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Relatório de avaliação dos impactos econômicos, sociais e ambientais de tecnologias 

geradas pela Embrapa Gado de Leite 

 

 

1 IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA 

 
1.1. Nome: 

 

Controle estratégico de carrapatos em bovinos 
 
1.2. Objetivo Estratégico PDE/PDU 

 
Objetivo estratégico PDE/PDU 

X Competitividade e Sustentabilidade do Agronegócio 

X Inclusão da Agricultura Familiar 
X Segurança Alimentar – Nutrição e Saúde 

 Sustentabilidade dos Biomas 
 Avanço do Conhecimento 
 Não se aplica 

 

1.3. Descrição sucinta 

A infestação de carrapatos em bovinos provoca a doença denominada "Tristeza 

Parasitária Bovina". Os animais atacados, se não tratados no momento correto e de forma 
adequada, quando não morrem, tem comprometidas de forma negativa suas funções 
produtivas e reprodutivas induzindo perdas significativas de produção e de renda para os 

produtores. Especificamente no caso da produção de leite o ataque do carrapato afeta 
negativamente o crescimento dos animais jovens, compromete a reprodução, o ganho de peso 

e a produção de leite. Considerando os segmentos da carne e do leite, o ataque de carrapatos 
provoca perdas econômicas na casa dos quatro bilhões de dólares por ano no Brasil. Boa parte 
destas perdas decorre de erros cometidos na aplicação de produtos usados para o controle do 

parasita. A utilização de carrapaticida inadequado, em período impróprio e de maneira errada 
são erros cometidos pelos produtores que acabam complicando a situação de ataque pela 

indução de uma resistência biológica dos parasitas às principais bases químicas disponíveis no 
mercado. O quadro é agravado pela escassez de alternativas naturais viáveis para este 
combate. 

Esta tecnologia consiste em adotar um procedimento estratégico para diminuir a 
população dos carrapatos presentes nas pastagens e no rebanho durante o verão, época em 

que, em função de altas temperaturas, os carrapatos se reproduzem mais rapidamente, sendo 
maior a incidência de ataque. As pesquisas comprovaram que neste período a aplicação 
devidamente espaçada de cinco a seis banhos de carrapaticidas é suficiente para eliminar uma 

geração inteira de carrapatos, interrompendo a eclosão de novas gerações no decorrer do ano. 
O controle recomendado prevê, portanto, concentrar aplicações corretas do carrapaticida 

correto nesta época do ano.  
O programa de controle estratégico está fundamentado em três pilares: determinação 

do carrapaticida adequado para cada propriedade; aplicação preventiva no período adequado; 

e aplicação na dosagem e quantidade correta. 
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Ao transferir este conhecimento aos produtores os termos técnicos são traduzidos 

pelos pesquisadores da seguinte forma: 
“Conhecer o inimigo”, ou seja, identificar corretamente os hábitos e a biologia do 

carrapato; 

“Escolher da arma adequada”, ou seja, selecionar o carrapaticida ou a base química 
mais apropriada para o controle; 

“Dar o tiro bem dado”, ou seja, fazer corretamente o tratamento ou a aplicação do 
carrapaticida nos animais. 

   A etapa inicial da recomendação é constituída de um teste prévio de laboratório onde 

é avaliada a eficácia de várias alternativas de carrapaticidas, para identificar o produto que se 
aplicado nos animais dará melhor resultado para as condições de cada região e propriedade. É 

um serviço é gratuito e oferecido pela Embrapa Gado de Leite aos produtores que 
encaminham amostras vivas dos carrapatos para o teste. Juntamente com os resultados do 
teste, são fornecidas informações relativas ao período adequado de tratamento e a forma 

correta de se efetuar um tratamento eficiente. Desta forma são evitados os principais erros 
cometidos no controle possibilitando um combate mais eficaz. Entre 1997 e 2015 foram 

realizados aproximadamente 7000 testes em amostras de carrapatos encaminhadas pelos 
produtores, indicando para cada caso a melhor base química a utilizar. 

Em termos de ciência tais informações representam também uma forma de melhor 

conhecer o estado da arte sobre a biologia e a resistência dos carrapatos aos produtos 
químicos disponíveis no mercado. Por meio destes resultados a Embrapa Gado Leite tem 

monitorado o problema e evitado muitas despesas para os produtores que frequentemente 
utilizam produtos inadequados neste tratamento. Conhecida a base química mais correta, o 
controle passa a ser mais eficiente e mais barato para os produtores: gastam-se menores 

quantidades de carrapaticidas e consegue um melhor controle. Por conseqüência, são 
minimizados os efeitos de contaminação do leite, da carne e do meio ambiente por resíduos de 

defensivos químicos. Esta tecnologia vem sendo transferida para o setor produtivo por meio 
da distribuição de material didático, palestras, cursos, publicações técnicas e pela mídia 
especializada.  

 

1.4. Ano de lançamento: 

       1997 
 

1.5. Ano de início de adoção: 

       1997 
 

1.6. Abrangência: 

Nordeste Norte Centro Oeste Sudeste Sul 
AL x AC x DF x ES x PR x 

BA x AM x GO x MG x RS x 
CE x AP x MS x RJ x SC x 

MA x PA x MT x SP x  
PB x RO x  

PE x RR x 

PI x TO x 

RN x  

SE x 
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1.7 Beneficiários: 

 
O controle estratégico de carrapatos é uma tecnologia simples, de fácil adoção 

(consiste apenas em racionalizar o uso dos acaricidas), poupadora de recursos e de baixo 

custo. Está ao alcance dos pequenos, médios e grandes produtores de todas as regiões do 
Brasil onde as condições climáticas favorecem a reprodução e incidência de carrapatos nos 

bovinos. Os beneficiários diretos são os produtores de leite e de carne, mas indiretamente a 
indústria e os consumidores também são beneficiados na medida em recebem matéria prima e 
derivados menos contaminados com os resíduos de carrapaticidas químicos.  

