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RESUMO 
 
 
ALMEIDA, Luciana Rodrigues de. Desenvolvimento, sobrevivência e distribuição de 
larvas infestantes de nematódeos gastrintestinais de ruminantes, na estação seca da 
Baixada Fluminense, RJ. Seropédica : UFRRJ, 2003. 50p. (Dissertação, Mestrado em 
Medicina Veterinária, Medicina Veterinária Preventiva). 

 
 

Com o objetivo de estudar o desenvolvimento, a disponibilidade e a distribuição das 
larvas infestantes de nematódeos parasitos gastrintestinais parasitos de ruminantes 
domésticos, no período caracterizado como seco para a região da Baixada Fluminense,  
foi realizada a  contaminação artificial da pastagem com amostras de fezes de bovinos, 
caprinos e ovinos, naturalmente infestados. As fezes foram depositadas no final do 
outono e, uma semana após, iniciou-se  a amostragem das massas fecais e da gramínea 
ao redor das mesmas, com repetições quinzenais. O gênero Haemonchus foi o mais 
prevalente nas amostras dos diferentes hospedeiros. Larvas infestantes de Haemonchus 
sp. e Trichostrongylus sp. foram recuperadas na gramínea contaminada com fezes de 
bovinos até 21 semanas após depósito; nas amostras contaminadas com fezes de 
caprinos, os mesmos gêneros foram ainda recuperados 15 semanas após contaminação. 
Nas amostras de ovinos, a sobrevivência máxima foi também de 15 semanas, quando 
foram recuperadas larvas de Trichostrongylus sp. As massas fecais de bovinos, caprinos 
e ovinos  permaneceram como fonte de infestação  durante  21, 15 e 7 semanas após 
depósito, respectivamente. Para avaliação da distribuição das larvas na pastagem, foram 
estudados seus deslocamentos verticais e horizontais. Foi observado que as larvas 
migraram verticalmente, estando  90,6; 93,2 e 88,5% localizadas na metade superior da 
forrageira, nas amostras de bovinos, caprinos e ovinos respectivamente. O deslocamento 
horizontal também ocorreu, porém, a maioria das larvas infestantes  não se afastou mais 
que 15 cm do bolo fecal. De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que, mesmo 
em condições de baixa precipitação pluviométrica, característica do período, as 
condições ambientais possibilitaram o desenvolvimento e a migração das larvas 
infestantes.  
 
 
 
Palavras chave: nematódeos de ruminantes, pastagem, estação seca,.    

 
 

 



 

ABSTRACT 
 
 
With the objective of studying the population dynamics and the distribution of the 
infective larvae of gastrointestinal nematodes of  domestic ruminant, in the period 
characterized as dry for the area of the Baixada Fluminense, RJ, the artificial 
contamination of the pasture was accomplished with samples of feces of bovine, caprine 
and ovine, naturally infested. The samples were deposited in the end of the autumn and 
one week after, the sampling of the faecal masses began and of the grass around the 
same ones. The genre Haemonchus was the more prevalent in the samples of the 
different hosts. Larvae of Haemonchus sp and Trichostrongylus sp were recovered in 
the grass contaminated with bovine faeces  until 21 weeks after deposit; in the 
contaminated samples with caprine faeces, the same genera were recovered still 15 
weeks after contamination. In the ovine samples, the maximum survival was also of 15 
weeks, when the genusn Trichostrongylus recovered was. In the faecal masses of 
bovine, caprine and ovine were still recovered larvae in the 21, 15 and 7 weeks after 
deposit respectively.  For evaluation of the distribution of the larvae in the pasture were 
studied their vertical and horizontal displacements. It was observed that the larvae 
migrated vertically, and that 90,6; 93,2 and 88,5% of the larvae of nematodes parasites 
of bovine, caprine and ovine respectively, were located in the superior half of the grass. 
It was observed that the horizontal displacement also happened, however, most of the 
infective larvae didn't stand back more than 15 cm of the faeces. In agreement with the 
obtained results, it is verified that even in conditions of low rainfalls, characteristic of 
the period, the environmental conditions made possible the development and the 
migration of the infective larvae. 
 

 

Key-words: ruminants nematodes,  pasture, dry season 

 

 



 

 1

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O parasitismo interno de ruminantes constitui um dos principais entraves à 

produção animal em sistema de pastagens nas regiões tropicais e subtropicais. Em 

algumas regiões, a verminose é a principal causa de mortalidade de caprinos e ovinos, 

principalmente de animais jovens. 

Para o controle do parasitismo gastrintestinal de ruminantes têm-se utilizado, 

quase que exclusivamente, produtos anti-helmínticos químicos de síntese, porém, o uso 

indiscriminado de tais produtos não tem resultado em melhorias significativas da 

produção animal. O tratamento químico convencionalmente utilizado é de alto custo, 

poluente para o meio ambiente e tem seu uso restrito devido ao aparecimento do 

fenômeno de resistência. 

Em regiões tropicais, sistemas de pastejo extensivo têm sido freqüentemente 

empregados, e as condições ambientais possibilitam a presença contínua de larvas 

infestantes de nematódeos gastrintestinais no meio ambiente (SMITH & SHERMAN, 

1994).  

A maioria dos nematóides gastrintestinais de ruminantes tem evolução direta e, 

na fase de vida livre, as larvas geralmente respondem aos estímulos externos, de modo a 

serem trazidas para mais perto do habitat freqüentado pelo hospedeiro. Para estarem 

disponíveis ao hospedeiro em pastejo, as larvas infestantes devem deixar as fezes e 

migrar para a vegetação, porém em cada habitat (ambiente e hospedeiro) os nematódeos 

são afetados por uma série de fatores que poderão ser favoráveis ou desfavoráveis a sua 

população (COSTA, 1982). As condições necessárias para que o ciclo evolutivo dos 

nematódeos se complete estão relacionadas à biologia e à ecologia dos estágios livres à 

superfície do solo, ou seja,   ao desenvolvimento e à sobrevivência dos ovos e das 

larvas. Entre os principais fatores que influenciam o sucesso de desenvolvimento e a 

migração das lavas estão temperatura, umidade, luminosidade solar, altura e densidade 

da vegetação e presença de predadores. A densidade da vegetação e a cobertura do solo 

podem proporcionar sombreamento, evitando a dessecação das fases de vida livre dos 

nematódeos gastro-intestinais (ovos e larvas) e estabelecendo micro-clima favorável ao 

desenvolvimento dos estágios pré-infestantes no ambiente. Observa-se, assim, que,  sob 

certas circunstâncias, o número de larvas infestantes disponíveis para infestação dos 

animais aumenta  significativamente (EUZEBY, 1971). 
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Para que se possa estabelecer o controle efetivo das endoparasitoses, 

informações sobre desenvolvimento, sobrevivência e distribuição dos estágios pré-

parasíticos são essenciais, uma vez que possibilitam a determinação do risco de 

infestação dos animais.  

A efetividade de um simples tratamento anti-helmíntico, em reduzir a população 

de parasitos em animais criados em pastagens, pode ser prolongada se o tratamento for 

administrado quando a taxa de infestação da pastagem for significativamente reduzida 

pelos efeitos do clima na viabilidade da larva infestante ou se o tratamento for 

combinado com a gestão da pastagem tornada relativamente livre de infestação por 

algumas práticas de manejo (DONALD et al., 1978).  

Estudar o desenvolvimento e a disponibilidade das larvas infestantes de 

nematódeos parasitos gastro-intestinais de bovinos, caprinos e ovinos, assim como sua 

distribuição na pastagem, no período seco da Baixada Fluminense, RJ, constituiu o 

objetivo deste trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

As helmintoses são prevalentes em áreas que apresentam precipitação 

pluviométrica anual acima de 500 mm. Em regiões áridas e semi-áridas, estas são 

relativamente menos importantes (REINECKE, 1970).  

Os nematódeos parasitos gastro-intestinais de ruminantes, caracterizam-se, em sua 

maioria,  por apresentarem evolução direta : a fêmea adulta põe ovos que saem com as 

fezes onde, em condições favoráveis, se desenvolvem, dando origem aos primeiros 

estágios larvares (L1) que se alimentam de microrganismos e em seguida dão origem às 

larvas de segundo estágio (L2). Estas também se alimentam de microrganismos e, após 

nova muda, tornam-se larvas infestantes (L3) que não se alimentam e retêm a cutícula 

do estágio larvar anterior. (LEVINE, 1968). A larva de terceiro estágio (L3) é 

particularmente resistente às variações térmicas e à dessecação, devido à proteção 

assegurada pela sua cutícula, que lhe fornece também, reservas lipídicas, possibilitando 

sua sobrevivência na pastagem (ENGELBRECHT & PALM, 1964).   

A habilidade da larva infestante em migrar para a vegetação e  sobreviver mesmo 

sob condições relativamente desfavoráveis, estando disponível para infestação do 

hospedeiro herbívoro, constitui sério problema epizootiológico (HOLASOVÁ et al., 

1989). 

Em regiões de clima tropical e subtropical, com estações seca e chuvosa definidas, 

o período de infestações mais intensas está em correlação com o estado nutricional dos 

animais, com as condições da pastagem e com a interação temperatura / precipitação 

pluviométrica no período seco (CATTO, 1982). 

 

2.1 Movimentos Migratórios das Larvas Infestantes 

A larva infestante é dotada de grande mobilidade, quando comparada aos 

estágios anteriores. Os deslocamentos larvares podem ser efetuados em diversos planos: 

no plano horizontal, sobre a superfície do solo,  quando a larva deixa o bolo fecal; no 

plano vertical, sobre as hastes da forrageira e no sentido da profundidade do solo. 

Deslocando-se sobre a vegetação, a larva infestante tem chances de ser ingerida pelo 

hospedeiro herbívoro (GEVREY, 1971). Porém, observa-se que os deslocamentos das 

larvas infestantes são prejudiciais à sobrevivência das mesmas, uma vez que demandam 

grande consumo de suas reservas lipídicas (EUZEBY, 1963).  
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 O deslocamento vertical, do ponto de vista etiológico, é o mais importante 

(EUZEBY, 1963), sua amplitude é variável, alguns autores puderam observar 

deslocamentos de 20 (REINECKE, 1960), 50 e até 100 cm de altura (DELGADO, 

1983); porém, a maioria dos trabalhos relata que tal movimento é normalmente limitado 

a alguns centímetros a partir da superfície do solo. CROFTON (1948) estudou a 

migração vertical de larvas infestantes de T. retortaeformis em diferentes gramíneas e 

observou que as larvas normalmente se apresentam nas partes baixas das plantas 

concluindo, assim,  que a maioria das larvas se encontram na porção da planta onde 

ocorrem menos mudanças climáticas, o que justifica seus resultados. Rogers (1940) 

encontrou proporção significativamente maior de larvas próximas à superfície do solo, 

sobre os 2 primeiros cm de altura, em relação aos 4 cm superiores. O autor observou 

que a espécie Haemonchus contortus demonstrou maior habilidade para migrar em 

direção ao ápice da gramínea.  SILANGWA & TOOD (1964) observaram que 63% das 

larvas que se deslocam não ultrapassaram altura de 1,30cm aproximadamente; ROSE 

(1963), em suas pesquisas, recuperou a maioria das larvas de Haemonchus contortus 

sobre os 2 cm a partir da base das plantas. 

