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APRESENTAÇÃO 

 

Este material faz parte do “Projeto de Difusão de 

Referências e Capacitação em Agroecologia para Sistemas de 

Produção de Leite e Olericultura”, do Programa Universidade 

Sem Fronteiras (USF), elaborado e desenvolvido pela Secretaria 

de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná 

(SETI) procurando incentivar a agricultura familiar e a 

agroecologia. 

O Centro Paranaense de Referência em Agroecologia 

(CPRA) vem trabalhando para desenvolver iniciativas 

ecológicas, que tenham viabilidade técnica e econômica. Neste 

sentido, o Projeto desenvolvido no CPRA, procura disseminar 

informações sobre formas de manejo e produção agroecológica, 

promovendo assim a capacitação de pessoas engajadas com a 

proposta de uma agropecuária mais sustentável. 

As práticas de manejo estão diretamente ligadas ao controle 

sanitário do rebanho. Nesta cartilha procuramos identificar as 

técnicas utilizadas no CPRA que nos ajudaram a produzir de 

forma econômica e saudável. A construção desta cartilha não foi 

realizada somente pelos autores; dela participaram dezenas de 

funcionários, produtores, técnicos e estagiários que, durante 

esta caminhada do CPRA, contribuíram com o seu trabalho e 

saberes, portanto a eles o nosso agradecimento. 
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PROMOVENDO A SAÚDE ANIMAL 

A agroecologia tem por saúde animal o estado de bem 

estar físico, mental e social e não apenas a ausência de 

doença, portanto, a visão convencional de manejos curativos 

(identificar o agente etiológico e eliminá-lo) não é o 

recomendado; indica-se um manejo que busque o equilíbrio: 

ambiente – animal – agente. Por esse motivo são prioritários 

os manejos preventivos, com o uso dos princípios da 

agroecologia, buscando saúde não somente para o animal, 

mas também ao ambiente. 

 AGENTES ETIOLÓGICOS: são agentes que causam 

enfermidades nos animais. Podem ser vírus, bactérias, 

fungos, protozoários ou helmintos. É importante identificar 

qual tipo de agente 

está causando 

doenças, ou 

transtornos aos 

animais; para saber 

o ciclo de vida dele a 

fim de minimizar e 

prevenir o contato dos animais com esses agentes.  

 AMBIENTE: é o conjunto de substâncias, circunstâncias ou 

condições em que se encontra o animal; inclui tudo que 

afeta diretamente o metabolismo ou o comportamento do 

animal, incluindo a 

luz, o ar, a água, o 

solo e outros seres 

vivos.  

Conhecer melhor o 

ambiente onde os 

animais vivem pode 

trazer informações que ajudam a identificar possíveis 

problemas ou soluções para algumas ocorrências pelas 

quais o rebanho esteja passando.  

 ANIMAL: os animais interagem de maneira diferente com 

o ambiente e com os agentes etiológicos de acordo com a 

espécie animal, raça, idade e condições de nutrição e 

sanidade. Por esse motivo, é importante avaliar cada 

categoria animal para manejar melhor e manter a 

sanidade do rebanho.  

 



 7 

Sistemas livres de agentes causadores de doenças são 

praticamente impossíveis, por essa razão é importante 

manter uma rotina de manejo, com os animais e o 

ambiente em que eles vivem, que previna ou amenize o 

aparecimento de problemas sanitários.  

Por esse motivo o CPRA aderiu ao PRV+Silvipastoril 

como controle do ambiente e trabalha selecionando seu 

rebanho com 

animais mais 

resistentes, em 

conjunto aos 

manejos 

voltados ao bem 

estar animal. 

 

  ENTENDENDO OS PARASITOS 

Para poder realizar um controle e prevenção mais 

eficientes é preciso conhecer melhor os parasitos. Existem 

alguns aspectos do ciclo de vida dos parasitos que são comuns 

entre a maioria deles. São eles: o período de vida parasitário e o 

período de vida livre. Com esse conhecimento é possível 

determinar qual a melhor estratégia para combater cada tipo de 

parasito.   

PERÍODO  PARASITÁRIO: 

É a etapa da vida de um parasito em que ele está no animal. 

Geralmente é o menor período da vida deles. 

PERÍODO DE VIDA LIVRE: 

É a etapa da vida dos parasitos no ambiente e não nos 

animais.Cerca de 90% do total de parasitos estão no ambiente e 

apenas 10% nos animais. 