 
2 Identificação dos impactos na cadeia produtiva 

 
Os benefícios (econômicos, sociais e ambientais) são de magnitude considerável tendo 

em vista o tamanho do rebanho bovino brasileiro e, em particular, da atividade leiteira no 

País. Os aspectos positivos da tecnologia que podem se traduzir em benefícios mensuráveis 
ou não são listados a seguir. 

- Os produtores são os principais beneficiários desta tecnologia, ao reduzirem os 
gastos com agroquímicos.  Segundo estimativas dos pesquisadores da área, considerando o 
produto e a mão de obra utilizada na aplicação, esta redução pode chegar a 50% das despesas 

com carrapaticidas nas propriedades onde existe o problema. Neste segmento da cadeia 
produtiva ocorre ainda o aumento de renda pela redução da mortalidade de animais e 

incremento na produção de leite e carne. 
- A indústria de processamento do leite recebendo matéria prima com menor 

quantidade de resíduos de acaricidas consegue melhor rendimento industrial e melhor 

qualidade nos derivados lácteos. A indústria do couro é também beneficiada por processar 
uma matéria prima de melhor qualidade e preços de revenda melhores. 

- No caso da indústria de insumos podem ocorrer perdas. Segundo projeções 
fundamentadas em dados do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal 
de 2009 as vendas deste setor ultrapassaram R$ 3,2 bilhões em 2010. Considerando que um 

percentual de 12% deste valor corresponde às vendas de carrapaticidas, o gasto dos 
produtores com tais produtos pode ter chegado a R$ 0,38 bilhão em 2010. A tecnologia pode 

provocar redução neste valor. Outro segmento industrial diretamente envolvido no controle de 
carrapatos é o da fabricação de equipamentos utilizados na aplicação dos carrapaticidas. Este 
também pode sofrer perdas em receitas. 

 - Para os consumidores os benefícios para a saúde são oriundos da ingestão de 
produtos (leite, carne e derivados) de melhor qualidade em termos de sanidade e isenção de 

resíduos químicos. 
. Redução da deposição de lixo na natureza, principalmente embalagens e restos de 

produtos químicos, um benefício ambiental que pode ser considerável. 

Montante adicional de gastos não determinado, porém importante, é oriundo das 
vendas de produtos farmacêuticos utilizados no tratamento de enfermidades, tais como a 

Babesia bovis e a Babesia bigemina, que têm o carrapato como vetor de transmissão. 
 
3 Avaliação dos impactos econômicos 

 
3.1 Avaliação dos impactos econômicos: 
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Tipo de impacto:  

 
Os impactos econômicos foram estimados tomando como referência a redução de 

despesas que a tecnologia proporciona com mão de obra e com carrapaticidas utilizados no 

controle. Não foram considerados incrementos de produtividade, expansão da produção e 
agregação de valor, embora algum impacto seja esperado também nestes indicadores.  

 
Os benefícios estimados são apresentados na Tabela 2.1.2 do sistema corporativo “SIDE” 
 

3.2 Análise dos impactos econômicos: 

 

Para estimar as despesas com o controle de carrapatos em bovinos em 2015 foi 
escolhido o carrapaticida denominado Triatox, o mais comumente utilizado pelos produtores. 
Poderia tomar como referência outros carrapaticidas mais caros, porém seriam menos 

representativos da tradição de uso da maioria dos produtores brasileiros. 
Para estimar os valores de 2015 foram utilizadas as seguintes informações básicas: 

- Preço médio do Triatox no mercado: R$ 53,01/litro 
Referência: 
http://www.shoppingdocampo.com.br/triatox-pulverizacao-amitraz-1lt-p913 

- Consumo de calda por banho: 7 litros por bovino adulto tratado para cada banho 
efetuado 

- Diluição do produto: 1 litro de Triatox para 500 litros de água 
- Um litro de Triatox é suficiente para 70 banhos  
- Custo do produto por banho: R$ 0,76 

- A despesa de um banho com sete litros da solução de Triatox em água, considerando 
também o gasto com mão de obra, foi estimado em R$ 0,82 por banho, considerando R$ 0,76 

do produto mais R$ 0,06 com os demais custos.  
- No tratamento convencional os produtores fazem em média 18 banhos por ano. Logo o custo 
anual por animal é de R$ 14,76. No tratamento recomendado são feitas apenas seis 

aplicações, neste caso o custo por animal tratado se reduz para R$ 4,92 por ano. 
- A redução de despesas anual prevista por bovino tratado é de aproximadamente R$ 9,84, 

equivalente à diferença entre as despesas com o tratamento convencional e as despesas com o 
tratamento recomendado. 
- Os valores acima foram calculados para preços do ano de 2015. A estimativa dos valores 

dos anos anteriores a 2015 foram, neste presente relatório atualizados (em relação aos 
relatórios dos anos anteriores) por meio do IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas. Este 

procedimento foi necessário por duas razões: primeiro porque não havia um acompanhamento 
destas despesas entre 2001 e 2009; segundo porque os benefícios da tecnologia passaram a ser 
estimados a partir de 2010, no entanto houve interesse em conhecer o fluxo de benefícios dos 

anos anteriores em valores monetários da época, pois a tecnologia já estava sendo adotada 
antes.  

