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de olho nas aves
PESQUiSa

O pesquisador Erik Daemon (terceiro em 
pé à esquerda) em trabalho de campo 
com especialistas, alunos de graduação, 
pós-graduação, mestrado, doutorado e 
pós-doutorado
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Pesquisa entre UFJF e UFRRJ possibilita mapear parasitos das aves encontrados em 
fragmentos da Mata Atlântica, visando assegurar a sobrevivência dessas espécies e 
avaliar os efeitos do desmatamento em seu desenvolvimento

Bárbara Duque
Repórter

Carrapatos, ácaros, pulgas e protozoários 

são alguns parasitas alvos dos estudos 

desenvolvidos por pesquisadores da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

em parceria com a Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro (UFRRJ). Por meio de uma 

concorrência nacional entre universidades 

e centros de pesquisa promovida pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes), o grupo da UFJF, 

liderado pelos pesquisadores Erik Daemon e 

Marta d´Agosto, teve aprovado seu projeto para 

identifi car parasitoses em aves.

Composto por doutores e especialistas 

reconhecidos por seus trabalhos em 

parasitologia animal, esse grupo tem 

conseguido com muita sinergia realizar um 

trabalho dinâmico, em rede, contribuindo para os 

avanços tecnológicos nacionais e interligados às 

principais questões preservacionistas mundiais. 

Alunos de graduação, pós-graduação, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado estão envolvidos 

neste projeto que valoriza o treinamento de 

recursos humanos especializados na área de 

parasitologia básica, com ênfase nas espécies 

diretamente envolvidas nos ciclos silvestres.

Em um primeiro momento, a proposta foi avaliar 

parasitoses do Centro de Triagem de Animais 

Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama), o que limitava a pesquisa aos animais 

mantidos pelo órgão em Juiz de Fora, na Zona da 

Mata Mineira. O intuito é analisar as infestações 

de parasitos externos (ectoparasitos) – que 

podem ocorrer na pele, em penas, nas vias 

respiratórias e até em ninhos – e parasitos do 

sangue (hemoparasitos).

A proposta foi submetida ao Programa Nacional 

de Incentivo à Pesquisa em Parasitologia 

Básica da Capes em 2010, sendo aprovada após 

algumas adequações. Motivado pela riqueza 

do trabalho e a possibilidade de conhecer 

minuciosamente o estado sanitário das aves, 

obtendo resultados de notória relevância, o 

estudo foi ampliado.

Devido à sua indiscutível importância, o grupo 

de espécies analisado multiplicou, ressaltando 

que permanece inalterado o propósito de auxiliar 

o Ibama no processo de reinserção das aves 

apreendidas no habitat mais propício a cada 

espécie. As análises, hoje, estão sendo feitas 

também em aves silvestres de ocorrência em 

fragmentos de Mata Atlântica da Zona da Mata 

Mineira. A região foi escolhida pela riqueza de 

sua fauna e por ser responsável por uma grande 

parcela da produção agrícola e pecuária do país.

ESTUDOS 
INCENTIVADOS
Segundo a lista de aves divulgada pelo Comitê 

Brasileiro de Registros Ornitológicos em 2011, o 

Brasil apresenta 1.832 espécies, isso equivale a 

aproximadamente 57% do registrado em toda 

a América do Sul. Como 13% dessas espécies 

são endêmicas do Brasil, o país é considerado 

estratégico para investimentos em conservação.

Desta forma, estudos para proteger esse 

patrimônio nacional são amplamente 

incentivados. O risco que a infestação de 

parasitos pode causar à saúde do hospedeiro, 

levando à morbidade e até à mortalidade 

das aves, é bastante conhecido. Porém, são 

fundamentais estudos mais precisos sobre 

o diagnóstico, o tratamento, o controle 

e as profi laxias das zoonoses associadas 

aos parasitos de aves, visando assegurar a 

sobrevivência de espécies, muitas vezes, em 

risco de extinção.

