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RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar a eficácia in vitro de três carrapaticidas sobre Rhipicephalus 

microplus coletados em propriedades leiteiras da microrregião de São João del-Rei, 

MG. Rhipicephalus microplus é um parasito que, além dos danos mecânicos pode 

transmitir patógenos. O gasto com tratamento químico é significativo, pois esse tipo de 

controle é o priorizado pela maioria dos proprietários. Devido à intensidade de 

tratamentos com ectoparasiticidas tem sido cada vez maior a quantidade de relatos de 

resistência desse carrapato em rebanhos brasileiros. Foram utilizadas 120 fêmeas 

teleóginas, coletadas em vacas naturalmente infestadas, em cada uma das cinco 

propriedades avaliadas. As amostras foram acondicionadas em recipientes próprios 

encaminhada ao Laboratório de Parasitologia e Higiene Zootécnica do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de São João del-Rei. Para a realização dos testes de 

imersão in vitro foram utilizados deltametrina, cipermetrina e amitraz nas concentrações 

comerciais, e o grupo controle em água destilada; cada tratamento constituía em três 

repetições. Foram avaliados os seguintes parâmetros: peso das teleóginas, peso da 

massa de ovos, eclodibilidade larval e mortalidade das adultas. Os cálculos de eficácia 

foram realizados comparando os tratamentos com grupo controle. Na estatística 

descritiva, utilizou-se o PROC MEANS, e para o efeito dos tratamentos foi aplicado o 

ANOVA, considerando (p<0,05). Sendo um produto eficaz como carrapaticida o que 

apresenta eficiência reprodutiva ≥ 95%, o amitraz e a cipermetrina só foi eficaz em uma 

propriedade (20% da amostra) e a deltametrina não foi eficaz em nenhuma fazenda. A 

eficácia média total dos princípios ativos avaliados foi de 76% amitraz, 61,3% 

cipermetrina e 47,2% deltametrina. Esses resultados sinalizam que as populações de 

carrapatos dessas propriedades já apresentam quantidades significativas de indivíduos 

resistentes aos piretróides e amidina testados, provavelmente consequência do longo 

período de uso desses princípios ativos e/ou aplicação errônea das formulações 

comerciais que os envolve. Concluiu-se então que nenhum dos produtos foram eficiente 

para as cepas de R. microplus amostradas. 

 

Palavras-chave: amitraz, carrapatos, cipermetrina, controle, deltametrina, resistência 
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ABSTRACT 

The aim of this study was evaluate the in vitro efficacy of three acaricide on 

Rhipicephalus microplus collected from farms in São João del Rei's microregion , MG. 

Rhipicephalus microplus is a parasite that in addition to mechanical damage can 

transmit pathogens. The chemical treatment expenditure is also significant because this 

type of control is prioritized by most owners. Due to the intensity of treatments with 

ectoparasiticidas. It has been increasing the amount of resistance reports In this tick in 

Brazilian herds . In this study we used 120 engorged female ticks from infested cattle 

naturally, for each of the five properties evaluated. The samples were placed in 

containers sent to the Parasitology Laboratory Animal Science and Health, 

Departmentof Animal Science of the Universidade Federal de São João del-Rei. For the 

in vitro immersion tests were used deltamethrin, cipermethrinand amitraz, in comercial 

concentrations and the control group in distilled water; constituted each treatment in 

three replications. The following parameters were evaluated: weight of engorged 

females, mass weight of eggs, larvae hatchability and mortality of adult. Efficacy 

calculations were performed comparing the treatments with control group. Descriptive 

statistics was used to PROC MEANS, and the effect of treatments ANOVA was 

applied, whereas (p <0.05). It is an effective product as acaricide which has 

reproductive efficiency ≥ 95%, amitraz and cypermethrin was only effective on a 

property (20% of sample) and deltamethrin was not effective in any farm. The total 

average efficiency of assets valued principles was 76% amitraz, cypermethrin 61.3% 

and 47.2% deltamethrin. These results indicate that these properties tick populations 

already have significant amounts of resistant individuals tested for pyrethroids and 

amidine, probably a result of the long period of use of these active ingredients and / or 

misapplication of commercial formulations involving. It is concluded then that none of 

the products were efficient for the strains of R. microplus sampled.  

 

 

 

 

Keywords: amitraz, cipermethrin, control, deltamethrin, reistence, ticks 
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1 - INTRODUÇÃO 

A pecuária leiteira é uma das atividades mais tradicionais do meio rural 

brasileiro e de grande importância na economia, o valor bruto da produção de leite em 

2014 foi de aproximadamente 22,9 bilhões de reais, contribuindo para movimentar 

principalmente a economia das pequenas e médias cidades brasileiras (BRASIL, 2014).  

De acordo com o IBGE (2011) existem no Brasil aproximadamente 5,2 milhões 

de estabelecimentos rurais dos quais 25% (aproximadamente 1,35 milhões) produzem 

leite e envolve cerca de cinco milhões de pessoas. No estado de Minas Gerais o setor 

lácteo consolidou-se como importante segmento produtivo, sendo destaque na formação 

de renda do trabalhador e na geração de empregos ao longo da sua cadeia produtiva.  

Apesar da alta produção de leite do país, cerca (32,3) bilhões de litros por ano, a 

produtividade do rebanho nacional é baixa, 1,471 litros/vaca/ano (IBGE, 2013). São 

inúmeros fatores relacionados à sanidade dos animais que irão influenciar na produção. 

Devido ao aumento no número de animais por hectare os produtores apresentam 

dificuldades em utilizar métodos de controle aos parasitas. E a ineficiência desses 

métodos levam á diversos problemas sanitários que também irão influenciam na 

produção leiteira (Fonseca et al., 2009). 

Entre os parasitos de bovinos no Brasil o carrapato é um dos principais 

problemas para o produtor, levando em consideração que ele ocorre o ano todo, 

Rhipicephalus microplus, também chamado de carrapato do boi é responsável por 

causar danos aos bovinos que levam a significantes quedas na produção do rebanho. As 

fêmeas representam o maior problema, em função da grande quantidade de sangue que 

ingerem enquanto estão sobre os animais (Gonçalves et al., 2007). 

 O ixodideo R. microplus inocula substâncias nos animais pela saliva, causando 

coceira e diminuição do apetite, além disso, podem inocular os parasitos como Babesia 

bovis, B. bigemina e Anaplasma marginale (Pereira et al., 2010). 

A fim de combater esse parasita os produtores utilizando apenas o controle 

químico, de forma indiscriminada. Esse fato além de levar à contaminação do ambiente, 

resulta em uma baixa eficiência no combate aos carrapatos, pois não considera a 

biologia do ácaro, e a sua sensibilidade aos carrapaticidas disponíveis no mercado, 

permitindo então a disseminação da resistência das populações e o aumento crescente 

dos prejuízos econômicos. 
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Grisi et al (2014), avaliaram o potencial impacto econômico de parasitos na 

bovinocultura brasileira, atribuindo a perda econômica total relacionada exclusivamente 

à R. microplus no rebanho bovino brasileiro pode chegar a U$3,236.35 milhões, sendo 

que desse total,  U$ 922,36 milhões são ligados ao rebanho leiteiro e o restante na 

bovinocultura de corte. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a eficácia da cipermetrina, da deltametrina e 

do amitraz sobre Rhipicephalus microplus de rebanhos de vacas leiteiras da 

microrregião de São João del-Rei, Minas Gerais. 
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1- REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O carrapato R. microplus  

R. microplus é também conhecido como “carrapato dos bovinos”, pertence ao 

Filo Arthropoda, Classe Arachnida, Ordem Ixodida, Família Ixodidae, Gênero 

Rhipicephalus, (Labruna et al., 2009). 

