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Percorrei-as, que assim sereis um dia 

Conhecedor da própria cosmografia" 
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RESUMO 

Estudos sobre ectoparasitas de aves silvestres se resumem a poucos 

trabalhos no Brasil em apenas algumas) regiões. Com o objetivo de estudar a 

fauna ectoparasita que ocorre em aves silvestres de Floresta Ombrófila Mista, 

bem como aspectos da ocorrência e abundância deste grupo, foram realizadas 

nove saídas com esforço amostrai de três a cinco dias, entre setembro de 2003 e 

maio de 2004, para investigar a relação hospedeiro-parasita em duas localidades 

no Estado do Paraná: Piraquara e São João do Triunfo. Utilizando redes 16mm 

12x2,5m, foram estudados 154 indivíduos de 35 espécies de aves pertencentes a 

quatro ordens, sendo Passeriformes a mais abundante (n=137). As altas 

prevalências de ectoparasitismo total (94,7) e por grupos (Ixodidae 24,7; 

Trombiculidae 41,6; Analgoidea 78,6; e Phthiraptera 48,7) são semelhantes a 

outros trabalhos realizados no Brasil. Em análise preliminar, foram encontrados os 

taxa: Amb/yomma longirostre, Amblyomma sp. (Ixodidae); Proctophyllodes sp. e 

Trouessartia sp. (Analgoidea); Trombiculidae (Actinedida); Menoponidae 

(Phthiraptera). Os parasitas mostram \ tendências diferentes no padrão de 

distribuição no corpo do hospedeiro, devido algumas características ecológicas 

dos grupos. Ixodidae apresentou 94,2 de prevalência na cabeça; Trombiculidae 

estiveram na região da cloaca em 67,2 dos indivíduos; Analgoidea relacionaram

se obrigatoriamente com as penas das asas de todas as aves examinadas; 

Phthiraptera apresentaram ovos preferencialmente na cabeça (82,7) e adultos no 

dorso (42,3). Os grupos ectoparasitas estudados podem causar diversos efeitos 

negativos às espécies hospedeiras e são de grande importância parasitológica, 

veterinária e ecológica para a comunidade de espécies de aves nativas da região, 

além de haver possibilidade de efeitos variados na população humana. 
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INTRODUÇÃO 

Os principais reinos da natureza possuem muitos representantes parasitas. 

Várias interações estão em nosso senso comum, como no caso de vírLis, 

bactérias, fungos, algumas plantas e animais, mas pouco sabemos sobre os 

fatores que influenciam nessas interações. Antigos médicos gregos, muitos anos 

antes de Cristo, já discutiam sobre organismos parasitas e seus hospedeiíOs. Os 

parasitas do intestino humano, por exemplo, foram mencionados no papiro de 

Ebers, em 1500 a.C., mas estudos enfocando estes organismos somente 

tomaram-se comuns no século XIX com a constatação de sua ubiqüidade e alto 

grau de restrição a determinados grupos de seres vivos (MA YR, 1998). 

O conceito de parasitismo pode variar em alguns detalhes conforme o autor 

que o propõem. Para parasitólogos, parasita é um organismo que vive dentro ou 

fora de um hospedeiro, de onde obtém recursos para alimentação e/ou outras 

necessidades biológicas, podendo acarretar consequências negativas, mas 

geralmente quando em grandes densidades (KIM, 1985; MARGOLlS et aI., 1982). 

WATT et aI. (1995) entendem por parasitismo uma interação ecológica na qual um 

indivíduo parasita obtém recursos sim, mas prejudicando em algum sentido o 

hospedeiro relacionado. MARGALEF (1986) e RICKLEFS (1990) consideram 

parasitas aqueles organismos cuja ação exploradora se dá em hospedeiros vivos, 

sem retirá-los da população de origem. Uma definição mais simples é descrita por 

KREBS (1994) que considera parasita o organismo que é metabolicamente 

dependente do hospedeiro em associações obrigatórias entre duas espécies. 



Portanto, entende-se por ectoparasitas, seres que vivam em parte ou totaiidade 

associados externamente a üm hospedeiío, tí8zendo inffüências negativas para a 

vida deste (ClA YTON e MOORE, 1997). 

Embora exista uma literatura considerável relacionada a ectoparasitas, 

poucos trabalhos são mais que descritivos, sendo a classe das aves a que tem 

sido melhor documentada em relação a qualquer outro grupo vertebrado. A 

diversidade que pode ser encontrada parasitando estes animais é grande e inclui 

desde vírus, protozoários e bactéria a fungos, vermes, artrópodos e vertebrados. 

Como ectoparasitas, podem ser encontradas espécies de artrópodas aracnídeos, 

como carrapatos e ácaros (Acari); insetos, como piolhos (Phthiraptera), pulgas 

(Siphonapteía), barbeiros (Hemiptera), moscas (Diptera); e em aves costeiras 

também pode haver crustáceos parasitas. Algumas aves realizam um parasitismo 

diferente, porém, não menos custoso ao hospedeiro, chamado de parasitismo de 

ninho (elA YTON e MOORE, 1997). 

Os artrópodes parasitas de aves podem ser especialistas ou generalistas, 

comumente encontrados infestando penas, pele, passagens respiratórias ou 

ninhos (BARBOSA et aI., 2001; PROCTOR e OVVENS, 2000; elA YTON e 

MOORE, 1997; PHILlPS, 1990). Embora a idéia geral de que todos os organismos 

encontrados vivendo em uma ave sejam parasitas e prejudiciais aos hospedeiros, 

existem casos em que esta relação não se confirma, nos quais ela pode ser neutra 

ou até mesmo benéfica (MORENO, 2003; PROCTOR e OWENS, 2000; 

PROCTOR e l YNCH, 1993), invalidando nestes casos a definição de parasitismo. 