 

 ECTOPARASITA: CARRAPATO (BOOPHILUS MICROPLUS) 

O período de vida infectante dos carrapatos é de 

aproximadamente 21 dias, tempo que as fêmeas levam para se 

desenvolver de simples larvas até teleóginas (fêmeas adultas 

que carregam ovos). Cada fêmea adulta pode deixar no 

ambiente até 3 mil ovos de carrapatos. Quando essas fêmeas 

carregadas de ovos caem ao chão elas depositam os ovos na 

pastagem, esses ovos eclodirão e as larvas irão se desenvolver 

até a forma infectante. As larvas infectantes sobem no animal 

utilizando folhas das plantas em que o animal encosta, ou até 
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mesmo quando o animal se deita na área infestada. O período 

em que os carrapatos ficam no ambiente pode variar muito. 

Ambiente quente, úmido e com abrigo à luz solar direta é 

favorável ao desenvolvimento dos carrapatos; eles podem 

sobreviver até 300 dias, mas vivem em torno de 28 a 51 dias 

normalmente.  

 ECTOPARASITA: MOSCA DO CHIFRE (HAEMATOBIA 

IRRITANS) 

A mosca do chifre deposita seus ovos profundamente nas fezes 

frescas dos bovinos. Cada fêmea pode depositar até 20 ovos 

por vez, podendo realizar 15 posturas durante toda a vida, 

produzindo, portanto um total de 300 ovos. Em média, a vida de 

uma mosca dura cerca de 3 semanas, mas pode alcançar até 7 

semanas de vida dependendo do ambiente em que se 

encontra.O ciclo de vida completo da mosca, que vai do ovo até 

a mosca adulta capaz de depositar ovos, dura cerca de 10 a 15 

dias.  

 

Portanto: se uma fêmea deposita 20 ovos por postura, daqui a 

aproximadamente 30 dias poderá existir no ambiente 2 mil 

moscas prontas para deixar mais ovos. 

 

As moscas do chifre preferem ambientes quentes e mais 

úmidos, por isso aparecem em maior quantidade no verão onde 

o ambiente está mais favorável. Entretanto, umidade muito alta, 

como chuvas que chegam a alagar as larvas, acaba matando-

as. 

Os bolos fecais, que estão na pastagem, são os lugares 

onde ocorre o desenvolvimento dessas moscas, sendo assim 

devem ser o local para começar o combate a esse parasita.  
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 ENDOPARASITA:  

 

Existem muitas espécies de endoparasitas que acometem 

os animais de produção, alguns deles são específicos para cada 

espécie animal, alguns são comuns a vários e alguns ainda 

podem ser prejudiciais à saúde do homem. Cada espécie de 

parasito possui um ciclo de vida diferente, entretanto a maioria 

age das seguintes maneiras: 

 

 

Vida livre             hospedeiro definitivo 

Vida livre             hospedeiro intermediário          hospedeiro definitivo      

 

Para entender melhor utilizaremos uma parasitose 

comum na produção de bovinos leiteiros. A Eimeria bovis e a 

Eimeria zuernii são parasitas que infectam as células do 

intestino dos animais para poderem se reproduzir. Esses 

parasitos possuem uma fase de vida dentro do animal e uma no 

ambiente. O oocisto, ovo do parasito, é eliminado pelas fezes e 

cai no ambiente. No ambiente o ovo (oocisto) demora cerca de 3 

dias para se desenvolver até a forma infectante, podendo levar 

até 14 dias. Após esse período de “maturação” os ovos estão 

prontos para serem ingeridos e infectar o animal.  

A melhor maneira de controle ou prevenção contra a 

eimeriose ou coccidiose, é evitar que o animal entre em contato 

com as fezes, mas também pode ser feita a exposição dos ovos 

ao sol. A luz solar, por um período de aproximadamente 6 horas, 

inativa os ovos. Entretanto se os ovos ficarem escondidos nos 

bolos fecais (abrigados dentro deles) eles irão sobreviver. 
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Um sistema de criação que adote práticas de manejo de 

pastagem junto com um bom manejo de dejetos pode reduzir a 

incidência de parasitoses em um rebanho. O sistema PRV, 

SILVIPSTORIL é um exemplo de manejo de pastagem que 

proporciona uma boa prevenção contra parasitoses.  Uma vez 

que a vida do solo é preservada e estimulada; a altura do pasto 

associada com a “limpeza” da área pela maior incidência da luz 

solar; o tempo de repouso; e a presença de aves contribui para 

a diminuição de formas de parasitos em vida livre.  