- A coluna “Área de adoção” mencionada na Tabela 3.3 representa o número estimado de 
bovinos leiteiros tratados com o controle estratégico com a tecnologia em estudo. Para isto 
usaram-se os números da Tabela abaixo: 

http://www.shoppingdocampo.com.br/triatox-pulverizacao-amitraz-1lt-p913
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Estimativa do plantel bovino total brasileiro, plantel de bovinos leiteiros na Região Sudeste, 
percentual de adoção do controle estratégico do carrapato e do plantel tratado como controle 
estratégico previsto na tecnologia. 

Ano Plantel Brasil (a) Plantel SE (b) Adoção (%) (c)       Adotantes (d)  

2001 12,7 8,9 6 0,5 

2002 13,4 9,4 7 0,7 

2003 14,2 10,0 8 0,8 

2004 15,1 10,6 9 1,0 

2005 16,0 11,2 10 1,1 

2006 17,0 11,9 11 1,3 

2007 18,0 12,6 12 1,5 

2008 19,0 13,3 13 1,7 

2009           20,2  14,1 14 2,0 

2010           21,4  15,0 15 2,2 

2011 21,8 15,3 16 2,3 

2012 22,23 15,60 16 2,49 

2013 22,90 16,03 16 2,56 

2014 23,00 16,1 16,5 2,66 

2015 23,10 16,2 17 2,75 

 

(a) Plantel bovino leiteiro estimado existente no Brasil (em milhões de cabeças) 

(b) Plantel bovino leiteiro estimado existente na Região Sudeste do Brasil (em milhões de cabeças) 

(c) Percentual (%) estimado de bovinos leiteiros tratados com o controle estratégico do carrapato na Região 

Sudeste do Brasil. O dado mais concreto é de 2010, quando segundo entrevistas feitas por estudantes de 

pós graduação, 15% dos produtores de leite da Região Sudeste estavam adotando o controle estratégico. 

Foi considerado que de 2001 para 2011 houve um crescimento anual de 1% no percentual de adoção. 

Para tanto foi retornado o valor de 2010 subtraindo-se 1% em relação ao ano anterior até 2001. Para 

2011 foi considerado um incremento de 1% no nível de adoção em relação a 2010. Para 2012 e 2013 

manteve-se o percentual de 16% e para 2014 e 2015 voltando um crescimento de 0,5% ao ano. 

(d) Plantel estimado de bovinos leiteiros tratados com o controle estratégico do carrapato na Região 

Sudeste do Brasil (em milhões e cabeças) 

 

- As estimativas apresentadas na tabela anterior são referenciadas em dados do IBGE e em 

entrevistas com produtores conduzidas por estudantes de pós graduação. 
- O percentual de benefícios atribuídos a Embrapa foi de 50% tendo em vista a participação 
de outras instituições de pesquisa na geração da tecnologia e o esforço da assistência técnica 

na transferência e apoio aos produtores adotantes.    
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3.3 Estimativa dos benefícios econômicos gerados para os produtores de leite  

 
Tabela 3.3 Benefícios econômicos oriundos da redução de custos de produção devido a 

aplicação da tecnologia 

Obs.: As demais modalidades de benefícios, por falta de dados, não foram estimados para o 
caso desta tecnologia.  

 

 

Custo Anterior 

Kg/UM 
Custo Atual kg/UM 

Economia Obtida 

R$/UM 

Participação da 

Embrapa % 

Ganho líquido 
Embrapa 

R$/UM 

Área de adoção 
Benefício 

econômico 

ANO (A) (B) (C) = (A-B) (D  (E) = (C x D) (F) (G1) = (EXF) 

2001            4,45              1,49              2,97  50            1,48  532.000 789.272,97 

2002            5,63              1,88              3,75  50            1,88  658.000 1.234.613,52 

2003            6,06              2,02              4,04  50            2,02  797.000 1.609.688,98 

2004            6,79              2,27              4,53  50            2,26  950.000 2.149.655,51 

2005            6,87              2,29              4,58  50            2,29  1.119.000 2.559.969,49 

2006            7,13              2,38              4,75  50            2,38  1.305.000 3.099.375,00 

2007            9,01              3,00              6,01  50            3,01  1.509.000 4.534.545,00 

2008            9,70              3,23              6,47  50            3,24  1.733.000 5.606.255,00 

2009          10,88              3,63              7,25  50            3,63  1.978.000 7.170.250,00 

2010          11,01              3,67              7,34  50            3,67  2.247.000 8.246.490,00 

2011          11,43              3,81              7,62  50            3,81  2.359.350 8.989.123,50 

2012          12,33              4,11              8,22  50            4,11  2.406.537 9.890.867,07 

2013          13,45              4,48              8,97  50            4,49  2.461.887 11.041.563,20 

2014          13,26              4,42              8,84  50            4,42  2.660.000 11.757.200,00 

2015          14,76              4,92              9,84  50            4,92  2.860.000 14.071.200,00 

 

Obs.: 
A coluna “Área de adoção” refere-se ao número estimado de cabeças tratadas com controle 
estratégico. Os demais tipos de benefícios podem ser também significativos, mas não foram 

estimados por falta de dados. 
 

