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RESUMO 

TERASSINI, F. A. Levantamento de carrapatos, seus hospedeiros e agentes infecciosos 

associados, na Estação Ecológica Samuel, Rondônia, Brasil. 2010. 78 f. Dissertação 

(Mestrado em Parasitologia) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2010. 

 

Este estudo avaliou a ocorrência de carrapatos de vida livre e em parasitismo em pequenos 

mamíferos, anfíbios, répteis e aves silvestres na Estação Ecológica Samuel, uma área de 

floresta ombrófila densa da Amazônia no Estado de Rondônia. Em adição, pesquisou-se a 

existência patógenos bacterianos dos gêneros Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia e Borrelia em 

carrapatos e em pequenos mamíferos. De outubro/2007 a setembro/2008, foram realizadas 

capturas mensais de aves por redes de neblina, de pequenos mamíferos, repteis e anfíbios por 

técnicas de armadilhamento terrestre, e de carrapatos de vida livre pelos métodos de busca 

visual e arraste de flanela na vegetação. Amostras de carrapatos foram testadas através de 

técnicas de reação em cadeia pela polimerase (PCR) para presença de patógenos bacterianos 

dos gêneros Rickettsia, Ehrlichia e Anaplasma. Semelhantemente, amostras de fígado dos 

mamíferos foram também processadas por PCR para esses três gêneros de bactérias, além de 

Borrelia spp. Amostras de soro sanguíneo de mamíferos foram processadas pela reação de 

imunofluorescência indireta (RIFI), utilizando-se antígenos de Rickettsia rickettsii, R. parkeri, 

R. felis, R. rhipicephali, R. amblyommii e R. bellii. Foram coletadas 60 aves, 36 mamíferos, 

14 répteis e 11 anfíbios ao longo de 12 meses. De todos os animais capturados, apenas 5 

(14%) dos 36 mamíferos e 2 (16,7%) dos 12 anfíbios foram encontrados parasitados por 

carrapatos das seguintes espécies: Amblyomma coelebs, A. latepunctatum, A. scalpturatum, A. 

naponense, A. oblongoguttatum, A. rotundatum, Ixodes fuscipes  e Haemaphysalis juxtakochi. 

Em vida livre, foram coletados 265 carrapatos adultos de quatro espécies, sendo 

elas: Amblyomma scalpturatum (81), A. latepunctatum (84), A. oblongogutattum (18),  A. 

naponense (69) e 597 ninfas de Amblyomma spp. Nenhuma amostra de carrapato ou fígado de 

mamífero se mostrou positiva nas reações de PCR para bactérias transmitidas por carrapatos. 

Por outro lado, algumas amostras de soro de mamíferos marsupiais e roedores cavídeos 

demonstraram a presença de anticorpos anti-Rickettsia spp. do grupo da febre maculosa, 

indicando que esses animais foram expostos a agentes deste gênero de bactéria. Neste estudo, 

são relatados os primeiros registros de ninfas de A. naponense e A. latepunctatum em 

pequenos mamíferos. A área de floresta amazônica da Estação Ecológica Samuel alberga uma 

fauna de carrapatos predominantemente composta por espécies de Amblyomma relacionadas 

primariamente a mamíferos de médio e grande porte, contrastando com outras áreas de 



 

 

floresta amazônica do Estado de Rondônia, onde outras espécies de Ambolyomma, tal como 

A. ovale, que dependem de pequenos roedores para seu estabelecimento, também estão 

presentes e abundantes. 
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ABSTRACT 

TERASSINI, F. A. Survey of ticks, their hosts and agents associated infectious, 

Ecological Station of Samuel, Rondonia, Brazil. 2010. 78 p. Master Thesis (Parasitology) - 

Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

This study evaluated the occurrence of free-living ticks on vegetation, and ticks parasitizing 

small mammals, amphibians, reptiles, and wild birds in the Samuel Ecological Station, a 

dense Amazon forest area in the state of Rondonia, Brazil. Additionally, tick-borne bacterial 

agents of the genera Rickettsia, Anaplasma, Ehrlichia and Borrelia were searched in ticks and 

small mammals. From October/2007 to September/2008, monthly captures of birds were 

performed by mist nets, while small mammals, reptile and amphibians were captured by 

different terrestrial traps, and free-living ticks were captured on vegetation by dragging and 

by the visual search method. Tick samples were tested by different protocols of polymerase 

chain reaction (PCR) for the presence of bacterial agents of the genera Rickettsia, Ehrlichia 

and Anaplasma. Similarly, samples of liver from the small mammals were tested by PCR for 

these three bacterial genera, plus Borrelia spp. Mammal blood sera were tested by the indirect 

immunofluorescence assay (IFA), using antigens of Rickettsia rickettsii, R. parkeri, R. felis, 

R. rhipicephali, R. amblyommii and R. bellii. A total of 60 birds, 36 mammals, 14 reptiles and 

11 amphibians were captured throughout 12 months. From these animals, only 5 (14%) out of 

36 mammals and 2 (16.7%) out of 12 amphibians were found parasitized by ticks of the 

following species: Amblyomma coelebs, A. latepunctatum, A. scalpturatum, A. naponense, A. 

oblongoguttatum, A. rotundatum, Ixodes fuscipes and Haemaphysalis juxtakochi. On the 

vegetation, 265 adult ticks were collected encompassing four species: Amblyomma 

scalpturatum (81), A. latepunctatum (84), A. oblongogutattum (18), A. naponense (69); plus 

597 Amblyomma spp. nymphs. By PCR, none tick or liver sample was found to contain tick-

borne bacterium. On the other hand, some sera samples from marsupials and cavid rodents 

showed to contain antibodies against spotted fever group Rickettsia spp., indicating that these 

animals were exposed to agents of this bacterial genus. This study provides the first reports of 

A. naponense and A. latepunctatum nymphs on small mammals. The Amazon forest area of 

the Samuel Ecological Station bears a tick fauna composed mostly by Amblyomma species 

primarily associated with medium and large-sized mammals, in contrast to other Amazon 

Forest areas of the state of Rondônia, where other Ambolyomma species, such as A. ovale, 

which depend on small rodents for feeding, are also present and abundant. 
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1 INTRODUÇÃO E REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

1.1 Estação ecológica e hidrelétrica de Samuel 

 

Estação Ecológica é uma unidade de conservação construída com o objetivo de 

preservar a natureza e propiciar a realização de pesquisas científicas. É proibida a visitação 

pública, exceto com objetivo educacional e pesquisa científica, dependendo de autorização 

prévia do órgão responsável. Na última década houve um grande desenvolvimento do 

processo de licenciamento ambiental, particularmente de grandes empreendimentos 

impactantes, destacando-se, entre estes, as hidrelétricas e atividades mineradoras (MESSIAS, 

2005).  

A implantação da Usina Hidrelétrica de Samuel (UHS), nas adjacências da extensão 

da Flona do Jamarí, que formou um reservatório de 540 km
2
 no Estado de Rondônia, fornece 

lições para tomada de decisões sobre desenvolvimento em toda a Amazônia e em outras áreas 

tropicais. Esta área situada no município de Itapuã do Oeste é uma Unidade de Conservação 

Federal de Uso Sustentável (SZKLAROWSKY, 2002; KOESTER, et al., 2008). Criada em 

1989 pelo Governo do Estado, a área possui cerca de 70 mil ha, tem como objetivo a proteção 

representativa dos ecossistemas naturais da bacia do Rio Jamari. Essa unidade de conservação 

foi criada como compensação pela formação do reservatório da Usina Hidrelétrica Samuel, 

para preservar sua biodiversidade (FEARNSIDE, 2004). Assim, a Estação Ecológica de 

Samuel fica dentro da área do empreendimento da Hidrelétrica de Samuel sob 

responsabilidade e cuidados da ELETRONORTE/SA.  

 

 

1.2 Carrapatos  

 

Entre todos os vetores invertebrados, os carrapatos são o segundo grupo de artrópodes 

ectoparasitos, depois dos mosquitos, a transmitirem maior variedade de patógenos aos seres 

humanos, e ocupam o primeiro lugar em relação ao número de patógenos transmitidos aos 

animais domésticos (JONGEJAN; UILENBERG, 2004; OGRZEWALSKA, 2010). 

São membros da classe Arachnida, totalizando 896 espécies divididas em três famílias, 

conforme descrito a seguir: Ixodidae (carrapatos duros) é a família mais importante do ponto 
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de vista da ameaça aos seres humanos e abrange 702 espécies; Argasidae (carrapatos moles), 

com cerca de 193 espécies;  e uma última família, Nuttalliellidae, com apenas uma espécie 

representante, encontrada na África (GUGLIELMONE et al., 2003; JONGEJAN; 

UILENBERG, 2004; GUGLIELMONE et al., 2009; LABRUNA e VENZAL, 2009; NAVA 

et al., 2009; OGRZEWALSKA, 2010),.   

No Brasil, foram identificados até o momento 62 espécies de carrapatos (Tabela 1), 

divididas em cinco gêneros e 44 espécies da família Ixodidae e cinco gêneros e 18 espécies da 

família Argasidae (ARAGÃO e FONSECA, 1961; GUIMARÃES et al., 2001; DANTAS-

TORRES et al., 2009; MARTINS et al., 2010; NAVA et al., 2010). Segundo Dantas-Torres, 

et al. (2009) no Brasil há 30 das 130 espécies do gênero Amblyomma, que contém os 

carrapatos maiores, mais ornamentados e mais importantes por vincular diversos tipos de 

patógenos para o ser humano e animais (KEIRANS, 1992; CAMICAS et al., 1998; HORAK 

et al., 2002) e classificados dentro do grupo dos carrapatos “duros” (MARTINS et al., 2010). 

Este é o gênero de maior importância médica, já que inclui as principais espécies que 

parasitam humanos neste país. Dentre elas, destacam-se A. aureolatum, A. cajennense e A. 

triste, que são incriminados na transmissão da febre maculosa e outras riquetsioses para 

humanos no Brasil (LABRUNA et al., 2004; GUEDES et al., 2005; PINTER; LABRUNA, 

2004a; LABRUNA, 2004b; SILVEIRA et al., 2007; LABRUNA, 2009a). 

 

Tabela 1 - Distribuição atual das famílias, gêneros e espécies de carrapatos no Brasil, Argasidae (carrapatos 

moles) e Ixodidae (carrapatos duros).  

 

Famílias Gêneros Espécies 

 Argas 1 

 Ornithodoros 3 

ARGASIDAE Antricola 3 

 Nothoaspis 1 

 Carios 10 

 Ixodes 8 

 Amblyomma  30 

IXODIDAE Haemaphysalis 3 

 Dermacentor 1 

 Rhipicephalus 2 
Fonte: (LABRUNA et al., 2005e; BARROS-BATTESTI et al., 2006; DANTAS-TORRES et al., 2009; NAVA et 

al., 2010; MARTINS et al., 2010). 