A presença de aves nos sistemas pode ter um papel 

fundamental no controle 

de parasitos, elas atuam 

de três formas: ingerindo 

as fases larvais na 

pastagem, as fases 

adultas nos animais, no 

caso de ectoparasitas, e 

pelo revolvimento do bolo 

fecal o que irá colocar a mostra os ovos que serão dessecados 

pelo sol ou atacados por insetos ou pelas próprias aves.   

Outro método de prevenção a parasitos aplicados no 

CPRA é a utilização do E.M. (microorganismos eficientes), que 

como o nome sugere, são microorganismos que atuam nas 

fezes dos animais previnem moscas e reduzem 

consideravelmente o mau cheiro dos dejetos. 
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USO DE MICRO-ORGANISMOS EFICAZES (E.M.) NA 

PRODUÇÃO ANIMAL 

Dentro dos sistemas de produção desenvolvidos no 

CPRA, o uso de Micro-organismos Eficazes (E.M.), tem sido 

uma ferramenta fundamental no controle de moscas e odores, 

bem como no manejo e na decomposição de resíduos orgânicos 

e dejetos, principalmente os de origem animal.  

 

 O QUE SÃO OS E.M.?  

 

Os micro-organismos são os menores seres vivos existentes. 

Os E.M. são micro-organismos benéficos que ocorrem na 

natureza e, apesar de serem extremamente simples, exercem 

um papel primordial na transformação e reciclagem de materiais 

orgânicos, produzindo substâncias que podem ser úteis às 

plantas e na melhoria das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo.  

O uso dos E.M. (Micro-organismos Eficazes) faz com que a 

população dos microorganismos úteis do solo torne-se mais 

numerosa, reduzindo o grupo dos que são nocivos, e com isto, 

estimula processos que contribuem com a saúde do solo. Assim, 

plantas que crescem em condições saudáveis de solo, terão 

mais condições de enfrentar problemas de pragas e doenças 

vegetais. Por conseguinte, os animais e as pessoas que delas 

se alimentam, também terão mais saúde. 

 

 POR QUE USAR E.M.? 

 

Os E.M. são micro-organismos que existem em 

abundância na natureza, principalmente em solos férteis de 

floresta, sombreados, cobertos e com alto teor de matéria 

orgânica. Nesses ambientes, desenvolvem o trabalho de 

desintoxicação e reciclagem de resíduos orgânicos produzidos 

pelas plantas e devolvidos ao solo através da serrapilheira, ou 

seja, o manto de folhas, galhos e outros materiais de origem 

vegetal e animal. 

Já em solos cultivados, com o revolvimento e uso contínuo pelo 

homem, ocorre a degradação das propriedades químicas, físicas 

e biológicas do solo, levando-o ao esgotamento de sua 

fertilidade natural. Quando isto acontece, há um desequilíbrio da 

flora microbiana, favorecendo o aumento e a predominância dos 
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microrganismos degenerativos e putrefativos, que produzem no 

seu metabolismo primário alguns subprodutos como a amônia e 

o sulfeto de hidrogênio que, por estarem em grandes 

quantidades, passam a ter ação desfavorável ao 

desenvolvimento das plantas, estimulando o aparecimento de 

pragas e doenças vegetais.  

 

 BENEFÍCIOS DO USO DOS E.M.: 

o Estimula processos de fermentação dos resíduos 

orgânicos (benéficos) ao contrário da deterioração ou 

putrefação (maléficos); 

o Acelera o processo de decomposição de resíduos 

orgânicos, uma vez incorporados ao solo; 

o Aumenta a eficácia do processo de decomposição de 

resíduos orgânicos e reciclagem de nutrientes na forma 

de fertilizantes naturais (composto orgânico); 

o Contribui para a melhoria das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do solo; 

o Estimula a liberação de nutrientes importantes para as 

plantas;  

o Elimina os odores oriundos dos 

dejetos animais como os estercos; 

o Equilibra a flora intestinal dos 

animais, diminuindo a produção das 

substâncias que originam mau 

cheiro.  

 COMO REPRODUZIR OS E.M.: 

o Existem duas maneiras de se obter os E.M. (Micro-

organismos Eficazes):Uma seria através da aquisição do 

produto comercial pronto, que contém os 

microorganismos de forma inativada e que pode ser 

ativados no momento do uso. 

Produto comercial com E.M. inativos. 