Em todo o mundo, já foram catalogadas aproximadamente 870 espécies de 

carrapatos, agrupadas na subordem Ixodida (Metastigmata) dividida em três famílias: 

Ixodidae, Argasidae e Nuttaliedae. A família Ixodidae conhecida também com 

“carrapatos duros” tem 685 espécies descritas, a família Argasidae “carrapatos moles” 

tem 185 espécies e a família Nuttaliedae, com características intermediárias entre as 

duas famílias tem apenas uma única espécie catalogada. Os gêneros reconhecidos na 

família Ixodidae são: Amblyomma, Anomalohimalaya, Cosmiomma, Dermacentor, 

Haemaphysalis, Hyalomms, Ixodes, Margaropus, Nosomma, Rhipicentor e 

Rhipicephalus (Campos, 2009). 

De acordo com Powell & Reid (1982) a origem de R. microplus é asiática, fato 

que torna o carrapato adaptado ao clima das áreas tropicais, onde a umidade juntamente 

com o calor proporciona condições favoráveis a manutenção e desenvolvimento da 

espécie. Os carrapatos do gênero Boophilus foram reclassificados por Murrel & Barker 

em 2003 como pertencentes ao gênero Rhipicephalus, após um estudo de filogenética 

molecular. 

R. microplus parasita bovinos das Américas Central e Sul, Ásia, África e 

Oceania; sendo um dos principais parasitos hematófagos que afetam a pecuária destas 

áreas (Johnston et al., 1986). 

No Brasil o carrapato do boi é a espécie de maior importância na bovinocultura, 

pois reduz a produtividade, influenciando não só a produção leiteira como também os 

rebanhos de corte. O prejuízo causado por esse carrapato ultrapassa um bilhão de 

dólares/ano (Carvalho & Boralli, 2008).  

Alguns autores demostraram que o ciclo de vida dos carrapatos sofre influências 

dos fatores sazonais e que a fase de vida livre é a mais influenciada pela temperatura e 

umidade (Rocha 1996; Pereira et al., 2010). 

Para Pereira (2010), temperaturas de 25℃ a 30℃ são ideais para o encurtamento 

das fases de postura e a incubação dos ovos, sendo que acima 30℃ acarreta mortalidade 

das fêmeas, das larvas e dos ovos, e abaixo de 25℃ ocasiona um prolongamento dessas 
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etapas. Já temperaturas abaixo de 15℃ causam a mortalidade das fêmeas e dos ovos no 

ambiente. Em relação à umidade relativa, o mesmo autor descreve que umidade acima 

de 80% favorece a sobrevivência dos carrapatos no meio, sem interferir nas durações 

das fases de desenvolvimento. Porém, umidade relativa à  baixo de 80% ocasiona morte 

dos carrapatos no ambiente por dessecação.  

 

2.2 Ciclo e biologia de R. microplus 

O carrapato R. microplus parasita um único hospedeiro, classificado como 

monoxeno, seu ciclo biológico é caracterizado por uma fase parasitária e outra não 

parasitária, também chamada de vida livre. Os bovinos são seus principais hospedeiros, 

mas estes ácaros podem parasitar ovinos, caprinos, bubalinos (Pereira et al., 2010). 

A fase parasitária tem duração média de 21 dias e começa de acordo com 

quando a larva infestante se fixa ao hospedeiro. Este possui três pares de patas e 

sobrevive de reservas da fase de ovo, até encontrar o hospedeiro. As larvas utilizam as 

quelíceras para seccionar a pele do animal e em sequência introduzir o hipostômio. 

Após se alimentar a larva inicia o processo de crescimento e desenvolvimento 

(Gonzales et al., 1974; Ferreto, 2013). 

Durante cinco dias em média a larva passa por um período de inercia atingindo a 

fase de metalarva, e no sexto dia ganha um novo tegumento, mais um par de patas e 

uma fileira de dentição no hipostômio, originando assim a fase de ninfa. Após essa fase, 

origina-se a metaninfa onde o esqueleto sofre outro desenvolvimento até que surja no 

final, em torno do décimo segundo dia um indivíduo sexualmente diferenciado adulto. 

Após essa etapa inicia-se o processo de maturação dos machos e das fêmeas e em torno 

do décimo sétimo dia, ambos estão aptos à cópula (Pereira et al., 2010).  

Após a fecundação, as fêmeas passam á partenóginas e depois de dois dias a 

teleóginas; as partenóginas apresentam ingurgitamento médio e as teleóginas a fase 

máxima; no vigésimo segundo dia as fêmeas caem no solo e os machos podem 

permanecer no hospedeiro por mais trinta e oito dias acasalando com outras fêmeas 

(Pereira et al., 2010). 

Doube & Kemp (1979) e Ferreto (2013) ao estudarem a influência in vitro da 

temperatura da pele do bovino na fixação e sobrevivência de R. microplus, concluíram 

que as larvas se acumulam em temperaturas cutâneas entre 31°C  e 38°C. As principais 

regiões anatômicas parasitadas no hospedeiro são: períneo, inserção da cauda, face 

posterior das coxas, úbere, barbela e pavilhão auricular (Campos, 2009). 
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A fase não parasitária tem início após as teleóginas descerem do hospedeiro, e 

corresponde do período da pré-postura até a eclosão das larvas no ambiente, e a 

transformação das neolarvas em larvas infectantes (Gonzales et al.., 1974; Ferreto, 

2013).  

De acordo com Rocha (1996), a fase não parasitária tem a duração de 

aproximadamente 28 dias. Sendo a pré-postura em torno de três dias, a ovoposição em 

média 18, onde a fêmea de R. microplus  produz de dois a três mil ovos, e a eclosão das 

larvas ocorre dentre duas ou três semanas, dependendo muito das condições de 

temperatura e umidade do ambiente. A fêmea de R. microplus aumenta cerca de 100 

vezes do peso inicial após a hematofagia (Sonenshine,1991). 

 

2.3 Importância de R. microplus 

 Durante o repasto sanguíneo R. microplus ingere substratos teciduais e sangue 

do hospedeiro  (Pereira, 2010). O carrapato consome em média de dois a três mL de 

sangue do hospedeiro (Gonzales 1975; Ferreto 2013), refletindo perdas significativas na 

produção de leite e carne bem como danos no couro devido às inflamações ocasionadas 

pela sua fixação. Além disso, constitui o segundo maior grupo em importância como 

vetores de doenças infecciosas por possuírem ampla distribuição geográfica (Seifert et 

al., 1968). 

De acordo com Brito (2008), essas perdas no Brasil, é em torno de um bilhão de 

dólares por ano, sendo 40% por perdas na produção de leite, 27% por mortalidade de 

bovinos, 11% por desempenho reprodutivo, 9% em gastos com acaricidas, 5% por 

redução no ganho de peso, 5% em juros bancários, 3% devido à má qualidade do couro 

e despesas no controle e prevenção das hemoparasitoses. 