 

Em Rondônia após, a estudo da fauna Ixodológica entre os anos de 2000 e 2004 por 

Labruna et al. (2005e), foram relatados neste estudo 22 espécies de carrapatos divididos em 

seis gêneros (Amblyomma, Boophilus, Dermacentor, Ixodes, Haemaphysalis e 
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Rhipicephalus), coletados sobre a vegetação, parasitando animais silvestres, domésticos e 

inclusive seres humanos. Terassini et al. (2006) relataram a presença de Argasidae, do gênero 

Argas (Persicargas) sp. em urubu (Coragyps atratus) na Vila Princesa no município de Porto 

Velho RO, sendo este o primeiro relato deste gênero para a região. Em outro trabalho de 

Labruna et al. (2008) foram relatados a presença de mais 3 espécies da família Argasidae, 

sendo duas com novas distribuição geográfica (Antricola guglielmonei e A. delacruzi) e uma 

espécie nova para a literatura científica (Carios rondoniensis). Labruna et al. (2010) relataram 

pela primeira vez em Rondônia, a espécie Amblyomma romitii e Nava et al. (2010) 

descreveram outra espécie nova, proveniente de Porto Velho, denominada de Nothoaspis 

amazoniensis. Por fim, existe o registro de Ornithodoros setosus para Rondônia décadas atrás, 

por Kohls et al. (1969). 

Assim sendo, a área geográfica do Estado de Rondônia, que é de apenas 2,8% do 

território brasileiro, possui uma fauna de carrapatos atualmente com 28 espécies registradas, 

ou seja, compõem 47% da fauna nacional destes ectoparasitas. 

 

 

1.3 Parasitismos por carrapatos  

 

Das 61 espécies de carrapatos relatadas para o Brasil (DANTAS-TORRES et al., 

2009), cerca de 18 espécies de cinco gêneros têm sido reladas parasitando aves selvagens em 

diferentes biomas além da floresta amazônica (ARAGÃO, 1911, 1936; ARZUA; BARROS-

BATTESTI, 1999; EVANS et al., 2000; BARROS-BATTESTI et al., 2003; ARZUA et al., 

2003, 2005; TERASSINI et al., 2006; LABRUNA et al., 2007; 2010; SZABÓ et al., 2008; 

OGRZEWALSKA et al., 2008, 2009, 2010) principalmente os carrapatos dos gêneros 

Haemaphysalis e Amblyomma. Este último gênero é encontrado raramente em estágio adulto 

parasitando aves, mas freqüentemente são hospedeiros para as formas imaturas de algumas 

espécies (LABRUNA et al., 2007). No entanto, o estágio adulto desses carrapatos parasitam 

preferencialmente mamíferos. 

Os demais gêneros parasitam uma grande variedade de hospedeiros compreendendo a 

maioria das ordens de mamíferos, no entanto, Amblyomma, tem sido relatado parasitando um 

grande espectro de animais, além dos mamíferos de pequeno, médio e grande porte. Já foram 

relatados em anfíbios e répteis que também estão entre os hospedeiros de algumas espécies 



 

23 

 

deste gênero, principalmente os Lacertílios, Ofídios e Quelônios (VIEIRA, 2004; LABRUNA 

et al., 2005; ONOFRIO et al., 2006b; MARTINS et al., 2010). 

 

 

1.4 Patógenos associados a carrapatos 

 

Os carrapatos são importantes para a saúde pública por transmitirem agentes 

infecciosos e causarem injúrias a seus hospedeiros durante a hematofagia (BARROS-

BATTESTI et al., 2006). A variedade de patógenos transmitidos por eles no mundo é maior 

do que em qualquer outro grupo de vetores (PIESMAN et al., 1987; OLIVER, 1989), sendo 

responsáveis pela transmissão de vírus, como o da encefalite, bactérias, como as Riquétsias, 

Anaplasmas, Borrélias e protozoários como a Babesia. No homem e em alguns animais, as 

infestações por carrapatos podem ainda causar um quadro de dermatite pruriginosa dada às 

reações alérgicas desencadeadas pela saliva do artrópode no local da picada. Este quadro se 

caracteriza por intenso prurido, que pode se estender por dias ou semanas após a retirada da 

pele, além de infecções bacterianas secundárias que podem ocorrer no local (LABRUNA, 

2004b; MARTINS et al., 2010).  

A febre maculosa brasileira (FMB), Riquetsiose mais relevante transmitida por 

carrapatos no Brasil (LABRUNA, 2009a) é causada pela bactéria gram-negativa Rickettsia 

rickettsii. Com afinidade por células endoteliais, é mantida na natureza por vetores artrópodes, 

sendo relatados numerosos casos de doenças e mortes em seres humanos nas Américas 

(Estados Unidos, Colômbia, México, Canadá, Panamá, Costa Rica e Argentina), incluindo o 

Brasil (PAROLA et al., 2005). São capazes de infectar vários grupos distintos de vertebrados, 

o que, por sua vez, permite a infecção de novas linhas de vetores através desses hospedeiros. 

Porém, o papel do ser humano no ciclo natural das riquétsias é secundário, exceto para uma 

única espécie com distribuição mundial, a R. prowazekii transmitidas por piolhos (RAOULT; 

ROUX, 1997). 

Atualmente, R. rickettsii, com transmissão através da saliva contaminada de carrapatos 

Ixodideos, principalmente das espécies A. cajennense e o A. aureolatum (PADDOCK et al., 

2008; LABRUNA, 2009a) são responsáveis por 32% de óbitos em pacientes tratados e até 

80% dos não tratados no Brasil, sendo esta a principal espécie responsável pelos quadros 

clínicos de rickettsioses no Brasil.  
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Foram encontradas, isoladas e relatadas em estados como Espírito Santo, Minas 

Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia e São Paulo outras espécies de Rickettsia spp. como 

a R. parkeri (patogênica para humanos), R. bellii, R. amblyommii, R. rhipicephali e R. felis 

(LABRUNA et al., 2004b, 2005, 2007; PINTER; LABRUNA, 2006; SILVEIRA et al., 2007; 

OGRZEWALSKA et al., 2008; LABRUNA, 2009a; SPOLIDORIO et al., 2010). Várias 

outras espécies de Rickettsia são amplamente distribuídas pelo mundo, onde são mantidas na 

natureza por vetores artrópodes (carrapatos, piolhos, pulgas e ácaros) através da transmissão 

transovariana (PAROLA; DAVOUST; RAOULT, 2005) e se contaminando em reservatórios 

silvestres. Porém, sua correlação aos hospedeiros associados a estes agentes é pouco 

conhecida no Brasil, uma vez que os estudos se restringem apenas aos vetores artrópodes. 

Diante do exposto, o presente estudo visou avaliar a presença de carrapatos de vida 

livre e em parasitismo, a infestação de vertebrados por carrapatos e patógenos associados 

(Rickettsia spp. e Anaplasmataceae) nos invertebrados e vertebrados, utilizando-se as técnicas 

de reação em cadeia pela polimerase (PCR) e reação de imunofluorescência indireta (RIFI). 
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2 OBJETIVOS 

 

Descrever a ocorrência de carrapatos de vida livre e em parasitismo em pequenos 

mamíferos, anfíbios, répteis e aves silvestres, provenientes de uma área de floresta ombrófila 

densa da Amazônica no Estado de Rondônia. 

Pesquisar a existência patógenos bacterianos dos gêneros Rickettsia, Anaplasma, 

Ehrlichia e Borrelia em carrapatos e em vertebrados silvestres provenientes de uma área de 

floresta amazônica no Estado de Rondônia. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área do estudo 

 

A UHS fica localizada nas coordenadas S 8°54'04.86" e O 63°13'21.74" e dista 52 km 

da cidade de Porto Velho, pela rodovia BR-364, localizada no município de Candeias do 

Jamari. Possui uma estação ecológica (Figura 1) que foi criada pelo decreto 4.247, de 18 de 

julho de 1989, do Governo do Estado de Rondônia, com o objetivo de preservar amostras 

representativas dos ecossistemas inundados e como medida compensatória apresentando uma 

área de 20.865 ha (CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A, 2010).  

Nesta estação a formação vegetal que prevalece nestas áreas é a Floresta Ombrófila 

Densa/Aberta das terras baixas, com fascinações de Floresta de Baixio (Figura 2). Esta 

formação vegetal recobre áreas de 70 a 160m de altitude (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS, 2005). Possui uma 

estrada que percorre cerca de 15 km selva e uma casa de apoio abandonada (Figura 3) que 

serviu de acampamento. Seu entorno sofre pressões antrópicas, porém, por ser uma área de 

preservação permanente, acaba coibindo a ação humana para desmatamento, queimadas, 

pesca, caça ou mesmo extrativismo. O local é banhado pelas bacias dos rios Jacundá, Jamari e 

Preto do Crespo. Esta Unidade resguarda amostras da flora características da Amazônia sul 

ocidental, região submetida a altas taxas de desmatamento. Juntamente com a Floresta 

Nacional do Jacundá (220.644 ha) e o Imóvel Manoa (73.079 ha), a Floresta Nacional do 

Jamari faz parte de uma área contínua bastante significativa de Floresta Amazônica (Floresta 

Tropical) no estado de Rondônia, Brasil.  

A região possui clima do tipo tropical chuvoso, com período seco bem definido 

durante o inverno onde a média anual de precipitação pluvial varia de 2.200 e 2.600 mm por 

ano e a temperatura média anual fica entre 24 e 26 °C (KOESTER et al., 2008).    
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Figura 1 - Localização esquemática da área de estudo. [A: mapa do Brasil; B: Rondônia e C: Área da Usina 

Hidrelétrica de Samuel e da Estação Ecológica de Samuel onde foram executadas as atividades de 

campo]. 

Fonte: Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental - Rondônia (2009). 

 

 

Figura 2 - Área de vegetação ombrófila densa da Estação Ecológica de Samuel. 

 

 

A 

B 

C 
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Figura 3 - Logística de campo para obtenção e captura dos animais. A: ponto de apoio; B: acampamento 

improvisado; C: local para higiene pessoal e lavagem do material de campo (armadilhas); D: registro 

fotográfico e anotações dos animais capturados. 