As larvas são submetidas à influência de diversos fatores que facilitam ou 

impedem seu deslocamento, estimulam, e, eventualmente, orientam seus movimentos 

(GEVREY, 1971). Entre os fatores que interferem na sobrevivência e migração das 

larvas infestantes estão os fatores ambientais: umidade, temperatura, precipitação 

pluviométrica, intensidade de luz (REES, 1950; SAUERESSIG, 1980) e os fatores 

inerentes à vegetação, como: densidade, porte, e propriedades anatômicas superficiais 

das forrageiras (NIEZEN et al. 1996). VIANNA (1999) avaliou a migração vertical das 

larvas infestantes em três diferentes forrageiras de uso comum em pastagens, com o 

objetivo de avaliar a utilização de espécies de forrageiras de boa qualidade alimentar, 

cujas características anatômicas e de crescimento dificultem a migração vertical das 

larvas, diminuindo assim sua disponibilidade para infestação dos hospedeiros 

herbívoros. Foi observado que 73% das larvas recuperadas encontravam-se na metade 

inferior das forrageiras e concluído que as características anatômicas das forrageiras, 

principalmente o tamanho dos tricomas, aliadas às condições micro-climáticas, 

interferem na migração das larvas de nematódeos Strongylida parasitos de bovinos. 

NIEZEN et al. (1998) também demonstraram o impacto da utilização de espécies 

diferentes de forrageiras sobre a dinâmica populacional e sobre a migração vertical de 

larvas infestantes de T. colubriformis e O. circumcincta. Os autores atribuíram a 
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variação  do número de larvas recuperadas à influência significativa das diferentes 

características das espécies de forrageiras sobre a habilidade da larva em alcançar o 

terceiro estágio e migrar para a vegetação, principalmente sobre a migração vertical da 

larva, não sendo detecta influência à sobrevivência da mesma. De acordo com 

WALLACE (1959), a morfologia externa da folha da planta influencia a existência e a 

espessura do filme d’água, necessário à migração vertical da larva.  

O papel da água é relevante; logo que as larvas encontram um substrato sólido, 

um filme d’água é necessário para que estas se movimentem (ROGERS 1940, 

REINECKE 1960, DURIE 1961), o que explicaria a ausência de movimentos larvares 

em períodos de seca (ROSE, 1970).  Entretanto,  é suficiente que o filme d’água seja da 

espessura da larva, ou seja,  algumas dezenas de micrometros (SILANGWA & TOOD, 

1964). Em relação à temperatura, esta interfere na atividade da larva, podendo elevadas 

temperaturas aumentar a taxa de migração, porém, a extensão da migração pode ser 

limitada pela porcentagem de umidade (CROFTON 1948). Temperaturas inferiores a 

15°C e superiores a 45°C interferem no deslocamento das larvas (GEVREY 1971). 

REES (1950) avaliou a correlação entre os fatores temperatura, umidade e 

intensidade de luz e a migração vertical das larvas infestantes da espécie H. contortus 

em gramínea artificialmente contaminada por larvas de terceiro estágio. De acordo com 

o autor, para que ocorra a migração vertical máxima das larvas é necessária certa 

“combinação” de temperatura, umidade e intensidade de luz, sendo esta última o 

principal fator determinante da disposição máxima de larvas na planta durante o dia. O 

autor observou ainda que os extremos de temperatura, assim como os extremos de 

umidade podem inibir o movimento das larvas e, em seu trabalho,  recuperou maior 

número de larvas na vegetação no início da manhã e ao anoitecer. Foi observado, 

também, que a elevada umidade (precipitação pluviométrica contínua) não intensificou 

a migração vertical, porém, em ausência de chuva, o número de larvas a migrarem 

verticalmente foi menor. 

DELGADO (1983) estudou a migração vertical de larvas de nematódeos 

gastrintestinais de bovinos em pastagem composta por Panicum maximum, em Cuba e, 

de acordo com seus resultados, relatou que, na região estudada, a elevada umidade 

relativa possibilita o deslocamento das larvas, mesmo em ausência de precipitação 

pluviométrica. A migração vertical das larvas na pastagem foi suficiente para que as 

mesmas alcançassem os animais em pastejo. Porém, segundo o autor, no período 



 

 6

chuvoso, a população larvar na pastagem aumenta consideravelmente e há um 

incremento do deslocamento das larvas para o segmento apical da gramínea. 

Nos horários de grande intensidade de luz solar, coincidindo com o 

desaparecimento do orvalho sobre as plantas, as larvas infestantes se apresentam  

abundantes na superfície do solo e na base da vegetação (EUZEBY, 1963). Devido à 

sensibilidade das larvas ao calor, sua atividade máxima não é observada em 

temperaturas extremamente elevadas, mesmo sendo a temperatura ideal ao 

desenvolvimento larvar relativamente alta : 22-25°C (ROGER, 1940), 20-30° 

(CROFTON, 1963). As formas infestantes de H. contortus são particularmente ativas 

em períodos quentes, porém as de Trichostrongylus sp. têm uma atividade mais 

importante em temperaturas inferiores, na ordem de 15°C (ROGER, 1940). Entre os 

fatores intrínsecos às larvas, a idade das mesmas, quando avançada, restringe sua 

localização à base plantas (EUZEBY, 1963). Larvas de Nematodirus sp. buscam, 

principalmente, o segmento inferior das plantas, segundo BAXTER (1959). 

Em geral, pode-se considerar que, em regiões de clima temperado, o fator 

limitante ao deslocamento vertical das larvas é a insuficiência de temperatura, o que 

justificaria maior número de larvas recuperadas ao meio-dia; em regiões quentes, ao 

meio-dia, ocorreria o inverso, devido à existência de fatores limitantes como 

temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e excesso de luminosidade 

(GEVREY, 1971).  

Concernente ao deslocamento horizontal das larvas de terceiro estágio, segundo 

EUZEBY (1963), este é mais limitado e apresenta menor incidência sobre a etiologia 

das Trichostrongiloses (EUZEBY, 1963). HOLASOVÁ et al. (1989), em suas 

investigações sobre a migração das larvas infestantes de nematódeos parasitos de 

ovinos, observaram que, proporcionalmente, a migração lateral foi inferior à vertical. 

CROFTON (1948) atribuiu a ocorrência de pequena migração lateral à reduzida 

flutuação que ocorre nas condições micro-climáticas no plano horizontal (próximo à 

superfície do solo). Entretanto, verticalmente, as larvas estão mais expostas aos 

estímulos ambientais e, segundo o autor, há, também, menores impedimentos à 

migração vertical das larvas sobre as hastes e folhas das plantas, em comparação  à 

migração lateral na superfície do solo. 

Em suas investigações, CROFTON (1948) utilizou larvas de T. retortaeformis 

parasitos de coelhos selvagens que ingerem a vegetação rente ao solo, do mesmo modo 

que os pequenos ruminantes, e encontrou maior número de larvas nos segmentos mais 
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baixos da vegetação. Os bovinos, devido a sua estrutura mandibular e ao mecanismo de 

apreensão da vegetação com a língua, não podem comer muito rente ao solo como os 

outros herbívoros referidos (VOISIN, 1959 ‘citado por’ SOARES 1980). Assim, 

SOARES (1980), estudando a migração vertical de larvas infestantes de nematódeos 

parasitos de bovinos, observou que as larvas de Cooperia sp., Haemonchus sp. e 

Trichostrongylus sp. tendem a permanecer na porção superior da vegetação e sugeriu 

que a migração vertical das L3 está correlacionada com o comportamento de seus 

hospedeiros. A autora relatou uma possível adaptação parasito-hospedeiro, influenciada 

pelas condições macro e microclimáticas, a fim de manter certo nível de infestação, 

garantindo a perpetuação do parasito e concordou  com CROFTON (1948), que as 

larvas somente estarão disponíveis ao hospedeiro se ocorrerem na porção da vegetação 

que é ingerida.  

A ocorrência de migração vertical no sentido da profundidade do solo, assim 

como sua importância epizootiológica, tem sido investigada por vários pesquisadores.  

GRUNER et al. (1982), trabalhando em região de clima temperado, puderam observar 

que as larvas migraram até 40 cm de profundidade do solo,  no período correspondente 

ao fim do inverno. Os autores associaram tal deslocamento à percolação de água através 

do solo. DINABURG (1944), nos E.U.A., estudou a migração vertical de larvas 

infestantes de Haemonchus contortus encontrando 43% destas na vegetação, 24,2% à 

superfície do solo, 32% até 2,5 cm de profundidade e 0,8% entre 2,5 e 5,0 cm de 

profundidade no solo. HOLASOVÁ et al. (1989) recuperaram esporadicamente larvas 

infestantes de nematódeos parasitos de ovinos em apenas 2 cm de profundidade; 

segundo os autores, é difícil avaliar a habilidade das larvas em migrar para o interior do 

solo, devido à possibilidade das mesmas serem levadas através da percolação de água 

durante as chuvas. 
 

2.2 Desenvolvimento dos estágios de vida livre no ambiente 

No ambiente, o desenvolvimento dos ovos em larvas infestantes ocorre em 

tempo variável, dependendo da espécie do nematódeo e das condições climáticas. 

Segundo LEVINE (1963), o  tempo requerido para que os ovos dos nematódeos 

parasitos gastro-intestinais de ruminantes atinjam o estado infestante depende da 

temperatura, podendo ser rápido como 2,5 dias (para  Haemonchus contortus  sob 

condições ideais de temperatura de 33,3°C),  a 1 ou 2 semanas, ou até mesmo mais. Sob 
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condições de clima frio, esse período pode ser prolongado a meses  (URQUHART et al. 

1987).  

A evolução dos ovos pode ocorrer fora do bolo fecal ou no interior do mesmo; 

em ambos os casos, é importante que as fezes estejam fragmentadas, permitindo a 

liberação dos ovos que se desenvolverão na superfície do solo, ou das larvas concebidas 

na massa fecal (EUZEBY, 1963). Porém, o  desenvolvimento das larvas ocorre 

principalmente nas fezes (CROFTON, 1963). O bolo fecal pode ser visto como 

incubadora, dentro do qual a larva atinge o estágio infestante, como abrigo e como 

reservatório de larvas (REINECKE, 1970).  Entre os fatores que afetam tal 

desenvolvimento estão o micro-clima da “relva” e a taxa de degradação fecal, que é 

determinada, além de outros, por agentes físicos, como a chuva e pela  “colonização” 

das fezes por micro-organismos (NIEZEN et al., 1998). A disponibilidade de água, 

temperatura, sombreamento, luminosidade solar, evapotranspiração, oxigenação, 

características da planta e tipo de solo também interferem no desenvolvimento dos 

estágios de vida livre (REINECKE, 1970). O balanço entre precipitação e 

evapotranspiração determina se o clima é úmido ou seco (LEVINE, 1963). A 

temperatura ideal para o desenvolvimento do estágio infestante é, geralmente, mais 

elevada que a temperatura ideal para sobrevivência das larvas; isto é,  temperaturas 

elevadas aceleram o desenvolvimento, porém, diminuem a sobrevivência das larvas. Em 

condições de temperatura acima de 30°C, o desenvolvimento dos nematódeos ocorre 

rapidamente, assim como a mortalidade (SAUERESSIG, 1980). 

