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Parasitas provocam grandes prejuízos à agropecuária
capa 

MaURIcIO HUGO

“Os parasitas estão entre os 
problemas sanitários de maior 
importância para a produção 
de gado de corte no mundo 
todo. Os prejuízos podem 
chegar a 20% de redução no 
ganho de peso, sem conside-
rar os indiretos, como o au-
mento nos custos de produção 
pela aquisição de produtos 
antiparasitários”, enfatiza o 
pesquisador e cientista Paulo 
Henrique Duarte Cançado. 
Ele faz parte da equipe forma-
da pelos médicos-veterinários 
e pesquisadores João Batista 
Catto, Antonio Thadeu Medei-
ros Barros e Renato Andreotti 
e Silva que explanou sobre o 
controle parasitário em bovi-
nos de corte, de ectos e endo-
parasitas durante a Dinapec, 
realizada na semana passada 
na sede da Embrapa Gado de 
Corte, em Campo Grande.
   Outro problema gravíssimo 
da pecuária, que também 
causa prejuízos e perdas aos 
produtores, é o ataque de car-
rapatos ao gado. “É um gran-
de gargalo na produção de 
bovinos. O carrapato-do-boi, 
Rhipicephalus (Boophilus) mi-
croplus, causa danos econô-
micos na pecuária brasileira 
levando a perdas na produção 
de leite e carne. É responsável, 
também, pela transmissão 
de doenças, como a tristeza 
parasitária bovina e acarreta, 
ainda, prejuízos ao produtor 
relacionados à mão de obra, 
despesas com instalações, 
aquisição de carrapaticidas e 
de equipamentos de suporte 
para aplicação dos mesmos 
nos rebanhos.      
   A pecuária brasileira movi-
menta mais de 170 milhões de 

´na pecuária leiteira, um dos setores onde são maiores as perdas de produtividade em função de parasitas

Você 
sabia  que:

ocarrapato-do-boi 
causa prejuízos 
econômicos na 

pecuária, levando a 
perdas na produção de 
leite e carne...    danos 
no couro  causados por 
reações inflamatórias no 
corpo humano.

Também transmite 
outras doenças 
como, por 

exemplo, a tristeza 
parasitária bovina... 
acarreta ainda prejuízos 
relacionados à mão 
de obra, despesa com 
instalações, aquisição de 
carrapaticiadas e para sua 
aplicação no s rebanhos.

na Embrapa Gado de Corte. 
    Na ocasião se destacou 

que “ao longo de 
sua história com 

parasitologia 
e, principal-
mente, com 
carrapatos, 
a Embrapa 
r e u n i u  u m 

conjunto de 
informações so-

bre a biologia dos 
ectoparasitas, doen-

ças transmitidas e aspectos 
relacionados ao seu controle 

e tudo isso consta dessa publi-
cação lançada no evento.
    Editado pelos pesquisado-
res Renato Andreotti e Wilson 
Werner Koller, o livro conta 
com 21 autores e os capítulos 
abordam, dentre outros tópi-
cos, a “classificação, distribui-
ção geográfica, ciclo biológico 
e importância econômica das 
principais espécies de carra-
patos no Brasil”, as “principais 
doenças transmitidas por car-
rapatos no Brasil”, a “tristeza 
parasitária bovina: avanços no 
controle”, a “resistência genéti-

ca de bovinos ao carrapato Rhi-
picephalus (Boophilus) micro-
plus” e o “controle biológico”.
      
CONVIVÊNCIA
Na parte final da publicação 
sobre carrapatos, os autores 
destacam ações simples que 
permitem uma convivência 
harmoniosa dos bovinos com 
os carrapatos.
    Segundo o texto, “de to-
dos os parasitas dos bovinos 
no Brasil, o carapato é um 
dos principais problemas do 
produtor, considerando que, 

especialmente o carrapato-do-boi que, além de causar queda de produtividade para carne e leite, exige mais gastos e investimentos para seu combate

cONTROLE
 de carrapatos e outros 

parasitas precisa ser feito 

de forma orientada, 

para evitar que acabe 

provocando resultados 

contrários

bovinos, mas a produtividade 
do setor é minada pelo carra-
pato”, atesta Andreotti.
     