 

 

3.2 Captura de aves silvestres 

 

As coletas das aves foram mensais, durante quatro dias por mês, sempre na primeira 

semana de cada mês, por um período de 12 meses entre outubro de 2007 a setembro de 2008, 

utilizando cinco redes de neblina 7 x 2,5 m, com malha de 36mm (Figura 4). As redes foram 

dispostas em locais previamente selecionados da estação e definidas no ponto A e ponto B, 

entre os horários das 6h e 18h, a uma altura de 20 cm do solo, e vistoriadas a cada 40 minutos 

por um período de 4 dias por mês. As aves capturadas eram inspecionadas minuciosamente 

para a presença de ectoparasitas.  

Todas as aves capturadas eram fotografadas com câmera digital de alta resolução, 

registradas com número guia e após análise foram soltas. Totalizou-se um esforço amostral 

de 576 horas (12h por dia x 4 dias por mês x número de meses) ou 50.400m
2
 de horas 

(tamanho da rede 7 x 2,5 = 17,5; 17,5 x 5) quantidade de redes = 87,5 x 576h = 50.400h, 

sendo realizados, portanto, 48 dias de amostragem distribuídos ao longo de 12 meses. 

 

A B 

C D 
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Figura 4 - Armadilhas para coleta de aves. (Detalhe em destaque pelas setas, mostrando as redes de neblina 

estendidas para coleta às margens da floresta).  

 

 

3.3 Captura de pequenos roedores e marsupiais 

 

As capturas de pequenos mamíferos e marsupiais foram realizadas utilizando-se 50 

armadilhas do tipo live trap “Tomahawk” (20 x 20 x 40 cm) tendo como isca, bacon e banana 

para marsupiais e 45 armadilhas do tipo “Shermann” (33 x 9 x 8 cm) com milho, farinha, 

mortadela e pasta de amendoim para pequenos roedores (Figura 5) totalizando 95 pontos de 

captura. Todas as armadilhas foram montadas e ficaram armadas no período entre 18h00 e 

09h00 do dia seguinte, durante 5 noites consecutivas de cada mês, pelo mesmo período de 12 

meses das capturas de aves silvestres e dispostas linearmente em dez trilhas com 

aproximadamente 10 armadilhas (no chão e algumas em arbustos ou árvores de até 2 m do 

solo) em cada trilha com distâncias de aproximadamente 20 metros entre si e 40 metros entre 

uma trilha e outra dependendo das dificuldades do terreno (Figura 6) com um esforço 

amostral de 5.700 armadilhas-noite (95 armadilhas x 5 dias por mês x 12 meses).  

Após a captura dos marsupiais e roedores, procedeu-se a sedação dos mesmos 

utilizando quetamina (10mg/kg) e xilazina (1mg/kg) (FONTES, 1995; CATENACCI et al., 

2003; OLIVEIRA et al., 2006), colheita de sangue pela via endo-cardiaca e procura minuciosa 
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de ectoparasitas (NOWAKI, 1991). Logo, eram enumerados, fotografados, enviados para 

taxidermização, e posteriormente encaminhados para o Museu de Zoologia da USP. Foi 

solicitada uma autorização do IBAMA (número: 11455-1) para captura, manipulação e 

sacrifício dos animais silvestres nesse experimento, assim como a utilização de seus 

ectoparasitos e materiais biológicos.  

Os carrapatos colhidos de cada mamífero foram armazenados em frascos plásticos 

(individualizados para cada exemplar de mamífero) com isopropanol e transportados para o 

laboratório. As amostras de sangue colhidas de cada animal sem anti-coagulante foram 

transportadas sob refrigeração para o laboratório. Tanto o soro quanto o coágulo de cada 

animal, foi congelado a -20 
o
C.  

Dos animais que foram sacrificados para identificação taxonômica, foram colhidos, 

além do sangue, amostras de baços, fígado e pulmão os quais eram imediatamente 

acondicionados em tubos separados, enumerados, refrigerados em nitrogênio líquido para 

transporte e mantidos congelados a -20 
o
C para processamento. 
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Figura 6 – Armadilhamento para coleta de animais [A: Armadilhas sendo preparadas na área de coleta; B: 

disposição das armadilhas no solo da floresta; C: armadilha “Shermann” armada próximo a uma 

palmeira e D: armadilha “Tomahawk” com um marsupial capturado. 

 

 

3.4 Técnicas de coleta de carrapatos de vida livre 

 

Foi utilizada no interior da mata da Estação Ecológica de Samuel a técnica de coleta de 

carrapatos com arraste de flanela (1x1m) sendo inspecionada a cada dez passos por períodos 

de 60 min. padronizados por um coletor/hora (Figura 6). Outra técnica empregada em 

conjunto foi a “busca visual” utilizada há muitos anos na região para coleta de carrapatos de 

vida livre e descrita recentemente por Terassini et al. (2010) onde os carrapatos eram colhidos 

manualmente sobre a vegetação da trilha e armazenados individualmente em frascos contendo 

isopropanol.  

No período de outubro de 2007 a setembro de 2008 foram realizadas 80 coletas de 

carrapatos, utilizando os dois métodos (arraste de flanela e técnica visual, sendo o primeiro 

eficaz para estágios imaturos e o último eficaz para estágio adulto). Foram percorridos pela 

floresta densa e com poucas trilhas um total de 39.600 m em cerca de 2.640min (44h/total), 

registrando 900 m a cada 60min de atividades.  

A B 

C D 



 

33 

 

Devido à estação chuvosa em pelo menos oito meses no período de execução das 

atividades dificultando as coletas, foram realizadas capturas de no mínimo 30min e no 

máximo 120min não sendo possível estabelecer um período fixo padrão para estas coletas.  

 

 

Figura 7 - Técnica de arraste de flanela para captura de carrapatos de vida livre sendo executada na estrada 

dentro da Estação Ecológica de Samuel. 

 

 

3.5 Captura por armadilha de interceptação e queda “Pitfall-traps” 

 

Neste método de armadilhas de interceptação e queda foram utilizados 20 tambores 

plásticos de 60 litros e 20 tambores de 100 litros totalizando 40 armadilhas. Estes foram 

enterrados a cada 5 metros e ligadas entre si por uma cerca guia de lona de um metro de 

altura. Foram construídas seis seqüências de armadilhas com quatro tambores e uma cerca 

sendo divididas em estações “A e B”, sendo que na estação “A” foram 3 blocos de 5 tambores 

com 30 m entre si e 1 bloco de 10 tambores com total de 60 m, e a estação “B” 1 bloco de 5 

com 30 m e 1 bloco de 10 tambores de 60 m (Figuras 7, 8 e 9). Todos os conjuntos foram 

colocados a 20 m da estrada e permaneceram abertos por 5 dias, sendo inspecionadas pela 

manhã e tarde durante um ano (CAMPBELL; CHRISTMAN, 1982; FITCH, 1987; CECHIN; 

MARTINS, 2000; BERNARDE, 2006; MACEDO et al., 2008), totalizando um esforço 

amostral de 680 baldes-dia (5 dias por mês x número de meses x 40 baldes) ou 57.600 horas-
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balde (24h x 5 dias = 120h por mês; 120h x 40 baldes = 4.800; 4.800h x 12 meses = 57.600 

hora-balde em um ano).  

Nos tambores foram feitos pequenos furos no fundo para que os mesmos não 

armazenassem água das chuvas, evitando que os animais se afogassem. Além disso, 

baseando-se no trabalho de Bernarde (2006) foi colocado dentro de cada tambor, um pedaço 

de isopor, para que os animais pudessem permanecer sobre ele, caso armazenasse água. As 

armadilhas foram colocadas em duas regiões dentro de mata, distante entre si 5 km e 300 m. 

Elas permaneceram abertas ininterruptamente durante 4 dias e 5 noites por um período de um 

ano (outubro 2007 a setembro 2008) e foram monitoradas logo ao amanhecer e ao entardecer.  

Os mamíferos capturados foram retirados com luva de couro de dentro dos tambores e 

acondicionados em caixas apropriadas para o tamanho de cada animal, enquanto os demais 

(aranhas, anfíbios, lagartos, serpentes, etc.) foram retirados com uma pequena peneira fixada 

na ponta de um bastão de madeira, registrados fotograficamente e soltos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

 
 

 

 



 

36 

 

  



 

37 

 

 

 

Figura 10 - Armadilha “Pitfall-traps” com cerca guia de lona e balde de 60 ou 100 litros para coleta dos 

mamíferos disposta na floresta da Estação Ecológica de Samuel. 

 

 

 

3.6 Identificação taxonômica de carrapatos 

 

Os carrapatos coletados tanto em vida livre quanto em parasitismo foram transportados 

para o laboratório de Zoologia da Faculdade São Lucas, posteriormente, para o ICB5 USP e 

para o Laboratório de Doenças Parasitárias da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da USP em tubos plásticos contendo isopropanol, onde os exemplares adultos foram 

identificados taxonomicamente seguindo diversas fontes taxonômicas, segundo Aragão (1911, 

1936), Aragão e Fonseca (1961), Jones, Clifford e Keirans (1972), Guimarães et al. (2001), 

Barros-Battesti, Arzua e Bechara (2006) e os estágios imaturos segundo Martins et al. (2010), 

com auxílio de uma lupa estereoscópica e/ou microscópios e posteriormente depositados na 

coleção zoológica da FMVZ-USP.  

Uma parcela de 10% dos carrapatos capturados em vida livre e 80% dos carrapatos 

encontrados em parasitismo foi separada e examinada quanto à presença de Ricketsia spp.,  

Anaplasmataceae e outros patógenos. 
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3.7 Pesquisa de infecção por patógenos nos carrapatos 

 

Uma parcela de 10% do total de carrapatos coletados de vida livre de diferentes espécies 

e diferentes períodos do ano foi selecionada para teste de infecção por patógenos bacterianos 

(Rickettsia spp., Anaplasma spp., Ehrlichia spp., Borrelia spp). De cada espécie de carrapato 

colhida, 90% foram depositadas na coleção zoológica da FMVZ-USP.  

Cada carrapato foi selecionado individualmente e processado para extração de DNA 

pelo método de isotiocianato de guanidina, conforme descrito por Sangioni et al. (2005). O 

DNA extraído foi submetido individualmente a quatro protocolos independentes de PCR, 

utilizando-se os pares de primers da (Tabela 2), conforme descrito a seguir.  

Na PCR para Rickettsia spp. foi inicialmente utilizado um par de primers (CS-78 e CS-

323) que amplificava o gene citrato sintase (gltA), um fragmento de 398 pb presente em todas 

as espécies do gênero Rickettsia (LABRUNA et al., 2004a, 2004b). Como controle positivo 

da PCR, foi utilizado DNA de carrapato A. triste naturalmente infectado por R. parkeri. 