CROFTON (1963), na Inglaterra, verificou que a faixa ótima de temperatura para 

o desenvolvimento de larvas infestantes está compreendida entre 20°C e 30°C e que 

temperaturas em torno de 36°C a 37°C aceleravam o desenvolvimento das larvas, 

porém, diminuíam a sobrevivência das mesmas. 

REINECKE (1970) avalia a disponibilidade de água como fator mais importante 

para a sobrevivência dos estágios pré-infestantes. Segundo o autor, o número de larvas 

infestantes aumenta significativamente se ocorrerem chuvas entre o segundo e quinto 

dia de desenvolvimento. 

Para ANDERSEN & LEVINE (1968) a umidade da vegetação pode não ser tão 

importante para o desenvolvimento larvar como é a temperatura. Os autores acreditam 

que há umidade suficiente nas fezes de ovinos para possibilitar o desenvolvimento dos 

ovos de T. colubriformis, ao menos até o estágio embrionado, que é relativamente 
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resistente à dessecação e, quando há disponibilidade de umidade adicional, o 

desenvolvimento é retomado.  

Quanto à média mensal de precipitação favorável ao desenvolvimento de ovos e 

larvas, dados precisos foram fornecidos por diversos trabalhos, concordantes que, à 

temperatura de aproximadamente 18 a 20°C, um nível de precipitação de 50 mm mensal 

é, ao menos, necessário (DINABURG, 1944; GORDON 1948 e 1953). GORDON 

(1948), em Armidale, Austrália, concluiu que 50 mm ou mais de precipitação, a partir 

de 17,7°C de média mensal das máximas, seriam necessários para um prognóstico de 

surtos de H. contortus. Entretanto, PIMENTEL NETO (1976), sob condições de clima 

suptropical, Estado do Rio de Janeiro,  observou que, no período compreendido entre o 

verão e o início do outono, 50 mm ou mais de precipitação pluviométrica mensal e 

média mensal das temperaturas  máximas acima de 17,7°C não determinaram surtos de 

haemoncose na região, como era de se esperar, segundo os relatos anteriormente 

citados. 

DURIE (1961), ao sul de Queensland, considerou que 50 mm ou mais de 

precipitação mensal foi um ótimo índice pluviométrico para  transmissão de nematódeos 

de bovinos, durante todas as estações do ano, com exceção do meado do verão e meados 

do inverno, devido às desfavoráveis temperaturas alcançadas nas fezes nestas épocas.  

REINECKE (1960), em Armoedsvlakte,  África do Sul, observou que a maioria 

das larvas morriam após 24 horas no verão. Porém, durante o outono e o inverno, 

algumas espécies  sobreviveram por até 105 dias no interior do bolo fecal. Ainda na 

África do Sul, REINECKE (1970) observou que, da primavera ao outono, apenas 15 

mm mensais de precipitação, quando bem distribuídos, estimulavam o desenvolvimento 

de H. contortus, O. columbianum e Ostertagia spp.  em estágio infestante. Segundo o 

autor, no inverno, os ovos de Trichostrongylus spp. se desenvolveram sob  precipitação 

de apenas 5 a 10 mm, quando houve antecedência de precipitação favorável no outono. 

Segundo o autor, na região estudada há redução do valor nutricional das pastagens 

durante o inverno, quando Trichostrongylus spp. é abundante. Assim, índices de 

mortalidade são observados na primavera como resultado da combinação dos efeitos do 

parasitismo e da alimentação inadequada. 

Em regiões temperadas, a temperatura ótima de desenvolvimento dos ovos da 

maior parte dos nematódeos Trichostrongilídeos está situada entre 22-25°C. Sob 

temperaturas mais baixas, o desenvolvimento é possível, porém, mais lento. O 

desenvolvimento larvar de Haemonchus sp. exige temperaturas mais elevadas que os 
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outros Trichostrongilídeos; contrariamente, larvas de Trichostrongylus sp. se adaptam a 

temperaturas pouco elevadas e evoluem mesmo a 15°C (EUZEBY, 1963). Entretanto, 

normalmente, nenhum desenvolvimento completo é possível a temperaturas 

constantemente iguais ou inferiores a 12°C (SHORB, 1944), assim como abaixo de uma 

média de temperatura máxima inferior a 18 °C (DINABURG, 1944). A baixas 

temperaturas, os ovos não se desenvolvem e podem mesmo perder completamente sua 

vitalidade : os ovos de Haemonchus contortus e H. placei são particularmente sensíveis 

ao frio; a 4°C, estes morrem em 2 a 3 dias (MIZELLE et al. 1952 ‘citado por’ EUZEBY 

1963). Em relação a temperaturas elevadas, índices constantes acima de 36,7°C 

exercem ação deletéria sobre os ovos de H. contortus (SHORB, 1944). VEGLIA (1951) 

estudando o ciclo evolutivo de H. contortus, na África do Sul, considerou que as 

temperaturas ótimas para o desenvolvimento de ovos e larvas deste nematódeo estavam 

compreendidas na faixa de 20°C a 35°C.  

Segundo ANDERSEN et al. (1970), o desenvolvimento das larvas de 

Trichostrongylus colubriformis e Cooperia oncophora está mais intimamente 

relacionado à temperatura máxima diária que à média diária de temperatura ou à 

temperatura mínima. 

 A temperatura das fezes onde se desenvolvem as larvas exerce grande influência  

sobre as mesmas (NIEZEN et al., 1998). PIMENTEL (1997), comparando as médias 

mensais de temperaturas máximas registradas com as temperaturas alcançadas no 

interior do bolo fecal, concluiu que essas últimas foram mais nocivas para as larvas de 

nematódeos parasitos de bovinos, em relação às temperaturas fornecidas pelo posto de 

observação meteorológica. Enquanto as médias mensais das temperaturas máximas 

foram de 32,6°C, as temperaturas detectadas nas fezes variaram entre 36°C e 40°C. 

Quanto à importância da taxa de degradação fecal no desenvolvimento das larvas, 

conclui-se que a degradação fecal mais rápida resulta em maior mortalidade das larvas 

e, consequentemente, em menor número de larvas a migrar para a vegetação (NIEZEN 

et al. 1998). A taxa de degradação fecal varia, também, de acordo com a localização do 

bolo fecal, ou seja, em relação à topografia, podendo desaparecer mais rápido quando 

depositado em locais planos, em relação a elevações (YOUNG & ANDERSEN, 1981) . 

GRUNER et al. (1989) avaliaram os efeitos da irrigação sobre o desenvolvimento 

e a sobrevivência das larvas infestantes de nematódeos gastro-intestinais parasitos de 

caprinos em Guadalupe (Ilha francesa), depositando massas fecais durante a estação 

seca. A sucessão de estações secas e chuvosas caracteriza as condições climáticas da 
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região e tem efeito marcante sobre o desenvolvimento e sobre a migração das larvas 

infestantes. Os autores concluíram que a prática de irrigação, durante a estação seca da 

região, pode oferecer condições para o desenvolvimento dos ovos de várias espécies de 

nematódeos gastro-intestinais. Porém, o desenvolvimento dos ovos de T. colubriformis 

nos piquetes não irrigados não foi comprometido. Os autores sugeriram que, na região 

estudada, a prática de rotação de pastagem com períodos de descanso de 28-35 dias 

poderia minimizar os riscos de infestação dos caprinos nas  áreas irrigadas. 
 

2.3 Sobrevivência dos estágios de vida livre no ambiente 

Sob condições artificiais particularmente favoráveis em laboratório, as larvas 

infestantes de  Trichostrongilídeos podem apresentar grande longevidade e 

sobrevivência : até 3 anos em coproculturas, ao abrigo da luz. Porém, em condições 

naturais, tais larvas são expostas à ação de fatores que afetam a sua vitalidade e alteram, 

ao curso do ano, a infestação das pastagens (REES, 1942; GORDON, 1948).  

O desenvolvimento larvar da espécie Haemonchus contortus ocorre otimamente 

em condições de altas temperaturas, tornando a haemoncose a principal enfermidade 

que atinge os pequenos rumimantes em regiões de clima quente. Porém,  a umidade 

elevada, ao menos no microclima das fezes e na vegetação, também é essencial para  o  

desenvolvimento e para a sobrevivência das larvas. Sendo assim, a frequência e a 

severidade dos surtos da doença é amplamente dependente da precipitação 

pluviométrica (URQUHART et al.1987). 

A sobrevivência da larva infestante de Haemonchus contortus, nas pastagens, em 

condições tropicais, é variável, dependendo do clima e do grau de sombreamento, 

podendo ser observada durante um a três meses na pastagem ou nas fezes 

(URQUHART et al., 1987). Em certas áreas tropicais e subtropicais como Austrália, 

Brasil, Oriente Médio e Nigéria, a sobrevivência do parasito está também associada à 

habilidade da larva de H. contortus de se tornar hipobiótica (URQUHART et al. 1987).  

O parasitismo gastro-intestinal de ruminantes por nematódeos do gênero 

Trichostrongylus constitui importante causa de gastro-enterite parasitária em regiões 

subtropicais. Os ovos embrionados e as larvas infestantes possuem grande capacidade 

de sobrevivência sob condições adversas, como frio extremo e dessecação. No 

Hemisfério Sul, as larvas se acumulam no final do inverno e surtos são observados na 

primavera. Na Austrália, seguinte ao período seco, a ocorrência de chuvas é capaz de 

reidratar grande número de larvas infestantes aparentemente dessecadas (anidrobiose), 
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as quais se tornam ativas e rapidamente disponíveis aos animais em pastejo 

(URQUHART et al. 1987).  

Algumas espécies do gênero Cooperia podem ser responsáveis por quadros 

severos de enterites em bezerros, em áreas tropicais e subtropicais, sendo as espécies 

mais comumente encontradas nessas regiões C. punctata e C. pectinata. Apesar de não 

ter o mesmo potencial biótico que o gênero Haemonchus, as larvas de terceiro estágio 

de Cooperia sobrevivem significativamente melhor sob condições áridas. Em áreas 

temperadas, esse parasito, mesmo presente em grande número, apresenta pouca 

importância (URQUHART et al. 1987).  

DURIE (1961a), em Queensland, sudeste da Austrália, avaliando a sobrevivência 

das larvas de nematódeos parasitos de bovinos, observou que as fezes permaneceram 

como fonte de larvas por 5 meses e até 8 meses, quando depositadas durante o verão e 

durante o inverno, respectivamente; sob as condições climáticas da região, as larvas de 

O. radiatum apresentaram maior longevidade que as larvas H. placei.  Posteriormente, 

DURIE (1961b) investigou a relação entre a idade e a infectividade das larvas 

sobreviventes, constatando que, em condições naturais, a capacidade infestante não é 

significativamente afetada pela idade da mesma. Enquanto a larva permanece ativa, ela 

é ainda capaz de infestar seu hospedeiro. Porém, para a espécie H. placei, os resultados 

não foram tão evidentes. 