3.4 Fonte de dados: 

 
As estimativas apresentadas na Tabela 3.3 foram feitas com base nas seguintes fontes: 

1 – IBGE (informações referentes quantidade de bovinos no Brasil e na Região Sudeste)  
2 – FGV (índices para estimar os valores anteriores a 2010)  

3 – Entrevistas de campo feitas por estudantes de pós-graduação (estimativa dos níveis de 
adoção da tecnologia). 
4   – Entrevistas com os pesquisadores da área de sanidade animal da Embrapa 

Gado de Leite. 
5 – Consulta de textos preparados pelos pesquisadores dedicados ao refinamento e 

transferência da tecnologia na Embrapa Gado de Leite. 
 
4 Avaliação dos impactos sociais 

 
4.1  Avaliação dos impactos 
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Foi utilizada a metodologia Ambitec Social para a avaliação que se segue. 
 

Tabela 4.1.1 - Impactos sociais – aspecto emprego 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
Tipo 1 (*) 

Média 
Geral 

Capacitação Sim 0,45 0,45 

Oportunidade de emprego local qualificado Sim 0,8 0,8 

Oferta de emprego e condição do trabalhador Sim 0 0 

Qualidade do emprego  Não   

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). 
 

A adoção do controle estratégico de carrapatos de bovinos gerou impactos positivos no 
aumento da necessidade de capacitação básica e técnica local e de curta duração. Isto se deu 

em função da necessidade de treinamento dos operadores (funcionários e os próprios 
produtores) e treinamento de técnicos para a difusão da tecnologia. Para o caso de 
treinamento de técnicos o impacto se deu no entorno uma vez que extrapola os limites das 

propriedades. 
Em termos de oportunidade de emprego local e qualificado foi verificado impacto 

moderado positivo na origem do trabalhador em nível pontual, em função da capacitação do 
trabalhador na atividade. Também foi observado impacto positivo moderado para a oferta de 
emprego e condição do trabalhador, em função da capacitação de técnicos, que terão 

oportunidades temporárias para difusão da tecnologia. 
 

Tabela 4.1.2 - Impactos sociais – aspecto renda 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 
Geral 

Geração de Renda do estabelecimento Sim 0,5 0,5 

Diversidade de fonte de renda Não   

Valor da propriedade  Sim 0,35 0,35 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). 
 

A adoção da tecnologia proporcionou impactos grandes na geração de renda em 

função do aumento de produtividade individual dos animais e da propriedade como um todo 
em função do melhor estado sanitário do rebanho. 

A tecnologia não proporciona diversificação de renda, mas com relação ao aspecto valor da 
propriedade, a tecnologia proporciona melhorias, principalmente em função da obtenção de 
melhores preços pagos pelo produto e pela adequação de qualidade do produto às exigências 

da legislação. 
 

Tabela 4.1.3 - Impactos sociais – aspecto saúde 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

tipo 1 (*) 
Média 
geral 

Saúde ambiental e pessoal Sim 5,6 5,6 
Segurança e saúde ocupacional Sim 2,4 2,4 

Segurança alimentar Sim 1,2 1,2 

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). 
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No aspecto saúde ambiental e pessoal, os impactos da tecnologia se fazem presentes 

na redução de focos de vetores de doenças endêmicas, emissão de poluentes atmosféricos e 
hídricos e contaminantes do solo, todos em nível tanto local como de entorno. Isto se dá em 
função do menor número de aplicações de carrapaticidas nos animais. No aspecto segurança e 

saúde ocupacional, foram observados impactos positivos significativos em função da redução 
à exposição a agentes químicos. Todos os impactos foram observados em nível pontual e 

local. 
Em termos de segurança alimentar o impacto foi considerado moderado, em nível 

local, basicamente em função de uma melhor sanidade animal o que garantiu produção e, 

consequentemente, maior quantidade de alimento produzido. 
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Tabela 4.1.4 - Impactos sociais – aspecto gestão e administração 

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Média 
tipo 1 (*) 

Média 
geral 

Dedicação e perfil do responsável Sim 0,2 0,2 

Condição de comercialização Sim 0,8 0,8 
Reciclagem de resíduos  Não 0 0 

Relacionamento institucional Sim 0,4 0,4 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, 
comercial) 

 
A adoção da tecnologia gera um aumento na capacitação dirigida à atividade, 

impactando a dedicação e perfil do responsável moderadamente. No caso das condições de 

comercialização observa-se um impacto moderado em nível local por uma melhoria nas 
condições de venda antecipada e, em nível de entorno, em função da maior cooperação com 

outros produtores locais. 
Também foi observado impacto moderado no relacionamento institucional, em função 

da demanda por assistência técnica, bem como pelo maior associativismo e cooperativismo. 

 
4.2.- Análise dos resultados: 

 

Média Tipo 1 Média Geral 

1,15 1,15 

 

De um modo geral, o impacto social da tecnologia foi positivo, proporcionando 

oportunidades de capacitação dos produtores e de suas famílias. Além disso, foram 
observados aumentos de renda, pela valorização da propriedade e aumentos na produtividade 
e redução de custos de produção. 

Na questão da saúde foram observados também impactos positivos, pela redução do 
uso de produtos veterinários, menor contaminação do produto e menor exposição do 

trabalhador aos produtos químicos. 
No âmbito da gestão e administração também ocorreram melhorias com maior 

engajamento familiar e utilização de assistência técnica. 