A influência da ocorrência de ectoparasitas em aves pode ser verificada 

quanto à condição física dos indivíduos, sobrevivência, sucesso reprodutivo, 
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seleção sexual, imunocompetência, dinâmica da transmissão de doenças, 

fmgmentação de habitat, padrões sazonais, comportamentais e reprodutivos, 

entre outras características mais específicas (NEVES et a!. 2003; MARINI et aI. 

1997; MARINI et ai. 1996), inclusive relações de coevolução e coespeciação 

Além de afetarem as aves diretamente, os ectoparasitas podem 

indiretamente atuar como vetores de endoparasitas, influenciando na ecologia e 

evolução das espécies envolvidas. (GUIMARÃES, 2001; PROCTOR e O\NENS, 

2000; ClA YTON e MOORE, 1997). Os humanos também podem ser afetados 

com uma maior freqüência nos casos de doenças transmitidas por ectoparasitas 

em comum às aves, representantes de Acari. Virús, organismos uni e 

pluricelulares podem causar doenças sendo transmitidos indiretamente por estes 

parasitas. No mundo, algumas doenças com essa origem são conhecidas, como 
-- - -

encefalite, febms hemorrágica, babesiose, febm macülosa, erliqüiose, doença de 

lyme e febres recorrentes, sendo as últimas quatro com ocorrências no Brasil 

(SSSP, 1996). Destas relações surgem importantes implicações para a 

consenfação, pois a fragmentação de habitais pode alterar as relações entre 

parasitas e hospedeiros (lOYE e CARROl, 1995). 

Os principais trabalhos relacionados a ectoparasitas de aves publicados na 

região neotropical são de PEREZ e ATYEO (1984), que estudaram ácaros 

plumícolas em periquitos mexicanos; BERlA (1973) que descreveu ácaros 

plumícolas de aves brasileiras; ClA YTON et ai. (1992) que conduziram um estudo 

com Phthiraptem em aves no Peru; e ONIKI e 'v'VILLlS (1991, 1993) que 

estudaram ectoparasitas de aves colombianas e no oeste do Estado de Minas 
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Gerais. ° primeiro artigo publicado no Estado do Paraná é de GUIMARÃES 

(1945), onde o autor faz uma breve descrição de aiguns exempiares coietados 

para o Museu Paranaense. Especificamente em área de Floresta Ombrófila Mista, 

REIS (1991) desenvolveu uma monografia sobre os ectoparasitas em aves 

silvestres de uma fazendo no sul do Estado do Paraná. 

Recentemente, alguns estudos no Brasil foram publicados, principalmente 

em área de Floresta Ombrófila Densa. NEVES et aI. (2003), NEVES et aI. (2000) e 

RODA e FARIAS (1999a, 1999b) demostraram altas taxas de infestação por 

ectoparasitas na região nordeste; ARZUA (2002) estudou a bioecologia do 

parasitismo de carrapatos (Acari: Ixodidae) em aves de um bosque em Curitiba, 

Paraná; no sudeste, MARINI et ai. (1997) estudaram com outro enfoque as aves e 

ectoparasitas, correlacionando fatores ecológicos, e MARINI et ai. (1996) na 

região sul. 

Em outras localidades, muitos trabalhos têm sido publicados enfocando a 

interação entre aves e ectoparasitas. A maioria refere-se a estudos de interações 

específicas, como influências na sobrevivência do hospedeiro (LA TAA, 2003; 

WEDDLEA, 2000; BERGSTROM et ai, 1999), relações hospedeiro-parasita 

(MORENO, 2003; VALERA et ai, 2002; BLANCO et ai, 2001; FRENOT et ai, 2001; 

DAROLOVA, 2000; BARKER, 1994) e ecologia do comportamento (LATAA, 2003; 

BARBOSA et aI, 2001; MARTIN et ai, 2000; CHRISTE et ai, 1994; POIANI, 1993). 

A interação entre ectoparasitas e aves pode influenciar em muitos fatores 

da ecologia de todas as espécies envolvidas por um determinado ambiente, 

sugerindo que cada região deve apresentar uma comunidade única, tomando 

importante a pesquisa em localidades específicas. 
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Neste estudo procurou-se conhecer quais são os grupos ectoparasitas de 

aves no interior de üma Floãesta Ombrófila Mista, com predominância de 

Araucaria angustifolia, coletando informações sobre a ocorrência e abundância 

destes animais. 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

As aves fora examinadas em duas localidades de Floresta Ombrófila Mista: 

nos munícipios de Piraquara e São João do Triunfo, ambos no Estado do Paraná. 

A primeira caracteriza-se por uma área de 2 ha em região de 

remanescentes de Flmesta Ombrófila Mista, com predominância de A. angüstifolia 

e mata ciliar, coordenadas 25°11' S e 48°55' O. Está situada em Piraquara no 

primeiro planalto paranaense, a uma altitude aproximada de 850m, próxima aos 

Mananciais da Serra. 