BRAGA (1986) estudou a sobrevivência das larvas infestantes de nematódeos de 

bovinos, pertencentes aos gêneros Cooperia, Haemonchus, Oesophagostomum e 

Trichostrongylus, em pastagem natural no município de Seropédica, RJ, e observou que 

as condições da região são favoráveis à sobrevivência das larvas infestantes durante 

todos os meses do ano, porém, nos meses em que ocorrem temperaturas mais baixas, 

mesmo sob menores índices de precipitação, a pastagem permaneceu contaminada por 

mais tempo. RIBEIRO (1992), trabalhando na mesma região, obteve resultados muito 

semelhantes, e relatou que o final do outono, inverno e primavera são os períodos mais 

favoráveis à sobrevivência das larvas de C. punctata, H. placei, O. radiatum e T. axei  

na região. Os resultados de RIBEIRO (1992)  indicaram que as larvas dos helmintos são 

susceptíveis às elevadas temperaturas registradas no verão e no início do outono, 

sugerindo ser esta a melhor época para estabelecimento de manejo estratégico visando 

ao controle das helmintoses na região estudada. 

Ambos, BRAGA (1986) E RIBEIRO (1992), constataram que a permanência de 

larvas infestantes de T. axei, Haemonchus spp., O. radiatum e Cooperia spp., nas 
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pastagens, foi significativamente menor nos períodos correspondentes ao verão e à 

primavera. No período do outono e do inverno, a sobrevivência das larvas de Cooperia 

spp. nas pastagens atingiu longevidade de até 180 dias. 

Na maior parte das regiões tropicais, há distinção nítida entre as estações seca e 

chuvosa. Entre os trabalhos que avaliaram o desenvolvimento e a sobrevivência das 

larvas infestantes em tais condições, FREITAS & COSTA (1960) estudaram a 

influência do sistema de manejo (alimentação) sobre a infestação de bovinos por 

nematódeos gastro-intestinais, durante a estação seca no município de Betim, MG. Os 

resultados obtidos indicam que, durante o experimento, a infestação dos animais, 

avaliada através da contagem de ovos nas fezes, manteve-se baixa, sendo atribuída às 

condições desfavoráveis à sobrevivência das larvas, observadas no período seco. Em 

zona semi-árida, também no Estado de Minas Gerais, GUIMARÃES (1972) não 

conseguiu recuperar larvas de nematódeos gastro-intestinais parasitos de bovinos nas 

pastagens durante a estação seca do ano (maio a outubro). CATTO (1982), trabalhando 

na região do Pantanal Mato-Grossense, observou que os bolos fecais depositados no 

início da estação seca permaneceram como fonte de infestação durante 5 meses e que a 

migração das larvas infestantes para a vegetação apresentou estreita relação com a 

precipitação pluviométrica. MELO & BIANCHIN (1977) encontraram elevada carga de 

parasitos adultos em bezerros necropsiados durante a estação seca, em zona de cerrado 

de Mato Grosso. Porém, as necropsias dos animais traçadores revelaram que a presença 

de larvas infestantes de nematódeos gastro-intestinais nas pastagens no mesmo período 

foi mínima. Foi sugerido que tais cargas elevadas de nematódeos adultos poderiam ser 

devidas à maturação de formas hipobióticas, presentes no início do inverno.  

PIMENTEL NETO (1976), estudando a epizootiologia da espécie H. placei, em 

bezerros, sob condições de clima suptropical, Estado do Rio de Janeiro, constatou que 

as maiores amplitudes de variação da temperatura, ocorridas no fim do outono e durante 

todo o inverno, parecem indicar melhores condições para a sobrevivência das larvas 

infestantes na pastagem. Foi concluído que, no referido período (abril a setembro), os 

baixos índices nutricionais dos animais os predispuseram às elevadas cargas patogênicas 

registradas. Os resultados evidenciam também a ação das altas temperaturas sobre a 

mortalidade de ovos e larvas durante o verão, quando, apesar das médias das 

temperaturas máximas e o índice pluviométrico indicarem condições ideais, as elevadas 

temperaturas alcançadas no interior das fezes foram limitantes ao desenvolvimento e à 

sobrevivência das larvas. Porém, segundo o autor, precipitações regularmente 
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distribuídas durante o verão podem determinar a diminuição das médias das máximas, 

dando condições a maiores cargas patogênicas. 

CROFTON (1949) avaliou o desenvolvimento e a sobrevivência de larvas 

infestantes de nematódeos parasitos de ovinos, sob condições naturais, no sudoeste da 

Inglaterra. Foram recuperadas acima de 200 larvas “per pound” de gramínea, entre julho 

e outubro. A média semanal das temperaturas máximas foi acima de 15,6°C durante 

julho e agosto e acima de 10°C durante o resto do período.  Número significativamente 

reduzido de larvas foi recuperado durante o outono; durante o  inverno e primavera 

praticamente não houve recuperação. 

KATES (1950), baseado em suas observações em Beltsville, EUA, descreveu as 

condições de sobrevivência das larvas infestantes de nematódeos parasitos de 

ruminantes em pastagem, sob condições climáticas diversas, e relatou que 

Oesophagostomum foi o gênero menos resistente; a espécie Haemonchus contortus se 

apresentou um pouco mais resistente, enquanto os gêneros Cooperia e Trichostrongylus 

foram mais resistentes que os dois anteriormente citados. De acordo com o autor, em 

regiões onde temperaturas extremamente frias ocorrem durante o inverno, ao início da 

primavera as pastagens deverão estar praticamente livres de larvas de 

Oesophagostomum sp., Haemonchus sp., Cooperia sp., Trichostrongylus sp. e 

provavelmente de Chabertia sp. e Bunostomum sp. também. Entretanto, larvas de 

Ostertagia e Nematodirus provavelmente permanecerão. 

KAUZAL (1941) relatou que o solo pode representar um reservatório de larvas 

infestantes, onde estas podem sobreviver por longo período e infestar a pastagem sob 

condições ideais de temperatura e umidade. BAIRDEN et al. (1979) também sugeriram 

que larvas infestantes de Ostertagia ostertagi podem migrar no sentido da profundidade 

do solo, sobreviver durante vários meses, e, posteriormente, migrar para a vegetação em 

número suficiente para causar doença clínica em bezerros, no final do verão. 

Posteriormente, a habilidade dessas larvas infestantes em sobreviver acima de 12 meses 

no solo e reaparecer na vegetação foi demonstrada por AL SAQUER et al. (1982). Tais 

dados fornecem evidências do risco potencial ao sucesso da implantação de práticas de 

gestão de pastagens, visando ao controle do parasitismo interno dos animais, segundo as 

quais pastagens descansadas por determinado período de tempo seriam consideradas 

livres de larvas infestantes ao final do verão. Entretanto, ROSE & SMALL (1985), em 

suas investigações sobre a importância do solo como “habitat”  de larvas infestantes de 

Trichostrongylus vitrinus, recuperaram quantidade significativamente menor de larvas 
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no solo durante todo o período de observação, em correlação ao número de larvas 

recuperadas na vegetação, e atribuíram, assim, pouca importância ao solo, como 

reservatório de larvas infestantes de nematódeos parasitos gastro-intestinais de 

ruminantes. Porém, os autores não fizeram comparação direta com os resultados 

anteriormente citados, visto que estes foram  realizados sob diferentes condições 

climáticas e em outro sistema parasito-hospedeiro. 

A influência do tipo de forrageira sobre a duração do bolo fecal depositado no 

pasto foi investigada por NIEZEN et al. 1998. Particularmente, quando foi empregado 

trevo branco (Trifolium repens cv Grasslands Huia), a degradação das fezes foi mais 

rápida e o número de larvas recuperadas, menor.  Foi verificada correlação positiva 

entre a permanência das fezes e o número de larvas recuperadas na forragem. Enquanto 

duraram os bolos fecais, foram recuperadas larvas nas fezes, ao menos até 14 semanas, 

demonstrando que as fezes podem atuar como reservatório de larvas, além da fase de 

desenvolvimento inicial. 

DONALD et al. (1978) relataram seus estudos sobre a evolução dos ovos de 

nematódeos depositados na pastagem, na Austrália, durante os meses do verão 

(dezembro, janeiro e fevereiro) e no primeiro mês do outono (março), em dois anos 

consecutivos. A disponibilidade de infestação na pastagem foi estimada até final do 

inverno, através do emprego de ovinos traçadores. Foram realizadas comparações entre 

os resultados obtidos em cada ano. A contagem de nematódeos foi máxima aos 63 dias 

após contaminação para todas os gêneros, quando, a partir daí, começou a declinar. A 

redução no número de nematódeos recuperados ocorreu mais rapidamente nas áreas 

contaminadas em dezembro e mais lentamente para a contaminação de fevereiro, 

principalmente para o gênero Ostertagia spp. Comparações realizadas entre os dois anos 

de estudo demonstraram que o número de nematódeos recuperados diferiu 

significativamente entre os dois períodos. De acordo com o autor, no período em que a 

vegetação se apresentou mais abundante e fechada pode ter havido menor ingestão de 

larvas, se as mesmas se encontravam muito próximas ao solo, visto que os ovinos não 

pastam rente ao solo em condições de pastagem abundante. A menor disponibilidade de 

larvas na pastagem em determinado período foi atribuída a condições climáticas menos 

favoráveis ao desenvolvimento dos ovos, associada à menor proteção oferecida pela 

gramínea  pouco desenvolvida sob tais condições. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.1 Local 

O trabalho experimental  foi conduzido sob condições naturais, em pastagem 

localizada nas dependências do Projeto Sanidade Animal, convênio Embrapa /UFRRJ e 

no Laboratório de Doenças Parasitárias do Instituto de Veterinária, Departamento de 

Epidemiologia e Saúde Pública, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A 

região estudada situa-se a 22°45’ de latitude Sul e 43°41’de longitude Oeste, à altitude 

de 33 metros. O clima da região, segundo a classificação de KOPPEN (1958), é do tipo 

tropical (AW), caracterizado por inverno seco e verão quente e chuvoso. O período de 

chuvas é, normalmente, compreendido entre novembro e abril e o período considerado 

seco, entre maio e outubro. 

 

3.2 Área 

Foi utilizado piquete de aproximadamente 100 m2, cuja vegetação é composta 

principalmente por Paspalum notatum (grama-Batatais). A área permaneceu livre de  

animais por um período de sete meses antes do início do trabalho experimental, assim 

como durante o período do experimento. A disposição das amostras está representada na 

figura 1. 