Os danos diretos causados pelo carrapato, são aqueles que estão diretamente 

ligados ao hospedeiro, à espoliação sanguínea, pode acarretar anemia e perdas de 

nutrientes, além disso, a irritação causada pelo parasita leva à redução da ingestão de 

alimentos pelos bovinos. Todos esses fatores levam a queda da produtividade do animal 

(Ferreto, 2013).  

Os danos indiretos se referem à transmissão de patógenos e merece destaque, 

principalmente os causadores da Tristeza Parasitária dos Bovinos (TPB), uma doença 

que afeta gravemente o desenvolvimento do gado, podendo levá-lo à morte em poucos 

meses (Mckosker, 1981). Devem-se considerar também as perdas relacionadas aos 

gastos com mão de obra, despesas com medicamentos e instalações (Cordovés, 1999). 
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A eficiência econômica é um dos principais objetivos de qualquer atividade de 

produção. Com relação às doenças parasitárias, acredita-se que não existem rebanhos 

comerciais brasileiros livres do problema, esses são responsáveis pela segunda maior 

produção de carne e a quinta maior de leite no mundo  (Rodrigues & Leite, 2014). 

No Brasil, o mercado de produtos farmacêuticos veterinários possui um 

faturamento próximo de quatro bilhões de reais ao ano. De acordo com o Sindicato 

Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal – SINDAN, 25% desse valor 

corresponde à classe terapêutica dos antiparasitários, desses, 56% são de produtos 

destinados aos ruminantes. Medicamentos e pesticidas veterinários são empregados em 

larga escala na pecuária bovina e têm uma representação significativa no mercado 

farmacêutico (SINDAN, 2009). 

Em um levantamento nacional, o Ministério da Agricultura estimou em um 

bilhão de dólares anuais os prejuízos causados pelo carrapato bovino no Brasil, sendo 

40% desse total relativo à diminuição da produção leiteira. Constatou-se a presença do 

carrapato durante os doze meses do ano em 66% dos 2048 municípios investigados e 

em 61,24% das vezes indicando que o carrapato é mais frequente que o berne e a outras 

miíases. (MAPA, 1990). 

De acordo com levantamento feito pelo Sindicato Nacional da Indústria de 

Produtos para Saúde Animal (SINDAN), o país gastou no período de um ano 13,8 

milhões de dólares na compra de carrapaticidas, representando 15% do total gasto com 

defensivos. 

 

2.3.1 Tristeza parasitária bovina 

A transmissão de patógenos que provocam graves enfermidades como a TPB é o 

fator que ocasiona os mais altos prejuízos indiretos, destacando-se a diminuição na 

produção de leite, redução da natalidade, consumo de carrapaticidas, investimentos em 

banheiros e aspersão, perda de peso, mão-de-obra e morte do animal (Fonseca 2012). 

A TPB, é um sério entrave econômico na pecuária bovina, pois além de 

apresentar altos índices de mortalidade e morbidade, é motivo de perdas de 

oportunidade e de mercado e também, por parte dos produtores, de desestímulo em 

melhorar a produção (EMBRAPA, 2010). 

              É uma doença que causa significativas perdas econômicas em um rebanho 

bovino, provocando, sobretudo, a morte de animais e comprometendo a reposição futura 

do rebanho. Ocorrem, também, prejuízos devidos aos gastos com medicamentos, mão 
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de obra, menor ganho de peso e demais consequências. Calcula-se que as perdas 

econômicas causadas pela tristeza, na América Latina, sejam em torno de 800 a 875 

milhões de dólares (Campos et al., 2013). 

O carrapato do boi pode inocular B. bovis, B. bigemina e A. marginale, podendo 

ocasionar o óbito de bezerros ou de animais adultos. Como o principal agente 

transmissor é o carrapato, a intensidade de sua presença no meio ambiente está 

relacionada à incidência (Fonseca 2012). 

O agente etiológico da anaplasma desenvolve nos glóbulos vermelhos do sangue 

ocasionando anemia, icterícia, febre e depressão. A babesiose provoca febre, depressão, 

anemia, icterícia e urina de cor vermelha escura, é causada por B. bovis e B. bigemina, 

espécies de grande difusão e impacto econômico. A primeira é transmitida aos bovinos 

pela larva dos carrapatos, já a segunda é transmitida aos bovinos tanto pelas ninfas 

quanto pelos adultos (Pereira et al., 2010). 

        A babesiose e a anaplasmose podem ocasionar sérias perdas quando os animais 

suscetíveis aos carrapatos e às enfermidades que eles transmitem principalmente os 

adultos são deslocados de áreas livres para uma zona contaminada por carrapatos 

(Campos et al., 2013). 

 

2.4 Controle químico de R. microplus 

No Brasil, atualmente não existe um programa oficial de controle do carrapato, 

por esta razão, os critérios para a gestão de infestações são definidos exclusivamente 

pelos produtores, desse modo informações sobre a epidemiologia regional do parasita 

são negligenciadas e os acaricidas no Brasil não são escolhidos pela sua eficácia e sim 

por outros critérios que associados, a administração incorreta do produto, facilita o 

fracasso dos tratamentos (Grissi et al., 2014). 

O método de controle mais utilizado desde 1850, são os acaricidas, mas que 

apesar de ser o método mais eficaz é o mais dispendioso e pode causar danos ao meio 

ambiente através de contaminação dos rios e solos (Pruett, 1999). 

O uso de acaricidas passou a ser feito de forma sistemática a partir do uso do 

arsênico no controle de carrapatos em bovinos no ano de 1896 que, a partir de 1910, foi 

liberado nos Estados Unidos criando um mercado internacional para esse produto 

(Oliveira et al., 1989). 

A classificação dos carrapaticidas é de acordo com a família, grupo químico e 

forma de atuação (sistêmico ou contato). Os compostos sistêmicos são aplicados por 
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meio de injeções subcutâneas ou intramusculares, ou na forma de pour on, onde seu 

princípio ativo é metabolizado pelo organismo e distribuído em todo corpo do animal 

que através da circulação chegam aos carrapatos ocasionando sua intoxicação. Já os 

compostos de contato são aplicados por meio de pulverização ou também pour on, que 

agem quando o produto entra em contato com o carrapato e penetra pelos orifícios 

naturais e ou pela cutícula, provocando a intoxicação e morte do parasito. Nessa classe 

estão incluídos os organofosforados, amidínicos, piretróides sintéticos, fenilpirazóis e os 

naturais (Furlong et al., 1993). 

 

2.5  Mecanismo de desenvolvimento da resistência aos carrapaticidas  

  A resistência ocorre quando uma população de parasitos tolera doses de um 

produto eficaz à outras populações da mesma espécie, sendo esse fator de caráter 

hereditário. As bases moleculares da resistência envolvem diferentes grupos de enzimas 

presentes em diferentes rotas metabólicas que compõe mecanismos de resistência, 

detoxificação celular e mutações que podem aumentar a tolerância a um determinado 

composto químico (Oliveira et al., 1989). 

