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RESUMO
Os carrapatos da espécie Rhipicephalus microplus estão associados a uma série de doenças
que acometem rebanhos bovinos em regiões tropicais e subtropicais. O uso frequente e
incorreto de produtos químicos para o controle dos carrapatos tem levado à seleção de
populações de parasitas resistentes. A eficácia relativa dos acaricidas é determinada pelo
teste de imersão de adultos (AIT), o qual utiliza grupos de fêmeas ingurgitadas. O objetivo
deste trabalho foi estudar o nível corrente de resistência dos carrapatos provenientes do
rebanho bovino do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari. Foi testada a eficiência
de cipermetrina 0,1 mg/mL, amitraz 0,25 mg/mL e clorpirifós 0,5 mg/mL por AIT, em
populações de carrapatos de vacas e bezerros. Como grupo controle, os carrapatos foram
imersos em água destilada nas mesmas condições experimentais testadas. Após a imersão,
as fêmeas foram secas e incubadas em estufa com temperatura e umidade controladas, para
realização da postura. Os resultados mostraram que em vacas o nível de resistência médio
foi de 50% (±29) para cipermetrina, 17% (±10) para amitraz e 17% (±8) para clorpirifós. Em
bezerros, os resultados mostraram 23% (±21) de resistência para cipermetrina, 7% (±8) para
amitraz e 12% (±16) para clorpirifós. De acordo com os resultados, tanto a população de
carrapatos provenientes de vacas quanto aquelas provenientes de bezerros estudadas
apresentaram maior grau de resistência a cipermetrina.
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INTRODUÇÃO
Os carrapatos da espécie Rhipicephalus microplus são os ectoparasitas mais comuns
em bovinos leiteiros e são responsáveis por perdas econômicas expressivas estimadas,
somente no Brasil, em 2 bilhões de dólares por ano (GRISI et al., 2002). Os prejuízos ocorrem
tanto por efeitos diretos como anemia e emagrecimento, como por efeitos indiretos pela
diminuição na produção de leite, carne e bezerros (ALONSO et al., 1992).
O uso de carrapaticidas é o principal meio de combate a esse ectoparasita. Devido à
constante aplicação de produtos químicos, bem como as características do ciclo de vida do
carrapato e a sua distribuição nas regiões tropicais e subtropicais, houve um acentuado
desenvolvimento de resistência aos carrapaticidas. Atualmente, das sete classes de
carrapaticidas registradas no Brasil, cinco estão comprometidas parcial ou totalmente pela

resistência, dependendo da fazenda ou região (MENDES, PEREIRA e PRADO, 2007). Portanto,
o controle do R. microplus representa um desafio para a viabilidade da pecuária mundial,
tanto pelos custos com os tratamentos, quanto pela incerteza da eficácia do controle pelo
uso das drogas comumente utilizadas. (GUERREIRO et al, 2012).
O objetivo deste trabalho foi estudar e analisar o atual nível de resistência do R.
microplus a acaricidas a base de piretroide, amitraz e clorpirifós em bovinos do rebanho no
Instituto Federal Catarinense (IFC) – Câmpus Araquari.