PUBLICAÇÃO
Para enfatizar 
mais  para o 
produtor a im-
portância do 
combate a es-
ses problemas, 
foi editado um 
livro, denominado 
“Carrapatos do Brasil”, 
lançado na abertua da Dina-
pec, na última quarta-feira, 



batem os parasitas na pro-
priedade apenas aplicando 
produtos carrapaticidas nos 
carrapatos sobre os animais, 
e esta única tarefa geralmen-
te é realizada sem a 
devida atenção e 
capricho. Esse 
procedimento 
tem, então, 
levado a um 
conjunto de 
consequên-
cias, como, 
por exemplo, 
a contaminação 
do ambiente, das 
pessoas que aplicam o 
carrapaticida e dos produtos 
alimentícios derivados desses 
animais. Como o controle nem 

sempre é realizado de forma 
racional e levando em conta 
os fatores biológicos do para-
sita, acaba não combatendo o 
carrapato e permitindo a dis-

seminação da resistência 
das populações, bem 

como, o aumento 
crescente dos pre-
juízos econômi-
cos por ele cau-
sados.
    
SOLUÇÃO

Como então resol-
ver este problema, 

em função da sua im-
portância cada vez maior na 

produção de leite e carne? Isso 
é possível conhecendo bem os 
detalhes da vida do carrapato e 

suas relações com as variações 
do tempo, principalmente com 
respeito à temperatura e umi-
dade, com o ambiente - consi-
derando o tipo e o manejo da 
pastagem e, como os animais 
- em relação ao grau de sangue 
de à lotação. Em função desse 
conhecimento adquirido, res-
ta então corrigir os erros ainda 
praticados, escolhendo o pro-
duto adequado ao combate 
da população de carrapatos 
de cada propriedade, aplicá-lo 
nas épocas mais propícias, e 
“da maneira mais correta pos-
sivel” deve ser entendido que: 
os carrapaticidas “de conta-
to”, como o próprio nome diz, 
necessitam ter contato com 
os carrapatos, no mínimo nas 

quantidades recomendadas 
pelos fabricantes: serem mui-
to bem misturados e aplicadas 
com pressão suficiente para 
penetrar entre os pelos, além 
de molhar completamente o 
animal,  que deve ser tratado 
individualmente. Neste capítu-
lo, portanto, são apresentadas 
as informações referentes  à 
época mais propícia para trata-
mento dos animais e a maneira 
de determinar o carrapaticida 
adequado em cada proprieda-
de, bem como em relação ao 
modo correto de utilizá-lo. Pa-
ra um entendimento adequa-
do, no entanto, é importante 
que se conheçam os detalhes 
do ciclo de vida do inimigo a 
ser combatido.
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MUITOS
parasitas tem conseguido 

se disseminar nos campos, 

prejudicando animais e 

homens, pelo combate 

mal feito desenvolvido 

pelos homem do campo

divulgação

o carrapato-do-boi, além das perdas de ganho de peso, causa prejuízos indiretos ao produtor, como com os gastos com carrapaticidas

com exceção dos estados da 
região Sul, acontece duran-
te o ano todo. As fêmeas são 
a parte maior do problema, 
em função da grande quan-
tidade de sangue que inge-
rem enquanto estão sobre os 
animais. Ademais, tanto elas 
quanto os machos, inoculam 
substâncias nos animais, pela 
saliva, causando coceira e di-
minuição do apetite. Também 
podem inocular os microrga-
nismos  Babesia bovis, Babesia 
gifemina, e Anaplasma margi-
nale, dependendo do estádio 
de desenvolvimento e do sexo 
do carrapato. As doenças cau-
sadas por estes agentes pato-
gênicos, por terem sintomas  
semelhantes, geralmente são 
agrupadas no complexo “Tris-
teza Parasitária Bovina”.
    Os orifícios no couro causados 
pelos carrapatos, além de des-
valorizar o produto, também 
podem favorecer a penetração 
de pequenas larvas de moscas 
causadoras das bicheiras e do 
berne. Por todos esses fatores, 
o carrapato tem sido incrimi-
nado, economicamente, como 
o mais importante parasita de 
bovinos do País, particular-
mente em raças taurinas ou 
seus cruzamentos.
   Pelo exposto, é evidente a per-
cepção de que um dos maiores 
inimigos do produtor de leite é, 
sem dúvida, o carrapato-dos-
bovinos. Por mais insignifi-
cante que esse parasita possa 
parecer, suas ações, sejam na 
retirada de sangue, sejam na 
introdução de patógenos no 
organismo animal, determi-
nam prejuízos de dois bilhões 
de dólares anuais no Brasil, se-
gundo registros de especialistas 
no tema.
   Os produtores em geral, com-