Ainda de acordo com Oliveira et al. (1989), as famílias das proteínas 

responsáveis pelo metabolismo de acaricidas são: os citocromos P450, destacando-se a 

P450 monoxigenase que causa detoxificação de piretroídes e organofosforados; as 

esterases (Est), entre elas as  carboxilesterases,  as acetilcolinesterase (AChe) e as 

fosfotriesterases (PTEs) que estão envolvidas na detoxificação de organofosforados e as 

glutationas S-transferases. Nos canais de sódio e nos receptores de octopamina as 

alterações são as responsáveis pela resistência aos piretroídes e amitraz.  

Dos mecanismos fisiológicos relacionados à adaptação e resistência destacam-se 

a diminuição da penetração cuticular da droga, o aumento do poder sequestrante de 

moléculas tóxicas, a insensibilidade a compostos tóxicos e o aumento de detoxificação 

celular (Oakeshott et al., 2003). 

O fundamento molecular da resistência se resume no aumento da expressão de 

genes ou no aumento da atividade de enzimas envolvidas em metabolismo de 

detoxificação, nas mutações em neurorreceptores e em mutações nos canais de sódio 

(Hanson et al., 2007).  

A resistência no Brasil surgiu em 1950 (Oliveira et al. 1989; Ferreto 2013). 

Freire (1956) relatou casos de resistência no Rio Grande do Sul nos anos de 1950 e 

1952. Esses compostos exigiam cuidados na manipulação devido ao grande risco de 
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intoxicação, e foram substituídos por compostos organoclorados devido ao manejo mais 

seguro desses inseticidas.  

Os primeiro casos de resistência aos organoclorados foi em 1952, no município 

de Alegrete, Rio Grande do Sul (Corrêa 1956; Ferreto 2013). E a partir de 1971 o uso 

desses compostos foi proibido no Brasil (MAPA 1990). Essa proibição ocorreu por 

causa da contaminação do ambiente e a ação carcinogênica desse grupo químico.  

Os organosfosforados integram o grupo mais antigo de carrapaticidas ainda 

comercializados para bovinos, são derivados orgânicos do ácido fosfórico, 

caracterizados por um mesmo mecanismo de ação, e inibem a enzima 

acetilcolinesterase, ocorrendo um aumento de acetilcolina em níveis tóxicos para os 

carrapatos e causando um aumento das contrações dos músculos até atingir a paralisia  

(Li et al., 2004). 

  A resistência aos organofosforados está relacionada a um único gene 

semidominante, onde os indivíduos heterozigotos também apresentam resistência (Foil 

et al., 2004). Também está relacionada com a insensibilidade a acetilcolinesterase. O 

primeiro relato de resistência no Brasil foi na década de 60, também no Rio Grande do 

Sul (Ferreto 2013). 

  Os piretroídes sintéticos foram comercializados a partir da década de 1980, esse 

grupo atua causando hiperexcitabilidade nos artrópodes ao provocarem alterações nos 

íons de Na e Cl ao nível de junção neuromuscular. Esse mecanismo de ação provoca 

uma rápida excitação seguida de paralisia e morte (Roma et al., 2009).  

De acordo com Rodrigues (2014) os primeiro relatos de resistência aos 

piretroídes no Brasil, foram nos anos de 1980, também no Rio Grande do Sul.  

O grupo dos formamidínicos é composto principalmente pelo amitraz, que 

possui baixa toxicidade aos bovinos e ao ser humano, e também não apresenta período 

residual na carcaça, tornando assim sua aplicação mais viável devido ao curto período 

de carência.  Embora o mecanismo de ação do amitraz não seja completamente 

evidente, alguns autores, postulam que existe interação desses acaricidas com o receptor 

de octopamina presente no sistema nervoso do parasito alvo, além da inibição das 

monoamino oxidases (Li et al., 2004). 

Ainda de acordo com Li et al. (2004), o alto nível de resistência a amitraz 

observado em  Santa Luiza, no Rio Grande do Sul, está  fortemente relacionado a 

redução na sensibilidade dos receptores de octopamina. 
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2.6 Principais carrapaticidas e seu histórico de eficácia 

Primeiramente se faz necessário salientar que uma molécula para ser 

considerada eficaz pelo Ministério da Agricultura no controle de carrapatos, deve 

possuir eficácia igual ou superior a 95% (Brasil, 1990). 

O amitraz, descrito quimicamente como 1,5-di-(2,4-dimetilfenil)- 3-metil-1,3,5- 

triazapenta-1,4-dieno, e foi primeiramente sintetizado por Boost Co, na Inglaterra em 

1969. O composto pertence ao grupo das formamidinas ou amidinas, e tem sido 

utilizado por mais de 30 anos como carrapaticida (EMBRAPA, 2010). 

Casos de resistência de R. microplus ao amitraz já foram reportados na 

Venezuela (Bravo et al., 2008), Austrália ( Jonsson & Hope., 2007), Nova Caledônia 

(Ducornez et al., 2005; Chevillon et al., 2007), Colômbia (Benavides, 1995) e México 

(Li et al., 2004; Rodriguez et al., 2006). No Brasil, existem relatos de alguns casos de 

resistência ao amitraz como no Rio Grande do Sul (Santos et al., 2008),  em Minas 

Gerais (Furlong, 1999) e  na Bahia  (Campos et al., 2010). 

 Filho et al., 2013 e colaboradores em um estudo em Pernambuco sobre a 

eficiência do amitraz no controle de carrapatos de bovinos, observou que o produto 

apresentou uma eficácia de 97,7% sobre o grupo de fêmeas ingurgitadas. Resultado bem 

similares aos que foram encontrados por Faustino et al. (2008)  também no 

Pernambuco, onde o amitraz apresentou 95,4% de eficácia  no controle desse ixodídeo. 

         Em Santa Catarina em um estudo sobre a comparação da eficácia de carrapaticidas 

em teste de campo e com diferentes tempos de imersão in vitro, Gonçalves et al. (2007) 

verificaram a eficiência do amitraz de 99,47%, após 2,5 minutos de imersão,  99,86% 

após 5 minutos de imersão e 99,95% após 10 minutos de imersão,  já no teste em campo 

encontrou eficiência 95,34%. 

 Na região sul de Minas Gerais, em 2010, Daher (2011) observou uma eficácia de 

67,4% do amitraz no controle de R. microplus em propriedades leiteiras. 

Em propriedades rurais de criação de bovinos de leite dos municípios de Aratiba, 

Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul, região norte do Rio Grande do Sul, a eficácia média 

do amitraz foi 66% (Gomes et al., 2011). 

No estudo da resistência do carrapato R. microplus aos diferentes grupos de 

acaricidas utilizados na região noroeste do estado de São Paulo, o amitraz obteve 66%  

de eficácia média (Oliveira et al., 1989). 

      A cipermetrina, também conhecida como alfa-ciano-3-fenoxibenzil 2,2-dimetil-

3-(2,2-diclorovinil) ciclopropano carboxilado, é um piretróide sintético de poder 
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inseticida de baixo poder residual e que apresenta baixa toxicidade para os animais e 

para o homem (EMBRAPA, 2010). 

Seu mecanismo de ação é através do sistema nervoso periférico do carrapato que 

ao ser absorvido causa excitação acarretando uma paralisia do sistema nervoso central, 

com isso o parasito se desprende do hospedeiro e deixando de se alimentar morre por 

inanição (EMBRAPA, 2010).  