Na segunda, está situada a Estação Experimental do Setor de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal do Paraná localizada na Vila Palmira, münicípio 

de São João do Triunfo, coordenadas 25°34' S e 50°05' O, apresentando uma 

área de 32 hectares de mata nativa situada em uma região de exploração florestal 

e cültüras anüais (MULLER, 1986). Está sitüada no segündo planalto paranaense 

em uma altitude de 780m. LONGHI (1980) descreveu a vegetação da área de 

estudo como tendo predominância do pinheiro-brasileiro (Araucaria angustifolia) e 
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várias espécies folhosas, como imbuia (Ocotea porosa), erva-mate (/fex 

paragüaiensis) e vários membros das famílias Lauraceae e Myrtaceae. 

o clima predominante em ambas as regiões, segundo a Classificação 

Climática de Koppen, é do tipo Cfb (subtropical úmido mesotér~ico), caracterizado 

por clima subtropical sempre úmido com chuvas abundantes no verão, verões 

frescos com temperatura média inferior a 22°C durante o mês mais quente, 

temperatura média anual de 17,2°C e mais de cinco geadas anuais. Por não 

possuir estação seca, a precipitação média anual é elevada, encontrando-se em 

torno de 1526 mm (MAACK, 2002) 

Metodologia para captura das aves 

Foram realizadas nove saídas de campo para coleta dos dados com 

duração entre três e cinco dias, sendo oito mensais (de setembro de 2003 a maio 

de 2004, excetuando o mês de dezembro) em São João do Triunfo, referentes ao 

projeto Composição Faunística da Estação Experimental da UFPR (PELO/CNPQ), 

e uma na região de Piraquara (em fevereiro de 2004). 

As aves examinadas foram capturadas utilizando seis ou sete redes de 

neblina 16mm de 2,5m x 12m, seguindo metodologia típica para aves (RALPH et 

aI. 1997). As redes foram dispostas linearmente em trilhas existentes ou 

fabricadas e abertas entre o período de sete e 19 horas. Cada indivíduo capturado 

foi submetido à identificação, fotografia, exame e coleta dos ectoparasitas. 

Metodologia para exame, coleta e identificação dos ectoparasitas 
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Para examinar a ocorrência e abundância de ectoparasitas, foram 

estabelecidas sete regiões amostrais no corpo das aves: Cabeça, Dorso, Ventre, 

Cloaca, Asas, Cauda e Patas. A inspeção foi feita assoprando as regiões de modo 

a tornar possível a visualização da pele e da base das penas (MARINI et ai., 1997; 

MARINI et ai. 1996). Os ectoparasitas encontrados eram classificados visualmente 

por grupo e contados singularmente até 50 indivíduos. Após este número, tomava

se como base dez indivíduos e estimava-se o número total de parasitas. Para 

contabilizar espécies de ácaíOs plumícolas (super família Analgoidea) as penas 

das asas e cauda eram colocadas contra a luz (Figura 4). 

Os ectoparasitas foram coletados utilizando uma pinça de ponta fina e 

conservados para posterior identificação em frascos contendo álcool 70%. No 

caso de ovos de piolho e ácaros plumícolas, uma ou mais amostras de penas 

foram cortadas com tesoura e também conservadas em álcool 70%. 

A identificação taxonômica mais específica possível foi feita sob lupa 

estereoscópica. Apenas para a super família Analgoidea, foram montadas lâminas 

dos diferentes exemplares. Os organismos foram clarificados permanecendo um 

dia em ácido lático, montados em lâminas com Líquido de Hoyer's e deixados pelo 

menos um dia em estufa. A análise foi feita sob microscópio óptico. Para a 

identificação foram utilizadas as seguintes referências: GUIMARÃES et ai. (2001); 

REIS (1991); KRANTZ (1975); CLAY (197ü); ATYEO e BRAASCH (1966). 

O material coletado será tombado após identificação na coleção de 

parasitologia do MHNCI. 

Análise dos dados 
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Foram calculados a prevalência (n observado I n total) de parasitismo nas 

aves: independente do grupo paíasita, por grüpo de parasita e por região do corpo 

das aves. 

Para analisar a tendência de ocorrência de ectoparasitas foi utilizada a 

análise de contingência. 

Para verificar as taxas de parasitismo foi utilizado o teste t de Student, 

correlacionando ocorrência e abundância de ectoparasitas com a taxonomia (sub

ordem, família), tipo de ninho (aberto ou fechado), dieta (inseUvoros, onívoros e 

frugívoros) e substrato de forrageio (troncos; solo; solo e galhos; galhos e copas). 

RESULTADOS 

Aves examinadas e prevalência de ectoparasitas 

Foram estudadas 154 indivíduos em um total de 35 espécies de aves 

compreendidas em 15 famílias, das ordens Phasianiformes, Apodiformes, 

Piciformes e Passeriformes (Tabela 1). Apenas nove indivíduos de aves não 

apresentavam ectoparasitas, sendo que 94,2% das aves estudadas estava 

relacionada a algum tipo de ectoparasitismo. 

Ectoparasitas estudados 

Puderam ser discriminados visualmente quatíO grupos de ectoparasitas, 

todos pertencentes ao Filo Arthropoda, segundo (GUIMARÃES et ai., 2001): 
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Carrapatos (Classe Arachnida, Sub-classe Acari, Coorte Parasitiformes, 

Ordem Ixodida, Família Ixodidae); 

Micuins (Classe Arachnida, Sub-classe Acari, Coorte Acariformes, Ordem 

Actinedida, Família Trombiculidae); 

Ácams plumícolas (Classe Arachnida, Sub-classe Acari, Coorte 

Acariformes, Ordem Astigmata, Super Família Analgoidea); 

Piolhos (Classe Insecta, Ordem Phthiraptera). 

As análises de contingência da ocorrência dos grupos ectoparasitas em 

grLipos de aves não foram significativas. 

Foram coietadas amostras de 20 indivíduos infectados por Ixodidae, 56 por 

Analgoidea, 4 por Trombiculidae e 5 por Phthiraptera. 

