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Introdução: A alteração do habitat pode proporcionar a manifestação de epidemias de
doenças de diversas maneiras, por exemplo causando mudanças no comportamento
dos animais, na população de vetores e na virulência de patógenos. A emergência de
várias doenças são, portanto, conseqüências importantes, tornando necessário o melhor
entendimento das relações entre os patógenos, hospedeiros e vetores. Os carrapatos
fazem parte do segundo grupo de artrópodes que transmitem maior variedade de
patógenos aos seres humanos. A espécie mais encontrada em equinos é Amblyomma
cajennense (Fabricius, 1787) que tem um maior destaque por ser vetor da bactéria
Rickettsia rickettsii, agente etiológico da febre maculosa. Objetivo: O trabalho tem
como objetivos acompanhar o desenvolvimento biológico das fêmeas de Amblyomma
cajennnese até a fase de larva sob condições laboratoriais adequadas 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 8 fêmeas
ingurgitadas de Amblyomma cajennense nos equinos 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 AG200 e colocadas em placas de Petri
individualmente. 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: Até o presente momento foi verificado o
desenvolvimento biológico dos carrapatos coletados nos animais sob condições
laboratoriais adequadas. O peso inicial médio das fêmeas foi de 298.5mg e o final
médio foi de 46.300 mg. Todas elas realizaram posturas com períodos médio de 14
dias, e peso total médio dos ovos de 212.00mg, com uma diferença considerável entre
o máximo(612.00mg) e o mínimo(115.60mg). O período médio de incubação dos ovos
foi de 34 dias, e o de eclosão das larvas de 4 dias. O percentual médio de eclosão foi
de 95%. Conclusão: Não houve alteração no desenvolvimento biológico dos carrapatos
coletados nos equinos encontrados em remanescentes florestais. Portanto, os equinos
continuam sendo ótimos hospedeiros para o carrapato da espécie Amblyomma
cajennense.
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