Nas fêmeas esses acaricidas alteram a postura dos ovos, impedindo a oviposição 

fértil. Além disso, possuem propriedades lipofílicas que facilitam a penetração do 

princípio ativo nos carrapatos através da cutícula rica em lipídeos (EMBRAPA, 2010). 

Em um estudo no estado de Pernambuco, a cipermetrina teve eficácia de 19,7% 

no controle de R. microplus (Faustino et al., 2008). Já Filho et al. (2013), ao trabalharem 

com cepas do mesmo estado, obtiveram eficácia de 70,5% da mesma amidina sobre o 

carrapato do boi. 

Em propriedades rurais de criação de bovinos de leite dos municípios de Aratiba, 

Itatiba do Sul e Barra do Rio Azul, região norte do Rio Grande do Sul, a eficácia média 

da cipermetrina foi 70% (Gomes et al.,  2011). 

No estudo da resistência do carrapato R. microplus aos diferentes grupos de 

acaricidas utilizados na região noroeste do estado de São Paulo, a cipermetrina obteve 

70% de eficácia média (Oliveira et al., 1989). 

Um estudo realizado no Mato Grosso divulgou resultados de testes de imersão 

de teleóginas do carrapato bovino em que cipermetrina apresentou eficácia de apenas 

19,94% e o amitraz 64,27% (Gomes et al., 2011). 

O nome químico da deltametrina é D-cis-3-(2,2-dibromovinil)- 2,2- dimetil 

ciclopropano carboxilato de alfa ciano N-fenoxibenzila. É insolúvel em água e solúvel 

em solventes orgânicos, sendo estável à luz. Pode ser encontrada em forma de 

concentrado emulsionável, suspensão concentrada (SC) e pó seco. No controle de 

ectoparasitas apresenta as formulações concentrado emulsionável, pour on, pó seco e 

suspensão concentrada (Perreira 2010). 

É um piretróide sintético de atividade acaricida de largo espectro, e age por 

contato e ingestão afetando o sistema nervoso do artrópode e causando sua morte 

(EMBRAPA, 2010).  

No estudo da resistência do carrapato Rhipicephalus microplus aos diferentes 

grupos de acaricidas utilizados na região noroeste do estado de São Paulo, a 

deltametrina apresenta 85% de eficácia média (Oliveira et al., 2013). 
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Em um ensaio in vitro de avaliação de resistência de R. microplus a 

carrapaticidas no Norte do estado do Paraná, a deltametrina apresentou 74,58% de 

eficácia (Merlini & Yamamura, 2008). 

Junior & Oliveira (2005) ao trabalharem com R. microplus, em avaliação de 

eficácia acaricida in vivo, no município de Ilhéus na Bahia, relataram 30,95%, 65,04% e 

75,73% de eficácia carrapaticida para o amitraz, deltametrina e cipermetrina, 

respectivamente. 

 

2.7 Principais testes in vitro para diagnóstico de resistência aos carrapaticidas   

 O uso contínuo de carrapaticidas resulta no aumento de indivíduos resistentes, 

já que os sensíveis morrem, e os resistentes acasalam entre si, produzindo descendentes 

cada vez mais resistentes aumentando o número desses indivíduos na população. É a 

chamada propagação do alelo resistente por pressão de seleção (Furlong et al., 2000). 

Ou seja, a pressão de seleção aumenta a proporção da população de carrapatos que 

carregam os genes para estes fatores de resistência. 

 Esse evento faz parte da habilidade da população de carrapatos em buscar 

alternativas de sobrevivência no ambiente. Em condições de uma forte pressão seletiva, 

o desenvolvimento da resistência é inevitável. Assim, o seu monitoramento nas 

propriedades é fundamental para avaliação da situação e desenvolvimento de  propostas 

de ações para contornar esse problema (EMBRAPA, 2010).  

As metodologias para monitorar a resistência à carrapaticida variam de acordo 

com o estágio evolutivo a ser considerado. O teste de imersão de adultos (TIA) é um 

bioensaio aplicado em fêmeas ingurgitadas de carrapatos. A metodologia do teste foi 

descrita por Drummond et al. (1973) sendo utilizada para determinar a eficácia relativa 

de acaricidas contra carrapatos por ser um teste relativamente simples de se executar 

(EMBRAPA, 2010). 

O Teste de pacote de larvas (TPL) (Stone et al.,1962) baseia-se na utilização de 

carrapaticida em diferentes concentrações e no índice de sobrevivência de larvas expos-

tas a estes tratamentos. Os resultados deste bioensaio leva cerca de 6 semanas e  as 

larvas são expostas a papéis de filtro impregnados quimicamente e sua mortalidade e é 

quantificada após 24 horas ( Miller et al., 2002). 

No Teste te imersão de larvas (TIL) (Shaw, 1966), as larvas são imersas em 

soluções do acaricida, por um período pré-definido e posteriormente transferido para 

um papel filtro e incubados por 24h para a avaliação da mortalidade (FAO 2004). 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

3. 1  Local: dado do estudo 

No período de agosto de 2015 à janeiro de 2016, foram visitadas cinco 

propriedades produtoras de leite da microrregião de São João del-Rei, localizada na 

região sudeste do estado de Minas Gerais (21º 08' 00" S e 44º 15' 40"W), com altitude 

de 898m caracterizada como de clima tropical de altitude segundo a classificação de 

Koppen. 

A Região é caracterizada por verões quentes e úmidos, apresentando média 

térmica anual de 19,2℃, temperatura mínima de 3℃ e máxima de 38℃. As 

propriedades amostradas pertenciam aos municípios de São João del-Rei (SJDR) (n=3), 

Prados (n=1) e Barroso (n=1). (Fig. 1) 

 

 

Figura 1. Mapa da microrregião de São João del-Rei, MG adaptado, com destaque das 

propriedades amostradas entre 2015 e 2016 no presente estudo. Fonte: pt.wikipedia.org 
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3. 2 Coleta e preparação das amostras 

A avaliação da resistência aos carrapaticidas foi realizada por meio do teste in 

vitro de imersão de fêmeas ingurgitadas prontas para a ovoposição, teleóginas (Scott, 

1995). O teste, também conhecido como biocarrapaticidograma baseia-se na 

comparação da mortalidade de teleóginas e da taxa de ovoposição e eclodibilidade de 

larvas entre as fêmeas dos grupos tratados e o controle; esse teste é denominado por 

Drummond, et al. (1973) de TIA (Teste de Imersão das adultas). 

Foram colhidas manualmente, de bovinos naturalmente infestados, não 

submetidos a nenhum tratamento por um período de dois meses; 150 teleóginas de R. 

microplus por propriedade visitada. As amostras foram acondicionadas em recipientes 

de plásticos com aeração adequada para o transporte e transportadas para o Laboratório 

de Parasitologia e Higiene Zootécnica (LPHZ) do DEZOO/UFSJ. (Fig. 2) 

Durante a visita para amostragem, os funcionários foram arguidos quanto às 

moléculas empregadas no controle de R. microplus.  

