
 
FEBRE MACULOSA BRASILEIRA 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO BOLETIM DE PESQUISA ACAROLÓGICA  
 

FINALIDADE: registrar informações referentes a atividade de pesquisa acarológica cuja atividade de campo deve seguir 
as orientações descritas a seguir:  
 
1. IDENTIFICAÇÂO 
MUNICÍPIO INVESTIGAÇÃO: Informar o município de investigação. 
DATA PESQUISA: Informar a data da pesquisa 
ENDEREÇO: Anotar o endereço da localidade onde foi feita a investigação de foco (LPI). 
PROPRIETARIO: Anotar o nome do proprietário ou responsável pelo local onde foi realizada a pesquisa. 
LOCALIDADE: Anotar o nome da localidade. 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Registrar as coordenadas geográficas do local que deverão ser coletadas em graus 
decimais no formato DATUM WGS 84. Se a equipe não possuir o equipamento GPS, fazer um croqui da localidade e anexá-
lo ao boletim. Poderão ser utilizados outros meios, como o Google Earth para tentar obter as coordenadas do local no 
momento da digitação, a partir da referência do local da atividade da pesquisa acarológica. 
 
2. DADOS DA COLETA DE CAMPO 

Nº DA AMOSTRA: Nesta coluna deve-se preencher o mesmo número da amostra que constar no frasco com o(s) 
carrapato(s), seguindo rigorosamente as instruções indicadas para esta atividade no programa. 
LOCAL DE CAPTURA: Deverão ser feitas amostras para os vários tipos de ambientes pesquisados e deve-se anotar o 
código correspondente ao tipo de ambiente, codificado no sistema nesta ordem numérica: (1) peridomicilio, (2) mata ciliar, 
(3) mata remanescente, (4) pasto sujo, (5) pasto limpo, (6) capoeira, (7) pomar (8) outro e (9) intra. 
ARRASTO: Anotar com S para Sim ou N para Não de acordo com a técnica utilizada para a coleta. 
ARMADILHA DE CO2: Anotar com S para Sim ou N para Não de acordo com a técnica utilizada para a coleta. 
VESTES: Anotar com S para Sim ou N para Não em caso do(s) carrapato(s) seja(m) coletado(s) nas vestes do 
capturador. 
 
Observação: cada armadilha ou flanela de arrasto deve gerar uma amostra. 
 
3. INFORMAÇÕES SOBRE A PRESENÇA E COLETA DE CARRAPATOS EM ANIMAIS (SIM OU NAO) 
Assinalar com S para Sim e N para Não quando houver a presença e/ou coleta de carrapato(s) em animal(is) 
correspondente(s) ou especificar o animal em outros. 

4. DESCRIÇÃO DA LOCALIDADE - Anotar neste campo as observações que forem pertinentes a todos os itens 

anteriores. Descrever sucintamente o tipo de vegetação existente na LPI (APA, APP, pasto sujo, pasto limpo (gramado 

baixo), pasto sujo (gramíneas altas), árvores (silvestres, ornamentais ou frutíferas), tipo de coleção hídrica (rio, córrego, 

lagoa, nascente) e características da localidade (parque público, praça, condomínio, hotel fazenda, chácara, sítio, 

terreno baldio, bairro residencial, margem de rio sem identificação de proprietário ou responsável e etc.) 

 

5. IDENTIFICAÇÃO LABORATORIAL DOS EXEMPLARES COLETADOS (áreas preenchidas no laboratório). 

O número da amostra deverá ser repetido, no caso de espécies ou estágios diferentes coletados em uma mesma armadilha. 
Nome do responsável pela identificação: Anotar o nome do responsável pela identificação laboratorial. 
 

6. FREQUÊNCIA HUMANA DO LOCAL DA PESQUISA 

O profissional do campo deve marcar com um “X” a situação que mais se adequa a localidade. ALTA em caso de parque, 
escola, condomínio, local com a finalidade de trabalho, esporte ou lazer e BAIXA em caso de residência, terreno baldio, 

sítio, chácara ou pasto de animais. 

7. CLASSIFICAÇÃO ACAROLÓGICA DA ÁREA 
A classificação final da área será feita pelo Grupo Técnico de FMB. 
Nome do responsável pela classificação: Anotar o nome do responsável pela classificação da área pesquisada. 
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