Figura 1. Disposição das massas fecais depositadas na estação seca da Baixada Fluminense, 
RJ. Amostras de fezes de bovinos (à esquerda), de caprinos (fileira central) e de ovinos (à 
direita).  
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3.3 Obtenção de fezes para contaminação 
 

Foram obtidas fezes de bovinos, caprinos e ovinos, todos mestiços, naturalmente 

infestados por nematódeos gastrintestinais, procedentes da Estação Experimental de 

Parasitologia da UFRRJ, do setor de caprinocultura do Colégio Técnico da UFRRJ, e do 

Instituto de Zootecnia da UFRRJ , respectivamente.  

 

3.4 Dados Meteorológicos 

Dados de temperatura, umidade relativa e precipitação pluviométrica foram 

fornecidos pela Estação Agrometeorológica Ecologia Agrícola do Km 47, distante cerca 

de 1Km do local do experimento e estão representados nas figuras 3, 4, 5, 8, 9 e 10. 
 

3.5 Período 

O trabalho experimental foi iniciado em junho de 2002, quando foi realizado o 

depósito das amostras de fezes (10/06/02), e finalizado em dezembro de 2002, sendo a 

última obtenção de amostras realizada no dia  17 do referido mês. 
 

3.6 Contaminação Artificial da Pastagem 

Após homogeneização das fezes obtidas, realizou-se a contagem de ovos das 

mesmas  (OPG) através da técnica Mac Master (GORDON & WHITLOCK, 1939), e 

empregou-se técnica de coprocultura (ROBERTS & O’SULLIVAN, 1950) para 

recuperação de larvas infestantes, as quais foram posteriormente identificadas de acordo 

com as características descritas por KEITH (1953).  As massas fecais foram divididas 

em 15 amostras de fezes de bovinos, pesando 200g cada, 15 amostras de fezes de 

caprinos e 15 amostras de fezes de ovinos, com pesos iguais a 40 g, e, foram 

depositadas a campo, no fim da estação do outono, sendo o período considerado seco 

para a região.  

 

3.7 Colheita de amostras de gramínea 

Decorridos 7 dias da deposição das amostras, foram trabalhadas as amostras n°1 

de bovinos, n°1 de caprinos e n°1 de ovinos. Ao redor do bolo fecal foram colhidas 

amostras da vegetação destinadas à recuperação de larvas infestantes, através do corte 

da gramínea rente ao solo. Tal procedimento era realizado entre 8 e 9horas da manhã, 

obedecendo à seguinte ordem: 
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Mensuração com régua da altura da vegetação, em 4 pontos ao redor da amostra, 

corte da gramínea, com tesoura, rente ao solo, divisão da amostra em metade inferior e 

metade superior, acondicionamento do material obtido em sacos plásticos identificados 

com mi e ms,  respectivamente. Para delimitação da gramínea a ser cortada foi utilizada 

matriz de ferro.  

Delimitação, com o auxílio de uma matriz de ferro, de quatro pontos distantes 30 

cm  lateralmente do bolo fecal. Dentro da área delimitada foram obtidas amostras da 

vegetação distantes 0 a 15 cm e 15 a 30 cm do bolo fecal. A vegetação obtida nos 

quatros pontos distantes 0 a 15 cm do bolo fecal foi homogeneizada, originando uma 

única amostra e acondicionada em saco plástico identificado (migração horizontal  0-15 

cm). O mesmo procedimento foi realizado para a vegetação obtida em quatro pontos 

distantes 15-30 cm do bolo fecal, a qual foi, em seguida, identificada (migração 

horizontal 15-30 cm).   

No momento da colheita da gramínea, foram avaliadas a presença de orvalho na 

vegetação e a densidade da mesma. 

Decorridos 15 dias da deposição das amostras, foram realizados os mesmos 

procedimentos para as amostras de n° 2 e assim sucessivamente, quinzenalmente, para 

as amostras de bovinos, caprinos e ovinos. As amostragens de gramínea foram 

encerradas quando os resultados se apresentaram negativos por 3 vezes consecutivas. 

 

3.8 Recuperação de larvas infestantes a partir da gramínea 

Após a obtenção das amostras de gramínea, as mesmas eram levadas ao 

laboratório e pesadas (peso úmido). Cada amostra de vegetação era cortada em 

segmentos de aproximadamente 2 cm e colocada em recipiente plástico identificado, 

contendo     2,225 L de solução Locke Ringer’s, onde eram adicionadas 4-5 gotas de 

detergente neutro (Teepol) e em tais condições a amostra era deixada por período de 

seis horas. Posteriormente, passando por tamis de 145 micrometros,  o  conteúdo era 

recolhido em cálice de sedimentação com capacidade para 2 litros, onde permanecia 

durante 3 horas. Após 3 sifonagens, intercaladas de 3 horas de sedimentação, os 120 ml 

restantes em cálice de 0,5 L eram processados de acordo com a técnica de DONALD 

(1967) destinada à recuperação de larvas infestantes presentes na vegetação. Após o 

processamento, todo o sedimento obtido era examinado e as larvas de terceiro estágio 

identificadas de acordo com as características descritas por KEITH (1953). 
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3.9 Obtenção de amostras de fezes / recuperação de larvas infestantes nas fezes 

Simultaneamente à colheita da vegetação, eram obtidas amostras das fezes 

depositadas a campo, sendo 2 g destinados à determinação do número de ovos (ovos/ 2 

gramas de fezes), através da técnica de centrifugação e flotação (STOLL, 1930), e 2 g 

destinados à recuperação de larvas infestantes de nematódeos, através da técnica 

Baermann Modificado de Ueno (UENO & GONÇALVES, 1998). As larvas obtidas em 

2 g de fezes eram identificadas e contadas.  

A integridade do bolo fecal era avaliada no momento da obtenção das amostras. 
 

3.10 Apresentação dos resultados 

Os resultados obtidos para cada gênero, identificado a partir da recuperação de 

larvas na gramínea, estão representados em número de larvas infestantes / Kg de 

gramínea. 

O número de  larvas infetantes recuperadas a partir das fezes depositadas está 

disposto em n°de larvas infestantes / 2 g de fezes. 
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Figura 2. Fluxograma. Procedimentos desde a obtenção e depósito das amostras de fezes de bovinos, caprinos e ovinos,  até identificação e contagem das larvas 
recuperadas nas fezes e na gramínea. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir das amostras de fezes de bovinos, caprinos e ovinos, foram recuperadas 

larvas infestantes dos gêneros Haemonchus, Trichostrongylus e Cooperia, pertencentes 

à família Trichostrongylidae e do gênero Oesophagostomum, pertencente à família 

Strongylidae.  

A prevalência dos gêneros recuperados através da coprocultura das amostras 

iniciais, assim como a prevalência dos gêneros das larvas recuperadas nas massas fecais 

de cada hospedeiro e na gramínea adjacente, após o depósito, está  representada nas 

tabelas 1 e 2, respectivamente. 

A elevada prevalência do gênero Haemonchus na população de larvas 

infestantes recuperadas nas fezes depositadas e na gramínea, confirma que a 

haemoncose é uma das principais parasitoses que acomete bovinos (PIMENTEL, 1976), 

caprinos (SMITH & SHERMAN, 1994) e ovinos (URQUHART et al.1987), em regiões 

tropicais, sendo responsável por extensivas perdas. 
 

4.1 Condições climáticas 
 

Durante o período de observação, as médias das temperaturas máximas e 

mínimas registradas foram 28,2 °C e 17,4°C, respectivamente. A média mensal de 

precipitação no período, que é caracterizado como seco para a  região, foi de 43,3 mm, 

totalizando 216, 15 mm. A umidade relativa média do ar ficou em torno de 69,3%.  
 

4.2 Desenvolvimento, Translação e Sobrevivência dos estágios de vida livre 
 

Foram encontrados ovos nas massas fecais de bovinos aos 7 dias após depósito 

das mesmas,  e ainda aos 21 dias após depósito, nas fezes de ovinos. Nas amostras de 

fezes de caprinos, aos 7 dias já não foram encontrados ovos (tabela 1). A presença de 

larvas de terceiro estágio nas fezes depositadas foi detectada aos 7 dias após depósito, 

nas amostras dos diferentes hospedeiros, evidenciando que as condições ambientais 

possibilitaram o desenvolvimento dos ovos, mesmo em ausência de precipitação 

pluviométrica. 
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Tabela 1. Resultados das contagens de ovos nas fezes e da coprocultura das amostras de fezes de bovinos, caprinos e ovinos, depositadas na estação 
da seca da Baixada Fluminense, RJ. 

  Resultado da contagem de ovos  
 Resultado da Coprocultura das amostras iniciais (%) 

 Deposição Inicial a 7 dias b 21 dias b  Haemonchus Oesophagostomum. Trichostrongylus. Cooperia. 

 
Amostras de fezes 

de bovinos 
 

 
10.06.02 

 
4200 

 
244 

 
0   

85 
 

13 
 

0 
 

2 

 
Amostras de fezes 

de caprinos 
 

 
10.06.02 

 
2733 

 
0 

 
0   

97 
 

1 
 

2 
 

0 

 
Amostras de fezes 

de ovinos 
 

 
10.06.02 

 
566 

 
0 

 
1         

      72 
 

0 
 

28 
 

0 

a – ovos por grama de fezes (OPG) 

b – ovos por 2 gramas de fezes 
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Tabela 2 . Prevalência dos gêneros larvares identificados no bolo fecal e na gramínea, após 
depósito de amostras de fezes de bovinos, caprinos e ovinos. 

 Prevalência das larvas (%) 

  
 Haemonchus Trichostrongylus Cooperia Oesophagostomum 

 
 Bov 

 

bolo fecal 12,0 1,0 0,0 87,1 

 

gramínea 
 

85,8 

 

1,5 

 

0,4 

 

12,3 

 
 

Cap 
 

 

bolo fecal 

 

48,1 

 

50,4 

 

0,0 

 

1,5 

 

gramínea 
 

58,9 

 

38,0 

 

0,0 

 

3,1 

 
 

Ov 
 

 

bolo fecal 

 

23,7 

 

70,8 

 

0,0 

 

5,5 

 

gramínea 
 

54,9 

 

44,6 

 

0,0 

 

0,5 

 

CHIEJINA et al. (1989) em região de savana, na Nigéria, observaram que, nas 

massas fecais de caprinos e ovinos depositadas durante a estação seca, não ocorria o 

desenvolvimento dos ovos em larvas infestantes, em decorrência das condições 

climáticas adversas, como temperaturas elevadas e ausência de precipitação. Os autores 

observaram que, 3 dias após o depósito das fezes, todos os ovos tinham sido destruídos, 

porém, quando as amostras de fezes de ovinos foram depositadas no início do período 

chuvoso, foi observado 100% de prevalência de estágios pré-infestantes (L1 e L2) após 

72 horas. Os autores concluíram que, na região estudada, as condições climáticas da 

estação seca determinam a interrupção completa do desenvolvimento das formas pré-

parasíticas de nematódeos e conseqüentemente da infestação de ovinos e caprinos. 