Família Ixodidae: 

A ordem Ixodida é composta por ceíCa de 860 espécies descritas em três 

famílias: lxodidae, Argasidae e Nuttalliellidae. Os integrantes da família Ixodidae 

distribuem-se em 13 gêneros e 650 espécies. Possuem corpo ovalado e 

dimorfismo sexual acentuado. Caracterizam-se por possuírem o escudo 

fortemente esclerotizado em todas as fases de desenvolvimento. Tal estrutura, 

que ocupa um terço dos dorsos das larvas, ninfas e fêmeas, apresenta-se sobre 

todo o dorso nos machos, o que confere a este grLipo a denominação de 

"carrapatos duros". São geralmente os maiores representantes entre os acarinos e 

o capítulo, ou gnatossoma, é sempre terminal em todos os estágios de 

desenvolvimento (larva, ninfa e adulto). 
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Todos são ectoparasitos obrigatórios de vertebrados, sendo o taxon 

Rodentia mais freqüentemente encontrado infectado por indivíduos deste grLipo. 

Podem apresentar ciclos de um, dois ou até três hospedeiros. Necessitam de 

sangue para alguma fase de seu desenvolvimento, que é composto ainda por 

fases de vida livíe (quando pode ocorrer a muda ou ovoposição). A fase 

parasitária, adaptada à alimentação sanguínea no hospedeiro, pode representar 

menos de 10% do ciclo de vida (GUIMARÃES et a/. , 2001). 

Dos 53 ,indivíduos de Ixodidae coietados, apenas um encontrava-se no 

estágio de ninfa, identificado como Amb/yomma longirostre Koch, 1844 (Figura 

10). O restante foi identificado como larvas de Amb/yomma, mas neste estágio 

não é possível identificar espécies sem análises moleculares. Este gênero 

apresenta 102 espécies no mundo, sendo cerca de 33 ocorrentes no Brasil 

(KEIRANS, 1992). 

Foi registrada a prevalência de 24,7, ocorrendo em 38 aves de 13 espécies 

(Tabela 1). O maior registro em um mesmo indivíduo esteve associado a 

Campy/orhamphus fa/cularius e Platyrhincus mystaceus, que apresentavam 16 

parasitas cada, ambas na cabeça. 

Observando a prevalência por regiões no corpo do hospedeiro, o maior 

índice foi na cabeça, onde obteve-se 94,7 (Tabela 2). 

Não houve análises com resultados significativos neste grLipo. 

Família Trombiculidae: 

Milhares de espécies, entre aquáticas e terrestres, compõem 135 famílias 

agrupadas na Ordem Actinedida. Umas destas, a Família Trombiculidae, que 
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compõem-se por cerca de 300 espécies, apresenta-se por indivíduos com 

desenvolvimento complexo (ovo, deutovo, larva, protoninfa, deutoninfa, tritoninfa e 

adulto), chegando em estágio de ninfa ou adulto próximos a 1 mm de comprimento, 

com gnatossoma, prodopossoma e histerossoma distintos. Possuem também 

palpos com cinco segmentos, com uma garra tibial; quelícera com um dígito 

móvel, com dentes em forma de serra; abertura genital cercada por três pares de 

ventosas; corpo densamente piloso; larvas com quelíceras bi-segmentadas e 

palpos com cinco segmentos; pequeno escudo dorsal localizado na porção do 

prodopossoma, com cerdas pectinadas e um par de órgãos estigmáticos com 

pêlos sensoriais longos, delgados ou claviformes (GUIMARÃES et ai., 2001). 

Os hospedeiros são vertebrados, principaimente roedores e aves, mas 

ocorrem também em anfíbios, répteis, artrópodos e outros mamíferos (KRANTZ, 

1975). "Micuins" ou "vermelhinhos", como são popularmente conhecidos, são 

parasitas somente na fase larval e, como a biologia da família é praticamente 

desconhecida, nas fases de ninfa e adulto acredita-se que sejam predadores de 

ovos e estágios prematuros de outros artrópodes, semelhante a poucas espécies 

estudadas (GUIMARÃES et ai., 2001). 

Foram coletados sete trombiculídeos. Neste grupo de parasita foi registrada 

a prevalência de 41,6, ocorrendo em 64 indivíduos de 17 espécies (Tabela 1). Um 

indivíduo de Chamaeza campanisona caracterizou o maior registro apresentando 

cerca de 193 indivíduos destes parasitas. 

A prevalência por regiões no corpo do hospedeiro foi maior na região da 

Cloaca, registrando 67,2 (Tabela 2). 
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A taxa de parasitismo na sub-ordem Oscines (média = 1,80; erro padrão = 

0,22) foi maior que na sub-ordem Suboscines (média = 0,81; erro padrão = 0,22; t 

= 3,2; gl=92 e p<0,003) (Figura 1). 

Não houve outras análises com resultados significativos neste grupo. 

Super Família Analgoidea: 

Aproximadamente 442 gêneros estão em 32 famílias conhecidas deste 

grupo de ácaros especializados em habitar a pele, as penas ou o trato respiratório 

de seus hospedeiros (ClA YTON E MOORE, 1997). São parasitas obrigatórios de 

aves, com todos os estágios de desenvolvimento (ovo, larva, protoninfa, tritoninfa 

e adulto) ocorrendo sobre o hospedeiro (ATYEO E BRAASCH, 1966). 

Apenas 38% das amostras foram estudadas, reconhecendo exemplares 

das famílias Analgidae e Proctophyllodidae. A primeira, compreende cerca de 16 

gêneros que vivem em penas mas não entre as rêmiges, onde foi identificada a 

ocorrência de Megninia sp (Figura 11). A segunda é uma família extremamente 

comum e numerosa, geralmente associada a Passeriformes. São encontradas 

espécies entre os ramos (conforme SICK, 1997) das penas (KRANTZ, 1975), 

sendo identificados os gêneros Proctophy/lodes (Figura 12) e Trouessartia (Figura 

13). A identificação das espécies não foi possível devido a inexistência de 

descrições, chaves taxonômicas ou estudos mais aprofundados das espécies que 

ocorrem no país. 

