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Introdução  

A capivara é um roedor herbívoro encontrado comumente em rios e lagos. Ela é 

um dos hospedeiros do carrapato-estrela (Amblyomma cajennense), transmissor da febre 

maculosa (ESTRADA, 2006). 

Há capivaras presentes no corpo d’água localizado em torno das dependências do 

campus. 

Pelo fato do IFSP campus São Roque ser novo (inaugurado em 2008), não há 

dados de levantamento de carrapatos. 

Há carrapatos da espécie Amblyomma cajennense próximos ao corpo d’água no 

entorno do campus São Roque, e podem estar infectados pela bactéria Rickettsia 

rickettsii. Segundo Rey (s.d.), a bactéria pode transmitir a febre maculosa, também 

chamada de febre do carrapato; é uma doença febril aguda e os sintomas podem incluir 

febre, náusea, vômitos, cefaléia severa, dores musculares, falta de apetite etc. 

Uma das preocupações com a identificação e o registro de algumas espécies de 

carrapatos está relacionada aos riscos potenciais de que estes artrópodes podem 

transmitir patógenos a animais silvestres e domésticos, bem como aos humanos 

(CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PROF. “ALEXANDRE 

VRANJAC”, 2002). 

Segundo a empresa Pest Clean, a febre maculosa continua a ser uma doença 

infecciosa grave e potencialmente fatal. Apesar da disponibilidade de tratamento eficaz 

e dos avanços nos cuidados médicos, aproximadamente 20% a 40% dos indivíduos que 

se tornam doentes ainda morrem por esta infecção. Entretanto, a terapia antibiótica 

eficaz reduziu dramaticamente o número das mortes. Antes da descoberta da tetraciclina 
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e do cloranfenicol, no final dos anos 40, até 80% das pessoas infectadas com a R. 

Rickettsi faleciam. 

Com o conhecimento das espécies de carrapatos encontradas é possível fazer uma 

pesquisa para identificar se umas dessas espécies podem ser responsáveis por transmitir 

outras doenças. 

 

Objetivos 

Capturar os carrapatos, catalogá-los e identificá-los em nível de família e 

categorias infra-familiares.  

Armazenar os dados das coletas para consultas futuras.  

Divulgar os resultados da pesquisa no campus com cartazes informativos, 

indicando o risco da febre maculosa, se encontrada a espécie Amblyomma cajennense, 

ou outras doenças relacionadas aos outros carrapatos encontrados, como a doença de 

Lyme 1 (REY, s.d). 

 

Materiais e Métodos 

As espécies serão capturadas em local próximo ao corpo d'água com uma 

armadilha de gelo seco por metro quadrado. A armadilha será preparada dispondo-se 

500g de gelo seco sobre toalhas brancas, com fitas adesivas de dupla face nas 

extremidades (ITAFORTE BIOPRODUTOS, s.d). Os carrapatos serão coletados com o 

auxílio de uma pinça e serão transportados até o laboratório do campus em um béquer 

contendo solução de formalina a 3%. 

Os indivíduos adultos serão identificados em nível de família e categorias infra-

familiares com o uso de uma lupa estereomicroscópica com aumentos de 20x e 40x, 

utilizando chaves de identificação baseadas em Ahid (s.d.) e Valim (2004). 

As espécies identificadas serão registradas fotograficamente. 

Após o término da coleta, um painel informativo com os resultados coletados será 

confeccionado. 

 Serão utilizados os seguintes materiais: 

Gelo seco 

Toalhas brancas  

                                                             
1
 Infecção transmitida por carrapatos aos cães e seres humanos. A infecção pode causar o 

acometimento de diversos órgãos, inclusive a pele, o sistema nervoso, o coração e as articulações. Nos 

seres humanos pode haver ainda o surgimento de lesões avermelhadas na pele. 
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Fita dupla face 

Lupa estereomicroscópica com aumentos de 20x e 40x 

Pinça 

Luvas para manuseio do gelo seco 

Galochas  

Solução de formalina a 3% 

Câmera digital 12.1 megapixels 15x zoom óptico, lentes Carl Zeiss 

Béquer 

 

Cronograma 

 

 

 

1ª semana 

Em um dia da semana que não chova, coletar os carrapatos usando 

a armadilha de gelo seco. O tempo de permanência da armadilha 

no local da coleta é de uma hora. Capturar os exemplares e analisá-

los no laboratório, utilizando as chaves de identificação baseadas 

em Ahid (s.d) e Valim (2004). Armazenar os resultados em uma 

planilha do Excel. 

 

2ª semana 

Repetir o procedimento da 1ª semana, em um dia sem a ocorrência 

de precipitação. 

3ª semana Repetir o procedimento das semanas anteriores. 

 

4ª semana 

Disponibilizar os resultados das coletas na biblioteca do IFSP São 

Roque. Com os resultados armazenados, desenvolver um painel 

informativo sobre o risco de doenças relacionadas a carrapatos.  
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