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Introdução: Algumas variáveis da paisagem fragmentada, como o tamanho, grau de
isolamento e qualidade dos fragmentos influenciam a diversidade das espécies. A
alteração do habitat pode proporcionar a manifestação de epidemias de doenças. Os
carrapatos fazem parte do segundo grupo de artrópodes que transmitem maior
variedade de patógenos aos seres humanos. São parasitos obrigatórios, embora passe
uma pequena parte da vida nos hospedeiros. Na fase não parasitária vivem em
ambientes como floretas, pastagens. A espécie Boophilus microplus (Canestrini, 1890)
constitui-se na espécie mais importante na pecuária de leite e de corte do País,
causando uma série de problemas ao animal. Objetivo: O trabalho tem como objetivos
acompanhar o desenvolvimento biológico das fêmeas de Boophilus microplus até a
fase de larva sob condições laboratoriais adequadas coletadas de bovinos naturalmente
infestados e identificar, através de chaves taxonômicas, os carrapatos e as fases de
desenvolvimento encontrados nos solo e nos animais em remanescentes florestais.
Metodologia: Para acompanhar o desenvolvimento biológico dos carrapatos foram
coletadas 7 fêmeas ingurgitadas de Boophilus microplus nos bovinos com o auxílio de
uma pinça. As fêmeas ingurgitadas foram acondicionadas em recipientes plásticos com
aeração adequada e transportadas ao laboratório onde foram pesadas individualmente
utilizando a balança GEHAKA modelo AG 200 e colocadas em placas de Petri. Depois
foram mantidas em B.O.D. à temperatura média de 27ºC e umidade média de 70%
para o acompanhamento do ciclo de vida até a fase de larva. Verificou-se peso inicial e
final das fêmeas, período de pré-postura, postura, incubação de ovos e eclosão das
larvas. Resultados: O ciclo de vida do carrapato Boophilus microplus divide-se em
uma fase de vida livre e uma fase de vida parasitaria. A fase de vida livre inicia-se com
o período de pré-postura (período que compreende a data da coleta da fêmea
ingurgitada até o inicio da postura) e teve, em média, duração de 5,5 dias. Passa
posteriormente para o período de postura (período que compreende o início ate o fim
da postura). Essa fase teve uma média de 13,7 dias e o peso total médio dos ovos de
177,6 mg. O período de incubação dos ovos (período que compreende o primeiro dia
de postura ate o inicio da eclosão das larvas) teve em média 30,1 dias. O período de
eclosão de larvas (período que compreende o inicio até o fim da eclosão) foi em média
de 8,1 dias. O peso inicial médio das fêmeas foi de 365,4 mg e o final médio foi de
79,6 mg. Conclusão: Observou-se semelhança no desenvolvimento biológico dos
carrapatos coletados nos bovinos encontrados em remanescentes florestais com os
dados da literatura. Portanto, os bovinos continuam sendo ótimos hospedeiros para o
carrapato da espécie Boophilus microplus.  
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