Registrou-se prevalência de 78,6, ocorrendo em 121 indivíduos de 27 

espécies (Tabela 1). O maior número de indivíduos em um espécime de ave foi 
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encontrado em Sclerurus scansor, totalizando cerca de 700 ácaros plumícolas 

estimados. 

As penas de Asas foram relacionadas a todos os casos registrados 

enquanto as penas de Cauda estiveram em 51,2% dos casos. Representantes de 

Analgidae foram encontrados somente em aglomerados de penas na região baixo

ventral em Sclerurus scansor (Figura 9) e em um exemplar estava em uma 

amostra de rêmiges de BasileüteíUs leüeoblephaíUs. 

A taxa de parasitismo na sub-ordem Oscines (média = 4,85; erro padrão = 

0,14) foi maior que na sub-ordem Suboscines (média = 2,93; erro padrão = 0,26; t 

= 6,74; gl=92 e p<O,OOO) (Figura 2). 

Não houve outras análises com resultados significativos neste grupo. 

Ordem Phthiraptera: 

Os Phthiraptera são uma ordem com cerca de 3500 espécies descritas, 

agrupadas em quatro subordens (Amblycera, Ischnocera, Anoplura e 

Rhynchophthirina), todas parasitas permanentes de aves ou mamíferos, 

excetuando os de ocorrência em humanos. 

Os insetos que compõem esta ordem são os populares piolhos, de 

desenvolvimento hemimetábolo, sem a presença de asas, caracterizados pelo 

corpo achatado dorsoventralmente e garras para fixação nos pêlos do hospedeiro, 

medindo entre 0,3 e 11 mm de comprimento. A fêmea deposita entre 50 e 100 

ovos isolados ou agrupados nas penas dos hospedeiros, podendo apresentar 

especializações para a fixação ou respiração. Alimentam-se de descamações do 
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tecido epitelial, parte das penas, secreções sebáceas e sangue (GUIMARÃES et 

ai., 2001). 

Foram estudados 8 indivíduos pertencentes à família Menoponidae (Figura 

5). Esta é a maior família entre os Amblycera, agrupando ectoparasitas de aves de 

ocorrência cosmopolita em cerca de 60 gêneros conhecidos (GUIMARÃES et ai., 

2001). Caracteriza-se principalmente pelas antenas com quatro ou cinco 

segmentos, presença de palpo labial, palpo maxilar com quatro segmentos, pro, 

meso e píOtonotos separados e seis pares de espiráculos nos segmentos 

abdominais III-VIII (CLAY, 1970). Os ovos deste grupo são fixados às bases das 

penas, podendo conter mais de 10 em uma só pena (Figura 7). 

Foram registradas as prevalências de adultos (16,9) e de ovos (48,7), 

sendo a prevalência total de 50,6, ocorrendo em 101 indivíduos de 18 espécies de 

aves (Tabela 1). Apenas três indivíduos continham piolhos adultos sem estarem 

associados a ovos. A espécie Nonüla rübecüla apresentou o maior registro 

individual de piolhos adultos, com 17 indivíduos na cabeça. 

A prevalência de piolhos adultos por região do corpo mostrou-se mais alta 

no região do dorso e ventre respectivamente, enquanto a prevalência dos ovos foi 

predominante na região da cabeça, registrando 82,7 (Tabela 2). 

A taxa de parasitismo por ovos de Phthiraptera na sub-ordem Oscines 

(média = 16,36; erro padrão = 3,13) foi maior que na sub-ordem dos Suboscines 

(média = 6,45; erro padrão = 2,03; t = 2,72; gl=128 e p<0,008) (Figura 3). 

Não houve outras análises com resultados significativos neste grupo. 
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DISCUSSÃO 

Os taxa de ectoparasitas encontrados são semelhantes a outros trabalhos 

no Brasil envolvendo grüpos ectoparasitas e seüs hospedeiros, porém ocorrem 

disparidades regionais. NEVES et aI. (2000) encontraram três famílias de piolhos 

(Phyllopteridae, Menoponidae e Ricinidae), ácaros (Macronyssidae), carrapatos 

(Ixodidae) e seis gêneros de Analgoidea. MARINI et aI. (1997) estüdaram em aves 

larvas de Amb/yomma sp. e os grupos Analgoidea e Phtiraptera de modo geral. 

MARINI et alo (1996) encontraram moscas (Hippoboscidae), Ixodidae e 

Proctophyllodidae. 

A alta prevalência de ectoparasitismo encontrada também é semelhante a 

estes trabalhos feitos no Brasil. NEVES et alo (2000) encontraram ectoparasitas 

em 97,87% das aves qüe estüdaram, sendo o mesmo valor para a prevalência de 

ácaros plumícolas, 31,92 entre os piolhos e 15,96 considerando apenas Ixodida. 

MARINI et alo (1997) encontraram carrapatos em 24,3% das aves que estudaram, 

piolhos em 19,0% e ácaros plümícolas em 51,4%. MARINI et aI. (1996) 

encontraram, durante o inverno, prevalência de 45,7 para Ixodida, 88,7 para 

Analgoidea e 66,7 entre Phthiraptera. Estes autores afirmam que há diferenças na 

prevalência entre as estações do ano, porém süas amostras não são 

comparativas. 