Para Anaplama spp e Ehrlichia spp. (família Anaplasmataceae), cada amostra de DNA 

foi testada com um par de primers (GE2 e HE3) que amplificava um fragmento de 360pb do 

gene 16S rRNA de praticamente todos os membros da família Anaplasmataceae, incluindo as 

espécies conhecidas de Anaplasma e Ehrlichia (ANDERSON et al., 1992; 

BREITSCHWERDT et al., 1998; AGUIAR et al., 2008). Em paralelo, as amostras foram 

também testadas por um par de primers (DSB-330 e DSB-728) que amplifica um fragmento 

de 409pb do gene dsb de Ehrlichia spp, conforme protocolo descrito por Aguiar et al. (2007). 

Este par de primers mostrou-se eficaz para amplificação de DNA de todas as espécies 

conhecidas atualmente do gênero Ehrlichia (LABRUNA et al., 2007). Como controle positivo 

desses dois protocolos de PCR, foi utilizado DNA de sangue canino naturalmente infectado 

com Ehrlichia canis. 

Para Borrelia spp., utilizou-se a técnica de nested-PCR empregando-se os primers FLA 

LL e FLA RL na primeira reação, seguido pelos primers FLA RS e FLA LS na segunda 

reação, conforme previamente descrito (STROMDAHL et al., 2003). Como controle positivo, 

utilizou-se DNA de Borrelia anserina. Em todas as reações de PCR deste trabalho, utilizou-se 

como controle negativo a mesma água utilizada para preparar a solução de reagentes da 

própria reação.  
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Os carrapatos que fossem negativos nas reações de PCR para patógenos bacterianos 

foram posteriormente testados para um protocolo de PCR que amplifica um fragmento de 

460pb do gene mitocondrial 16S rRNA de todas as espécies de carrapatos, conforme 

previamente descrito (Labruna et al. 2008). Caso uma amostra de DNA fosse negativa neste 

PCR para o gene 16S rRNA de carrapato, era indicativo de que a extração de DNA não foi 

adequada, portanto, a amostra era desconsiderada do presente trabalho.  

 

Tabela 2 - Marcadores utilizados na PCR para detecção de patógenos bacterianos em carrapatos. 

 

Primers Região do primers (5’  3’) Alvo Referências 
CS-78 

CS-323 
GCAAGTATCGGTGAGGATGTAAT 

GCTTCCTTAAAATTCAATAAATCAGGAT 

401pb do gene gltA de 

Rickettsia spp. 

Labruna et al. (2004a;b) 

    

DSB-330 

DSB-728 
GATGATGTCTGAAGATATGAAACAAAT 

CTGCTCGTCTATTTTACTTCTTAAAGT 

409pbdo gene dsb de 

Ehrlichia spp. 

Aguiar et al. (2007); 

Labruna et al. (2007) 

    

GE2 

HE3 
GTTAGTGGCAGACGGGTGAGT 

TATAGGTACCGTCATTATCTTCCCTAT 

360pb do gene 16S rRNA 

de Anaplasma spp. e 

Ehrlichia spp. 

Anderson et al. (1992); 

Breitschwerdt et al. 

(1998); Aguiar et al. 

(2008). 

    

FlaLL 

FlaRL 
ACATATTCAGATGCAGACAGAGGT 

GCAATCATAGCCATTGCAGATTGT 

665pb do gene fla de 

Borrelia spp. 

Stromdahl et al. (2003) 

    

FlaLS 

FlaRS  
AACAGCTGAAGAGCTTGGAATG 

CTTTGATCACTTATCATTCTAATAGC 

354pb do gene fla de 

Borrelia spp. 

Stromdahl et al. (2003) 

 

 

 

3.8 Pesquisa de infecção por patógenos nos animais 

 

A pesquisa de infecção por Rickettsia spp. em animais vertebrados foi feita de forma 

sistemática apenas nas amostras de mamíferos, uma vez que as aves deste estudo não 

apresentaram parasitismo por carrapatos e por isso foram registradas e soltas. Cada amostra 

de fígado foi submetida separadamente à extração de DNA utilizando-se o kit comercial 

DNAeasy Tissue Kit (Qiagen Incorporation), conforme instruções do fabricante. As amostras 

de DNA foram testadas pelos mesmos protocolos de PCR descritos no item 3.7 (vide Tabela 

2), visando à detecção de DNA de Rickettsia spp, Anaplasma spp., Ehrlichia spp. e Borrelia 

spp.  
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Os soros dos mamíferos foram testados por RIFI, utilizando seis antígenos diferentes: 

R. rickettsii, R. parkeri, R. felis, R. rhipicephali, R. amblyommii e R. bellii, conforme descrito 

por Horta et al. (2004) e Labruna et al. (2007).  

Para os soros de marsupiais, foi utilizado conjugado anti-Didelphis spp. (CCZ/SP, São 

Paulo). Como controles positivo e negativo, foram adicionados em cada lâmina um soro de 

um gambá D. aurita experimentalmente infectado com R. rickettsii e um soro de um gambá 

negativo, respectivamente, conforme previamente estabelecido (HORTA et al., 2009).  

Para soro de roedores Cricetidae, foi utilizado conjugado anti-Rattus norvegicus 

(Sigma, USA). Como controles positivo e negativo, foram adicionados em cada lâmina um 

soro de roedor Cricetidae (Calomys callosus) experimentalmente infectado com R. parkeri e 

um soro de um C. callosus negativo, respectivamente, conforme previamente estabelecido no 

laboratório de Doenças Parasitárias da FMVZ/USP.  

Para soros de roedores Caviomorpha, foi utilizado conjugado anti-Cavia porcellus 

(CCZ/SP, São Paulo). Como controles positivo e negativo foram adicionados em cada lâmina 

um soro de uma cobaia experimentalmente infectada com R. rickettsii e um soro de uma 

cobaia negativa, respectivamente, estabelecido previamente estabelecido (HORTA et al., 

2009). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1  Vertebrados e carrapatos capturados na Estação Ecológica de Samuel 

 

Foram realizadas campanhas mensais de captura durante 12 meses consecutivos, de 

outubro/ 2007 (campanha 1) a setembro/2008 (campanha 12) na Estação Ecológica de 

Samuel. Foram analisados diversos vertebrados (Gráfico 1), os quais foram todos 

inspecionados para presença de carrapatos.  

Pela técnica de rede de neblina foram coletadas e capturadas 60 aves de 19 espécies, 

os quais foram inspecionadas para presença de ectoparasitas, fotografadas e soltas (Tabela 3). 

Ocasionalmente, foram capturados nas armadilhas “Pitfall-traps” um total de 12 anfíbios de 4 

espécies diferentes (Tabela 4), 14 répteis de 12 espécies (Tabela 5) e 36 mamíferos de 14 

espécies distintas (Tabela 6). Com exceção dos mamíferos, todos os demais vertebrados 

foram soltos após serem registrados fotograficamente. Os mamíferos foram sedados para 

coleta de sangue por via intra-cardíaca, e posteriormente foram sacrificados por dose 

excessiva de anestésico, procedendo-se a coleta de órgãos internos. A carcaça de cada animal 

foi enviada para taxidermização e identificada segundo Reis et al. (2006) e Bonvicino et al. 

(2008), e tombada na coleção Nacional do Museu de Zoologia da USP.  

 

 
Gráfico 1 - Distribuição dos vertebrados capturados neste estudo para obtenção de ectoparasitas e amostras 

biológicas na Estação Ecológica de Samuel no período de outubro de 2007 a setembro de 2008. 
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Tabela 3 - Aves coletadas e capturadas na Estação Ecológica de Samuel no período de outubro de 2007 a 

setembro de 2008.  

(continua) 

Código  Campanha Ordem Família Gênero / espécie 

AV - 2 2 Passeriformes Emberizidae Poroaria gularis 

AV - 3 2 Passeriformes Thraupidae Ramphocelus carbo 

AV - 4 2 Passeriformes Thraupidae R. carbo 

AV - 5 2 Passeriformes Thraupidae R. carbo 

AV - 6 2 Passeriformes Emberizidae P. gularis 

AV - 9 2 Passeriformes Pipridae Pipra sp. 

AV - 10 2 Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani 

AV - 11 2 Passeriformes Thraupidae R. carbo 

AV - 12 2 Passeriformes Thraupidae R.carbo 

AV - 13 2 Passeriformes Tyrannidae Tyrannulus elatus 

AV - 14 2 Passeriformes Tyrannidae T.elatus 

AV - 15 3 Caprimulgiformes Caprimulgidae Nyctidromus albicollis 

AV - 16 3 Passeriformes Thraupidae R. carbo 

AV - 17 3 Columbiformes Columbidae Claravis pretiosa 

AV - 18 3 Caprimulgiformes Caprimulgidae N. albicollis 

AV - 20 4 Passeriformes Tyrannidae Phaeomyias murina 

AV - 21 4 Passeriformes Icteridae Sturnella superciliaris 

AV - 22 4 Passeriformes Tyrannidae Tyrannulus sp. 

AV - 23 4 Caprimulgiformes Caprimulgidae N. albicollis 

AV - 24 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 25 4 Columbiformes Columbidae Columbina talpacoti 

AV - 26 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 27 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 28 4 Passeriformes Tyrannidae P. murina 

AV - 29 4 Passeriformes Tyrannidae Tyrannus sp. 

AV - 30 4 Passeriformes Tyrannidae P. murina 

AV - 31 4 Columbiformes Columbidae C. talpacoti 

AV - 32 4 Passeriformes Hirundinidae Progne chalybea 

AV - 33 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 34 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 35 4 Passeriformes Hirundinidae Progne chalybea 

AV - 36 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 37 4 Passeriformes Emberizidae Sicalis columbiana 

AV - 38 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 39 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 40 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 41 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 42 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 43 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 44 4 Columbiformes Columbidae C. talpacoti 

AV - 45 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 46 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 47 4 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

AV - 48 6 Passeriformes Dendrocolaptidae Xiphorhynchus sp. 

AV - 49 6 Columbiformes Columbidae C. talpacoti 

AV - 50 8 Passeriformes Tyrannidae Pitangus sulphuratus 
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Tabela 3 - Aves coletadas e capturadas na Estação Ecológica de Samuel no período de outubro de 2007 a 

setembro de 2008.  

 

AV - 51 8 Passeriformes Thraupidae R.carbo 

AV - 52 8 Passeriformes Thraupidae R. carbo 

AV - 53 8 Psittaciformes Psittacidae Pyrrhura picta 

AV - 54 8 Psittaciformes Psittacidae P. picta 

AV - 56 8 Passeriformes Tyrannidae Myiarchus sp. 

AV - 57 8 Passeriformes Hirundinidae Tachycineta sp. 

AV - 58 8 Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle torquata 

AV - 59 9 Cuculiformes Cuculidae C. ani 

AV – 60 10 Passeriformes Icteridae S. superciliaris 

 

 
Tabela 4 - Anfíbios encontrados na Estação Ecológica de Samuel no período de outubro de 2007 a setembro de 

2008. 

