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INTRODUÇÃO

O carrapato Amblyomma aureolatum apresenta uma 
ampla distribuição em áreas de Mata Atlântica do 
sul e sudeste brasileiro, predominando em altitudes 
superiores a 700m. O Parque Nacional de Itatiaia 
(PNI) é uma importante área de conservação da Mata 
Atlântica com relevo variando de 600 a 2.791 metros. 
Nota-se que, em virtude dessa variação de altitude, a 
biodiversidade se distribui de forma bastante distinta 
(GRYTENES & MCCAIN, 2007). Ensaios acerca 
da distribuição altitudinal das espécies se justificam 
pela ampliação da compreensão ecológica dessas 
populações e ganham maior importância quando a 
população em questão apresenta potencial zoonótico, 
como é o caso do carrapato assinalado, conhecido 
vetor da Rickettsia rickettsii, agente da Febre Maculosa 
Brasileira, a mais importante zoonose transmitida por 
carrapatos (OGRZEWALSKA et al.  2012). O estudo 
em tela apresenta um relato de parasitismo por A. 
aureolatum em cão doméstico na altitude de 2.010 
metros no PNI.

MATERIAL E MÉTODOS

Os carrapatos foram coletados manualmente, pelo 
método de busca ativa visual, parasitando um cão 
doméstico, Canis lupus familiaris L, aparentemente 
aninhado próximo ao abrigo Casa de Pedra no 
Parque Nacional de Itatiaia, em oito de outubro de 
2018. Este abrigo localiza-se no Km 6 da BR 485, 
caminho do Planalto das Agulhas Negras, Itamonte, 
MG, extensão conhecida como Parte Alta do PNI, 
em área de Floresta Ombrófila Densa com Formação 
Altomontana (IBDF/FBCN, 1982), integrando a Serra 
da Mantiqueira. As coordenadas geográficas e altitude 
foram obtidas com auxílio do aplicativo GPS Data® 

versão 3.6.0 para smartphone e os dados climáticos do 
PNI foram adquiridos através da Estação Automática 
Itatiaia - Parque Nacional (RJ), do Instituto Nacional 
de Meteorologia (INMET). Dados acerca da origem 
do hospedeiro foram obtidos através de entrevistas 
informais com funcionários do PNI e livro de registro 
destinado aos usuários do abrigo. Os carrapatos 

coletados foram acondicionados em tubos tipo Falcon 
de 50 mL, com álcool etílico a 70% e posteriormente 
identificados em microscópio estereoscópico com uso 
de chave dicotômica proposta por Barros-Battesti et 
al.  (2006). Os carrapatos identificados encontram-se 
alocados no Laboratório de Parasitologia de Artrópodes 
(LAPAR), Departamento de Parasitologia Animal, da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As observações se deram em um cão, fêmea, jovem, sem 
raça definida, de onde foram coletados 06 carrapatos 
adultos, 02 machos e 04 fêmeas, todos reconhecidos 
como Amblyomma aureolatum (Pallas), além de 
14 larvas ainda não identificadas. Os exemplares 
adultos foram coletados ao longo do dorso, pescoço, 
pavilhão auricular e espaço interdigital, enquanto as 
larvas foram coletadas apenas do pavilhão auricular 
do hospedeiro. A origem do animal é incerta e tudo 
indica que se aninhou na proximidade do abrigo pela 
disponibilidade de alimento possivelmente oferecido 
por usuários do alojamento. No livro de registro do 
abrigo havia relato da presença do animal já há alguns 
dias, tempo suficiente para se aninhar em uma cova 
escavada em área de mata, a cerca de 20 metros do 
abrigo. Da mesma forma, funcionários sediados no 
Posto Marco Antônio Moura Botelho já haviam nos 
alertado da presença deste cão quando do momento 
de nossa entrada no PNI. A área urbana mais próxima 
da Casa de Pedra é a Garganta do registro, dista 
aproximadamente seis quilômetros pela BR 485, 
possível porta de entrada do hospedeiro. A altitude 
assinalada no local foi de 2.010 metros, entre as 
coordenadas 22°22’07.2”S e 44°44’43.5”W. O A. 
aureolatum é comumente encontrado parasitando, em 
suas fases de larva e ninfa, aves e pequenos mamíferos, 
principalmente roedores e marsupiais. Quando adultos, 
predominam em vertebrados da ordem Carnivora como 
hospedeiros primários (SZABÓ et al. , 2013). Esse 
carrapato distribui-se em regiões de Mata Atlântica do 
sul e sudeste brasileiro, muito embora já tenha sido 
observado na região do Pampa gaúcho (PINTO et al. , 
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2018) e Planalto Serrano catarinense (LAVINA et al. , 
2015). Ocorre predominantemente em altitudes acima 
dos 700m sendo que, a maior altitude assinalada até 
o momento foi de 1.628m, no Estado de São Paulo 
(BARBIERI et al. , 2015). No PNI, Luz et al.  (2017) 
já haviam registrado ninfas e larvas parasitando aves, 
em altitudes que variaram de 530 a 1.052m. No Parque 
Estadual da Pedra Selada, que é área de amortecimento 
do PNI (IBDF/FBCN, 2012), Luz et al.  (2016) colete
aram esta espécie, em vida livre e em cães 
semidomiciliados na área, com cerca de 1.000m de 
altitude. Entretanto, em cães não havia, até o momento, 
registro de A. aureolatum em altitudes próximas 
de 2.000m. Vale ressaltar que nessas altitudes as 
temperaturas no PNI no mês de outubro de 2018 
variaram entre 0,4 e 18,7°C máx. e 3,2 a 20,3°C min. 
(INMET, 2019). Mesmo na primavera, em decorrência 
da altitude, as temperaturas no PNI podem ser bastante 
baixas. Assim, com o registro da presença desse cão, 
aninhado há alguns dias nas proximidades do abrigo, 
nos faz crer que ele tenha adquirido a infestação na área 
em questão. Além disso, é provável que esse carrapato 
em vida livre seja bastante tolerante às temperaturas 
baixas, conforme sugerem outras publicações. Estudos 
em laboratório em condições controladas para simular 
tais situações devem ser realizados.

CONCLUSÃO

Concluímos ser a altitude de 2.010m a maior registrada 
até o momento para ocorrência de A. aureolatum tendo 
o cão doméstico como hospedeiro.
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