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Introdução: O Amblyomma cajennense, popularmente conhecido como carrapato
estrela, pertence a família Ixodidade  possuindo cerca de 650 espécies descritas. É
responsável pela transmissão da bactéria Ricketsia rickettsii, agente etiológico da
Febre Maculosa. O controle dos carrapatos é realizado por diferentes carrapaticidas,
mas alguns ectoparasitos se tornam resistentes ao produto e frequentemente
aumenta-se a dose do pesticida ou das aplicações. Nas formulações carrapaticidas,
existem vários tipos de solventes que têm como finalidade solubilizar o princípio ativo,
proporcionando a distribuição homogênea sobre a cutícula, ampliando sua área de
ação. Os solventes são compostos líquidos, lipossolúveis, voláteis e inflamáveis e
podem produzir efeitos. Objetivo: Acompanhar o desenvolvimento biológico das
fêmeas ingurgitadas do Amblyomma cajennense após a imersão no solvente álcool
etílico 80%. Metodologia: Foram utilizadas 14 fêmeas ingurgitadas coletadas em
equinos presentes em remanescentes florestais do município de Antônio Dias. As
fêmeas foram limpas e identificadas como da espécie Amblyomma cajennense,
pesadas e separadas em dois grupos. Um grupo foi imersos em agua destilada e outro
em álcool etílico 80% durante 5 minutos, secas e adicionadas em estufa climatizada.
Os ovos foram recolhidos, pesados e transferidos para uma seringa plástica. Foram
analisados os parâmetros: período de pré-postura, postura, incubação dos ovos, peso
total da massa de ovos, percentual de eclosão das larvas e período de eclosão das
larvas. Resultados: Não foi observada a mortalidade das fêmeas em nenhum dos
grupos durante o experimento. O período médio de pré-postura foi de 6 dias. O tempo
da postura entre os grupos controle e tratamento não obteve diferença significativa (p=
0.5158) assim como a massa de ovos (p= 0.5370) e o percentual de eclosão (p=0.5481)
que obteve a média de 61% no grupo controle e 78% no grupo tratamento.  O tempo de
incubação dos ovos dos grupos obteve a média de 24 dias para o grupo controle e 25
para o tratamento não possuindo diferença significativa (p=0.0863). Houve duas
posturas de ovos que não houve eclosão de larvas até o final do experimento
pertencente ao grupo controle.  O período de eclosão das larvas foi de média 19 dias e
20 dias no grupo controle e tratamento, respectivamente, não havendo diferença
estatística (0.9579). Conclusão: O solvente álcool etílico 80% não apresentou toxidade
para Amblyoma cajennense, não afetando estatisticamente nos parâmetros analisados
pelo estudo. São de suma importância estudos relacionados aos diferentes estágios de
vida, já que a sensibilidade pode variar de acordo com o estágio em que se encontram
os carrapatos.
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