No LPHZ, as teleóginas colhidas foram lavadas em água corrente, depois secas 

com papel absorvente somente 120 foram selecionadas, procurando por aqueles de 

tamanho equivalentes. Posteriormente todas foram pesadas e o peso médio das 

teleóginas foi obtido, a partir de então foram formadas as repetições, buscando-se 

amostras com peso médio semelhante. As teleóginas foram distribuídas em 4 

tratamentos com 3 repetições cada, contendo dez teleóginas por repetição e alojadas em 

placas de Petri descartáveis, essas foram identificadas com caneta de marcação 

permanente, especificando o grupo, o número da repetição, o peso total das teleóginas, 

data e propriedade amostrada. (Fig 2.) 

Para realização do TIA, foram utilizados os três princípios ativos mais utilizados 

pelos produtores, para o controle de R. microplus. Foram eles: o amitraz 12,5%, a 

cipermetrina 15% e a deltametrina a 2,5%, estes são acaricidas amplamente empregados 

na bovinocultura leiteira brasileira. As soluções com os acaricidas foram preparadas 

segundo a dosagem recomendada pelo fabricante. 

Cada réplica contendo 10 teleóginas, totalizando 30 exemplares por tratamento 

foi submetido ao banho de imersão utilizando-se copos descartáveis de 200 mL, 

contendo 50 mL de solução teste por um período de cinco minutos de submersão. 

(FAO, 2012). Para efeito de controle foi utilizado água destilada. (Fig.2) 

Após a imersão, as teleóginas foram coadas com tamiz e secas com papel 

absorvente. Em seguida cada grupo de teleóginas foi fixado nas placas de Petri de 
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origem já previamente identificadas por meio de fita adesiva dupla face. Os espécimes 

foram fixados dispostos lado a lado, com o idiossoma posicionado com o ventre para 

cima, deixando o gnatossoma livre para realizarem a postura. As placas foram 

colocadas em caixas de isopor com a umidade relativa de 80% ± 5 e temperatura entre 

28℃ ± 2, o monitoramento dessas variáveis foi feito com auxílio de termo-higrômetro. 

Após o período de oviposição de 21 dias as posturas foram removidas de cada 

placa, pesadas em balança analítica e transferidas para tubos de ensaio de 15 mL, 

devidamente vedados com tampa de algodão hidrófilo e mantidos nas mesmas 

condições climáticas das teleóginas. (Fig 3). 

As quenóginas foram também pesadas e então descartadas, para cálculo da 

Eficiência de Postura (EF). A mortalidade média das teleóginas por grupo também foi 

obtida, por regra de três simples, seguindo a metodologia de Silva et al. (2008). 

Após o período de 21 dias para a incubação dos ovos, foi feita a estimativa de 

eclodibilidade (%) das larvas, adotando-se como parâmetro a verificação visual por um 

único observador. (FAO, 2002). 

 Todos os dados foram anotados em ficha individual própria (Anexo 1). 
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Figura 2. Coleta manual das teleóginas (A); Lavagem dos espécimes (B); Secagem em 

papel absorvente (C); Pesagem (D); Dissolução dos carrapaticidas (E) e Teste de 

imersão das teleóginas (F). 

 

Para a verificação da eficácia dos princípios ativos, foram empregadas as 

fórmulas propostas por Drummond et al. (1973). Primeiramente foi calculada a 

Eficiência Reprodutiva (ER) de cada grupo, onde: 

 

ER =
Peso da Massa de ovos X  % Eclosão X 20.000

Peso das Fêmeas
 

 

20.000, se refere ao número de larvas por cada grama de ovos. 

 

Posteriormente foram calculadas as eficácias dos produtos (EP), utilizando a 

fórmula descrita abaixo: 

EP=
ER do Controle - ER do Produto X 100% 

ER Controle
 

 

A eficácia de cada produto foi calculada com base na ER do grupo controle- 

água, e utilizaram-se os índices de eficácia recomendados pelo Ministério da 
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Agricultura (Brasil, 1990), que considera um produto eficaz como carrapaticida quando 

a sua eficiência é igual ou superior a 95%. A eficácia média foi calculada através da 

soma da eficácia de cada placa do respectivo grupo dividida pelo número de réplicas 

(n=3) (Anexo 2). 

 

 Figura 3. Teleóginas sendo retiradas da imersão (A); Fixação em placa de petri (B); 

Oviposição e quenóginas (C); Separação das posturas (D); Pesagem das posturas para 

incubação (E) e Larvas recém-eclodidas dos grupos tratados (F). 

 

3.3  Análise estatística e exploração dos dados 

Para todas as análises estatísticas foi utilizado o pacote estatístico Statistical 

Analysis System - SAS
®
 (SAS Institute, 2008). 

Na estatística descritiva, utilizou-se o PROC MEANS para exploração dos 

números de observações, média, desvio padrão, coeficiente de variação, valores 

máximo e mínimo das variáveis analisadas. 

Para o estudo do efeito dos tratamentos e para comparação das eficiências 

reprodutivas empregou-se o ANOVA. Este efeito foi testado de modo linear e 

quadrático considerando-se o nível de significância estatística de 5%. E o gráfico de 

média total da eficácia das moléculas foi realizado pelo programa Microsoft® Excel®. 
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Foi executado o Teste Tukey com o objetivo de comparar as médias de peso das 

teleóginas, peso das posturas, eclodibilidade larval, mortalidade das adultas, eficiência 

reprodutiva e eficácia do produto entre os tratamentos. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Quando arguidos sobre os produtos utilizados no controle de carrapatos, os 

funcionários das propriedades visitadas elencaram produtos comerciais à base de 

piretróides e amidina (Quadro 1). Esses relatos corroboram com Santos et al. (2011)  

que relataram que em Minas Gerais a deltametrina e a cipermetrina são os princípios 

ativos mais utilizados na última década para controle de R. microplus.  

 

Propriedades Nome comercial Ingrediente ativo Grupo químico 

Barroso Butox Deltametrina Piretróides 

Prados Colosso Cipermetrina e 

Clorpirifós 

Piretróide e 

 Organofosforados 

SJDR 1 Ibatox Amitraz Bis (arilformamidina) 

SJDR 2 Cyperbio Cipermetrina Piretróides 

SJDR 3 Bovitraz Amitraz Bis (arilformamidina) 

Quadro 1. Produtos utilizados no controle de R. microplus nas propriedades leiteiras 

amostradas na microrregião de São João del-Rei, MG. 

 

Quando questionados pela escolha dos carrapaticidas utilizados no rebanho os 

responsáveis pelas propriedades afirmaram que não existe um fator determinante para a 

compra, mas que o preço é algo importante. Mendes (2009) ao avaliar as causas da  

resistência do carrapato bovino no estado de São Paulo, afirmou que a maioria dos 

produtores não possui critérios para escolha do carrapaticida, e seguem a indicação de 

vendedores ou vizinhos, e fazem o tratamento somente quando visualiza os carrapatos 

no rebanho.  

O peso médio das teleóginas distribuídas entre os tratamentos de uma mesma 

propriedade não diferiram estatisticamente entre si, o que denota a homogeneidade das 

repetições antes de serem submetidas aos tratamentos (Tabela 1). 

O peso da postura das teleóginas submetidas aos diferentes tratamentos 

encontra-se na tabela 2. 
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Tabela 1. Média (M), desvio padrão (DP), coeficiente de variação % (CV), valores 

mínimos (MIN) e máximos (MAX) para peso das teleóginas analisadas no teste de 

sensibilidade de R. microplus em bovinos leiteiros da microrregião de São João del- 

Rei, MG. 