 

Código  Campanha Nome popular Gênero / espécie 

AN-1 2 Sapo (bufo) Rhinella marina 

AN-2 2 Sapo Rhinella gr granulosus 

AN-3 3 Sapo de chifre Ceratrophrys cornuta 

AN-4 3 Sapo (bufo) R. marina 

AN-5 3 Rã Leptodactylus mystaceus 

AN-6 4 Sapo (bufo) R. marina 

AN-7 4 Rã L.mystaceus 

AN-8 4 Sapo (bufo) R. marina 

AN-9 5 Sapo (bufo) R. marina 

AN-10 5 Rã L. mystaceus 

AN-11 5 Sapo (bufo) R. marina 

AN-12 7 Sapo (bufo) R. marina 

 

 
Tabela 5 - Répteis encontrados sobre a vegetação ou mesmo dentro das armadilhas na Estação Ecológica de 

Samuel no período de outubro de 2007 a setembro de 2008. 

 

Código  Campanha Nome popular Gênero / espécie 

RE  - 1 2 Cobra da terra Typhlos reticulatus 

RE  - 2 2 Cobra cipó Xenoxibelis argenteus 

RE  - 3 2 Cobra coral falsa Atractus aff, latifrons 

RE  - 4 2 Cobra cipó Chironius multiventris 

RE  - 5 3 Cobra verde Lyophis typlhus 

RE  - 6 3 Cobra dormideira Leptodeira anulatta 

RE  - 7 3 Jararaca Bothrops atrox 

RE  - 8 3 Cobra dormideira Atractus sp. 

RE  - 9 4 Cobra verde Leptophys ahaetula 

RE  - 10 4 Caninana Spilotes pullatus 

RE  - 11 4 Lagarto Plica sp. 

RE  - 12 5 Lagarto (calango) Ameiva ameiva 

RE  - 13 5 Lagarto (calango) A. ameiva 

RE  - 14 7 Jararaca B. atrox 

(conclusão) 
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Tabela 6 - Mamíferos capturados nas armadilhas na Estação Ecológica de Samuel no período de outubro de 

2007 a setembro de 2008. 

 

Código Campanha Nome popular Gênero / espécie 

MA - 1 1 Roedor Micoureus demerarae 

MA - 2 1 Roedor M. demerarae 

MA - 3 1 Roedor M. demerarae 

MA - 4 1 Roedor M. demerarae 

MA - 5 2 Cuíca M. demerarae 

MA - 6 2 Cutia Dasyprocta variegate 

MA - 7 3 Roedor silvestre Rhipidomys leucodactylus 

MA - 8 3 Marmosa Marmosops  bishopi 

MA - 9 3 Rato silvestre M. demerarae 

MA - 10 3 Rato silvestre R. leucodactylus 

MA - 11 4 Morcego Carollia sp. 

MA - 12 4 Roedor silvestre R. leucodactylus 

MA - 13 4 Rato silvestre Mesomys hispidus 

MA - 14a 4 Mucura Didelphis marsupialis (mãe) 

MA - 14b 4 Mucura D. marsupialis (filhote) 

MA - 15 4 Morcego Artibeus sp. 

MA - 16 4 Morcego sem identificação* 

MA - 17 4 Morcego sem identificação* 

MA - 18 4 Morcego sem identificação* 

MA - 19 4 Morcego Artibeus sp. 

MA - 20 4 Morcego M. macconelli 

MA - 21 5 Morcego albino Proechimys sp. 

MA - 22 5 Roedor - preá Proechimys sp. 

MA - 23 5 Roedor - preá M. demerarae 

MA - 24 6 Marmosa-cuíca M. bishopi 

MA - 25 6 Cuíca - marmosa Proechimys sp. 

MA - 26 6 Rato do banhado R. leucodactylus 

MA - 27 6 Roedor Oligoryzomys cf. microtis 

MA - 28 6 Roedor O. cf. microtis 

MA - 29 6 Roedor Gracilinanus sp. 

MA - 30 6 Cuíca Marmosa murina 

MA - 31 6 Cuíca de cara preta O. cf. microtis 

MA - 32 7 Roedor Proechimys sp. 

MA - 33 8 Rato do banhado Proechimys sp. 

MA - 34 8 Roedor M. demerarae 

MA - 35 9 Cuíca Proechimys sp. 

MA - 36 9 Roedor Proechimys sp. 
*sem identificação: por motivos de conservação, não sendo possível a identificação destes espécimes.   
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De todos os animais capturados, apenas 5 (14%) dos 36 mamíferos e 2 (16,7%) dos 12 

anfíbios foram encontrados parasitados por carrapatos sendo, um total de 46 carrapatos 

colhidos de 7 animais. Foram identificadas oito espécies diferentes de carrapatos 

(Amblyomma coelebs, A. latepunctatum, A. scalpturatum, A. naponense, A. oblongoguttatum, 

A. rotundatum, Ixodes fuscipes e Haemaphysalis juxtakochi) (Tabela 7).  

Surpreendentemente, nenhuma das 60 aves capturadas e inspecionadas estava 

parasitada por carrapatos.  

 

Tabela 7 - Carrapatos encontrados nos animais capturados e seus estágios de desenvolvimento na Estação 

Ecológica de Samuel no período de outubro de 2007 a setembro de 2008. 

 

 Código  Campanha 
Nome 

comum 

Nome 

científico 
Carrapatos encontrados 

AN - 1 2 
Sapo 

(bufo) 

Rhinella 

marina 
9 larvas de Amblyomma spp. 

AN - 9 5 
Sapo 

(bufo) 
R. marina 

1 larva de Amblyomma spp. 

2 fêmeas de A. rotundatum 

MA - 6 2 Cutia 
Dasyprocta 

variegata 

2 ninfas de A. latepunctatum (mudou 

para 1♀ e 1♂ em laboratório). 

1 ninfa de A. naponense (mudou para 

1♂ em laboratório). 

1 ninfa de A. oblongoguttatum 

1 ninfa de A. naponense 

3 ninfas de A. latepunctatum 

2 ninfas de A. scalpturatum 

4 larvas de Amblyomma spp. 

1 ninfa de Haemaphysalis juxtakochi 

MA- 14a 4 Mucura 
Didelphis 

marsupialis 

3 larvas de A. coelebs (criadas até 

adultos em laboratório) 

5 ninfas de A. latepunctatum (2 dessas 

ninfas mudaram para 1♂, 1♀ em 

laboratório). 

5 ninfas de A. coelebs (1 dessas ninfas 

mudou para 1♂ em laboratório). 

MA - 21 5 
Roedor 

Echimidae 

Proechimys 

sp. 
5 ninfas de Ixodes fuscipes. 

MA - 22 5 
Roedor 

Echimidae 

Proechimys 

sp. 
5 larvas e 1 ninfa de I. fuscipes 

MA - 24 6 Cuíca 
Marmosops 

bishopi 
2 larvas de Amblyomma spp. 

 

 



 

46 

 

4.2 Carrapatos de vida livre 

 

Foram coletados, identificados e acondicionados em álcool isopropílico absoluto no 

período de 12 meses (cinco dias/mês) no percurso de coleta de 39.600 m em 2.640 min (44 

horas/total) um total de 272 carrapatos adultos de quatro espécies diferentes, sendo elas: A. 

scalpturatum (90 espécimes), A. latepunctatum (88), A. oblongoguttatum (19) e A. naponense 

(75). Também foram identificadas 605 ninfas de Amblyomma spp., totalizando 877 carrapatos 

capturados em 12 meses.  

 

 

4.3 Pesquisa de patógenos em carrapatos e mamíferos através de PCR 

 

Todas as amostras de carrapatos testados, seja em vida livre (Tabela 8) ou em 

parasitismo (Tabela 9), assim como todas as amostras de fígado de mamíferos (Tabela 10) se 

mostraram negativas a todos os protocolos de PCR utilizados para detecção de patógenos 

bacterianos, seja para Rickettsia spp., Ehrlichia spp., Anaplasma spp. ou Borrelia spp. Este 

último gênero foi pesquisado apenas nas amostras de fígado, não sendo testado em carrapatos. 

Em todas as baterias de PCR efetuadas, houve amplificação clara de produto de tamanho 

esperado das amostras utilizadas como controle positivo, sendo que nenhum produto 

amplificado foi observado nos controles negativos. Todos os carrapatos testados foram 

positivos no PCR para o gene mitocondrial 16S rRNA de carrapatos, exceto uma ninfa e duas 

fêmeas de A. rotundatum, colhidos do anfíbio AN-12 e 2 fêmeas de A. rotundatum colhidas 

do anfíbio AN-9. Por esta razão, esses cinco carrapatos não foram incluídos na amostragem 

final de carrapatos testados por PCR para patógenos no presente trabalho (Tabela 10). 

 

Tabela 8 - Resultados de análise de fragmentos de DNA em carrapatos adultos colhidos em vida livre 

capturados na Estação Ecológica Samuel no período de outubro de 2007 a setembro de 2008. 

 

Espécie de 

carrapato 

Nº de amostras 

testadas por PCR 

No. de amostras positivas para 

Rickettsia spp., Anaplasma spp. ou 

Ehrlichia spp.  

A. scalpturatum 47 0 

A. latepunctatum 43 0 

A. naponense 34 0 

A. oblongoguttatum 16 0 

Total 140 0 
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Tabela 9 - Resultados de análise de fragmentos de DNA em amostras de carrapatos adultos e estágios imaturos 

colhidos parasitando animais capturados na Estação Ecológica Samuel no período de outubro de 

2007 a setembro de 2008. 

 

Código do 

mamífero 

hospedeiro 

Código do 

carrapato 
Estágio 

Espécies de 

carrapato 

No. de amostras positivas 

para Rickettsia spp., 

Anaplasma spp. ou 

Ehrlichia spp.. 