 

Demonstração da ativação do E.M realizada na Fármacia do CPRA. Água 

morna e açúcar mascavo são acrescentados aos Micro-organismos 

eficientes.  
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o A outra opção é a produção própria para ser utilizado na 

propriedade. Para obter os microorganismos, cozinha-se 

4 copos de arroz em água pura, sem óleo ou temperos, 

até ficar uma papa. Depois, coloca-se esta papa de arroz 

em um saco de ráfia, formando uma “isca” para atrapalhá-

los. Esta “isca” será então levada a um solo fértil, 

preferencialmente no meio de uma mata o mais intacta 

possível, e enterrada superficialmente, deixando por 

aproximadamente uma semana. Passado esse tempo, 

coletar o arroz e retirar os fungos indesejáveis (de 

coloração escura), que possam ter contaminado a “isca” 

deixando somente os coloridos e os de cor clara. Então, 

colocar esse material numa mistura de 5 litros de água 

morna pura (sem cloro) com 500 g de açúcar mascavo ou 

melaço.  

É opcional misturar 1 pote de iogurte natural, para 

aumentar a população dos Lactobacilus sp, que são 

micro-organismos importantes e desejáveis, mas que 

nem sempre ocorrem livres nos solos. Deixar fermentar 

em local sombreado, com o recipiente fechado, liberando, 

quando necessário, o gás formado durante a 

fermentação, para evitar que o vasilhame estoure. Depois 

de 3 dias, os E.M. já podem ser utilizados. 

 

 

 COMO USAR OS E.M.: 

 

o Nas instalações 

dos animais: 

pulverizar três vezes 

por semana, diluindo 

10 ml de E.M. em 1 

litro de água.  

o Na água de bebida: 

colocar E.M. diretamente nos bebedores, antes da 

entrada dos animais nos piquetes, na proporção de 1 ml 

para 1 litro de água.  

o Na silagem: pulverizar o E.M. durante a realização da 

silagem, na proporção de 100 ml de E.M. em 10 litros de 

água para 1 m3 do material a ser ensilado. 

o Na pastagem: diluir 100 ml de E.M. em 10 litros de água 

para pulverizar aproximadamente 1.000 m2 de pastagem, 

após a saída dos animais do piquete. 
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MANEJO DE PASTAGEM EM SISTEMAS AGROECOLÓGICOS 

 PRV (PASTOREIO RACIONAL VOISIN) 

O PRV é um método racional de manejo do complexo 

solo-planta-animal, proposto pelo cientista francês André Voisin, 

que consiste no pastoreio direto e em rotações de pastagens.  

O manejo de pastoreio direciona os animais para piquetes 

onde o pasto se encontra em seu período ótimo de consumo, 

permitindo aos demais piquetes, a recuperação das reservas de 

nutrientes para um novo crescimento. Esses períodos de 

descanso variam de acordo com as espécies do pasto, estação 

do ano e as características climáticas da região e a fertilidade do 

solo. 

Existem quatro leis do pastoreio racional que garantem o 

sucesso do PRV, são elas: 

1. Lei do repouso: para que um pasto cortado pelo animal 

possa dar sua máxima produtividade, é necessário que, 

entre dois cortes sucessivos, haja passado tempo 

suficiente, que permita ao pasto:  

 Armazenar nas suas raízes reservas para um início de 

rebrote vigoroso; 

 Realizar a sua “labareda de crescimento”, ou grande 

produção de pasto por dia e por hectare. 

2. Lei da ocupação: o tempo de ocupação de uma parcela 

deve ser o suficientemente curto para que um pasto, 

cortado no primeiro dia do tempo de ocupação, não seja 

cortado novamente, antes que estes deixem a parcela.  

É essencial é que o gado não coma o pasto rebrotado, 

porque esse é o primeiro passo para a degradação da 

pastagem. 

Em sistemas leiteiros, o período de ocupação ideal é de 

12 horas, sendo que após cada ordenha os animais 

sigam para um piquete “novo”, e se alimentem com folhas 

de pastagem que esteja em seu ponto ótimo para o 

consumo. 

3. Lei do rendimento máximo: é necessário ajudar aos 

animais com exigências alimentícias maiores para que 

possam colher a maior quantidade de pasto e que este 

seja da melhor qualidade possível. 

Portanto, é recomendável trabalhar com dois lotes de 

animais, o primeiro com mais exigências (vacas em  
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produção, por exemplo), e o outro com menores 

necessidades (vacas secas).  

4. Lei do rendimento regular: um animal alcança o máximo 

desempenho no primeiro dia de pastoreio, e os 

rendimentos vão diminuindo à medida que o tempo de 

permanência na parcela aumenta, portanto é importante 

termos um número de piquetes suficientes para termos 

sempre piquetes no tempo ótimo para serem consumidos. 