As diferentes taxas de prevalência em regiões no corpo do hospedeiro são 

esperadas tratando-se de grupos ectoparasitas diferentes. Podem estar 

relacionadas a uma partilha de recursos elou resultar de especializações dos 
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parasitas. Carrapatos Ixodida tendem a ser mais generalistas (ClA YTON e 

MOORE, 1997) mas podem limitar-se a determinadas porções no corpo do 

hospedeiro (PROCTOR e OWENS, 2000), apesar de haver indícios de que esta 

regionalização seja pela remoção destes parasitas das outras regiões do corpo 

alcançáveis pelas aves (Figura 8), que apiesentam taxas menores de parasitismo 

em casais em relação a indivíduos solitários em uma mesma espécie ou indícios 

como ectoparasitas encontrados no estômago (MARINI et ai., 1996). Os 

trombiculídeos optam por regiões do corpo onde a pele é mais fina e, conforme 

verificado, a cloaca é esta região nas aves (KRANTZ, 1975). Piolhos também 

apresentam regiões preferenciais de acordo com o hospedeiro. Em aves, estes 

locais podem ser o dorso, sobre a base do bico ou região da nuca e pescoço 

(GUIMARÃES et ai., 2001). Já ácaros plumícolas são notavelmente 

especializados, a ponto de espécies habitarem apenas localidades específicas das 

penas, como raques, retrizes ou rêmiges. São conhecidos casos de ocorrência de 

até seis espécies distribuídas em diferentes regiões em uma única pena da asa 

(ClA YTON e MOORE, 1997). 

Apesar da tendência de ocorrência de ectopamsitas ser a mesma para 

Oscines e Suboscines (Tabela 3), as subordens apresentam diferença nas taxas 

de parasitismo por Trombiculidae, Analgoidea e Phtiraptera. Embora o número de 

espécies amostradas não seja ideal, as diferenças entre estes grupos é fortalecida 

pelo fato das análises com características ecológicas não mostrarem-se 

significativas. Considerando que a biomassa do hospedeiro não está relacionada à 

taxa de ectopaiasitismo (NEVES et ai., 2003; MARINI et ai., 1996), outros 

trabalhos mostraram relações significativas entre o parasitismo e a taxonomia do 
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hospedeiro. ClA YTON E MOORE (1997) comentam alguns exemplos entre 

ácaros plumícolas, carrapatos e piolhos, que também mostraram-se 

significativamente relacionados à taxonomia das famílias dos hospedeiros em 

MARINI et aI. (1997). Relações de coevolução e coespeciação entre ectoparasitas 

praticamente não são estudadas, embora alguns casos sejam famosos, como 

ácaros plumícolas e alguns piolhos (PROCTOR e OWENS, 2000). 

Os Suboscines, que evolutivamente apresentam muitas derivações 

ausentes em Oscines (SICK, 1997), mostraram-se nesta pesquisa mais adaptados 

ao ectoparasitismo, talvez por influências comporta mentais ou imunológicas. 

Alguns estudos nesse sentido vêm sendo publicados. MARTIN et aI. (2000) 

relaciona o tamanho da ninhada em 25 espécies de aves com a idade específica 

quando ocorrem as virulências por parasitas, mostrando que espécies as quais os 

com jovens apresentam maior imunocompetência tendem a ter ninhadas menores. 

Comparações entre aves da Austrália e América do Norte, feitas por POIANI 

(1993), suportam a hipótese de que espécies com maior taxa de ectoparasitismo 

po~suem ninhadas menores. MORENO et aI. (2003) mostraram que a presença 

de algumas bactérias na cloaca de Ficedüla hypoleüca são criticamente 

importantes para o crescimento e desenvolvimento desta espécie, variando entre 

influências positivas ou negativas. CHRISTE et ai. (1994) estudaram aves que 

apresentaram mudanças no comportamento para escolha e uso de poleiros devido 

uma espécie de mosca hematófaga. 

A fragmentação de habitats também pode alterar as relações entre 

parasitas e hospedeiros, seja aumentando o contato entre comünidades de aves 

de ambientes diferentes e aumentando a probabilidade de infestação em espécies 
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de interior de floresta, expondo-as a diferentes vetores e parasitas; diminuindo o 

número de locais apropriados para nidificação, forçando usos repetidos e 

concentrando parasitas a níveis elevados nos lugares disponíveis; aumentando a 

probabilidade de distúrbios fisiológicos e sociais, associados ao declínio de 

qualidade do habitat e ocorrências de doenças (lOVE e CARROl, 1995). Embora 

estudos sobre o efeito dos ectoparasitas demostrarem muitas interações 

importantes, a maioria das pesquisas são com temas isolados e difíceis de 

concentrar em uma teoria mais abrangente. 

Sob outro ponto de vista, os grupos ectoparasitas encontrados neste estudo 

apresentam características que os tornam de elevada importância para a 

comunidade de espécies nativas e seres humanos. A maioria pode causar 

enfermidades que oferecem riscos à saúde dos hospedeiros e, em alguns casos, 

chegam a ser fatais. 

Os carrapatos (Ixodida) podem caüsar üma grande variedade de doenças 

em animais, como dermatoses, exanguinação, otocaríase, toxemia e paralisias 

(GUIMARÃES et ai., 2001) e provocar em aves o abandono de ninhos por 

infestação eievada, induzir assimetria entre as penas, reduzir a viriiidade e 

fecundidade, entre outras conseqüências (PROCTOR e OWENS, 2000). Em 

colônias de albatrozes, a taxa de mortalidade é proporcional às altas taxas de 

ectoparasitismo por ácaíOs Ixodes üriae (BERGSTROM et ai, 1999). De maneira 

indireta, os carrapatos transmitem mais variedades de doenças que qualquer outro 

grupo de artrópodo hematófago, sendo a saliva o veículo mais comum de 

transmissão de agentes infecciosos. Cerca de 100 vírus, muitas bactérias, alguns 

fungos e protozoários são responsáveis por diversas doenças passíveis de 
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transmissão para homens e outros animais pela picada de carrapatos 

