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Resumo 

 

Cavia intermedia é uma espécie de roedor histricomorfo insular, endêmica da maior 

ilha do arquipélago de Moleques do Sul. É provavelmente o mamífero de maior raridade 

natural conhecido. Seu tamanho populacional se mantém em torno de 42 indivíduos, variando 

entre 30 e 60 indivíduos. Evidências geológicas demonstram que o arquipélago não possui 

ligação com o continente a pelo menos 8.000 anos, o que sugere que C. intermedia também se 

manteve isolado na ilha pela mesma quantidade de tempo. Tal hipótese é reforçada pelo fato 

de demonstrarem cariótipo diferente de outras espécies do gênero Cavia e fortes 

características de síndrome insular, tais como ciclo reprodutivo estendido e maior 

longevidade. Estudos prévios demonstram que C. intermedia exibe uma depauperada 

diversidade genética. Essa empobrecida diversidade é resultado da alta freqüência  de 

endocruzamentos presente na espécie, apesar disso, não há indícios de manifestações de genes 

deletérios resultante dos endocruzamentos. 

Os preás são hospedeiros de três espécies de ectoparasitas, sendo duas delas de 

malófagos (classificados como Trimenopon hispidium e Gliricola lindolphoi) e uma espécie 

de ácaro da família Trombiculidae. Tanto piolhos, quanto ácaros, demons tram uma forte 

especificidade e conformidade a seus hospedeiros, havendo assim, baixas taxas de 

transmissão horizontal de parasitas. Entretanto, tal fator tende a variar de acordo com o 

comportamento social do hospedeiro. Através da análise da diversidade genética e da 

filogeografia dos ectoparasitas de uma espécie é possível inferir a diversidade genética e a 

filogeografia do hospedeiro.  

Este projeto tem como objetivo analisar a diversidade genética dos ectoparasitas da C. 

intermedia e comparar a história evolutiva do parasita com à do hospedeiro. Até o presente 

momento foram extraídos DNA de 65 indivíduos de T. hispidium utilizando um protocolo de 
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precipitação por sal. Para a análise, está sendo utilizado um segmento de DNA mitocondrial, 

o Citocromo c Oxidase Subunidade I (COI), este amplificado por PCR e seqüenciado no 

seqüenciador automático MegaBACE1000 (GE Healthcare®). Resultados preliminares, 

obtidos através da análise do seqüenciamento de 17 amostras, indicam a ausência de 

diversidade genética na população de malófagos, o que reforça a informação de que tanto a 

população dos piolhos, quanto a população dos hospedeiros, mantiveram-se isolados por um 

longo período de tempo. No projeto ainda estão previstos a análise da diversidade genética 

das duas outras espécies de ectoparasitas. 
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