O PRV também contribui para a microbiologia do solo, 

assim como na presença de insetos como o besouro 

“rola-bosta” (Digitonthophagus gazella e Dichotomius 

anaglypticus) que tem importante função na destruição 

dos bolos fecais e distribuição da matéria fecal no solo.  

No sistema de PRV não é necessário quebra, manual ou 

mecânica pelo homem, dos bolos fecais, uma vez que 

essa função é realizada por esses insetos, desde que o 

uso de biocidas seja bastante limitado ou nulo. 

 

 

 

 

 SOBRESSEMEADURA   

Outra técnica importante é a sobressemeadura de 

espécies hibernais diretamente sobre a pastagem do 

piquete, consiste em 

realizar a 

semeadura de uma 

forrageira de 

inverno diretamente 

em cima de outra 

perene de verão. 

Aplica-se a sobre 

semeadura de azevém, aveia ou ervilhaca (pastagens de 

inverno) no início do outono. É realizado da seguinte 

maneira: o piquete é semeado a lanço (quantidades de 

sementes depende da cultivar a ser implantada), então as 

vacas entram e consomem o pasto antigo, além de 

pisotear e colocar as sementes em contato com solo. 

Após a saída dos animais do piquete é recomendado que 

o pasto seja roçado para aumentar a proteção da 

semente.  Em experimentos realizados no CPRA esta 

prática aumentou em 28% a produção da espécie 

introduzida, entretanto não é um requisito obrigatório para 



 16 

a aplicação da prática. O objetivo da sobressemeadura é 

estabelecer uma cultura anual sem destruir a cultura 

perene já implantada, com isto conseguimos um 

rendimento maior na mesma área de piquetes, para 

termos mais alimento para os animais e a vida do solo.  

 PRV + SILVIPASTORIL 

A combinação intencional de árvores, PRV e animais na 

mesma área, sendo manejados de forma integrada. 

Vantagens do Silvipastoril: 

o As árvores atuam como uma barreira física e 

natural, além de promover uma melhor 

biodiversidade do ambiente, atraindo aves e 

proporcionando um ambiente mais favorável para 

alguns insetos desejáveis para os animais. 

 

o Atração de aves: 

algumas aves 

ajudam  

a controlar o parasitos que 

estão nos animais e no pasto, 

diminuindo a carga parasitária 

no ambiente. Servem como um predador natural contra 

possíveis pragas na pastagem (lagartas, etc.). 

 

o Proteção das forrageiras: existe um consenso de 

que sistemas silvipastoris podem reduzir a 

sazonalidade da produção de forragens. O sistema 

pode permitir ao animal a seleção de mais de uma 

espécie forrageira, e a maior retenção de umidade 

pode prolongar o período de crescimento das 

mesmas além de proporcionar maior proteção 

contra geadas 

e frios 

intensos, 

criando um 

microclima 

favorável às 

pastagens.  

 

 

 

o Controle de verminoses: as árvores proporcionam 

um ambiente de temperatura e umidade que  
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permite maior atividade biológica no solo. Esses organismos 

aumentam a decomposição e reciclagem da matéria orgânica, 

diminuindo consequentemente a infestação por vermes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 Figura 1: Dinâmica do peso (%) das excretas de bovinos jovens em 

sistemas sem árvores e com árvores 
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                                                                     Fonte: Mildrey Soca Pérez, 2005 

o Bem estar animal: bovinos com estresse devido ao calor 

alteram seu comportamento para aproveitar a dissipação de 

calor pelo vento, ficam mais quietos e com movimentação 

reduzida. Modificam o padrão de ingestão de alimentos 

incluindo redução no tempo de ingestão e tempo dedicado à 

ruminação, o que afeta a produtividade do animal. Em geral, 

o consumo de alimentos por animais em pastejo diminui 

quando a temperatura ambiente ultrapassa 28ºC, 

dependendo da umidade do ar.  

Atenuação 

de ventos 

 

Atração 

de aves 

Proteção das 

forrageiras 

Controle de 

verminoses 
Utilização de 

nutrientes 

contidos nas 

camadas mais 

profundas do solo 

 

Ambiência 

animal 

Decomposição 

de matéria 

orgânica 
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Desta forma, os sistemasilvipastoris são uma forma de fornecer 

conforto térmico aos animais. 

Algumas forragens não se adaptam bem às situações de 

sombreamento, portanto ao estabelecer um sistema silvipastoril, 

a espécie forrageira precisa ser escolhida com cuidado. 