Propriedades Avaliadas Grupos Peso das teleóginas 

Média DP CV (%) MIN MAX  

  

Barroso 

Controle 1,94
a
 0 0 1,94 1,94 

Amitraz 1,94
 a
 0 0 1,94 1,94 

Cipermetrina 1,94
 a
 0 0 1,94 1,94 

Deltametrina 1,92
 a
 0 0 1,92 1,92 

       

 

Prados 

Controle 1,30
 a
 0 0 1,30 1,30 

Amitraz 1,31
 a
 0,01 0,76 1,30  1,32 

Cipermetrina 1,33
 a
 0,02 0,75 1,31 1,35 

Deltametrina 1,30
 a
 0 0 1,30 1,30 

       

 

SJDR 1 

Controle 1,00
 a
 0 0 1,00 1,00 

Amitraz 1,05
 a
 0 0 1,05 1,05 

Cipermetrina 1,01
 a
 0,01 0,99 1,00 1,02 

Deltametrina 1,02
 a
 0,03 2,94 1,00 1,06 

       

 

 

SJDR 2 

Controle 1,65
 a
 0 0 1,65 1,65 

Amitraz 1,56
 a
 0 0 1,55 1,56 

Cipermetrina 1,52
 a
 0 0 1,52 1,52 

Deltametrina 1,71
 a
 0 0 1,71 1,71 

       

 

 

SJDR 3 

Controle 1,74
 a
 0,01 0,57 1,73 1,76 

Amitraz 1,84
 a
 0,05 2,71 1,78 1,88 

Cipermetrina 1,75
 a
 0,02 1,14 1,73 1,77 

Deltametrina 1,79
 a
 0,01 0,55 1,78 1,81 

Médias seguidas de letras iguais não diferiram entre si (P<0,05). 
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Tabela 2. Média (M), desvio padrão (DP), coeficiente de variação % (CV), valores 

mínimos (MIN) e máximos (MAX) e para peso das posturas no teste de sensibilidade de 

R. microplus em bovinos leiteiros da microrregião de São João del- Rei, MG. 

Propriedades Avaliadas Grupos Peso das Posturas (g) 

Média DP CV 

(%) 

 

MIN MAX  

  

Barroso 

Controle 0,700
a 

0,12 17,14 0,551 0,780 

Amitraz 0,601
a
 0,10 16,73 0,443 0,751 

Cipermetrina 0,900
a
 0,04 4,44 0,864 0,947 

Deltametrina 0,575
a
 0,15 26,08 0,433 0,746 

       

 

Prados 

Controle 0,541
a
 0,03 5,54 0,509 0,578 

Amitraz 0,263
a
 0,01 3,80 0,509 0,791 

Cipermetrina 0,322
a
 0,06 18,63 0,247 0,371 

Deltametrina 0,275
a
 0,23 83,63 0,003 0,440 

       

 

SJDR 1 

Controle 0,373
a
 0,008 2,14 0,368 0,384 

Amitraz 0,146
a
 0,09 61,64 0,058 0,239 

Cipermetrina 0,200
a
 0,12 51,94 0,062 0,312 

Deltametrina 0,231
a
 0,13 56,27 0,133 0,390 

       

 

 

SJDR 2 

Controle 0,371
a
 0,01 2,69 0,360 0,380 

Amitraz 0,228
b 

0,01 4,38 0,212 0,240 

Cipermetrina 0,322
a 

0,05 21,95 0,278 0,387 

Deltametrina 0,222
b 

0,20 90,09 0,200 0,240 

       

 

 

SJDR 3 

Controle 0,577
a 

0,07 12,13 0,507 0,661 

Amitraz 0,273
b 

0,01 3,66 0,255 0,285 

Cipermetrina 0,147
b 

0,03 20,40 0,108 0,183 

Deltametrina 0,170
b 

0,05 29,41 0,102 0,205 

Médias seguidas de letras distintas diferiram entre si (P<0,05). 
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 Com relação à eficiência reprodutiva (ER) das teleóginas submetidas aos 

diferentes tratamentos e sua origem, pode-se constatar que na propriedade de Barroso/MG 

o valor de ER média das teleóginas submetidas à deltametrina não diferiu do controle, o 

que significa que esse piretróide não alterou a embriogênese dos ovos e consequentemente 

a eclosão das larvas nesta propriedade, a eficácia carrapaticida da deltametrina foi de 

apenas 9,76%. Já a cipermetrina e o amitraz apresentaram ER bem inferior ao controle, o 

que resultou em eficácia desses ativos na fazenda de Barroso, elevada 94,88 e 98,19%, 

respectivamente. 

Na propriedade de Prados/MG as ERs da deltametrina e do amitraz não 

diferiram entre si, porém diferiram estatisticamente do controle, o mesmo não se 

aplicou à cipermetrina, esta não diferiu estatisticamente do controle nem da 

deltametrina. Nessa propriedade os piretroídes exibiram baixa eficácia contra o 

carrapato do boi, 44,38% e 33,12% para cipermetrina e deltametrina, respectivamente. 

Contudo, o amitraz apresentou 92,29% de eficácia, mas ainda sim não seria 

recomendado pelo Ministério da Agricultura da Pecuária e Abastecimento (MAPA, 

1990). 

O TIA do criatório SJDR 1 causou uma ER diferente significativamente entre o 

controle, piretroídes e amidina. Nos tratamentos com cipermetrina e deltametrina, foram 

57,2% e 59,23% eficazes, respectivamente. O desafio com amitraz teve eficácia de 

81,91%, bem superior aos piretróides, porém em grau insuficiente perante os critérios 

adotados pelo MAPA (1990) de 95% de eficácia. 

Na fazenda SJDR 2 a ER do tratamento cipermetrina não diferiu da encontrada 

no controle, sua eficácia de controle foi 11,35%, muito baixa. A deltametrina e o 

amitraz apresentaram ERs semelhantes entre si e diferentes do controle e da 

cipermetrina, porém também apresentaram eficácia baixa, 43,55 e 50,60%, 

respectivamente. 

Na propriedade SJDR 3, diante do preconizado pelo MAPA (1990), apenas a 

cipermetrina demostrou ser eficiente (98,95%), valor próximo ao encontrado por Silva 

et al. (2008) que por meio de biocarrapaticidograma em propriedades de bovinos 

leiteiros  na Zona da Mata do Norte e em Pernambuco, observou eficácia de 96% para a 

cipermetrina. 

Essa diferença observada foi devido ao histórico de cada uma das duas 

propriedades estudadas; pela diferença do manejo adotado para aplicação do 

carrapaticida e pelo intervalo de tempo de uma aplicação. 
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Tabela 3. Percentuais de mortalidade de adultos e de eclodibilidade larval de R. 

microplus coletados de bovinos leiteiros de propriedades da microrregião de São João 

del-Rei, Minas Gerais. 