MA-14 1.1 ♀ Amblyomma coelebs - 

MA-14 1.2 ♂ A. coelebs - 

MA-14 1.3 ♂ A. coelebs - 

MA-14 2.1 ♀  A. latepunctatum - 

MA-14 2.2 ♀ A. coelebs - 

MA-14 2.3 ♂ A. coelebs - 

MA-14 2.4 ♂ A. latepunctatum - 

MA-14 2.5 ♀ A. coelebs - 

MA-14 3.1 ninfa A. latepunctatum - 

MA-14 3.2 ninfa A. latepunctatum - 

MA-14 4.1 ninfa A. coelebs - 

MA-14 4.2 ninfa A. coelebs - 

MA-14 4.3 ninfa A. coelebs - 

MA-21 6.1 ninfa Ixodes fuscipes - 

MA-21 6.2 ninfa I. fuscipes - 

MA-6 7.1 ♂ A. naponense - 

MA-6 7.2 ♀ A. latepunctatum - 

MA-6 9.1 ninfa A. oblongoguttatum - 

MA-37 10.1 ninfa A. naponense - 

MA-6 11.1 ninfa A. latepunctatum - 

MA-6 11.2 ninfa A. latepunctatum - 

MA-6 11.3 ninfa A. latepunctatum - 

MA-6 12.1 ninfa A. scalpturatum - 

MA-6 12.2 ninfa A. scalpturatum - 
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Tabela 10 - Resultados de análise de fragmentos de DNA por PCR direcionado a microorganismos associados a 

carrapatos em amostras de fígado de mamíferos capturados na Estação Ecológica Samuel, no 

período de outubro de 2007 a setembro de 2008. 

 

Código do 

animal 
Nome científico 

Resultado de PCR em amostras de fígado 

Rickettsia 
Anaplasma/Ehrlichia 

(16S rRNA) 

Ehrlichia 

(dsb) 
Borrelia 

MA - 1 
Micoureus 

demerarae 
- - - - 

MA - 2 M. demerarae - - - - 

MA - 3 M. demerarae - - - - 

MA - 4 M. demerarae - - - - 

MA - 5 M. demerarae - - - - 

MA - 6 
Dasyprocta 

variegate 
- - - - 

MA - 7 
Rhipidomys 

leucodactylus 
- - - - 

MA - 8 
Marmosops  

bishopi 
- - - - 

MA - 9 M. demerarae - - - - 

MA - 10 R. leucodactylus - - - - 

MA - 11 Carollia sp. - - - - 

MA - 12 R. leucodactylus - - - - 

MA - 13 
Mesomys 

hispidus 
- - - - 

MA - 14a 

Didelphis 

marsupialis 

(mãe) 

- - - - 

MA - 14b 
D. marsupialis 

(filho) 
- - - - 

MA - 15 Artibeus sp. - - - - 

MA - 16 Morcego - - - - 

MA - 17 Morcego - - - - 

MA - 18 Morcego - - - - 

MA - 19 Artibeus sp. - - - - 

MA - 20 M. macconelli - - - - 

MA - 21 Proechimys sp. - - - - 

MA - 22 Proechimys sp. - - - - 

MA - 23 M. demerarae - - - - 

MA - 24 M. bishopi - - - - 

MA - 25 Proechimys sp. - - - - 

MA - 26 R. leucodactylus - - - - 

MA - 27 
Oligoryzomys cf. 

microtis 
- - - - 

MA - 28 O. cf. microtis - - - - 

MA - 29 Gracilinanus sp. - - - - 

MA - 30 Marmosa murina - - - - 

MA - 31 O. cf. microtis - - - - 

MA - 32 Proechimys sp. - - - - 

MA - 33 Proechimys sp. - - - - 

MA - 34 M. demerarae - - - - 

MA - 35 Proechimys sp. - - - - 

MA - 36 Proechimys sp. - - - - 

 



 

49 

 

4.4 Sorologia de mamíferos para Rickettsia spp.  

 

Amostras de soro extraídas do sangue colhidos dos mamíferos foram testadas pela 

reação de imunofluorescência indireta frente a antígenos de R. rickettsii, R. parkeri, R. 

amblyommii, R. rhipicephali, R. bellii e R. felis (Tabela 11). Nenhum roedor Cricetidae se 

mostrou reativo a Rickettsia spp. na diluição de triagem (1:64). Dentre seis roedores Cavidae 

testados, a metade se mostrou reativa a Rickettsia spp. com títulos finais variando de 64 a 512. 

Dentre os sete marsupiais testados, três reagiram sorologicamente a Rickettsia spp. com 

títulos finais variando de 64 a 2048.  

O padrão de reação entre os animais positivos mostrou uma tendência de títulos mais 

altos para R. parkeri, R. amblyommii e R. rhipicephali, no entanto, devido aos títulos 

semelhantes para essas 3 espécies (diferença menor que 4 vezes), não foi possível concluir 

qual espécie de Rickettsia possivelmente infectou os animais positivos (Tabela 11).  

  

Tabela 11 - Sorologia através de reação de imunofluorescência indireta (RIFI) para presença de anticorpos anti-

Rickettsia spp. em mamíferos capturados na Estação Ecológica Samuel capturados na Estação 

Ecológica Samuel no período de outubro de 2007 a setembro de 2008. 

 

Código 

do 

animal 

FAMÍLIA / Nome 

científico   

Título sorológico final para antígenos das seguintes espécies de Rickettsia 

R. rickettsii R. parkeri R. amblyommii R. rhipicephali R. felis R. bellii 

 CRICETIDAE      

M-10 R. leucodactylus - - - - - - 

M-12 R. leucodactylus - - - - - - 

M-26 R. leucodactylus - - - - - - 

M-27 

Oligoryzomys cf. 

microtis 
- - - - - - 

M-28 O. cf. microtis - - - - - - 

M-31 O. cf. microtis - - - - - - 

M-36 Proechimys sp. - - - - - - 

 CAVIDAE      

M-13 Mesomys hispidus - - - - - - 

M-21 Proechimys sp. - - - - - - 

M-22 Proechimys sp. 256 512 128 256 256 128 

M-25 M. hispidus 64 64 128 64 - 64 

M-33 Proechimys sp. 64 128 - - - - 

M-35 Proechimys sp. - - - - - - 

 MARSUPIALIA       

M-23 Micoureus demerarae - - - - - - 

M-24 Marmosops bishopi 64 128 - - 128 64 

M-29 Gracilinanus sp. 64 128 - 64 64 64 

M-30 Marmosa murina - - - - - - 

M-34 M. demerarae - - - - - - 

M-14a 

(mãe) 
D. marsupialis 256 1024 2048 1024 256 256 

M-14b 

(filho) 
D. marsupialis - - - - - - 

- : Resultado negativo (soro não reagente na diluição de corte 1/64).  
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5 DISCUSSÃO 

 

5.1  Espécies de carrapatos encontrados na Estação Ecológica de Samuel 

 

Neste estudo foi registrado a presença de oito espécies de carrapatos, seis do gênero 

Amblyomma e uma de cada um dos gêneros Ixodes e Haemaphysalis. A espécie mais 

abundante foi A. scalpturatum, que ocorre na Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, 

Guina Francesa, Peru, Suriname e Venezuela, (JONES et al., 1972; NEED et al., 1991; 

ONOFRIO, 2006a; BARROS-BATTESTI, 2006). No Brasil, segundo relatos de Labruna et 

al. (2005e) os registros de parasitismo desta espécie se restringem à região Norte e ao Estado 

do Mato Grosso (PEREIRA et al., 2000). O estádio adulto de A. scalpturatum parasita 

preferencialmente mamíferos da ordem Perissodactyla (anta) e família Taiasuidae (cateto, 

queixada), podendo eventualmente ser encontrado em outras espécies, tais como porco 

doméstico, cão e tamanduá (JONES et al., 1972). Ninfas ingurgitadas em cães foram relatadas 

em Rondônia (LABRUNA et al., 2005a). Embora não tenha sido coletado esta espécie 

parasitando humanos neste estudo, há vários registros em humanos, inclusive por estágios 

imaturos no Estado de Rondônia (ARAGÃO; FONSECA, 1961; JONES et al., 1972; 

LABRUNA et al., 2005e). 

A espécie A. latepunctatum ocorre em áreas de floresta amazônica do Brasil, Equador, 

Guiana, Guina Francesa, Peru e Venezuela e parasita grandes mamíferos como Tapirus 

terrestris (anta). Segundo Labruna et al. (2005a), que reescreveram esta espécies e sua relação 

próxima com A. incisum e A. scalpturatum, a espécie A. latepunctatum é abundante em áreas 

de floresta amazônica no Estado de Rondônia. O presente estudo relata pela primeira vez o 

encontro de ninfas de A. latepunctattum em cutia (Dasyprocta variegata) e mucura (Didelphis 

marsupialis).  

A. rotundatum ocorre na Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Grenada, 

Guadalupe, Guatemala, Guina Francesa, Jamaica, Martinica, sul do México, Panamá, Peru, 

Suriname, Trindad e Tobago e Venezuela. Também ocorre na Florida, Estados Unidos, onde 

foi acidentalmente introduzido juntamente com sapos vindos da América Latina 

(GUIMARÃES, 2001; BARROS-BATTESTI, 2006). Esta espécie se reproduz 

partenogeneticamente, embora haja relatos de dois machos, um registrado por Keirans 

(1993a) e outro encontrado em um lacertílio (Tropidurus sp.) em Rondônia por Labruna et al. 
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(2005b). Todos os estágios parasitários de A. rotundatum parasitam comumentemente animais 

de sangue frio, como répteis e anfíbios.  

A. oblongoguttatum ocorre na Bolívia, Belize, Brasil, Colômbia, Costa Rica, 

Guatemala, Guiana, Guina Francesa, sul do México, Nicarágua, Panamá, Suriname e 

Venezuela. Parasita um grande número de hospedeiros silvestres, domésticos ou mesmo 

bovinos, sendo relatado também, no ser humano (BARROS-BATTESTI, 2006). Neste estudo 

foi registrada apenas uma ninfa em cutia (D. variegata) que foi criada até o estágio adulto e 

ao menos 19 exemplares foram coletados em vida livre.  

A. naponense ocorre na Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, Guiana, 

Guina Francesa, Panamá, Peru, Suriname e Venezuela, parasitam mamíferos da ordem 

Artiodactyla, principalmente Tayassu spp. e Xenarthra (GUIMARÃES, 2001; BARROS-

BATTESTI, 2006). Houve um registro da ninfa dessa espécie parasitando humano no Brasil 

(LABRUNA et al., 2005c). Em Rondônia esta espécie e mais três (A. oblongoguttatum, A. 

scalpturatum e A. ovale) foram relacionadas pela primeira vez em parasitismo em porco 

doméstico (Sus scrofa) criado solto em área de pastagem próximo a floresta (LABRUNA et 

al., 2002). Neste estudo foi registrada uma ninfa em cutia (Dasyprocta variegata), sendo este 

o primeiro registro do estágio ninfal de A. naponense nesta espécie de hospedeiro. 