 

Tabela 1: Potencial de espécies forrageiras à sombra 

Baixo 

potencial de 

produção em 

sombreamento 

Médio potencial de 

produção em 

sombreamento 

(<40% de 

sombreamento) 

Alto potencial de 

produção em 

sombreamento 

(40-60% de 

sombreamento) 

Capim angola Aveia Missioneira gigante 

Capim pangola Cevadilha Brachiaria Brizantha 

cv. Marandu 

Capim gordura Trevo visiculosa Brachiaria 

decumbens 

Capim elefante Hermátria Capim mombaça 

Siratro Azevém Capim aruana 

Stylosantes Cornichão Capim tanzânia 

 Alfafa Paspalum 

conjugatum 

 Capim melador Paspalum regnelli 

 Grama batatais  

 Trevo branco  

Fonte: VARELLA ET. AL., 2008. Adaptado 

 

Existem outros cuidados que precisam ser considerados: 

o Falha técnica ao manejar as pastagens: a competição por 

luz e água pode prejudicar o pasto; 

o Escolha das espécies arbóreas: algumas espécies podem 

ser tóxicas aos animais caso ocorra ingestão e algumas 

espécies podem causar lesões aos animais; 

o Baixa concentração de árvores: em um piquete pequeno 

resulta em uma concentração dos animais na área de 

sombra, o que por sua vez resulta na compactação do 

solo, além de um aumento na incidência de verminoses. 
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MANEJO DE PASTAGENS VISANDO O CONTROLE DE PARASITOS 

CONTROLE DA ALTURA DO PASTO:  

Controle do período de ocupação do animal no pasto; ou 

até mesmo roçadas na área de pasto quando for necessário.  

A pastagem é o local onde a maioria dos parasitos 

(ectoparasitos e endoparasitos) se desenvolve para depois 

infestar o animal. Endoparasitas em sua maioria preferem 

ambientes sombreados, calor e presença de umidade, sendo 

assim a exposição direta ao sol pode reduzir a carga parasitária 

do pasto. Carrapatos desenvolvem-se no mesmo ambiente, 

entretanto, quando eles estão prontos para infestar os animais, 

migram até o topo da forragem para conseguirem aderir ao 

animal mais facilmente, ao contrário do comportamento dos 

endoparasitas que, em maioria, permanecem na base das 

plantas. Por isso, é preciso abaixar o porte da forragem 

permitindo que a luz solar penetre até a base das plantas, 

criando um ambiente impróprio para o desenvolvimento dos 

parasitos. 

 CONTROLE DA LOTAÇÃO ANIMAL E CATEGORIA ANIMAL; 

Quanto maior a lotação animal em uma área, maior será 

sua contaminação. Diminuindo a lotação animal nos piquetes se 

reduz a contaminação da área. Utiliza-se essa lógica 

principalmente em piquetes onde o desenvolvimento de 

parasitos é favorecido e a carga parasitária é alta. Lembrando 

que a lotação é regulada de acordo com a disponibilidade de 

alimento na área delimitada.  

Animais mais jovens tem menor ” imunidade” que adultos, 

portanto deve-se evitar o convívio destas categorias ou então 

colocar sempre os animais mais jovens primeiro nos piquetes, 

antes de ser contaminados pelos adultos.  

 SOMBREAMENTO; 

  O sombreamento 

está ligado ao bem estar 

animal e à maior produção 

principalmente de leite.  

Um ambiente 

sombreado favorece a 

atividade biológica do solo. 

Insetos e microrganismos 
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que seriam prejudicados com a exposição ao sol de maneira 

intensa exercem um papel de controle no número de parasitos 

presentes no ambiente. Ex: coleópteros coprófagos (“rola bosta”) 

que ajudam a incorporar placas fecais ao solo. Como já 

mencionado, são nessas placas fecais que muitos parasitos se 

refugiam e se desenvolvem.   

 ESCOLHA DA ESPÉCIE VEGETAL E TEMPO DE DESCANSO 

DA PASTAGEM; 

A escolha da espécie forrageira deve estar de acordo com 

as condições de manejo e sistema de produção assim como a 

espécie animal a que estará destinada. Levando em 

consideração que cada espécie animal tem métodos diferentes 

de alimentação. Ex: Endoparasitas de ovinos (haemonchus 

contortus) permanecem em maior quantidade a uma altura de 

mais ou menos dois 

centímetros do solo. Ao 

escolher uma espécie 

vegetal, é importante que 

os animais não consumam 

a planta na altura em que é 

encontrada a maior parte 

desses parasitos. Portanto, a forrageira a ser implantada deve 

ter um porte alto que consiga rebrotar e alcançar a altura 

indicada no tempo pré-estabelecido de manejo.  