Entretanto, segundo CHIEJINA & FAKAE (1988), o desenvolvimento e a 

sobrevivência de larvas infestantes de nematódeos tricostrongilídeos parasitos de 

bovinos, durante o período seco na região de savana da Nigéria, seria possível, devido 

às características das massas fecais deste hospedeiro. De acordo com os autores, a forma 

mais extensa das massas fecais de bovinos, assim como o maior teor de umidade das 

mesmas, cria um ambiente satisfatório ao desenvolvimento e à sobrevivência dos 

estágios de vida livre, mesmo em condições adversas. A umidade inicial das fezes pode 

ser suficiente ao desenvolvimento das L3 e, segundo os autores, uma vez que o 

desenvolvimento larvar se complete, as L3, dentro da massa de fecal, podem resistir a 

prolongados períodos de dessecação. O pequeno tamanho das pérolas fecais de caprinos 
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e ovinos predispõe as mesmas ao rápido ressecamento durante períodos de baixa 

precipitação, tornando o ambiente dentro das fezes pouco adequado ao desenvolvimento 

e à sobrevivência dos estágios de vida livre (CHIEJINA et al. 1989).  

No presente trabalho, a sobrevivência de larvas no interior do bolo fecal de 

bovinos foi constatada até 21 semanas após o depósito do mesmo, quando foram ainda 

recuperadas larvas do gênero Haemonchus e Trichostrongylus. Nos bolos fecais de 

caprinos e ovinos,  verificou-se  a sobrevivência de larvas nas fezes até 15 e 11 semanas 

respectivamente, após a contaminação da pastagem. Verifica-se que tais períodos foram 

inferiores aos registrados nas fezes de bovinos.   

A dinâmica de população de larvas infestantes no bolo fecal, após a 

contaminação artificial da pastagem com amostras de fezes de bovinos, caprinos e 

ovinos, está representada nas figuras 3, 4 e 5 respectivamente. 

RIBEIRO (1992), na mesma região da Baixada Fluminense, observou, também, 

sobrevivência máxima de aproximadamente 20 semanas para o gênero Haemonchus nas 

fezes de bovinos, quando as amostras foram depositadas no outono.  RODRIGUES 

(1989), ainda da mesma região, em investigações sobre a dinâmica de larvas de 

nematódeos parasitos grasto-intestinais de eqüinos, registrou sobrevivência máxima das 

larvas, no interior do bolo fecal, quando as amostras foram depositadas no inverno, sob 

condições de 0,8 mm de precipitação no mês em que as fezes foram depositadas.  

Pode-se concluir que, sob as condições do período seco na região, a 

sobrevivência das larvas no interior do bolo fecal pode ser bastante longa, oferecendo 

riscos à prática zootécnica de rotação de pastagens como medida de controle das 

nematodioses gastro-intestinais. 

Se as condições ambientais não forem favoráveis à translação, as larvas 

infestantes podem permanecer nas fezes, principalmente se estas se encontram íntegras, 

até que condições satisfatórias ocorram (SAUERESSIG, 1980).  

DURIE (1961) observou que, para que ocorra o desenvolvimento das larvas 

infestantes nas fezes de ovinos, há necessidade de umidade externa, porém, uma vez que 

o desenvolvimento seja possibilitado, as larvas de terceiro estágio podem sobreviver nas 

fezes durante longos períodos, representando foco de infestação da pastagem. O autor 

ressaltou que, períodos secos, porém com temperaturas amenas, podem ser 

particularmente de risco, visto que as massas fecais podem permanecer íntegras devido 

à baixa precipitação, possibilitando a  sobrevivência prolongada das larvas dentro das 

fezes e, posteriormente, quando ocorrerem chuvas favoráveis, uma considerável 
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quantidade de larvas pode alcançar a vegetação, estando disponível à infestação dos 

animais em pastejo. Em seus trabalhos, DURIE (1961) observou que as larvas 

infestantes sobreviveram até 8 meses dentro do bolo fecal, quando as fezes foram 

depositadas no inverno. 
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                Fonte : Estação Ecologia Agrícola / PESAGRO-RIO 

 

 Figura 3. Dinâmica da população de larvas infestantes (larvas / 2g de fezes) nas massas fecais 
de bovinos. Valores totais de larvas e por gênero identificado. Dados climáticos registrados no 
período. 
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                    Fonte : Estação Ecologia Agrícola / PESAGRO-RIO 

 

Figura 4. Dinâmica da população de larvas infestantes nas massas fecais de caprinos (larvas / 
2g de fezes). Valores totais de larvas e por  gênero identificado. Dados climáticos registrados no 
período. 
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                    Fonte : Estação Ecologia Agrícola / PESAGRO-RIO 

 

Figura 5. Dinâmica da população de larvas infestantes  nas massas fecais de ovinos (larvas / 2 
g de fezes).  Valores totais de larvas e  por  gênero identificado. Dados climáticos registrados no 
período. 
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Quanto à integridade das massas fecais depositadas em nosso  trabalho 

experimental, as mesmas permaneceram íntegras por longo período (figuras 6 e 7), o 

que favorece seu potencial como reservatório de larvas.  

 

Figura 6. Massa fecal de bovino 116 dias após seu depósito na pastagem. 
 

Figura 7.  Massa fecal de caprinos (à esquerda) e massa fecal de ovinos (à direita) 116 dias 
após seu depósito na pastagem. 
 

A importância da taxa de degradação fecal no desenvolvimento das larvas 

permite concluir que a degradação fecal mais rápida resulta em maior mortalidade das 

larvas e consequentemente, em menor número de larvas a migrar para a vegetação 

(NIEZEN et al. 1998). 
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Os bolos fecais de caprinos e bovinos se apresentaram íntegros durante todo o 

período de observações (figuras 6 e 7). A decomposição da amostra de fezes de ovinos 

foi observada 6 meses após a deposição da mesma. Entretanto, as  massas fecais de 

bovinos apresentaram-se rapidamente muito endurecidas, sob a forma de uma massa 

fortemente compacta (figura 6). Tal característica pode ter dificultado a migração de 

larvas infestantes ainda presentes, no sentido de deixar o bolo fecal, visto que, 21 

semanas após depósito da amostra, foi ainda detectada a presença de L3 de  

Haemonhcus sp. e Trichostrongylus sp. dentro do bolo fecal de bovinos, como já foi 

relatado anteriormente. Porém, mesmo após várias colheitas de gramínea, não foram 

mais recuperadas larvas na vegetação, possibilitando concluir que não houve condições 

para que as mesmas deixassem as fezes que se apresentavam extremamente 

endurecidas. Tais características das fezes foram certamente devidas à condição de 

baixo índice pluviométrico no período.  

De acordo com SAUERESSIG (1980), se as massas fecais se apresentam 

fragmentadas e friáveis, as larvas presentes no interior do bolo fecal alcançam mais 

facilmente a vegetação adjacente. Entretanto, se houver  formação de crosta dura 

externamente à massa fecal,  o deslocamento das larvas será comprometido, tornando 

necessária umidade adicional (chuvas).  Segundo a autora, a crosta rígida que pode ser 

formada ao redor da massa fecal é considerada favorável à sobrevivência das larvas, 

protegendo as mesmas dos extremos de temperatura. No interior das fezes as larvas de 

terceiro estágio podem sobreviver mais tempo que no pasto (LEVINE, 1963).  

Tais aspectos descritos parecem justificar o fato de que, no presente trabalho, foi 

observado que as larvas presentes no bolo fecal de bovinos apresentaram maior 

sobrevivência em relação às larvas presentes nas massas fecais de caprinos e ovinos, 

certamente decorrentes das diferenças ecológicas entre os  estágios de vida livre, 

determinadas, principalmente, pelas diferentes características das massas fecais, 

relatadas anteriormente.  

Em condições artificiais, MIZELLE et al. (1952) ‘citado por’ EUZEBY (1963) 

observaram que a 33°C, os ovos de Haemonchus contortus somente evoluem se o grau 

higrométrico atingir mínimo de 96%; contrariamente, a 22-25° C,  90% de umidade  são 

suficientes para assegurar o desenvolvimento do parasito. 

SONNTAG (1991) observou que a umidade  ótima para o desenvolvimento de 

larvas infestantes de nematódeos do gênero Oesophagostomum foi de 75-100%.  
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Em nossas investigações, observamos que o desenvolvimento dos ovos em 

larvas ocorreu quando a umidade relativa média do ar foi de 72,9%, porém, não foi 

possível o registro da umidade média do microclima, que provavelmente apresentou 

valores superiores, devido à densidade da vegetação, na ocasião do depósito das 

amostras. 

CHIEJINA et al. (1989) observaram em suas pesquisas que, ao depósito das 

amostras de fezes de ovinos em plena estação seca, a densidade da forrageira não 

ofereceu nenhuma cobertura às massas fecais, deixando-as expostas diretamente ao sol, 

sob ação de elevadas temperaturas.  

Em nossas investigações, ao depósito das amostras, a densidade e a altura da 

gramínea (altura média de 33,7 cm) proporcionavam cobertura às amostras depositadas 

(figura 8A), o que provavelmente produziu microclima satisfatório ao desenvolvimento 

dos ovos até o estágio infestante, mesmo nas fezes de caprinos e ovinos que, como já foi 

relatado anteriormente, apresentam menor grau de umidade. Porém, aproximadamente 

2,5 meses após depósito das amostras de fezes, em condições de baixa precipitação, 

característica do período, já não se observava a mesma “proteção” oferecida pela 

vegetação (figura 8B), deixando as larvas presentes nas massas fecais e na gramínea 

mais susceptíveis aos efeitos da radiação solar, das elevadas temperaturas e, 

conseqüentemente, da dessecação, uma vez que foram registradas temperaturas 

máximas de até 33,9°C no período. 

 

 Figura 8.  A. Densidade da forrageira na época de depósito das amostras de fezes de bovinos, 
caprinos e ovinos B. Densidade da forrageira 75 dias após o depósito das amostras fecais. 

 

A B
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De acordo com CHIEJINA et al.(1989), larvas de terceiro estágio podem se  

desenvolver e sobreviver dentro de pérolas fecais de caprinos e ovinos durante períodos 

de seca, em pastagens sombreadas com adequada cobertura vegetal, especialmente se 

alguma precipitação ocorrer durante o período de contaminação. 

A densidade e a altura da vegetação influem no sucesso do desenvolvimento 

larvar nas fezes (TAYLOR, 1957), sendo tal aspecto especialmente importante em 

condições tropicais (SAUERESSIG, 1980). 

ROSE (1963) descreveu que o tempo necessário para a translação 

(“translation”), processo através do qual os ovos presentes nas fezes chegam ao estágio 

infestante disponível na vegetação, varia de acordo com as condições ambientais. Seus 

estudos foram realizados em condições de clima temperado, sendo as temperaturas 

pouco elevadas  limitantes ao desenvolvimento dos ovos. A autora observou que, 

durante o verão quente e chuvoso, as condições eram mais favoráveis ao 

desenvolvimento.  