MATERIAL E MÉTODO
Teleóginas de R. microplus foram coletadas aleatoriamente dos bovinos do rebanho
da Unidade de Ensino e Aprendizagem (UEA) – Gado Leiteiro do IFC – Câmpus Araquari, em
diferentes dias. As fêmeas ingurgitadas foram devidamente pesadas e submetidas ao teste
de imersão de adultos (AIT) (FAO, 2004) em cipermetrina 0,1 mg/mL, amitraz 0,25 mg/mL e
clorpirifós 0,5 mg/mL. As teleóginas dos diferentes grupos tratados foram submersas,
durante cinco minutos, nos acaricidas diluídos (concentrações recomentadas pelo fabricante
para uso em bovinos) e os grupos controle foram submersos em água destilada por igual
período. Na sequência, as teleóginas foram separadas do meio líquido usando-se peneiras
comuns e individuais para cada produto, sendo secas sobre papel absorvente,
acondicionadas em placas de Petri (5 a 10 fêmeas/placa) e incubadas em estufa
bacteriológica para realização da postura em temperatura (27 – 29°C) e umidade (70 – 90%)
controladas. As leituras para determinação dos percentuais de eclosão, bem como avaliação
da viabilidade dos ovos, foram efetuadas com o auxílio de um microscópio estereoscópico,
observando-se a coloração e formato dos mesmos. Foram considerados resistentes aqueles
carrapatos que realizaram postura de ovos viáveis, e sensíveis, aqueles que não realizaram
postura ou quando os ovos eram inviáveis ou parcialmente viáveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram testadas 560 teleóginas ingurgitadas quanto a resistência a acaricidas a base
de piretroide - cipermetrina (0,1 mg/mL), amitraz (0,25 mg/mL) e clorpirifós (0,5 mg/mL) por
meio da técnica de imersão de adultos (AIT) (FAO, 2004). As teleóginas testadas foram
coletadas a partir de vacas e bezerros do rebanho da UEA Gado Leiteiro do IFC – Câmpus
Araquari. Os resultados mostraram que em vacas o nível de resistência médio foi de 50%
(±29) para cipermetrina, 17% (±10) para amitraz e 17% (±8) para clorpirifós (Figura 1A). Em
bezerros, os resultados mostraram 23% (±21) de resistência para cipermetrina, 7% (±8) para
amitraz e 12% (±16) para clorpirifós (Figura 1B).
Testes in vitro de susceptibilidade a carrapaticidas com amostras de carrapatos no
estágio de teleóginas de 25 propriedades da região norte do Paraná revelaram uma
mortalidade de 52,8% para deltametrina, 72,4% para amitraz e 43,6% para triclorfon +
cumafós. Na percentagem de eclosão de ovos, a deltametrina apresentou mortalidade de
17,6%, o amitraz 1,8% e o triclorfon + cumafós 15,24% (MERLINI e YAMAMURA, 1998).
Em outro experimento, foram realizados testes in vitro de imersão e susceptibilidade
de carrapatos a nove carrapaticidas em 17 propriedades de bovinos leiteiros da região
nordeste do estado de São Paulo. Das formulações avaliadas apenas apresentaram eficácia
recomendada (≥95%) a combinação cipermetrina + clorfenvinfós em nove propriedades com
89,9% (± 15,49), diclorovinil + clorfenvinfós em 8 propriedades com média de 91,22% (±
11,50) e amitraz em 7 propriedades com 78,47% (± 24,47) (SOARES, et al., 2001).
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Figura 1 Resistência a acaricidas em carrapatos do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Araquari
coletados a partir de vacas (A) e bezerros (B). Foram testados os acaricidas a base de piretroide cipermetrina (0,1 mg/mL), amitraz (0,25 mg/mL) e clorpirifós (0,5 mg/mL) e água destilada como controle.
Médias com a mesma letra, no mesmo gráfico, não são significativamente diferentes (p<0,05).

Os resultados sugerem que as teleóginas utilizadas nos ensaios possuem algum grau
de resistência aos acaricidas testados, apresentando valores maiores de resistência a
piretroide em comparação aos demais grupos químicos testados, tanto em vacas quanto em
bezerros. A comparação dos valores médios de resistência a piretroide em vacas e bezerros
mostra uma diferença aparente considerável. Esse resultado poderia sugerir uma variação
polimórfica relacionada à resistência à esse carrapaticida entre as populações de carrapatos
coletados a partir dos grupos de animais utilizados, uma vez que, apesar de estarem na
mesma propriedade, realizam pastejo em piquetes diferenciados. Entretanto, uma análise
estatística dos resultados mostrou que a diferença observada não é significativa. Neste
sentido, novos experimentos serão necessários para a confirmação das observações
efetuadas.

CONCLUSÕES
Os resultados de análise de resistência a acaricidas em carrapatos do IFC – Câmpus
Araquari mostrou variados graus de resistência aos princípios testados em amostras colhidas
a partir de vacas e bezerros. O maior grau de resistência observado foi para piretroide tanto
em vacas (50%) quanto para bezerros (23%).
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