A. coelebs ocorre na Argentina, Belize, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, 

Guatemala, Guiana, Guina Francesa, Honduras, sul do México, Nicaraguá, Panamá, Paraguai, 

Peru, Suriname, Venezuela e já foi relatado na região Neártica. O estágio adulto parasita 

principalmente mamíferos da ordem Perissodactyla, preferencialmente T. terrestris. Pouco se 

sabe sobre o parasitismo em estágios imaturos (ROBINSON, 1926; GUIMARÃES, 2001; 

BARROS-BATTESTI, 2006). Segundo Labruna et al. (2005e) esta espécie já foi relatada 

também em cavalo (Equus caballus) no estado de Rondônia. Neste estudo registrou-se o 

primeiro relato de parasitismo de 3 larvas e uma ninfa de A. coelebs no marsupial conhecido 

como “mucura” ou “gambá-do-norte” (Didelphis marsupialis).  

Ixodes fuscipes ocorre no Brasil, Colômbia, Panamá e Peru. Parasita mamíferos da 

ordem Rodentia, preferencialmente do gênero Dasyprocta (cutias) (ARAGÃO, 1936; NEED 

et al., 1991; GUIMARÃES, 2001; BARROS-BATTESTI, 2006). No Brasil, ela já foi relatada 

nos Estados do Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo (ARAGÃO, 1936; BARROS-

BATESTI; KNYSAK, 1999), sendo que no estudo realizado por Labruna et al. (2005e), esses 

autores relataram o primeiro registro desta espécie em Rondônia, através de três fêmeas 

parasitando cutia (Dasyprocta sp.) e três ninfas em roedores silvestres sem identificação. 
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Sendo assim, os presentes registros de 6 ninfas e 5 larvas sobre dois Proechimys sp. São são 

inéditos para esta espécie de carrapato.  

Por fim, a oitava espécie de carrapato registrada foi uma ninfa de Haemaphysalis 

juxtakochi, encontrada parasitando uma cutia (D. variegata), sendo este um registro incomum, 

uma vez que esta espécie possui tropismo por cervídeos (SZABÓ et al., 2006), bovinos e aves 

no caso de estágios imaturos (ARZUA; ONOFRIO, 2005; VENZAL et al., 2005; BARROS-

BATTESTI, 2006). No Brasil, H. juxtakochi está relatada nos Estados de Minas Gerais, São 

Paulo, Pernambuco e Mato Grosso (ARAGÃO, 1911, 1936), no entanto sua ocorrência vai da 

Argentina ao México (JONES, 1972), sendo registrada uma única vez nos Estados Unidos por 

Keirans e Restifo (1993b), parasitando a orelha de um veado (GUIMARÃES, 2001). 

Segundo, Labruna et al. (2005e) o carrapato H. juxtakochi é primariamente um carrapato de 

cervídeos, mas que eventualmente pode parasitar outras espécies de mamíferos e humanos, 

principalmente nos estágios de larva e ninfa, sendo registrados três achados deste carrapato 

em cães em Rondônia e uma fêmea completamente ingurgitada colhida de cão no estado de 

São Paulo observada na Coleção Nacional de Carrapatos CNC-FMVZ. Estas informações 

sugerem que cães poderiam atuar como hospedeiros favoráveis a H. juxtakochi dentro de sua 

área de ocorrência. Neste estudo registrou-se uma ninfa parasitando o roedor de médio porte 

(D. variegata), sendo este o primeiro relato da literatura para esta relação. Todos os carrapatos 

coletados neste trabalho, que não foram processados para extração de DNA, foram 

depositados na Coleção Nacional de Carrapatos (CNC) da FMVZ-USP. 

Neste estudo, destaca-se a ausência da espécie de carrapato Ambyomma ovale na área 

amostrada, uma vez que esta espécie tem sido uma das mais comuns em outras áreas de 

floresta amazônica do estado de Rondônia (LABRUNA et al., 2005e). Embora alguns dos 

hospedeiros preferenciais do estágio adulto de A. ovale sejam os mesmos para A. 

scalpturatum, A. latepunctatum, A. oblongoguttatum e A. naponense (anta, cateto, queixada), 

os estágios imaturos de A. ovale se diferenciam por parasitarem preferencialmente pequenos 

mamíferos, tais como roedores Cricetidae, ao passo que os imaturos de A. scalpturatum, A. 

latepunctatum, A. oblongoguttatum e A. naponense são comumente encontrados nos mesmos 

hospedeiros do estágio adulto (LABRUNA et al., 2005c,e). Desta forma, o não achado de A. 

ovale na área do presente estudo pode estar relacionado à baixa diversidade ou mesmo 

ausência de algumas espécies de pequenos roedores. Tal suposição vai de acordo com o 

baixíssimo sucesso de captura de roedores no presente trabalho, levantando a hipótese sobre 
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um possível impacto depreciativo nas populações de pequenos mamíferos, que a construção 

da UHS pode ter causado através do enchimento do lago.  

Desde a primeira campanha, realizaram-se em paralelo, capturas de carrapatos de vida 

livre na mata ao redor das armadilhas. Esses carrapatos foram colhidos pelo “método visual” e 

arraste de flanela, conforme realizado previamente em outras áreas do estado de Rondônia 

(LABRUNA et al., 2005e). Somando-se todo o esforço de captura de carrapatos (272 

carrapatos adultos e 605 ninfas) de vida livre, mais os 46 espécimes coletados parasitando 

vertebrados, foram coletados poucos carrapatos, em comparação proporcional ao esforço 

amostral e a outras áreas de floresta amazônica do mesmo estado, descritas no trabalho de 

Labruna et al. (2005e). No estudo de Labruna et al. (2005e), carrapatos de vida livre foram 

coletados em áreas de floresta amazônica de diversos pontos do estado de Rondônia. Em 

todas elas, considerando-se carrapatos adultos, A. ovale  foi a espécie mais comum, com 2.401 

exemplares colhidos em vida livre na vegetação de áreas de floresta e em vertebrados de 

médio e grande portes. A única exceção foi exatamente a área de floresta amazônica da 

Estação Ecológica de Samuel, onde Labruna et al. (2005e) não encontraram qualquer forma 

de vida livre de A. ovale. Infelizmente, não existem relatos de captura de carrapatos na área da 

Usina Samuel antes de seu enchimento, a partir do final da década de 1980, e tão pouco se 

conhece sobre sua fauna de vertebrados naquela época, segundo informações fornecidas pela 

própria Eletronorte. De qualquer forma, os resultados do presente trabalho, tanto no tocante 

ao baixíssimo sucesso de captura de pequenos mamíferos, quanto à ausência de A. ovale, 

evidenciam uma baixa biodiversidade de pequenos mamíferos na área estudada.   

De forma surpreendente, o presente estudo reporta um único exemplar de cutia 

(Dasyprocta variegata), parasitado simultaneamente por cinco diferentes espécies de 

carrapatos: uma ninfa de A. oblongoguttatum, uma ninfa de A. naponense, três ninfas de A. 

latepunctatum, duas ninfas de A. scalpturatum, todas identificadas conforme Martins et al. 

(2010), e duas ninfas de A. latepunctatum que mudaram em laboratório para 1♀ e 1♂, uma 

ninfa de A. naponense que também mudou em laboratório para 1♂, quatro larvas de 

Amblyomma spp. e uma ninfa de H. juxtakochi. Sem dúvida, o encontro de cinco espécies de 

carrapatos em um único hospedeiro é um achado raro, em se tratando da região Neotropical, 

onde uma variedade de espécies desta magnitude tem sido relatada apenas para antas (Tapirus 

spp.) (LABRUNA; GUGLIELMONE, 2009).   

Em trabalhos recentes realizados por Ogrzewalska et al. (2009; 2010) com captura de  

aves na região norte (Amazônia) e sudeste (Mata Atlântica) do Brasil, esses autores 
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constataram que aproximadamente 5 a 10% das aves, maioria Passeriformes, estavam 

parasitadas por carrapatos, principalmente por imaturos de espécies de Amblyomma spp. Em 

contraste, neste presente estudo, onde o esforço amostral de horas de rede de neblina foi muito 

maior que o esforço nos trabalhos de Ogrzewalska et al. (2009; 2010), não encontramos 

carrapatos em nenhuma das 60 aves capturadas e inspecionadas na Estação Ecológica de 

Samuel. As razões para essa escassez ou ausência de carrapatos em aves na UHS são 

desconhecidas, porém, assim como discutido acima, suspeita-se que o enchimento da usina no 

final de década de 1980 também tenha ocasionado um impacto na biodiversidade de pequenas 

aves, especialmente Passeriformes. 

Se por um lado foi constatado uma baixa diversidade de aves e pequenos mamíferos 

na área de floresta amazônica da UHS, por outro pôde-se observar, embora não quantificado, 

que mamíferos de médio e grande porte, tais como cateto, queixada, anta e onça eram comuns 

na área de estudo, pois o local amostrado continha diversos vestígios desses animais, os quais 

também puderam ser visualizados por diversas vezes ao longo dos 12 meses de estudo. Tais 

achados vão de acordo com os carrapatos coletados em maior abundância na vegetação (A. 

scalpturatum, A. latepunctatum, A. naponense, A. oblongoguttatum), que utilizam esses 

animais tanto nas fases imaturas (larva, ninfa) e adulta, não dependendo de hospedeiros, 

pequenos mamíferos ou aves para se estabelecerem numa determinada área (LABRUNA et 

al., 2005e).   

 

 

5.2  Espécies de vertebrados e invertebrados capturados e a influência da Obra da 

Usina Hidrelétrica de Samuel sobre a fauna local 

 

A diversidade biológica do Brasil é ainda pouco conhecida, embora seja considerada a 

maior do planeta. De um modo geral, os mamíferos silvestres brasileiros dificilmente são 

vistos na natureza. Isto se deve principalmente ao fato de ter hábitos discretos, largamente 

noturnos e crepusculares na maioria das espécies, e muitas outras são de vida arbórea. A 

diversidade nacional de mamíferos atinge números expressivos, sendo que há pouco tempo 

atrás, eram conhecidas 22 ordens de mamíferos no mundo, das quais 11 encontradas no 

Brasil, representadas por 524 espécies (FONSECA, 1989). Atualmente são consideradas 652 

espécies nativas, sendo que a floresta amazônica possui cerca de 45% com 311 espécies 

descritas. Dentro deste imenso grupo, as quatro ordens mais diversificadas são Rodentia, 
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Chiroptera, Didelphimorphia e Primates, sendo as três primeiras com a taxonomia ainda mal 

definida (REIS et al., 2006), porém, em Bonvicino et al. (2008) é feita uma revisão da ordem 

rodentia, com ênfase nos mamíferos de pequeno porte para o Brasil.  

Os mamíferos de médio e grande porte apresentam grande importância ecológica, tanto 

no que diz respeito à estruturação de toda a comunidade de mamíferos (papel exercido pelos 

carnívoros predadores de topo, como os felinos), como em processos relacionados à 

regeneração da floresta, como a dispersão de sementes (primatas frugívoros, quirópteros, anta, 

entre outros) e polinização, além do papel dos predadores de sementes (TERASSINI; 

ALBUQUERQUE, 2008).  

