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                                                                  Resumo

Ilhas têm chamado a atenção de biólogos evolucionistas através dos séculos pelos seus 

altos índices de espécies endêmicas com reduzido tamanho populacional. Cavia intermedia é 

uma  espécie  de  preá  recentemente  descoberta,  endêmica  de  uma  pequena  ilha  na  costa 

catarinense,  que  parece  ser  o  mamífero  mais  raro  do  mundo  naturalmente,  tendo  uma 

população  estável  de  cerca  de  40  indivíduos.  Conhecer  parâmetros  tais  quais  a  sua 

variabilidade genética intra-específica e sua diferenciação em relação à espécie mais próxima 

podem revelar aspectos evolutivos interessantes. Para isso, foram desenvolvidas atividades, 

em campo,  de captura  de preás (Cavia magna) para coleta  de ectoparasitas  e amostra  de 

tecido,  assim como análises  laboratoriais  do material  coletado,  com o objetivo  de futuras 

comparações do material genético dessa espécie com o da espécie principal no estudo (Cavia 

intermedia). Os animais foram capturados no campus do Instituto Federal de Santa Catarina 

(IFSC) e amostras de tecido foram coletadas. Os ectoparasitas foram retirados com o auxílio 

de  um  pente,  e  foram  armazenados  em  álcool  para  posteriores  análises  genômicas.  Em 

laboratório, foram realizadas extrações do material genético das amostras de tecido dos preás, 

assim como o planejamento das extrações de DNA dos ectoparasitas que, por apresentarem 

pequeno  tamanho  corporal  e,  consequentemente,  menor  quantidade  de  material  genético, 

representam um desafio para o trabalho de análise. Ainda assim, foram obtidas sequências de 

parte do gene mitocondrial citocromo oxidase I de 16 indivíduos do malófago Trimenopon 

hispidum amostrados anteriormente de C. intermedia. Foram todas idênticas, sugerindo baixa 

diversidade também na espécie de ecotoparasita. Em relação às extrações de material genético 

das amostras de tecido dos preás, obteve-se sucesso em relação à integridade e quantidade do 

material extraído. Assim, o estudo em andamento da variabilidade genética desses mamíferos 

pode ser de grande importância para a compreensão dos processos evolutivos que construíram 

a composição genética dessas populações.
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