Outro fator que motiva a pesquisa são as 

questões ambientais. Os dados levantados 

servirão de base para avaliar os efeitos 

do desmatamento – e outras alterações 

provocadas pelo homem – no desenvolvimento 

dessas espécies. “Percebemos que em alguns 

fragmentos menores, resultados de um 

desmatamento acentuado, o prejuízo causado 

pelos parasitos é maior, visto que a quantidade 

de alimento é bem mais restrita; as aves fi cam 

debilitadas e, portanto, mais suscetíveis aos 

males provocados pelas parasitoses”, pondera 

Daemon.

Sobre esse ponto, o pesquisador do grupo da 

UFRRJ, Carlos Luiz Massard, ressalta que as aves 

silvestres, de diferentes espécies, representam 

sim, do ponto de vista ecológico, um fator 

importante para o conhecimento das alterações 

climáticas e ambientais. “As ferramentas 

utilizadas nesse estudo possibilitarão 

diagnosticar agentes patogênicos nestes 

hospedeiros em condições naturais, bem como, a 

possível veiculação de ectoparasitos que podem 

ser transportados, através das aves, entre 

propriedades rurais, a média e longa distância.”

 

CAPTURA
Após aprovados e estabelecidos os objetivos e 

a metodologia do projeto, a equipe deu início à 

importante parte que consiste em desenvolver 

PESQUiSa

Márcio Brigatto
Fotos
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trabalhos de campo no território pré-estipulado. 

Esta etapa começou em janeiro de 2013 e 

deverá terminar em meados de 2016. A equipe 

seleciona a área a ser estudada e, após a devida 

autorização concedida pelo Sisbio (sistema 

de atendimento à distância que permite a 

pesquisadores solicitarem autorizações para 

coleta de material biológico e realização de 

pesquisa em unidades de conservação federais 

e cavernas), desloca-se inteira para o local por 

cerca de uma semana. Os pontos de captura 

compreendem desde propriedades privadas, com 

a anuência dos proprietários, assim como áreas 

pertencentes à União. Os locais são escolhidos 

em função do tamanho dos fragmentos de mata 

e das características das regiões limítrofes.

O objetivo é conseguir o maior número 

de amostras possível. Os pesquisadores 

armam redes de captura, resgatam o animal 

cuidadosamente para que os exames possam 

ser realizados e, finalizadas catação e coleta de 

sangue, devolvem a ave de forma segura para 

a natureza. Todo o processo demora cerca de 

20 minutos. Os animais coletados passam por 

cadastramento, no qual são registradas todas 

as características morfológicas; em seguida pela 

pesagem e sessão de fotos – para viabilizar uma 

posterior identificação. O processo de catação 

consiste em retirar os ectoparasitos aderidos à 

superfície corporal e penas do animal. Antes de 

serem devolvidos à natureza, os pesquisadores 

recolhem o material sanguíneo para levar 

ao laboratório (ver infográfico na página 13). 

É observada nas aves também a presença 

de sinais clínicos decorrentes das infecções 

como prostração, palidez, paralisia, falta de 

coordenação motora, flacidez muscular, penas 

eriçadas.

Os ectoparasitos coletados são levados ao 

laboratório de Artrópodes Parasitos/UFJF e 

identificados sob microscópio estereoscópico. 

Quando necessário, são utilizados recursos 

mais detalhados para uma identificação 

mais aprofundada. São calculadas, então, 

as prevalências, além de correlacionar as 

ocorrências desses parasitos com as variáveis 

ecológicas das espécies hospedeiras.

“Um conhecimento adequado da fauna 

parasitária associada com as aves é 

fundamental para o diagnóstico correto das 

espécies de parasitos de uma determinada 

região, primeiro passo para a formulação de 

medidas de controle em casos de doenças 

transmissíveis que ameacem a saúde 

coletiva humana e o manejo sustentável da 

biodiversidade”, destaca o pesquisador da 

UFRRJ, João Luiz Horacio Faccini.