Propriedades Grupos Mortalidade 

Adultos (%) 

Eclodibilidade 

Larval (%) 

Eficiência 

Reprodutiva 

Eficácia 

(%) 

 

 

Barroso 

Controle 0
b 

94,33
a 

684467,35
a 

- 

Cipermetrina 0
b 

4,00
b 

38567,00
b 

94,8
a
 

Deltametrina 0
b 

95,00
a 

569670,13
a 

9,7
b
 

Amitraz 11,66
a 

2,33
b 

12485,22
b 

98,1
a
* 

 

 

 

Prados 

Controle 0
a 

99,33
a 

827964,10
a 

- 

Cipermetrina 15,00
a 

93,33
a 

455614,62
a b 

44,3
a
 

Deltametrina 30,00
a 

46,66
b 

288666,66
b c 

33,1
a
 

Amitraz 15,00
a 

16,66
b 

62543,12
c 

92,2
b
 

 

 

 

SJDR 1 

Controle 0
c 

99,33
a 

742313,33
a 

- 

Cipermetrina 33,33
a b 

60,00
a 

319729,41
b 

57,2
a
 

Deltametrina 36,66
a 

51,66
a 

300090,57
b 

59,2
a
 

Amitraz 10,00
bc 

30,33
a 

137460,3
c 

81,9
b
 

 

 

 

SJDR 2 

Controle 0
b 

100,00
a 

449293,93
a 

- 

Cipermetrina 20,00
a 

94,33
a b 

398304,47
a 

11,3
a
 

Deltametrina 20,00
a 

97,33
a 

253684,21
b 

43,5
b
 

Amitraz 16,66
a 

76,66
b 

222393,16
b 

50,6
b
 

 

 

 

SJDR 3 

Controle 0
b 

99,33
a 

657352,47
a 

- 

Cipermetrina 60,00
a 

3,66
c 

6825,73
c 

98,9
a
 * 

Deltametrina 50,00
a 

36,66
 b 

64414,86
c 

90,6
a
 

Amitraz 13,33
b 

93,33
a 

276083,53
b 

57,3
b
 

*Tratamentos considerados eficazes no controle de carrapatos, de acordo com o MAPA, 1990. Médias 

seguidas de letras distintas diferiram entre si (P<0,05). 

 

Esses Resultados por propriedade foram os bem similares aos observados por 

Faustino et al (1997) também no Pernambuco, quando compararam  com compostos a 
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base de cipermetrina, em propriedades produtoras de leite onde obteve a eficácia de 

94,4%. 

No Rio Grande do Sul, Farias et al. (2008) encontraram  índice de eficácia do 

amitraz de 100% em  1997. Em decorrência da intensificação de seu uso e seleção de 

populações resistentes, este índice decresceu para 79% em 2006 (Santos 2011). Ainda 

no Rio Grande do Sul, Vieira & Tuerlinck (1997) encontraram uma eficácia de 91% 

para o amitraz estudando bovinos leiteiros naturalmente infestados. 

A eficácia média total dos princípios ativos nas propriedades avaliadas foi de 

76,07% ± 36,91 amitraz, 61,36%± 35,98 cipermetrina e 47,26%± 35,64 deltametrina 

(Fig. 4).   

As médias de eficácia total dos produtos testados variaram em comparação a 

outros estudos. Campos Júnior & Oliveira (2005), na Bahia ao testar o amitraz em 

bovinos leiteiros observaram valores de eficácia de 30,95%. Em Minas Gerais, Rocha 

(2005) na cidade de Passos e Arantes et al. (1995) em Uberlândia, reportaram eficácias 

de 46,56% e 86%, respectivamente.  

Em ensaios de eficácia do amitraz realizados com cepas de R. microplus de São 

Paulo os resultados foram superiores  98,13% (Mendes et al. 2007). Esses valores são 

similares ao achado no presente trabalho. Pois no estado de São Paulo o amitraz vem 

sendo pouco utilizado, assim como em Minas Gerais, pois os produtores ainda preferem 

o uso dos piretróides no combate contra o R. microplus. 

 

 

Figura 4. Eficácia média total dos princípios ativos, das propriedades produtoras de 

leite, na microrregião de São João del-Rei, MG. 
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Tais divergências entre as eficácias envolvendo uma mesma espécie de carrapato 

e produtos são esperados já que a eficácia, de um principio ativo está diretamente 

relacionada às características genéticas associadas à resistência de cada cepa de 

carrapato, e esta depende da pressão de seleção imposta através das moléculas e 

intensidade de deu uso sobre essas populações de ixodídeos.  

Entre os piretróides a deltametrina apresentou a menor média de eficácia entre 

os tratamentos (47,26%), valor inferior ao encontrado por Daher (2011) no sul de Minas 

Gerais (61,9 %) e por Campos Júnior e Oliveira (2005) na Bahia (65,04 %); e superior 

ao encontrado por Arantes et al. (1995) em Uberlândia, MG (45,66%).  

A cipermetrina apresentou eficácia total média de 61,36%, valor próximo ao 

encontrado em 2015 por Barros et al. (70%) em propriedades rurais de criação de 

bovinos de leite no Rio Grande do Sul; e valor superior ao observado por Arantes et al. 

(1995) 42,74% em Uberlândia.  

Essas eficácias baixas dos piretróides podem ser resultantes das muitas décadas 

em que os piretróides vem sendo empregados no controle de R. microplus, 

principalmente através de formulações de ação por contato, por meio de aspersão ou 

imersão. 

No presente estudo, ao considerar a eficácia média do amitraz, da cipermetrina e 

da deltametrina nas cinco fazendas amostradas, constata-se que nenhuma das moléculas 

pode ser reconhecida como eficaz no controle de carrapato, já que o MAPA (1990) 

preconiza como eficazes somente os ativos com eficácia ≥ 95%.  

Esses resultados sinalizam que as populações de carrapatos dessas propriedades 

já apresentam quantidade significativa de indivíduos resistentes aos piretróides e 

amidina testados, provavelmente consequência do longo período de uso dessas 

moléculas ou frequência de tratamentos e/ou aplicação errônea das formulações 

comerciais que envolvem esses ativos.  

 

 

 

  



- 40 - 

 

5- CONCLUSÕES 

 

O produto à base de amitraz foi eficaz somente na propriedade de Barroso 

(98,19%), a cipermetrina foi eficaz apenas na fazenda SJDR 3 (98,97%) e a 

deltametrina não foi eficaz em nenhuma das propriedades avaliadas.  

Esses resultados são indicativos da existência de resistência carrapaticida em 

cepas de R. microplus da microrregião de São João del-Rei/ MG aos piretróides 

cipermetrina e deltametrina e ao amitraz, carrapaticida do grupo das amidinas.  
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mais pesquisas baseadas na realização de biocarrapaticidograma são necessárias, 

principalmente para as regiões onde a bovinocultura leiteira se destaca, essa prática 

precisa fazer parte do calendário de controle sanitário das propriedades de bovinocultura 

leiteira.  

É importante esclarecer aos produtores de leite sobre a importância da utilização 

correta dos carrapaticidas disponíveis no mercado e buscar outras medidas para o 

controle do carrapato, para assim, conseguir prorrogar a eficácia dos princípios ativos já 

desenvolvidos, adiando o desenvolvimento da resistência aos carrapaticidas.  

O controle integrado de carrapatos deve ser esclarecido para os produtores, pois 

ao atrelas outros métodos de controle ao controle químico, consegue-se diminuir os 

números de tratamento do rebanho, prolongando assim a vida útil dos carrapaticidas 

comercializados.  
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