(GUIMARÃES et a/., 2001). No Brasil, destaca-se a febre maculosa, doença que 

pode ser fatal em poucos dias, causada pela bactéria intracelular obrigatória 

Rickettisía rickettsii, cujos vetores são carrapatos da espécie Amb/yomma 

cajennense e potencialmente outras espécies também (SSSP, 1996). Outra 

doença que pode ser fatal é a paralisia e toxemia. Caracteriza-se por paralisação 

motora, aguda e ascendente causada por neurotoxinas presentes na saliva de 

fêmeas de 43 espécies de ixodídeos (GUIMARÃES et aI. 2001) 

As aves exercem um papel fundamental na disseminação e ecologia deste 

grupo, principalmente por atuarem como hospedeiro intermediário de larvas e 

ninfas de carrapatos. Segundo GUIMARÃES et aI. (2001), os carrapatos possuem 

muitas características ecológicas que são fundamentais para tornarem-se vetores 

de transmissão de patógenos: fixação resistente nos hospedeiros, lento período 

de alimentação (principalmente em Ixodidae), grande espectro de hospedeiros, 

alta longevidade, transmissão transovariana de alguns patógenos, ausência 

relativa de predadores naturais, corpo muito resistente devido a esclerotização, 

grande potencial reprodutivo e ocorrência de partenogênese em algumas espécies 

mais conhecidas. 

Os trombiculídeos não foram estudados em nenhum dos trabalhos 

revisados. Podem causar dermatites, hipersensividade e infecções secundárias 

(Figura 6). Quando fixos no hospedeiro, injetam um fluido digestivo que 

proporciona a desintegração do conteúdo celular e induzem o hospedeiro a gerar 

uma reação, formando uma estrutura tubular (estilóstomo), pOi onde o aparelho 

bucal do ácaro costuma conectar-se. Alimentam-se primariamente destes 
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elementos semi-digeridos dos tecidos, podendo ingerir sangue. Há evidências de 

que iegiões onde a pele é mais fina são preferidas por este grupo ectoparasita. 

Algumas espécies nesta família podem transmitir patógenos e também levar 

juvenis de aves à morte, por estresse ou infecções (GUIMARÃES et aI., 2001; 

KRANTZ, 1975). 

Os indivíduos que pertencem à super família Analgoidea são responsáveis 

por muitas discussões a respeito das interações que existem entre parasita e 

hospedeiro. Muitos grupos neste contexto apresentam especializações para 

desenvolverem-se inteiramente sobre determinada região do hospedeiro, porém, 

há estudos mostrando que as relações de muitas espécies variam entre gerarem 

danos, benefícios ou não exercerem influências a6 hospedeiro. KRANTZ (1975) 

comenta que alguns grupos, como Proctophyllodidae, podem causar alergias e 

aumento na massa das asas quando em infestação massiva. Megninía é um 

gênero importante para as aves domésticas e medicina veterinária por causar um 

tipo de sarna (GUIMARÃES et al. , 2001) e não existiam registros de ocorrência em 

animais silvestres até então. Outros danos são conhecidos, como deploração de 

penas e pele e indução de deplumagem, mas espécies de ácaros plumícolas, 

como Gabucinia qelibata, alimentam-se de fungos que desenvolvem-se nas 

penas, sugerindo uma relação mutualística (PROCTOR e OWENS, 2000). 

A infestação por piolhos, que se dá principalmente pOí transmissão direta 

entre hospedeiros (ClA YTON e MOORE, 1997), é também conhecida por 

Pediculose em animais domésticos. Pode causar irritação contínua, alópecia, 

escoriação e anemia quando muito abundantes, muitas vezes obrigando o animal 

coçar-se até ferir a pele (automutilação) e podendo causar o óbito. Em animais de 
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rebanho, altos níveis de infestação estão associados a animais velhos ou de baixa 

imunidade, embora piolhos costumam permanecer toda vida sobre o mesmo 

hospedeiro. Como a alimentação destes parasitas pode incluir sangue, também 

existe o risco de contaminação e transmissão de patógenos, mas são conhecidos 

casos apenas em cachoríOs e porcos (GUIMARÃES et aI., 2001). 

Finalmente, os ectoparasitas exercem muitas influências na comunidade 

onde vivem, tornando-se importantes objetos para estudos em parasitologia, 

medicina veterinária, zoologia, ecologia e evolução. À medida que técnicas 

moleculares e imunológicas mais eficientes vêm surgindo, o conhecimento sobre 

interações parasita-hospedeiro deve, em um futuro próximo, responder muitas 

perguntas atualmente sem bases para serem respondidas. 
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Tabela 1. Número de indivíduos, classificação das espécies de aves examinadas segundo 
Sick (1997) e ocorrência dos grupos de ectoparasitas. 

Ordem Sub-ordem Família Espécie n Gru~os ecto~arasitos 

1 2 3 4 
Phasianiformes Phasianida Phasianidae Odontophorus capueira 1 * 
Apodiforrnes Trochilida Trochilidae Chlorostilbon aureoventris 1 * 

Leucochloris albicollis 7 * * 
Slephanoxis lalandi 5 * * 

Piciforrnes Bucconida Bucconidae Nonnula rubecula 2 * * 
Picida Picidae Colaptes melanochloros 1 * 

P asseriformes Suboscines Dendrocolaptidae Campylorhamphus jalcu/anus 1 * * * * 
Dendroco/aptes platyrostris 1 * 
Lepidocolaptes squamatus 5 * * * 
Sittasomus griseicapillus 5 * * 

F ormicaridae Chamaeza campanisona 2 * * * 
Thamnophilidae Dysithamnus mentaLLv 2 * 
Fuma.ridae Cranioleuca obsoleta 1 * 