Sob as condições do presente trabalho,  pode-se considerar que a disponibilidade 

de água seria a condição limitante para a ocorrência do processo de translação, visto que 

as temperaturas no período são sabidamente favoráveis ao mesmo. Os dados obtidos 

evidenciam bem a estreita relação entre a migração das larvas infestantes presentes nas 

fezes, em direção à pastagem, e a precipitação pluviométrica. Até a ocorrência de 

chuva, foi observado que  a  maioria das larvas infestantes não pôde deixar as massas 

fecais, sendo a recuperação de larvas na gramínea mínima para as amostras 

contaminadas com fezes de bovinos e ovinos e nula para as amostras de caprinos. A 

ocorrência de 27,9 mm distribuídos de precipitação, na segunda semana após o 

depósito, possibilitou a migração das larvas infestantes presentes no bolo fecal em 

direção à forrageira, e foi observado pico de larvas na pastagem contaminada com fezes 

de bovinos e ovinos 21 dias após depósito. Na gramínea adjacente às massas fecais de 

caprinos, verificou-se pico de infestação aos 49 dias após depósito, ocorridos  39,1 mm 

de precipitação. Assim, pode-se concluir  que, apesar da umidade disponível ter 

possibilitado o desenvolvimento dos ovos até o estágio infetante (L3), em ausência de 

precipitação, como foi observado aos 7 dias após depósito,  a mesma não foi suficiente 

para determinar a migração da maior parte das larvas infestantes presentes no bolo fecal 

no mesmo período, apesar de ter sido observado no momento da colheita que a 

gramínea se apresentava bastante úmida devido à presença de orvalho. REINECKE 

(1960) observou que mesmo a disponibilidade intensa de orvalho pode não ser 
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suficiente para promover o deslocamento das larvas das fezes em direção à vegetação; o 

autor considera que, uma vez que as larvas deixem as fezes, o orvalho possibilita a 

migração sobre a vegetação.  

DURIE (1961), em observações sobre o comportamento e a longevidade de 

larvas de nematódeos parasitos de bovinos em Queensland, sudeste da Austrália, não 

recuperou larvas na pastagem até a ocorrência de 76 mm de precipitação.  

LEVINE (1963) descreveu que precipitação mensal  de 50 mm ou mais 

associada a  temperaturas entre 15 e 37°C são efetivos para a migração de larvas de 

Haemonchus sp. para a pastagem. REINECKE (1960) sugeriu que precipitação contínua 

de 20 mm foi requerida para possibilitar tal processo sob condições áridas (secas). 

Porém, a umidade externa requerida para a translação é amplamente dependente da 

consistência das massas fecais, justificando as divergências de tais observações.  

Como já foi relatado anteriormente, foi observado pico de larvas na gramínea 

adjacente às amostras de fezes de bovinos e ovinos aproximadamente 21 dias após a 

contaminação da mesma e  aos 49 dias para as amostras de caprinos.  Entretanto, após 

período de 2,5 meses nas pastagens, a disponibilidade das larvas na gramínea declinou 

consideravelmente, nas amostras contaminadas com larvas de nematódeos grastro-

intestinais parasitos de bovinos, caprinos e ovinos. Porém, foi registrada sobrevivência 

de larvas  de Haemonchus sp., Oesophagostomum sp. e Trichostrongylus sp. na 

gramínea contaminada com fezes de bovinos até 19, 15 e 19 semanas respectivamente. 

Nas contaminações com fezes de caprinos, para os mesmos gêneros de larvas, foi 

observada sobrevivência de 15, 13 e 15 semanas respectivamente; na gramínea 

contaminada com fezes de ovinos, a sobrevivência foi de 13, 5 e 15 semanas para os 

referidos gêneros respectivamente. ANDERSEN et al. (1970), nos E.U.A. e RIBEIRO 

(1992), na Baixada Fluminense, também registraram sobrevivência máxima de 

aproximadamente 20 semanas para as larvas de Trichostrongylus sp. depositadas no fim 

do outono e no inverno. Tais resultados assemelham-se aos nossos. 

Assim, observa-se, em nossos resulatdos, que as larvas de Trichostrongylus sp. 

apresentaram sobrevivência longa nas fezes e na pastagem, concordantes com os 

resultados de BRAGA (1980) que relatou que as larvas de Trichostrongylus sp. são bem 

adaptadas às condições da Baixada Fluminense. 

De acordo com SAUERESSIG (1980), a sobrevivência das larvas na pastagem 

parece ser mais dependente da temperatura que da umidade, porém, associação entre 
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ambos é importante. Segundo LEVINE (1963),  a sobrevivência diminui com o aumento 

de temperatura. 

Pode-se observar que as dinâmicas populacionais do total de larvas recuperadas 

na gramínea foram semelhantes entre as amostras de bovinos, caprinos e ovinos. 

Quando a dinâmica das populações de larvas é analisada individualmente para cada 

gênero de nematódeo, há distinção de resultados entre os diferentes hospedeiros, porém, 

conclusões baseadas em tais dados seriam ousadas, visto que a prevalência dos gêneros 

nas amostras depositadas difere significativamente. 

No presente trabalho, não foram recuperadas larvas de Cooperia sp. no bolo 

fecal, após depósito do mesmo, apesar de terem sido recuperadas nas amostras iniciais 

de fezes de bovinos através da  coprocultura, porém em pequena quantidade (0,2%). Na 

gramínea, a recuperação de larvas do gênero Cooperia  foi pequena e intermitente, não 

permitindo conclusões sobre sua dinâmica no período. Entretanto, RIBEIRO (1992), 

trabalhando na mesma região, observou que as larvas de Cooperia sp. apresentavam-se 

em elevada prevalência dentro das massas fecais de bovinos depositadas a campo, 

durante todas as estações do ano, concordando com BRAGA (1986), que este é o gênero 

de nematódeo parasito de bovinos com maior capacidade de adaptação e sobrevivência, 

em pastagens na Baixada Fluminense. 

Nossas observações assemelham-se às de  RIBEIRO (1992) que, em 

investigações na mesma região, observou que, no período seco (outono/inverno), apesar 

dos índices de mensais de precipitação pluviométrica poderem se apresentar abaixo de 

50 mm, as temperaturas relativamente amenas associadas à umidade relativa média do 

ar acima de 60% favorecem a sobrevivência das larvas de nematódeos parasitos gastro-

intestinais de bovinos na pastagem.  

Sendo assim, visto que as condições observadas no referido período, 

possibilitam  desenvolvimento dos ovos de nematódeos de bovinos, caprinos e ovinos 

até o estágio infestante, assim como a migração das larvas para a pastagem, 

representando risco de infestação dos animais, este pode ser considerado crítico à 

produção animal na região, pois se combina com a época de escassez de alimento 

devido à baixa precipitação pluviométrica normalmente observada. 

No verão, segundo RIBEIRO (1992), as condições são desfavoráveis à 

recuperação de larvas infestantes na região, embora a umidade relativa registrada no 

período tenha sido acima de 60%, as elevadas temperaturas limitam o desenvolvimento 

das larvas.  
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A dinâmica de população de larvas infestantes na gramínea, após a 

contaminação artificial da pastagem com amostras de fezes de bovinos, caprinos e 

ovinos está representada nas figuras 8, 9 e 10 respectivamente. 

Entretanto, os resultados referentes à sobrevivência das larvas na gramínea 

podem expressar apenas uma estimativa da proporção de larvas sobreviventes, visto que 

o número de larvas recuperadas pode ser afetado pelas perdas que ocorrem no processo 

de recuperação e pela possibilidade das larvas migrarem no sentido da profundidade do 

solo, não sendo detectadas na gramínea.  
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 Figura 9. Dinâmica da população de larvas infestantes na pastagem (larvas / Kg de gramínea), 
após contaminação com massas fecais de bovinos. Valores totais de larvas e por gênero 
identificado. Dados climáticos registrados no período.
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 Figura 10. Dinâmica da polução de L3 na pastagem (larvas / Kg de gramínea), após 
contaminação com massas fecais de caprinos Valores totais de larvas e por gênero identificado. 
Dados climáticos registrados no período.
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Figura 11. Dinâmica da população de L3 na pastagem (larvas / Kg de gramínea), após 
contaminação com massas fecais de ovinos. Valores totais de larvas e por gênero identificado. 
Dados climáticos registrados no período.
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Na região onde foi realizado o presente trabalho, poucos são os resultados 

disponíveis sobre a dinâmica das larvas infestantes de nematódeos parasitos de caprinos 

e ovinos em pastagem. 

Não foi observada ação de coleópteros sobre as massas fecais depositadas, como 

foi anteriormente relatado na regi 

 

4.3 Distribuição das larvas na pastagem 

Em nosso trabalho, a distribuição das larvas infestantes de nematódeos 

gastrintestinais de bovinos, caprinos e ovinos, na pastagem, foi determinada através do 

estudo dos deslocamentos vertical e horizontal das mesmas. 

Os dados apresentados nas tabelas seguintes indicam o total de larvas 

recuperadas por quilograma de gramínea e as respectivas porcentagens na metade 

inferior (mi) e superior (ms) da forrageira (tabela 3); a altura da forrageira, o total e as 

porcentagens de larvas recuperadas a cada amostragem (tabela 5); os gêneros das larvas 

identificadas, recuperadas  na metade inferior e superior da vegetação contaminada por 

larvas de nematódeos parasitos gastrintestinais de bovinos, caprinos e ovinos (tabela 6).  

Foi observado que as larvas infestantes dos gêneros Haemonchus, 

Oesophagostomum, Trichostrongylus parasitos de bovinos, ovinos e caprinos e 

Cooperia sp. parasitos de bovinos, sob as condições estudadas, deslocaram-se 

verticalmente e alcançaram a porção superior da forrageira, estando, 90,6; 93,2 e 88,5% 

das larvas recuperadas a partir das amostras de gramínea contaminada com fezes de 

bovinos, caprinos e ovinos respectivamente, localizadas na metade superior da 

forrageira.   

 

Tabela 3. Valores referentes ao total de larvas recuperadas e as respectivas porcentagens recuperadas na 
metade inferior (mi) e superior (ms) da  forrageira, após depósito de fezes de bovinos, caprinos e ovinos em 
pastagem. 

 Total de L3  (larvas/ Kg 
gramínea) 

L3 recuperadas 
mi 

L3 recuperadas 
ms 

Amostra bovinos 137312,2 9,4% 90,6% 

Amostra caprinos 38125,0 6,8% 93,2% 

Amostra ovinos 98540,4 11,5% 88,5% 

 

A competência das larvas em migrarem verticalmente é reconhecida por muitos 

autores, porém, sobre a intensidade de tal deslocamento, vários  resultados divergem 
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entre si, como foi relatado no texto Revisão de Literatura. Porém, a maioria dos 

trabalhos relata que a migração vertical das larvas sobre a planta é normalmente 

limitada a poucos centímetros a partir da superfície do solo (ROGERS 1940; 

CROFTON 1948; ROSE 1963; SILANGWA & TOOD 1964).  

Em nossas observações, de acordo com a altura da forrageira, aferida na ocasião 

das amostragens, verifica-se que as larvas puderam migrar à altura mínima de 12,5cm. 

Porém, não podem ser feitas comparações diretas com os resultados dos autores 

anteriormente citados, visto que foram realizados sob diferentes condições e que  fatores 

ambientais como a morfologia externa da planta, a disponibilidade de umidade e a 

temperatura facilitam ou limitam a migração das larvas.   