PESQUiSa

ESPECIALISTAS
O trabalho desenvolvido de forma 

multidisciplinar e multi-institucional agrega 

vantagens importantes para o projeto. 

Poder desfrutar de melhor estrutura física 

e tecnológica – como rede de laboratórios e 

equipamentos, especialistas em segmentos 

distintos e recursos humanos que estão sendo 

formados em linhas de pesquisas que se 

complementam – viabiliza resultados mais ricos 

e úteis à manutenção da biodiversidade.

É por meio da microscopia óptica, eletrônica 

e técnicas de biologia molecular, que as 

equipes das duas universidades aprofundam o 

diagnóstico dos ectoparasitos e hemoparasitos 

encontrados. Esses resultados também deverão 

cumprir algumas atividades acadêmicas, como 

a elaboração de material didático-pedagógico, a 

publicação de artigos científicos e de divulgação, 

além de terem seus resultados apresentados 

em palestras e simpósios relacionados ao tema, 

visando educar agentes de saúde, estudantes 

de graduação e pós-graduação e indivíduos da 

sociedade em geral.

 RESULTADOS 
ALCANçADOS
O estudo já contribuiu para o resultado de 

três dissertações de mestrado no programa 

de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, 

Comportamento e Biologia Animal da UFJF, 

defendidas em fevereiro deste ano. Atualmente, 

mais um trabalho de mestrado do mesmo 

programa, está em andamento, juntamente 

com outro de iniciação científica. Os recursos 

do projeto auxiliam dois doutorandos da UFRRJ 

e uma pós-doutoranda que desenvolve seus 

trabalhos na UFJF. A perspectiva é que, em 

2014, pelo menos mais dois alunos ingressem 

em programa de doutorado e vinculem suas 

teses ao projeto. Além dos alunos ligados 

diretamente ao projeto, a equipe conta com 

mais 12 integrantes voluntários em diferentes 

graus de formação acadêmica. Um artigo já foi 

enviado para publicação em revista da área de 

Parasitologia e três encontram-se em fase de 

preparação.

Entre as coletas realizadas no Centro de Triagem 

de Animais Silvestres (Cetas) da unidade do 

Ibama em Juiz de Fora, foram analisados, até 

o momento, dados de 273 aves. Vale ressaltar 

a parceria produtiva com o órgão, que viabiliza 
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tais coletas, com a colaboração de profissionais 

como o chefe da Base Avançada do Ibama em 

Juiz de Fora, Aurélio Augusto de Sousa Filho, e o 

analista Ambiental também baseado na cidade, 

André Santos Neves.

Como resultado do trabalho em campo, foram 

examinadas 312 aves nas seguintes localidades 

de Juiz de Fora: Sítio Malícia, na Mata do 

Krambeck; bairro Graminha; Granja Passarada; 

e  Sítio Vista Alegre, no bairro Caeté. Além 

destes pontos de coletas, mais sete localidades 

estão em processo de autorização para serem 

visitadas.
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PESQUiSa

Equipe instala redes de neblina em 
grande perímetro para captura das aves 
que serão analisadas

1

Após a pesagem, são feitos exames 
morfológicos, cadastrando os animais com 
suas dimensões padrão 

2

Acondicionadas em sacos plásticos 
contendo algodão embebido em éter, 
por 3 minutos, começa a retirada dos 
ectoparasitos (externos)

3

Para análise dos hemoparasitos (sangue) é 
feita punção na veia, retirando quantidade 
de sangue inferior a 5% do tamanho da ave

5

4

Esse processo termina com a catação, ou 
seja, os remanescentes são retirados pela 
inspeção visual

As amostras coletadas (ecto e hemo) são 
levadas para análises em biologia molecular 
no laboratório. Encerrado o processo (cerca 
de 30 min), as aves são soltas
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