Nos últimos anos, diversos estudos realizados em florestas tropicais demonstraram a 

existência de resposta e alterações na estrutura da comunidade de pequenos mamíferos em 

função da fragmentação de paisagens (GUICHON, 1998). Isso se deve ao fato da grande 

devastação do meio ambiente decorrente do crescimento agrícola e pecuário. A maioria das 

espécies é dependente de ambientes conservados ou com poucos impactos ao seu habitat para 

sua manutenção ecológica (TERASSINI; ALBUQUERQUE, 2008).   

Chama atenção o baixo número de aves e mamíferos capturados nas coletas realizadas 

na área de estudo, apesar do esforço amostral. Discutiu-se os resultados com diferentes 

especialistas (mastozoólogos e ornitólogos da Universidade de São Paulo e do estado de 

Rondônia) e a explicação mais plausível para os resultados, seria que a área de estudo possui 

uma densidade muito baixa de aves e pequenos mamíferos, ocasionados pelo impacto 

decorrente do enchimento da hidrelétrica, e que ainda não se recuperou.  

Geralmente, áreas de florestas extensas, bem preservadas, tendem a possuir menores 

densidades de aves e pequenos mamíferos (REIS et al., 2006; BONVICINO et al., 2008; 

FONSECA, 1989), porém, a área da Estação Ecológica de Samuel sofreu seriamente com a 

alocação da fauna advinda do reservatório da UHS construída na década de 80, pois, os 

animais eram retirados de seu habitat matriz e realocados em um novo ambiente, onde eles 

teriam que se adaptar, concorrer por alimentos e abrigo com as espécies já existentes no novo 

local, além de fugir de novos predadores. Este fato pode ter sido uma das causas de nossa 

baixa captura e poucos registros de carrapatos ou correlacionada a estes fatores, onde mesmo, 

após 30 anos, nota-se que o local ainda não se recuperou do impacto ambiental sofrido. 

Porém, sempre foi nosso objetivo trabalhar numa área preservada, mais afastada possível de 

ambientes com ocupação humana, com a finalidade de conhecer a fauna silvestre de vetores, 

patógenos e hospedeiros associados e assim, conhecer melhor estas interações. 
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Paradoxalmente, se por um lado a área da Estação Ecológica de Samuel tem sofrido pouca ou 

nenhuma influência antrópica no que diz efeito ao desmatamento crescente e acelerado nos 

últimos 20 anos em função da expansão agrícola e ocupação humana no estado de Rondônia, 

esta mesma área parece ter sofrido um outro tipo de ação antrópica: o enchimento da UHS, 

que refletiu principalmente na diversidade de pequenos mamíferos e aves, como indicado pela 

fauna de carrapatos do presente estudo. Neste ultimo caso, os carrapatos serviram como bio-

indicadores de diversidade de pequenos vertebrados.   

 

 

5.3  Infecção dos carrapatos e animais por Rickettsia spp. e outros patógenos 

 

Foram colhidos em vida livre 272 carrapatos adultos, dos quais 140 (51.5%) foram 

testados individualmente para presença de infecção de patógenos, juntamente com outros 24 

carrapatos colhidos de mamíferos. Nenhum desses carrapatos foi encontrado infectado por 

bactérias dos gêneros Rickettsia, Anaplasma ou Ehrlichia. Estes resultados contrastam com os 

reportados por Labruna et al. (2004b), que ao avaliarem carrapatos de outras áreas do estado 

de Rondônia, encontraram Rickettsia amblyommii infectando 14,3 a 26,8% dos carrapatos A. 

coelebs e A. cajennense, Rickettsia bellii infectando 18,3 a 100% de carrapatos das espécies 

Todos esses carrapatos infectados foram coletados nos municípios de Monte Negro, 

Governador Jorge Teixeira ou Cacaulândia. Interessantemente, neste mesmo estudo de 

Labruna et al. (2004b), nenhum dos oito carrapatos coletados na Estação Ecológica Samuel se 

mostrou infectado por Rickettsia, concordando com os achados do presente estudo.  

Em contraste com os resultados de PCR dos carrapatos, os testes sorológicos realizados 

neste presente estudo claramente indicaram que alguns marsupiais e roedores cavídeos foram 

expostos a infecção por Rickettsia do grupo da febre maculosa, uma vez que a maioria deles 

demonstrou títulos finais de anticorpos maiores para antígenos de Rickettsia do grupo da febre 

maculosa, tais como R. parkeri, R. amblyommii ou R. rhipicephali. Como ambas R. 

amblyommii e R. rhipicephali já foram relatadas infectando carrapatos A. coelebs e 

Haemaphysalis juxtakochi no estado de Rondônia (LABRUNA et al., 2004b; 2005d), é 

possível que as populações dessas espécies de carrapatos da Estação Ecológica Samuel 

estejam infectadas  por essas espécies de Rickettsia, porém em baixas freqüências de infecção, 

o que impediu a sua detecção no presente trabalho, que testou por PCR apenas  nove 

espécimes de A. coelebs (Tabela 9) e nenhum H. juxtakochi, embora este ultimo estivesse 
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também presente na área do estudo (Tabela 7). Em contraste com a sorologia, nenhuma 

amostra de fígado de mamífero se mostrou positiva ao PCR para Rickettsia. Esse resultado é 

de certa forma esperado, uma vez que a infecção por Rickettsia em mamíferos tende a ser de 

caráter agudo, com eliminação completa do agente poucos dias ou semanas após a exposição 

inicial, o que torna muito difícil o diagnóstico direto do agente em estudos epidemiológicos 

(PAROLA et al., 2005). 

No que diz respeito a infecção por Ehrlichia spp., os resultados do presente trabalho se 

assemelham aos reportados por Labruna et al. (2007), que após testarem 279 carrapatos (A. 

ovale, A. coelebs, A. scalpturatum, A. naponense, A. humerale, A. cajennense, A. 

oblongoguttatum) de diferentes localidades do Estado de Rondônia, não encontraram qualquer 

indício de infecção por alguma espécie de Ehrlichia sp. Esses resultados são corroborados 

pela ausência de infecção por Ehrlichia spp. nos mamíferos testados no presente trabalho. 

Situação similar parece ocorrer também com Anaplasma spp. já que nenhum dos carrapatos e 

mamíferos testados se mostrou positivo, assim como nenhum mamífero se mostrou positivo 

para Borrelia spp. Esses resultados são forte indicativos de que esses agentes bacterianos não 

estão presentes na região estudada, pois uma vez que as infecções por Ehrlichia, Anaplasma e 

Borrelia costumam ser de caráter crônico em mamíferos, muitas vezes por toda a vida 

(PAROLA et al., 2005), resultados de PCR negativos em amostras de fígado (um dos órgãos 

de eleição para diagnóstico direto por PCR) indicam realmente ausência do agente no 

ambiente onde vivem os animais e seus carrapatos.  
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6  CONCLUSÕES 

 

• A área de floresta amazônica da Estação Ecológica Samuel alberga uma fauna de 

carrapatos predominantemente composta por espécies de Amblyomma relacionadas 

primariamente a mamíferos de médio e grande porte, contrastando com outras áreas de 

floresta amazônica do Estado de Rondônia, onde outras espécies de Amblyomma, tal 

como A. ovale, que dependem de pequenos roedores para seu estabelecimento, 

também estão presentes e abundantes.  

• Pequenos mamíferos da Estação Ecológica Samuel estão expostos a infecção por 

Rickettsia do grupo da febre maculosa, porém a infecção por esses agentes em 

carrapatos deve ser muito baixa. 

• Os pequenos mamíferos silvestres da Estação Ecológica Samuel não estão expostos a 

infecção por bactérias dos gêneros Ehrlichia, Anaplasma ou Borrelia. 
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ANEXO A – Certificado da Comissão de Bioética da Faculdade de Medicina Veterinária e 

Zootecnia da USP 
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ANEXO B – Ficha de coleta de campo 

                                                                                      

 

Projeto Carrapatos/ Estação Ecológica de Samuel – Candeias do Jamari/RO 

Ficha de animal capturado – Outubro 2007/Setembro 2008 

  

 

Código do Animal: _____________     No. Campanha (1 a 12) _______ 

 

ANfíbio  

REptil    

AVe   

MAmífero   

 

Nome comum:________________________________ 

Gênero/Espécie_______________________________ 

Data da captura – Dia_____Mês_____Ano________ 

 

 

Método de coleta:  -traps 

     

     

    eblina 

 

 

 

Foram coletados: 

 

Carrapatos:    

Sangue:    

Órgãos internos (baço e/ou fígado):    

Ácaros:    

Pulgas:    

 

   

 

Observações relevantes: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Projeto CARRAPATOS 

RONDÔNIA 
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APÊNDICE A – Espécies de carrapatos capturadas (Fêmea e macho de Amblyomma 

scalpturatum) 

 
 
 

 

 

 
APÊNDICE B - Fêmea e macho de A. latepunctattum. 
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APÊNDICE C - Fêmea e macho de A. naponense. 
 

 
 

 

 

 
APÊNDICE D - Fêmea e macho de A. oblongoguttatum. 
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APÊNDICE E - Ninfa de Amblyomma sp. 

 

 
 

 

 
APÊNDICE  F - Ninfas de Amblyomma sp. sobre a folhagem em atitude de espera. 
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APÊNDICE G - Fêmea (maior) e ninfa ingurgitada de Amblyomma rotundatum parasitando anfíbio 

Rhinella marina (sapo cururu). 

 

 
 

 

 

 
APÊNDICE H - Técnica de armadilhamento para aves (rede de neblina) ao longo da estrada de 

acesso próximo a floresta, sendo inspecionada para retirada das aves. 
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APÊNDICE I - Serpente Spilotes pullatus (caninana) capturada em 11/08/2008 sobre a vegetação, 

inspecionada, fotografada e solta na Estação Ecológica de Samuel.  

 
  

 

 
APÊNDICE J - Morcego (Carollia sp.) capturado nas armadilhas de rede de neblina em 11/08/2008. 
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APÊNDICE K - Animal que recebeu o código MA: 14 (Didelphys marsupialis) capturado na 

armadilha Pitfall-traps, em janeiro de 2008 na Estação Ecológica de Samuel. 

 
 

 

 

 
APÊNDICE L - Roedor Oligoryzomys sp. inspecionado e pronto para envio a taxidermização. 
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APÊNDICE M - Cutia (Dasyprocta variegata) capturada na Estação Ecológica de Sameul em 

armadilha “Tomahawk” registrada sob número MA: 6 com presença de ninfas de 

Amblyomma spp. que foram levadas para laboratório e criadas até estágio adulto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




