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RESUMO

As unidades de conservação ambiental (UC’s) brasileiras recebem muitos visitantes à procura de atividades ao ar livre como campings, trilhas etc. 
Sendo assim, expostas a infestações por carrapatos e, consequentemente, a possíveis patógenos que os mesmos albergam. O objetivo do 
presente trabalho foi identificar as espécies de carrapatos na fase de vida livre, que ocorrem nas UC’s dos estados do Rio de Janeiro (RJ), Espírito 
Santo (ES) e Minas Gerais (MG), e realizar detecção de DNA de bactérias dos gêneros Rickettsia e Borrelia por meio da reação em cadeia da 
polimerase (PCR) nesses carrapatos. Foram visitadas 17 UC’s (nacionais, estaduais e municipais) onde carrapatos em fase de vida livre foram 
capturados utilizando armadilha de CO2 e coleta manual. Foram realizados 113 diferentes pontos de coleta, sendo destes 22 fixos com repetições 
de quatro coletas totalizando 88 coletas nesses pontos. Os artrópodes foram identificados com chave dicotômica específica, sendo larvas e ninfas 
identificadas até gênero e adultos até espécie. Ninfas e adultos foram acondicionados individualmente e larvas reservadas em pool,. A extração 
de DNA foi feita pelo protocolo fenol-clorofórmio em um total 188 amostras. A PCR foi realizada utilizando primers que amplificam um fragmento 
do gene citrato sintase e flagelina B de Rickettsia spp. e Borrelia spp. respectivamente. Foram coletados 1.356 carrapatos, sendo 1201 larvas, 106 

ninfas e 49 adultos. As ninfas foram identificadas como Amblyomma spp. e os adultos como A. oblongoguttatum (3♂/2♀), A. sculptum (9♂/13♀), 

A. brasiliense (1♂/1♀), A. dubitatum (2♂/5♀) e A. aureolatum (6♂/6♀). Na PCR foi detectado DNA de Rickettsia spp. em 10,1% (19/188) das 
amostras, nenhuma amostra foi positiva para Borrelia spp. Das amostras positivas para Rickettsia spp., sete eram pools de larvas, oito amostras 
de ninfas de Amblyomma spp., e quatro de adultos sendo três de A. dubitatum e uma de A. aureolatum. Após sequenciamento de 19 amostras, 
identificou-se sequencias de Rickettsia bellii em todas as 19 amostras. DNA de Rickettsia bellii está presente em carrapatos de UC’s no ES, em 
contrapartida, DNA de Borrelia spp. está ausente. A ocorrência de carrapatos do gênero Amblyomma em UC’s dos estados do RJ, MG e ES é 
frequente e serve de alerta para os visitantes e autoridades responsáveis pelas UC’s, sobre o risco de infestações por carrapatos e, 
consequentemente, exposição a agentes infecciosos e parasitários.
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