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Introdução: Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787) é uma espécie de carrapato de
notória importância no Brasil. Os eqüinos são considerados os hospedeiros principais
para essa espécie, porém, outros vertebrados podem servir de hospedeiros em
determinadas situações.  Objetivo: O objetivo desse trabalho foi acompanhar o
desenvolvimento biológico das fêmeas dos carrapatos antes do início da postura até a
fase de larva sob condições laboratoriais adequadas após a imersão em água destilada.
Metodologia: Para o presente trabalho foram utilizadas 20 fêmeas ingurgitadas
coletadas naturalmente em equinos presentes em remanescentes florestais do
município de Antônio Dias. As fêmeas foram identificadas ao menor nível taxonômico
possível, limpas com pincel de cerdas macias e pesadas em balança analítica. Após a
pesagem, as fêmeas foram separadas em dois grupos com pesos homogêneos, de 10
fêmeas cada, dos quais um foi o controle e o outro grupo correspondeu ao tratamento
de 12 horas de imersão em água destilada. Em uma B.O.D. regulada a 26 ± 1 ºC e
umidade relativa superior a 55% foi acompanhado o desenvolvimento biológico.
Resultados: O período de pré-postura das fêmeas do grupo controle e do tratamento
teve uma média de 8 e 8 dias, respectivamente; a média do período de postura do
grupo controle e do tratamento foi de 14.9 e 13.7 dias, respectivamente. A média da
quantidade de ovos do grupo controle e do tratamento foi de 1.5872 e 1.4107 mg,
respectivamente. Com relação ao tempo médio de eclosão de larvas, o grupo controle e
o tratamento teve  10.1 e 11.2 dias, respectivamente. Conclusão: Com isso, pode-se
concluir que a imersão em água dos ixodídeos por um período de 12 horas não teve
efeito sobre o desenvolvimento biológico dos carrapatos, uma vez que obteve-se
resultado semelhante ao grupo controle.  
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