. 

O objetivo desta pesquisa é avaliar a sensibilidade de cepas deste carrapato a 

diferentes acaricidas, através do teste do pacote de larvas de amostras colhidas da região 

do Distrito Federal. 

O senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá, sendo mantido sigilo sobre a 

sua identidade. O Senhor(a) pode se recusar a responder qualquer questão ou desistir de 

participar da pesquisa em qualquer momento sem nenhum prejuízo para o senhor(a).  

A sua participação será da seguinte forma: permitindo que seja realizada coleta de dados, 

coleta de parasitos nos animais, diagnóstico e recomendações terapêuticas necessárias. O 

custo da visita técnica será gratuito. 

Os resultados da pesquisa serão divulgados na Instituição Faculdades ICESP de 

Brasília podendo ser publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa 

ficarão sobre a guarda do pesquisador. 

Este projeto possui os seguintes benefícios: qual o principio ativo carrapaticida possibilitou 

maior eficácia para determinada região identificada a partir dos dados da pesquisa. 

É de nossa responsabilidade a assistência integral caso ocorra danos que estejam diretamente 

ou indiretamente relacionados à pesquisa. 

Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: Prof°. 

Rafael Gomes, na instituição Faculdades ICESP Águas Claras telefone: 3046-9741, no horário: 

7:30 - 11:00 ou 19:30 - 22:00. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e a 

outra com o voluntário da pesquisa. Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade Promove de Brasília, número do protocolo________. 

 

Brasília,  de  de _______ 

 

_______________________________________________ 

Professor responsável: Rafael Silva Gomes 
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