SILANGWA & TOOD (1964) relataram que a migração vertical das larvas é 

aleatória, limitada pelas condições ambientais e não uma resposta predeterminada do 

parasito, no sentido de alcançar a parte da vegetação que teoricamente oferece maiores 

chances das mesmas serem ingeridas pelo hospedeiro em pastejo. 

Entretanto, SOARES (1980) afirmou que, migrando verticalmente, as larvas 

infestantes de nematódeos parasitos de bovinos têm maior probabilidade de serem 

ingeridas pois, de acordo com o hábito de pastejo da espécie, estes animais não ingerem 

a vegetação rente ao solo (VOISIN 1959 ‘citado por’ SOARES 1980). A referida 

autora, em suas pesquisas realizadas em pastagem da Baixada Fluminense, RJ,  

observou que as larvas de Cooperia sp., Haemonchus sp. e Trichostrongylus sp, 

parasitos de bovinos,. tendem a permanecer na porção superior da gramínea e sugeriu 

que a migração vertical das L3 está correlacionada com o comportamento de seus 

hospedeiros.  

Nossas observações assemelham-se às de SOARES (1980), visto que 93,7; 91,4 

e 92,6% das larvas de Cooperia sp. Haemonchus sp. e Trichostrongylus sp., parasitos de 

bovinos,  foram recuperadas na metade superior da forrageira. Entretanto, nas amostras 

da gramínea ao redor das massas fecais de caprinos e ovinos, a maior parte das larvas 

infestantes também se encontrava na metade superior da vegetação, e os três 

hospedeiros referidos apresentam hábito de pastejo distintos. Sendo assim, nossos 

resultados não evidenciam a possível influência do hospedeiro sobre a migração das 

larvas infestantes.  

Os resultados correspondentes ao deslocamento lateral das larvas a partir do bolo 

fecal  indicam que as condições ambientais possibilitaram  o deslocamento horizontal 

das larvas infestantes dos gêneros Haemonchus, Trichostrongylus e Oesophagostomum, 
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na gramínea (tabela 7), à distância de até 30 cm do bolo fecal. Entretanto, 84,  91 e 89% 

das larvas recuperadas na gramínea se encontravam na distância de 0 a 15 cm do bolo 

fecal, para as amostras de bovinos, caprinos e ovinos, respectivamente (tabela 4). 

 

Tabela 4.Valores referentes ao total de larvas recuperadas e às percentagens do total, 
recuperadas na distância entre 0- 15 cm e entre 15-30 cm do bolo fecal. 

 
 Total de L3 

(larvas/ Kg 
gramínea) 

L3 recuperadas 
0-15 cm  

L3 recuperadas 
15-30cm 

Amostra  bovinos 22486,5 83,8% 16,2% 

Amostra caprinos 3633,6 91,0% 9,0% 

Amostra  ovinos 7758,5 89,0% 11,0% 

 

GRUNER & SAUVE (1982) investigaram a distribuição de larvas infestantes de 

nematódeos trichostrongylídeos parasitos de bovinos, ao redor do bolo fecal, em 

distância de até 100 cm, observando correlação negativa entre a distância do bolo fecal 

e o número de larvas recuperadas, assim como, entre a distância das larvas e a idade dos 

bolos fecais.  

A migração vertical e lateral das larvas, aleatória ou não, disponibiliza as 

mesmas a serem ingeridas pelo hospedeiro herbívoro, visto que os animais evitam a 

gramínea próxima ao bolo fecal (GRUNER & SAUVE 1982). Porém, o comportamento 

alimentar manifestado pelos animais é evidentemente influenciado pela taxa de lotação 

(YAKOUMETTIS & HOLMES 1972), ou seja, pela  disponibilidade de forragem.  

Segundo LEVINE (1963), a relação do hábito de pastejo dos animais de 

produção com o modelo de comportamento das larvas afeta o grau de parasitismo. 

Obviamente, quando a taxa de lotação é leve, os animais não pastam muito próximo ao 

solo,  não ingerindo tantas larvas quanto quando a taxa de lotação é pesada e a 

disponibilidade de forragem menor. Além disso, de acordo com o referido autor, os 

animais em pastejo são seletivos e mesmo sendo a gramínea ao redor dos bolos fecais 

especialmente verdes, normalmente, é rejeitada pelos animais (LEVINE, 1963). 

CROFTON (1958) observou que ovelhas só retornam ao pastejo próximo aos bolos 

fecais algum tempo após o depósito dos mesmos. 

DURIE (1961) observou que as larvas infestantes de nematódeos parasitos de 

bovinos podem migrar horizontalmente e alcançar a distância de até 90 cm do bolo 

fecal, porém,  concluiu que maioria das larvas parece não se deslocar mais que 30 cm 
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lateralmente. O autor concluiu que, mesmo sob condições favoráveis, as larvas não 

deixam o bolo fecal de uma só vez, e que massas fecais na pastagem liberam larvas, 

continuamente, por período de até 6 semanas. 
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Tabela 5.. Altura média da gramínea nos  dias de amostragem, total de larvas recuperadas e respectivas porcentagens na metade inferior e superior. 

 Bovino Caprino Ovino 
 

Data da 
amostragem 

Altura 
média da 
gramínea 

(cm) 

Total de L3 
(larvas / 

Kg 
gramínea) 

L3 na 
metade 
inferior 

(%) 

L3 na 
metade 
superior 

(%) 

Altura 
média da 
gramínea 

(cm) 

Total de L3 
(larvas / 

Kg 
gramínea) 

L3 na 
metade 
inferior 

(%) 

L3 na 
metade 
superior 

(%) 

Altura 
média da 
gramínea 

(cm) 

Total de L3 
(larvas / 

Kg 
gramínea) 

L3 na 
metade 
inferior 

(%) 

L3 na 
metade 
superior 

(%) 

17/06 35 45 100,0 0,0 34 0 0,0 0,0 29 0 0,0 0,0 

01/07 32 91895 10,4 89,6 30 1539 11,4 88,6 25 28024 16,7 83,3 

15/07 30 7824 16,5 83,5 25 9300 4,8 95,2 20 27864 5,5 94,5 

29/07 24 17633 3,9 96,1 25 18464 7,0 93,0 23 27897 4,1 95,9 

12/08 25 10350 3,4 96,6 24 5851 3,6 96,4 18 13271 26,4 73,6 

26/08 18 2125 0,0 100,0 19 1479 21,0 79,0 18 1136 30,0 70,0 

09/09 21 4716 14,1 85,9 23 1333 6,2 93,8 22 349 39,6 60,4 

23/09 19 282 73,3 26,7 15 158 47,3 52,7 14 0 0,0 0,0 

07/10 20 0 0,0 0,0 28 0 0,0 0,0 18 0 0,0 0,0 

21/10 24 2443 3,0 97,0 23 0 0,0 0,0 20 0 0,0 0,0 

04/11 23 0 0,0 0,0 20 0 0,0 0,0 20 0 0,0 0,0 
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Tabela 6. Total de larvas recuperadas na metade inferior (mi), na metade superior (ms) e os respectivos valores 
e  porcentagens dos diferentes gêneros de L3 recuperados e identificados, após depósito de fezes de bovinos, 
caprinos e ovinos em pastagem. 

 Gênero das larvas recuperadas  
 Total de  L3 

 
Haemonchus Trichostrongylus Cooperia Oesophagostomum 

 Bov 

mi 12907,5 10110,0 
(8,6%) 

173,0 
(7,4%) 

42,0 
(6,3%) 

2582,0 
 (15,2%) 

 

ms 124404,7 

 
107215,0 
(91,4%) 

 
2186,0 

(92,6%) 

 
620,0 

(93,7 %) 

 
14384,6 
(84,8%) 

Cap 

 

mi 2593,9 

 
2065,2 
(9,4%) 

 
487 

(3,3%) 

 
0,0 

(0,0%) 

 
41,7 

(3,3%) 
 

ms 35531,0 

 
19881,7 
(90,6%) 

 
14427,2 
(96,7%) 

 
0,0 

(0,0%) 

 
1222,1 

(96,7%) 

Ov 

 

mi 11362,6 

 
8483,0 

(15,6%) 

 
2702,6 
(6,2%) 

 
0,0 

(0,0%) 

 
177,0 

(35,4%) 
 

ms 87177,8 

 
45897,7 
(84,4%) 

 
40957,2 
(93,8%) 

 
0,0 

(0,0%) 

 
322,9 

(64,6%) 
 

 

Tabela 7.. Total de larvas recuperadas à distância de 0 a 15 e 15 a 30 cm do bolo fecal e os respectivos 
valores e porcentagens dos gêneros identificados, após depósito de fezes de bovinos, caprinos e ovinos em 
pastagem. 

 Gênero das larvas identificadas 
 Total de  L3 Haemonchus Trichostrongylus Cooperia Oesophagostomum 

 
 Bov 

 

0-15cm 18849,4 16674,0 
(84,6%) 

13,0 
(27,5%) 

0,0 
(0,0%) 

2162,0 
(79,1%) 

 

15-30cm 3637,1 

 
3030,9 
(15,4%) 

 
35 

(72,5%) 

 
0,0 

(0,0%) 

 
571,1 

(20,9%) 
 
 
 

Cap 
 

 

0-15cm 3306,4 

 
2443,2 

(92,9%) 

 
863,1 

(89,3%) 

 
0,0 

(0,0%) 

 
0,0 

(0,0%) 
 

15-30cm 327,2 

 
186,8 

(7,1%) 

 
103,9 

(10,7%) 

 
0,0 

(0,0%) 

 
36,5 

(100%) 
 
 
 

Ov 
 

 

0-15cm 6901,7 

 
3482,7 

(87,2%) 

 
3376,5 

(90,7%) 

 
0,0 

(0,0%) 

 
42,6 

(100%) 
 

15-30cm 856,8 

 
509,1 

(12,8%) 

 
347,7 
(9,3%) 

 
0,0 

(0,0%) 

 
0,0 

(0,0%) 
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5  CONCLUSÕES 

 
As condições ambientais registradas no período seco da Baixada Fluminense, 

possibilitaram o desenvolvimento das larvas de nematódeos gastrintestinais dos gêneros 

Haemonchus, Trichostrongylus, Cooperia e Oesophagostomum, parasitos de bovinos, 

caprinos, e ovinos, no interior do bolo fecal, assim como a migração vertical e 

horizontal das mesmas, disponibilizando-as à infestação dos possíveis hospedeiros na 

pastagem.  

 
Quanto à distribuição das larvas na pastagem, observou-se que a maior parte das 

larvas infestantes de nematódeos parasitos gastrintestinais de bovinos, caprinos e 

ovinos, se apresentou na metade superior da forrageira e à distância de até 15 cm do 

bolo fecal. 

 
Condições de baixa precipitação pluviométrica associadas a temperaturas 

relativamente amenas podem determinar a sobrevivência de larvas infestantes dentro do 

bolo fecal por longos períodos, representando fonte de contaminação da pastagem.   
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