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Introdução: Os carrapatos fazem parte do segundo grupo de artrópodes que transmitem
maior variedade de patógenos aos seres humanos. São parasitos obrigatórios, embora
passem uma pequena parte da vida nos hospedeiros. Na fase não parasitária vivem em
ambientes diversos, como floretas, pastagens. Apresentam os estágios de ovo, larva,
ninfa e adulto e em cada estágio alimentam-se apenas uma vez. A atividade dos
carrapatos durante o ano é variável, sendo que no Brasil, os estágios imaturos são
comuns no outono e inverno e a fase adulta é predominante na primavera e verão.
Objetivo: O objetivo deste trabalho foi o de identificar os carrapatos, ao menor nível
taxonômico possível, e os estágios de desenvolvimento de carrapatos encontrados nas
bordas e no centro de um fragmento florestal de Mata Atlântica. Metodologia: Os
espécimes de carrapatos foram coletados na borda e centro do fragmento florestal, na
RPPN Fazenda Macedônia em Ipaba/MG, entre novembro e março de 2012, através de
duas técnicas: técnica de arrasto de flanela e técnica de gelo seco; a primeira apresenta
maior eficiência na captura de formas imaturas (larvas e ninfas) e a segunda, na de
adultos. O material foi colocado em recipientes plásticos com álcool 70% e levados ao
Laboratório de Zoologia de Invertebrados, do UnilesteMG para estudos morfológicos.
Os indivíduos foram identificados ao menor nível taxonômico possível e quantificados
com o auxilio de lupa. Resultados: No mês de novembro foram coletados no centro do
fragmento de mata 25 larvas e 24 ninfas não sendo coletados exemplares na borda
nesse mês; em dezembro espécimes foram encontrados na borda do fragmento (16
larvas e 12 ninfas). Em março foi coletado um adulto. Os exemplares foram
identificados como sendo da classe Arachnida, ordem Acari, família Ixodidae. As
ninfas encontradas, como aquelas encontradas na família Ixodidae, apresentaram corpo
oval, coloração do corpo castanho deixando ver por transparência os divertículos
intestinais sob a forma de diversas linhas pretas. O escudo é cordiforme, de cor
castanha como o corpo, apresentando uma pequena mancha de colorido pardo
cercando os olhos. Apresentando vários festões separados por sulcos e rostro longo. 
As larvas apresentaram forma oval muito larga com coloração mais clara que a ninfa e
escudo subcordiforme, festões e rostro longo com os mesmos caracteres da ninfa.
Acredita-se que os exemplares coletados pertencem ao gênero Amblyomma sp. por
possuir algumas especificidades como, sulco anal situado atrás do ânus, rostro longo,
olhos, vários festões separados por sulcos, o segundo segmento do palpo sem projeção
lateral saliente, hipostômio e palpos mais longos que a base do capítulo. Conclusão:
Encontraram-se formas imaturas nos meses de novembro e dezembro, contradizendo a
dinâmica sazonal constatada por outros autores.  A Técnica de arrasto de flanela é
eficiente para coletar formas imaturas, pois é uma técnica de baixo custo e fácil de
manusear já a técnica do gelo seco encontraram-se algumas dificuldades.
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