 

4.3.- Impactos sobre o emprego: 

 
Não houve impacto sobre o emprego tendo-se em vista que a tecnologia tende a 

reduzir as despesas com mão de obra dentro da propriedade. Os próprios trabalhadores da 

fazenda fazem o controle estratégico. Para difundir a tecnologia há necessidade de técnicos de 
campo treinados, o que abre oportunidade de trabalho especializado de assistência aos 

produtores. Em termos de distribuição geográfica, há necessidade de técnicos nos estados 
onde o controle estratégico é adotado. As informações levantadas não permitiram uma 
estimativa de perda de empregos na fazenda tendo em vista a redução prevista no emprego de 

mão de obra no tratamento dos animais com pulverizações de combate ao carrapato. Algum 
impacto sobre a cadeia poderá vir da indústria de transformação, devido ao aumento na 
captação de leite. 

 

4.4 Fonte de dados: 
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Esta avaliação foi feita junto aos dois pesquisadores que trabalham diretamente com a 

tecnologia na Unidade, sendo que um deles foi o pioneiro nas pesquisas que iniciaram em 
1984.  Estes dois pesquisadores fundamentaram suas respostas no conhecimento das 
propriedades adotantes da tecnologia com as quais estão em constante contato em virtude do 

trabalho que fazem na transferência da tecnologia.  
 

 
5 Avaliação dos impactos ambientais 

 

5.1 Avaliação dos impactos ambientais: 

 

A Unidade utilizou a metodologia Ambitec nesta avaliação.  
 
5.1.1 Alcance da tecnologia: 

 
Nas regiões Sul e Sudeste do Brasil os produtores leite utilizam animais com maior 

grau de sangue europeu, mais sensível aos carrapatos. Esta característica demanda um número 
maior de aplicações de acaricidas, sendo que a maioria dos produtores chega a fazer dezoito 
aplicações de solução carrapaticida por ano nos animais. A aplicação de acaricidas de baixa 

eficiência (e além do mais de forma errada) pode aumentar em até 50% as despesas com o 
controle dos carrapatos, se considerar os gastos com mão de obra e produtos químicos. Nestas 

duas regiões juntas, o universo potencial de aplicação da tecnologia, considerando dados de 
2009 (IBGE, 2011), pode chegar a 21,4 milhões de cabeças de bovinos. 
 No Brasil Central, onde os rebanhos apresentam maior grau de sangue zebuíno, a necessidade 

de aplicação de acaricidas é menor. Neste caso o problema da infestação de carrapatos é 
menos grave e a tecnologia tem menor alcance.  

 
5.1.2.- Eficiência tecnológica: 

 

Tabela 5.1.2.1 Eficiência tecnológica – produção animal 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Geral 

Uso de agroquímicos/insumos químicos e ou materiais Sim 6,0 6,0 
Uso de energia Sim 1,5 1,5 
Uso de recursos naturais Sim 1,0 1 

(*) Produtor familiar 

 
Observam-se impactos significativos na redução de uso de agroquímicos, 

principalmente em função da redução na freqüência e variedade destes produtos. No caso da 
energia, não houve alteração, pois, a tecnologia prevê aplicação manual. No uso de recursos 
naturais algum impacto positivo, ainda que pequeno, deve ser considerado em nível local, 

pois existe redução no consumo de água utilizada na diluição dos produtos utilizados no 
tratamento dos carrapatos e também pela redução da necessidade de áreas para disposição de 

resíduos. 
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5.1.3 Conservação ambiental: 

 
Tabela 5.1.3.1 Conservação ambiental para Ambitec - produção animal 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Geral 

Atmosfera Sim 0,1 0,1 

Capacidade produtiva do solo Sim 3,0 3,0 
Água Não   
Biodiversidade Não   

 

O impacto da tecnologia se dá mais significativamente na redução de contaminantes 
tóxicos para o solo, em função da redução na freqüência de aplicações requeridas, bem como 

de sua variedade. Com relação à atmosfera os impactos se referem à redução de odores. Não 
são observados impactos com relação aos parâmetros de qualidade de água, bem como de 
biodiversidade. 

 
5.1.4.- Recuperação ambiental: 

 
Tabela 5.1.4.1.  - Recuperação ambiental 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Geral 
Recuperação Ambiental Não   

*’Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). 

 
5.1.5 Bem estar e saúde do animal: 

 

Tabela 5.1.5.1. – Bem-estar e saúde do animal 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Média 

Tipo 1 (*) 

Média 

Geral 

Bem-estar e saúde do animal sob pastejo Não   

Bem-estar e saúde do animal sob 
confinamento 

Sim 0,1 0,1 

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). 

 
Em relação a este aspecto, os impactos referem tão somente a melhorias nas condições 

de assepsia dos animais. 

 

 

Tabela 5.1.5.2. – Qualidade do produto 
Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 
Média 

Tipo 1 (*) 
Média 
Geral 

Aditivos Não   

Resíduos químicos Sim 2,1 2,1 
Contaminantes biológicos Não   

 

Os impactos, neste aspecto referem-se à redução significativa de resíduos químicos no 

leite em função da redução na freqüência e variedade de produtos químicos, bem como pelo 
seu uso racional. 
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5.2.- Índice de impacto ambiental: 

 
Média Tipo 1 Média Geral 

1,97 1,97 

 
O índice geral de impacto ambiental foi moderado uma vez que muitos dos aspectos 

avaliados não se aplicam. Os ganhos ambientais, na maioria das vezes se dão em nível local. 

Destaca-se a expressiva redução na contaminação do solo que tem impacto em nível tanto 
local como de entorno. 

 
5.3. – Fonte de dados: 

 

Avaliação também foi feita junto aos dois pesquisadores que trabalham diretamente 
com a tecnologia na Unidade. As respostas foram com base no conhecimento das 

propriedades adotantes da tecnologia com as quais os dois pesquisadores estão em constante 
contato.  
 