Furnarius nljus 3 * * 
Sclerurus scansor 5 * * * * 
Synallaxis cinerascens 5 * * * 
Synallaxis rnficapilla 1 * * 
Xenops contaminatus 2 * 

Pipridae Chiroxiphia caudata 7 * * * 
Schiffornis virescens 13 * * * * 

Tyrannidae Elaenia pmvirostris 4 * * 
Mionectes rufiventris 6 * * * 
A;fyiodinastes maculatus 3 * * * 
Phyllocartes eximius 2 * * 
Platyrhincus mystaceus 5 * * 
Toll'rl011i}'ias sulpliurescens 3 * * 

Emberizidae Haplospiza unicolor 1 * 
Oscines PaIulidae Basileuterus culicivorus 3 * * 

Basileuterus leucoblepharus 24 * * * * 
Troglodytidae Troglodyres aedon 2 * * 
Turdidae Turdus albicollis 12 * * * * 

Turdus rufiventris 17 * * * * 
Vireonidae Vireo o/ivaceus 2 * 

1 Amblyomma sp . 
2 Trombiculidae 
3 Analgoidea 
4 Pht.l].iraptera 
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Tabela 2. Prevalência de ectoparasitos por regiões no corpo do hospedeiro. 

Ectoparasi tos Regiões no corpo do hospedeiro 
Cabeça Dorso Ventre Cloaca Asas Cauda Patas 

Ixodidae 94,7 2,7 5,2 5,2 5,2 2,7 
Trombiculidae 39,] 6,2 18,8 67 ,2 4,7 15,6 15,6 
Analgoidea 

.., .., 
100 51 ,2 J, J 

Phthiraptera 19,2 42,3 38,5 23,1 7,7 3,8 
Ovos de Phthiraptera 82,7 25 ,3 44,0 1,3 8,0 
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Tabela 3. Análise de Contingência de Ectoparasita por Subordem (x2=5,3 8; r2=0,006; gl= 14 
e p=0,251). 

Count Analgoidea Phtiraptera Phthiraptera Metastigmata Trombiculidae 
(ovo) 

Oscines 58 13 39 15 37 162 

----
Suboscines 55 8 23 21 27 134 

I---- --

113 21 62 36 64 296 
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Figura 1. Análise da taxa de parasitismo (log da abundância) de Tronlbiculidae por 
Subordem de Passeriformes 
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Figura 4. Penas das asas (rêmiges) contra a luz para contabilizar ácaros plumícolas . 
mostrando indivíduo ausente de ectoparasitas na foto acima e indivíduo com 88 
ectoparasitas na foto abaixo . 
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Figura 5. Acima: Adulto de Menoponidae (phthiraptera). Foto em Lupa estereoscópica, 
aumento 20x. 
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Figura 6. Região ventral em uma ave infectada por Trombiculidae. Nota-se edema e 
infecção na área parasitada. 
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Figura 7. Acima: ovos de Phthiraptera nas penas sob o olho do hospedeiro. Abaixo; detalhe 
da fixação de ovo de Phthiraptera na base da pena do hospedeiro. Foto em Lupa 
estereoscópica, aumento 20x 

38 



Figura 8. Larvas de Amblyomma sp. na região pefi-oftálmica do hospedeiro (Chiroxiphia 
caudata). 
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Figura 9. Aglomerado de ácaros plumícolas do gênero Megninia na região baixo-ventral de 
Sclerurus scansor. 
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Figura 10. Acima: ninfa de Amblyomma longirostre Koch, 1844. Abaixo: detalhe do 
gnatossoma pontiagudo característico da espécie. Fotos em Lupa estereoscópica, aumento 
15x e 20x, respectivall1ente 
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Figura 11. Macho de Megninia sp. Região anterior, média e posterior respectivamente. 
F otos em microscópio óptico, aumento 40x. 
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Figura 12. Acima: macho de Proctophyllodes sp. (proctophyllodidae). Abaixo: fêmea. 
Fotos em microscópio óptico, aumento 40x. 
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Figura 13. Acima: lnacho de Trouessartia sp. (proctophyllodidae). Abaixo: fêmea. Fotos 
em microscópio óptico, aumento 40x. 
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Anexo 1. Modelo da ficha de campo_ 

ESPÉCIE IDAD SEX LOCAL CB LB AB ASA REM TAR MASSA 

CABEÇA DORSO VENTRE CLOAC ASAS RABO PATAS COLET OBS 

ESPÉCIE IDAD SEX LOCAL CB LB AS ASA REM TAR MASSA 

CABEÇA DORSO VENTRE CLOAC ASAS RABO PATAS COLET OBS 

ESPÉCiE IOAO SEX LüCAL CB LB AB ASA REM TAR MASSA 

CABEÇA DORSO VENTRE CLOAC ASAS RABO PATAS COLET OBS 

ESPÉCIE JDAD SEX LOCAL CB LB AS ASA REM TAR MASSA 

CABEÇA DORSO VENTRE CLOAC ASAS RABO PATAS COLET OBS 

ESPÉCIE IDAD SEX LOCAL1B JLB AB ASA REM TAR MASSA 
-------_._-1---------

--·-..---l=I~ 

CABEÇA DORSO VENTRE CLOAC ASAS RABO PATAS COLET 08S 

ESPÉCIE !D,l\D SEX LOCAL ICB Tn AS ASA RE~v~ TAR MASSA 
.L4AJ 

CABEÇA DORSO VENTRE CLOAC ASAS RABO PATAS COLET OBS 
-------

ESPÉCIE IDAD SEX LOCAL ICB LB AB ASA REM TAR MASSA 

CABEÇA DORSO VENTRE CLOAC ASAS RABO PATAS COLET OBS 
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