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OBJETIVO

Descrever o ciclo de desenvolvimento biológico de T.

jatai em condições artificiais de temperatura e

umidade.

Triatoma jatai é uma espécie de triatomíneo brasileira

encontrada em afloramentos rochosos no ecótopo

silvestre no município de Paranã – TO, Bioma Cerrado.

Não se tem registro de infecção natural por

Trypanosoma cruzi, embora haja notificação de

espécimes adultos em domicílio, contudo sem sinais de

colonização.

INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO

Ciclo de desenvolvimento de Triatoma jatai (Hemiptera: Reduviidae: Triatominae) 
em ambiente artificial

METODOLOGIA

A partir de quatro fêmeas procedentes do município de

Paranã – TO, foram separados 92 ovos, identificados de

acordo com a data de postura, e observados

diariamente para avaliação dos seguintes parâmetros:

tempo de incubação dos ovos, tempo de vida de cada

estádio, taxa de mortalidade e número de repastos por

estádio. As alimentações foram semanais em

camundongos suíços, em ambiente com temperatura

média de 25,1oC e umidade relativa de 61%. Os valores

são apresentados em mediana.
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Fatores como umidade, temperatura e manuseio dos espécimes

podem ter influenciado no desenvolvimento dos insetos, que

necessitaram de um elevado número de repastos e tempo de

desenvolvimento, principalmente para as ninfas de 5º estádio. A taxa

de mortalidade foi maior em N5, contudo alguns insetos alcançaram a

fase adulta, demonstrando uma capacidade de adaptação a estas

condições ambientais. O elevado número de repastos revela o contato

frequente entre vetor e hospedeiro, aumentando possibilidade de

infecção ou transmissão do T. cruzi sugerindo a importância

epidemiológica da espécie.

CONCLUSÃO

Os resultados obtidos constituem as primeiras referências ao ciclo de

desenvolvimento de T. jatai e sugerem a ocorrência de uma geração a

cerca de um ano e 3 meses.

RESULTADOS

 O período mediano de ovo a adulto foi de 503 dias, com variação

quartil de 411 – 574 dias.

 O tempo de incubação dos ovos obtido foi de 31 dias (quartil 29 –

32), as 92 ninfas de 1º estádio (N1), apresentaram um período de

desenvolvimento de 41 dias (quartil 32-49,5); as 77 N2, 32 dias

(24,75-43,5); as 70 N3, 28 dias (25,25-41,7); as 60 N4, 36 dias

(quartil 31-42) e as 18 N5 284,5 dias (quartil 237-364,7).

 Chegaram à fase adulta 17 espécimes (12 fêmeas e 5 machos).

 A quantidade mediana de número de repastos em cada estádio de

N1 a N5 foi de 5; 4; 4; 4; 39,5, respectivamente.

 A taxa de mortalidade (%) registrada em cada estádio de N1 a N5

foi de 16,31; 9,10; 14,29; 16,67 e 4,0, respectivamente.

Figura 1: Ciclo biológico de Triatoma jatai.
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