 

6 Avaliação dos impactos sobre conhecimento, capacitação e político-institucional 

 
6.1 Impactos sobre o conhecimento: 

 

Tabela 6.1.1. - Impacto sobre o conhecimento 

 

Indicadores 

Se aplica 

(Sim/Não) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

Média 

Nível de geração de novos 
conhecimentos 

Sim 1 2 1 1,3 

Grau de inovação das novas técnicas e 
métodos gerados 

Sim 1 1 1 1,0 

Nível de intercâmbio de conhecimento Sim 3 3 3 3,0 
Diversidade dos conhecimentos 
aprendidos 

Sim 3 3 1 2,3 

Patentes protegidas Sim 0 0 0 0,0 
Artigos técnico-científicos publicados 

em periódicos indexados  

Sim 3 3 3 3,0 

Teses desenvolvidas a partir da 
tecnologia 

Sim 3 3 3 3,0 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; negativo (-1): redução de mais de 25% 

e menos de 75%; sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou 
aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; muito 

positivo (3): aumento de mais de 75%. 
 

A tecnologia, em termos operacionais, pressupõe uma racionalização de uma prática já 

existente na maioria das fazendas. Logo, parece ser mais uma adaptação e correção de manejo 
do que propriamente um novo conhecimento da ciência.  Por outro lado, os testes de 

resistência é uma novidade científica, pois não era conhecido antes no meio produtivo. Na 
indústria provavelmente estes testes são feitos para verificar a eficiência dos produtos a lançar 
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no mercado. No campo não era rotina esta prática. Pelos impactos na sanidade animal e nos 

índices reprodutivos e produtivos do rebanho a tecnologia, embora simples, desperta interesse 
para formar redes de parcerias, compartilhamento de equipamentos e instalações e na 
capacitação de profissionais de outras instituições. Estes foram, portanto, os três aspectos 

melhor pontuados pelos avaliadores. 
 

6.2 Impactos sobre capacitação: 

 
Tabela 6.2.1 - Impacto sobre Capacitação  

Indicadores Se aplica 
(Sim/Não) 

Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Média 

Capacidade de se relacionar com o 
ambiente externo 

Sim 1 2 1 1,3 

Capacidade de formar redes e de 

estabelecer parcerias 

Sim 3 3 3 3,0 

Capacidade de compartilhar 

equipamentos e instalações 

Sim 3 3 3 3,0 

Capacidade de socializar o 
conhecimento gerado 

Sim 3 3 1 2,3 

Capacidade de trocar informações e 
dados codificados 

Não 0 0 0 0,0 

Capacitação da equipe técnica Sim 3 1 3 2,3 
Capacitação de pessoas externas Sim 3 3 3 1,7 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; negativo (-1): redução de mais de 25% 

e menos de 75%; sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou 
aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; muito 
positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 
A Embrapa Gado de Leite juntamente com os órgãos de extensão rural promove dias 

de campo, cursos e palestras sobre os procedimentos adequados de controle de carrapatos nas 
fazendas. A equipe responsável por este segmento de pesquisa já se tornou referência nacional 
como cientistas da área de infestação de ectoparasitas em bovinos de interesse comercial. 

Com isto eles passaram a participar ativamente no processo de treinamento de consultores de 
campo e se integraram com especialistas da indústria de produtos veterinários. 
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6.3 Impactos político institucional 

 
Tabela 6.3.1 - Impacto Político- institucional 

Indicadores Se aplica 

(Sim/Não) 

Avaliador 

1 

Avaliador 

2 

Avaliador 

3 

Média 

Mudanças organizacionais e no marco 

institucional 

Não - - - - 

Mudanças na orientação de políticas 
públicas  

Sim 1 3 3 2,3 

Relações de cooperação público-
privada 

Sim 3 3 3 3,0 

Melhora da imagem da instituição Sim 2 1 3 2,0 
Capacidade de captar recursos  Sim 1 1 1 1 
Multifuncionalidade e 

interdisciplinaridade das equipes 

Sim 3 1 2 2,0 

Adoção de novos métodos de gestão e 

de qualidade 

Sim 1 1 1 1,0 

Escala: Muito negativo (-3): redução de mais de 75%; negativo (-1): redução de mais de 25% 
e menos de 75%; sem mudança (0): sem alteração ou alterações que representam reduções ou 

aumentos menos de 25%; Positivo (1): aumento de mais de 25% e menos de 75%; muito 
positivo (3): aumento de mais de 75%. 

 
Destaque para as relações de cooperação público privada pois os resultados da 

pesquisa alertam a iniciativa privada para a necessidade de desenvolver novas formulações 

químicas que possam resolver a questão da indução de resistência dos carrapatos aos 
carrapaticidas já existentes no mercado. Pela própria natureza do sistema há uma grande 

necessidade de equipes multidisciplinares e multifuncionais, o que, apesar da existência de 
grupos em constante crescimento, ainda é um gargalo. 
 

6.4. Análise agregada dos impactos sobre o conhecimento, capacitação e político-

institucionais: 

 
Esta tecnologia já vem sendo difundida há cerca de vinte e dois anos pela Embrapa 

Gado de Leite. O nível de adoção pode ser considerado ainda baixo, mas deve crescer nos 

próximos anos com a pressão pública por comportamentos cada vez mais seguros em termos 
sociais e ambientais por parte do setor produtivo. O conhecimento cada vez maior por parte 

dos pesquisadores sobre o problema da resistência dos carrapatos aos produtos químicos 
convencionais deve incentivar os órgãos públicos e a iniciativa privada a buscar tecnologias 
mais naturais e saudáveis para resolver o problema de carrapatos nos rebanhos. Por outro 

lado, o controle estratégico demanda técnicos capacitados para transferir a tecnologia 
disponibilizada. A capacitação de técnicos deve criar oferta de novas habilidades também em 

outras áreas, sendo, portanto, um indutor de reciclagem dos profissionais que atuam mais 
próximo do setor produtivo. 
 