 UTILIZAÇÃO DE ÁREAS MENOS CONTAMINADAS;  

Áreas destinadas à agricultura após a colheita podem ser 

utilizadas como pastagem principalmente por que passam um 

longo período sem nenhuma lotação animal, além de que pode 

haver um revolvimento na preparação da terra para o plantio, 

tornando a área pouco infestada. Observar que essas áreas 

menos infestadas são indicadas para categorias animais mais 

suscetíveis a infestações (animais jovens).  

 PASTEJO ALTERNADO OU EM CONJUNTO DE ESPÉCIES 

ANIMAIS. 

Uma espécie controla (ingere) o parasito de outra 

(endoparasitos). Ex: bovinos pastando junto com ovinos. Os 

bovinos adultos podem ingerir larvas de haemonchus contortus 

sem correrem o risco de se infectarem, reduzindo a quantidade 

de larvas no pasto, favorecendo os ovinos que são muito 

vulneráveis a esse parasito. Não é recomendável utilizar ovinos 

com bovinos jovens, pois estes podem se contaminar com os 
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mesmos tipos de vermes ou mesmo a utilização de equinos com 

bovinos . 

MANEJO DO REBANHO PARA O CONTROLE DE PARASITOS 

A alimentação tanto em quantidade de alimento como em 

requerimento nutricional dos animais é a principal 

recomendação para fazer um bom controle sanitário. De nada 

adiantarão medicamentos ou manejos profiláticos se o requisito 

“comida” não for atendido.  

Uma vez que há disponibilidade de alimento e o rebanho 

esteja nutrido são postos em prática os seguintes manejos para 

diminuir o impacto dos parasitos nos animais: 

 EVITAR ESTRESSES; 

Estresses causam uma supressão no sistema 

imunológico dos animais, além de vários outros distúrbios 

fisiológicos. Um animal estressado está mais suscetível a ter 

problemas sanitários.   

Animais de produção, especialmente vacas leiteiras, são 

animais muito rotineiros. Estão acostumados a uma rotina de 

alimentação, horários de ordenha, habituados às pessoas que 

convivem ao longo do dia, ao manejo que recebem diariamente, 

etc. Toda vez que esses animais, por algum motivo, são tirados 

de suas rotinas eles podem ficar estressados. Existem alguns 

estresses que são mais agudos como, por exemplo: descorna, 

desmama e troca de animais entre lotes diferentes. 

Para que se evite um estresse muito grande nesses 

animais que precisam ser retirados de suas rotinas, é 

recomendável um período 

de adaptação; realizar as 

mudanças de forma lenta, 

garantindo assim uma 

transição tranquila e 

mantendo a boa sanidade 

desses animais. Em casos 

de intervenções, como 

descorna e castrações, recomenda-se deixar os animais nos 

mesmos piquetes que estavam anteriormente em um mesmo 

grupo.  

 

 SEPARAÇÃO DOS ANIMAIS POR CATEGORIAS; 

Existem categorias animais que são mais suscetíveis ao 

parasitismo, como por exemplo, os animais mais jovens. 
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Separando-os por categorias é possível dar mais atenção para 

aos animais mais frágeis. A separação por categorias também 

permite um melhor controle alimentar atendendo mais facilmente 

as exigências alimentares e nutricionais de cada categoria. 

 

 MANEJO DE TERNEIRAS 

É sem dúvida a categoria mais frágil e mais passível a 

enfermidades, por isso é preciso ter maior cuidado com esses 

animais. 

 AMAMENTAÇÃO 

O CPRA tem como modelo à 

amamentação das terneiras por 

amas de leite, isso é: vacas que 

estão em baixa produção diária, 

ou com mastite subclínica, são 

destinadas a amamentar as 

terneiras em um piquete separado na hora da ordenha.  Sendo 

assim, as terneiras são amamentadas duas vezes ao dia, com 

volume suficiente para manter o seu ganho de peso; no caso do 

CPRA, elas mamam cerca de seis litros ao dia. 

 

 DESMAMA 

A desmama é um processo estressante para as terneiras. 

Para diminuir esse estresse o processo deve ser feito de 

maneira gradual e lento. No CPRA o ato da desmama e troca de 

lotes ocorre no terceiro mês de vida da terneira. 

