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RESUMO
CABRERA, R.R. Influência do fotoperíodo e da temperatura na diapausa
comportamental de larvas não-alimentadas de Amblyomma cajennense
(Acari: Ixodidae) provenientes de Pirassununga, São Paulo, Brasil.
<Effect of photoperiod and temperature on the behavioral diapause of
Amblyomma cajennense unfed larvae from Pirassununga, São Paulo, Brazil.>
São Paulo, 2008. 78 p. Tese (Doutorado em Epidemiologia Experimental e
Aplicada às Zoonoses) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia,
Universidade de São Paulo.
A diapausa comportamental em carrapatos é caracterizada pela perda temporária da
agressividade do indivíduo, tendo como conseqüência o prolongamento do período
sem alimentação, sendo detectada em larvas de Amblyomma cajennense. Esta
espécie destaca-se como principal vetor da Febre Maculosa no Sudeste brasileiro.
Este estudo objetivou avaliar os efeitos do fotoperíodo e da temperatura na regulação
da diapausa comportamental em larvas não-alimentadas de A. cajennense. Para
isso, fêmeas ingurgitadas foram obtidas de eqüinos naturalmente infestados de
Janeiro à Fevereiro de 2005 e 2006. No laboratório, cada grupo experimental foi
composto por oito fêmeas ingurgitadas colocadas em vaso contendo capim braquiária
(Brachiaria decumbens). Cada vaso foi exposto a uma condição de temperatura e
fotoperíodo dentro de incubadoras B.O.D. (Marconi MA 402). A fotofase foi
estabelecida por 4 lâmpadas (Philips TLT 75RS Extra luz do dia 20w) e a escotofase
pela ausência total de luz. Os parâmetros biológicos observados foram período de
pré-postura, incubação dos ovos, de permanência das larvas debaixo do capim e de
presença de larvas na ponta do capim (comportamento de busca pelo hospedeiro).
Paralelamente, verificou-se o poder infestante de larvas em diapausa para frangos
(Gallus gallus), em comparação com larvas em não diapausa. Os resultados obtidos
demonstram que, sob variação de fotoperíodo com temperatura constante de 25oC, a
duração do intervalo de pré-postura e de incubação dos ovos foi semelhante em
todos os grupos experimentais (1 a 2 semanas para período de pré-postura e 5
semanas para período de incubação dos ovos). Observou-se que a combinação de
fotoperíodo 14:10 (claro:escuro) induziu a diapausa, sendo que o fotoperíodo de
12:12 ou 10:14 determinaram o término da diapausa. Em outras combinações de
fotoperíodo, onde larvas estiveram no fotoperíodo de 12:12 ou 10:14 desde a
eclosão, a aglomeração nas pontas do capim ocorreu dentro das primeiras semanas
de vida das larvas. Larvas mantidas em fotoperíodo 12:12 e 10:14 não entraram em
dormência e larvas mantidas em condição de fotoperíodo de 14:10 permaneceram no
solo por tempo maior que as outras. No entanto, a diminuição da temperatura de 25

para 15oC, no fotoperíodo constante de 14:10, induziu o término da diapausa. Em
todos os experimentos realizados sob fotoperíodo de 10:14, nenhum dos regimes de
temperatura foi eficiente para induzir a diapausa. Houve diferença no intervalo de
incubação dos ovos entre grupos experimentais com temperatura de 25 e 20oC. Não
houve diferenças significantes (P > 0,05) entre proporções de larvas em diapausa e
em não diapausa que se ingurgitaram nos frangos, embora larvas em diapausa
apresentaram período parasitário significativamente mais longo (P < 0,05). Conclui-se
que a diapausa em larvas de A. cajennense é induzida somente se a condição de
fotoperíodo estiver com maior número de horas de claro (14:10) durante a eclosão
das larvas. Temperaturas de 20 ou 25oC não são capazes de induzir a diapausa,
quando mantidas em fotoperíodo 12:12 ou 10:14. O término da diapausa é
desencadeado tanto pela mudança de fotoperíodo (14:10 para 12:12 ou 10:14) como
pela diminuição da temperatura de 25 para 15oC.
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