6.5. – Fonte de dados: 

 

A avaliação dos impactos sobre o conhecimento, capacitação e aspectos político-
institucionais foi baseada em consultas a pesquisadores e analistas da área de sanidade da 
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Embrapa Gado de Leite e a consultores da assistência pública. Ao todo foram feitas nove 

consultas para elaboração dos impactos sobre estas três questões.  
 
7 Avaliação integrada e comparativa dos impactos gerados 

 
A sociedade brasileira é a principal beneficiaria desta tecnologia, uma vez que os 

produtores de leite e de carne, a indústria processadora destes produtos, a indústria de 
insumos (especialmente de carrapaticidas) e os consumidores são de alguma forma 
beneficiados. Os produtores, ao utilizar produtos mais eficientes no combate aos carrapatos, 

reduzem os custos com a produção da carne e leite, além de reduzir o tempo de exposição aos 
acaricidas. A indústria processadora se beneficia ao receber matéria prima menos 

contaminada por resíduos de produtos químicos, podendo oferecer aos consumidores produtos 
in natura e derivados com melhor qualidade. As Empresas produtoras de insumos podem 
redirecionar melhor o programa de acompanhamento pós-venda, corrigindo eventuais falhas 

no processo de recomendação de acaricidas. A sociedade se beneficia pela utilização de 
produtos mais saudáveis e o meio ambiente recebe menos resíduos indesejáveis. 

 
8. Custos da tecnologia 

 

Estimativa dos custos de geração e transferência da tecnologia entre 2001 e 2015 

 
 

Análise dos custos: 

 

Os procedimentos para estimar os custos da pesquisa foram fundamentados nos 
seguintes critérios: 
- As pesquisas com o controle estratégico passaram pelas seguintes fases na Embrapa Gado de 

Leite: 
Primeira fase: de 1984 a 1990. 

ANO 

Custos de 

Pessoal 

Outros 

Custeios 

Depreciação de 

Capital 

Custos de 

Administração 

Custos de 

Transferência 

Tecnológica Total 

  (A) (B) (C) (D) (E) 
(F) = 

(A+B+C+D+E) 

       2001 195.776,40 270.205,50 25.685,87 55.511,54 97.888,21 645.067,59 

2002 294.989,40 163.576,30 55.849,20 62.377,00 147.494,70 724.286,62 

2003 339.068,20 222.632,50 27.984,00 111.720,00 169.534.10 870.938,94 

2004 379.756,40 120.174.60 36.579,80 125.969,60 189.878,20 852.358,83 

2005 318.945,00 126.871,20 83.103,94 79.736,25 159.472,50 768.129,00 

2006 320.245,00 119.354,40 42.990,51 86.479,72 172.959,40 742.029,03 

2007 374.107,50 135.805,80 107.097,20 93.526,88 187.053,70 897.591,20 

2008 433.274,00 192.145,30 357.578,00 108.318,50 216.637,00 935.760,94 

2009 458.272,30 192.928,30 43.967,20 114.568,00 11.456,80 1.434.577,37 

2010 552.225,00 195.137,20 21.908,80 13.805,60 276.112,50 1.059.189,25 

2011 441.780,00 156.109,76 17.527,00    14.495,90    220.890,00 850.802,66 

2012 410.000,00 110.000,00 15.000,00 15.235,10 90.000,00 640.235,10 

2013 390.000,00 95.000,00 14.000,00 14.537,00 50.000,00 563.537,00 

2014 421.200,00 102.600,00 15.120,00 16.223,00 54.000,00 609.143,00 

2015    454.896,00  

   

110.808,00  16.329,60    14.750,00    58.320,00  

                         

655.103,60 
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Foi estudada a biologia do carrapato com o envolvimento integral do tempo de um 

pesquisador e de dois assistentes de pesquisa. Neste período não houve transferência de 
tecnologia, portanto não foram considerados gastos com esta atividade. 
Segunda fase: de 1990/1991 a 2002.  

Manteve a dedicação em tempo integral de um pesquisador e de dois assistentes de pesquisa. 
Nesta fase 75% do tempo foram dedicados a pesquisa e 25% a transferência da tecnologia. 

Terceira fase: de 2002/2003 a 2010.  
Foi incorporada uma pesquisadora a equipe, no entanto a dedicação de tempo dos quatro 
profissionais a pesquisa com carrapatos (2 pesquisadores e 2 assistentes) foi reduzida para 

70%, sendo 50% do tempo com pesquisa e 20% com transferência. 
- O custeio de pessoal foi estimado com base nas médias ponderadas das remunerações dos 

pesquisadores no ano pela dedicação declarada pelos mesmos ao desenvolvimento da 
pesquisa e à extensão Encargos e férias foram adicionados à remuneração. 
- O custeio de pesquisa foi calculado com base nas despesas de custeio da Unidade 

ponderadas pela dedicação do grupo de pesquisadores ao desenvolvimento da pesquisa em 
relação ao esforço de trabalho do conjunto de pesquisadores da unidade. 