O manejo de desmama deve ocorre da seguinte forma: as 

terneiras que estão chegando a idade de desmama (3 meses 

em manejos orgânicos) começam a ser preparadas uma 

semana antes. Elas passam a mamar somente uma vez por dia 

geralmente à tarde. Na próxima semana ela é desmamada mas 

permanece no mesmo local, na terceira semana ela pode ser 

transferida e  ser manejada com o lote de terneiras 

desmamadas. 

A troca de lotes e movimentação de animais sempre 

deverá ser feita em grupos (nunca individualmente). Os animais 

ficam mais calmos e fáceis de manejar quando conhecem parte 

do grupo ao qual serão transferidos. Os recém-desmamados 

são movidos para um lote de animas com idades e pesos 

aproximados em um sistema racional rotacionado. 
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 MANEJO DE NOVILHAS 

As novilhas são criadas em um sistema de piquetes 

separados das demais categorias, terneiras e vacas. Elas são 

divididas em dois lotes: novilhas mais velhas e maiores, e as 

recém-desmamadas; animais menores e mais jovens. Essa 

separação é realizada para evitar estresses como disputas de 

hierarquia, onde as novilhas mais velhas teriam uma vantagem 

maior e as recém-

desmamadas seriam 

“oprimidas”, e também 

melhor acesso à 

alimentação dos animais 

jovens.  

Todos os dias as 

novilhas devem ser 

levadas para um centro de manejo para serem suplementadas, 

se for o caso, ou apenas para serem “escovadas” para melhorar 

seu bem estar ou para o controle de ectoparasitas. 

Escovação realizada durante a suplementação das novilhas. 

 

 MANEJO DE VACAS 

 As vacas devem ser separadas em dois lotes: o lote de 

desnate (vacas lactantes, novilhas a partir de seis meses de 

prenhes e vacas no ultimo mês de gestação) e o lote de repasse 

(vacas secas e novilhas prenhas, até os seis meses e novilhas a 

serem inseminadas). Elas permanecem em um sistema 

separado das demais categorias, normalmente ocupando o 

piquete após as vacas em produção terem saído (repasse em 

sist PRV). 

 As novilhas de primeira cria devem ser transferidas para o 

lote de desnate três meses antes do parto, para que este grupo 

de animais se acostume com o novo manejo; as vacas são 

transferidas um mês antes do parto. As vacas permanecem no 

lote de desnate até o fim de sua lactação, geralmente até os dez 

meses de lactação quando são secas e transferidas para o lote 

de repasse. 
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 ESCOVAÇÃO DOS 

ANIMAIS; 

Prática que serve tanto 

para o controle de parasitos 

como para o bem estar 

animal. A escova dos animais 

é feita para remover os carrapatos e depois eliminá-los. 

Somente as teleóginas, fêmeas adultas do carrapato, são 

removidas, reduzindo a carga parasitária no pasto. Uma vez que 

cada teleóginas pode liberar no ambiente cerca de 3.000 ovos 

de uma só vez. 

O tipo de escova difere conforme sua intenção de uso: 

utiliza-se a plástica se for para manejo visando o bem estar e a 

metálica visando o controle de ectoparasitas. 

 

 

 

 

A escova plástica é utilizada para o bem estar do animal. A escova metálica 

é eficiente na retirada de carrapatos. 

 SELEÇÃO DE ANIMAIS RESISTENTES; 

A seleção de animais deve ser feita através da introdução 

de raças mais rústicas, ou por seleção dos mais resistentes do 

próprio rebanho; onde os animais mais suscetíveis podem ser 

vendidos mais cedo. Dessa forma, deixam–se somente os 

animais mais resistentes e aos poucos se melhora a sanidade 

do rebanho, sempre  aliando a produção média do animal com a 

sua resistência a doenças e parasitoses  

 MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS E HOMEOPÁTICOS. 

A aplicação de medicamentos seja ele qual for deve ser realizado de 

maneira seletiva, lembrando que o importante é a forma de manejo, 

evitando assim a resistência dos parasitos aos produtos utilizados. 

Para saber quando aplicar esses medicamentos é preciso identificar 

animais que estão entrando em estado clínico de parasitismo. Os 

sintomas podem ser identificados pela aparência dos animais: pelos 

grandes e arrepiados, perda de peso ou animal que não ganha peso 

de maneira normal, diarreia (em alguns casos),abdomen distendido 

etc. Há também o diagnóstico veterinário como, por 

exemplo,contagem de ovos por grama de fezes (OPG).  
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