- O valor da depreciação do patrimônio foi calculado com base nos valores de depreciação do 
patrimônio da unidade ponderados pela dedicação do grupo de pesquisadores em relação ao 
esforço de trabalho do conjunto de pesquisadores da unidade. 

- Os custos de administração incluíram as remunerações dos empregados fora das atividades 
de pesquisa ponderados pela dedicação do grupo de pesquisadores em relação ao esforço de 

trabalho do conjunto de pesquisadores da unidade 
- Os custos de transferência foram calculados com base na dedicação dos pesquisadores à 
transferência de tecnologia em relação à dedicação do conjunto de pesquisadores. Os custos 

envolveram gastos com viagens e cursos. 
- Para estimar os valores de 2011 foi considerada uma redução de 20% nos custos referentes a 

2010.   
- Os valores estão na moeda da época de utilização. 
- Para 2012 e 2013 foi considerada uma redução de custos tendo em vista que a tecnologia se 

encontra “pronta” para uso e de certa forma já bem difundida entre os produtores. 
- Os custos relativos a 2014 foram obtidos aplicando-se um ajuste 8% sobre os custos de 2013 

e os relativos a 2015 aplicando-se ajuste igual sobre os custos de 2014. Os ajustes 
considerados nos dois casos refletem aproximadamente o reajuste dos salários da Embrapa 
nos dois períodos.  
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9 – Ações sociais 

 
Na Tabela 9.1 estão marcadas as ações extra pesquisa, classificadas de acordo com o 

Balanço Social, desenvolvidas pela Unidade e relacionadas a esta tecnologia. 

 
Tabela 9.1 – Ações Sociais 

 Tipo de ação social 

 Ações de filantropia 
x Agricultura familiar  

x Apoio Comunitário 
 Comunidades Indígenas 

x Educação e formação profissional externa 
 Educação e formação profissional interna 
 Meio ambiente e educação ambiental 

 Participação no Fome Zero 
 Reforma Agrária 

 Saúde, segurança e medicina do trabalho 

 



 

 19 

 

 
11 Equipe responsável: 

 

João Cesar de Resende - pesquisador da Embrapa Gado de Leite, responsável pela coleta de 
dados, entrevistas e análise sócio-econômica dos impactos. 

Marcelo Dias Müller - - pesquisador da Embrapa Gado de Leite, responsável pela coleta de 
dados, entrevistas e análise dos impactos ambientais, sociais e sobre o conhecimento. 
John Furlong – pesquisador da Embrapa Gado de Leite, pioneiro da área de parasitologia 

(dados técnicos sobre a tecnologia e informações sobre custos da tecnologia convencional e a 
da recomendada) 

Marcia Cristina de Azevedo Prata – pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, atualmente líder 
da área de parasitologia (fornecimento de textos sobre a tecnologia, dados técnicos e 
disponibilização de arquivo de análises de resistência) 
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Síntese do relatório de impactos 

 

Ano: 2015 

 

 

Controle estratégico de carrapatos em bovinos 
 

 
Ano de lançamento: 1997 

 

Ano de início da adoção: 1997 
 

 
Avaliação dos benefícios econômicos transferidos para os produtores em 2015 

 

Indicadores 

Não 

se 
aplica 

Participação 

da Embrapa 
(%) 

Área de 

Adoção1 

Ganho 

Líquido  
(B) 

Benefício 

Econômico  
 (C) 

11 Incremento de produtividade x     

2 Redução de custos  50 2.860.000 4,92 14.071.200,00 

3 Expansão da produção para 

novas áreas 

x     

4 Agregação de Valor x     
1Quantidade estimada de vacas tratadas com o controle estratégico de carrapatos em 2015 
 

Avaliação dos impactos sociais 

Indicadores Não se aplica Coeficiente 

1 Emprego 

Capacitação  0,45 

Oportunidade de emprego local qualificado  0,8 

Oferta de emprego e condição do trabalhador x  

Qualidade do emprego x  

2 Renda 

Geração de Renda do estabelecimento  0,5 

Diversidade de fonte de renda x  

Valor da propriedade  0,35 

3 Saúde 

    Saúde ambiental e pessoal  5,6 

    Segurança e saúde ocupacional  2,4 

    Segurança alimentar  1,2 
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4 Gestão e administração 

    Dedicação e perfil do responsável  0,2 

    Condição de comercialização  0,8 

    Reciclagem de resíduos  0 

    Relacionamento institucional  0,4 

Índice de Impacto Social 1,26 

 

Geração de emprego Quantidade 

   Quantidade de emprego gerado n/d 

 
Avaliação dos impactos ambientais 

Indicadores Não Se Aplica Coeficiente 

1 Eficiência Tecnológica   

     Uso de agroquímicos/ insumos químicos e ou 

materiais 

 6,0 

     Uso de energia  1,5 

     Uso de recursos naturais  1,0 

2 Conservação Ambiental   

     Atmosfera  0,1 

     Qualidade do Solo  3,0 

     Qualidade da Água X  

     Biodiversidade X  

    Geração de resíduos sólidos X  

3 Recuperação Ambiental X  

4 Qualidade do Produto  2,1 

5 Bem-estar animal sob pastejo X  

6 Bem-estar Animal sob Confinamento  0,1 

7 Capital Social   

Índice de impacto ambiental 1,32 

 
 
 

Equipe de avaliação: 
 

João Cesar de Resende – matrícula 229150 – joaocesar.resende@embrapa.br 
Marcelo Dias Müller – matrícula 322647 - muller@embrapa.br 


