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RESUMO: 

 

A busca parasitológica em fezes recentes de Kerodon rupestris no Parque Nacional da 

Serra da Capivara (PNSC) teve início na década de 80, com objetivo de comparar os resultados 

obtidos pela Paleoparasitologia, que pesquisava os parasitos em coprólitos (fezes mineralizadas 

ou mumificadas) desses roedores. Este trabalho teve como objetivo aprofundar o conhecimento 

da helmintofauna de Kerodon rupestris no semiárido do nordeste brasileiro, em especial no 

PARNA Serra da Capivara, localizado no sudeste do Piauí, e sua relação com as mudanças 

ambientais ocorridas nos últimos 30 anos. O PNSC é caracterizado pelo bioma da Caatinga, de 

clima semiárido do tipo seco e quente com chuvas de verão. Foram selecionadas 231 amostras 

de fezes recentes de Kerodon rupestris coletadas entre os anos 1984 e 2015. Estas foram 

analisadas utilizando a técnica de sedimentação espontânea e os ovos foram observados por 

microscopia óptica e identificados ao menor taxon possível. Para verificar a suficiência da 

amostra frente a diversidade de helmintos foram feitas curvas de acumulação de espécies. 

Calculou-se os índices de Shanon e Simpson para verificar a diversidade. Os resultados foram 

espacializados com o estimador de Kernel. Foram encontrados Ovos de Trematoda, larvas de 

Strongyloidea, uma espécie de Nematoda não identificado, um único ovo de Strongyloides sp., 

ovos de Trichostrongylidae, três espécies distintas de Trichuris, três espécies distintas de 

Oxyuridae, duas espécies de Ancylostomidae, e duas espécies de Ascaridae, além de 

Lagochilascaris sp.. Ao longo dos últimos 30 anos a população de Kerodon rupestris no Parque 

aumentou e, este estudo, aponta o aumento da diversidade de helmintos concomitante ao 

aumento populacional, além de espécies parasitárias ainda não descritas, até o momento, para 

esse roedor. Evidenciou-se a manutenção do ciclo de Trichuris sp. em mocós desde o passado 

até os dias atuais, mesmo com as alterações ambientais ocorridas na região. Algumas áreas, 

especialmente aquelas de uso humano mais acentuado, indicam maior risco de infecção por 

helmintos zoonóticos, com potencial patogênico, fato a ser considerado pelas autoridades de 

saúde e responsáveis pela conservação do Parque, e comparado a estudos parasitológicos em 

humanos e em animais de criação.  

Palavras-chave: Rodentia, semiárido, Caatinga, Nematoda, Helmintofauna. 
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ABSTRACT: 

 

The parasitological research in recent feces Kerodon rupestris in the National Park of Capivara 

(PNSC) began in the 80s, aiming at comparing the results obtained by Paleoparasitology, which 

researched the parasites in coprolites (mineralized or mummified feces) of these rodents. The 

research deepen the knowledge about helminth parasites of Kerodon rupestris in the Brazilian 

northeastern semiarid, especially in PARNA Serra da Capivara located in southeastern Piauí, 

and its relationship with environmental changes in the last 30 years. PNSC is characterized by 

the biome Caatinga, the semi-arid climate of dry and warm type with summer rains. A total of 

231 samples of faeces of Kerodon rupestris collected between 1984 and 2015 were selected. 

These were analyzed through spontaneous sedimentation technique and the eggs were observed 

by optical and identified at the lowest possible taxon. To check sufficiency of samples within 

the diversity of helminth species the acumulation of curves were do. We estimated the índices 

of Shanon and Simpson to check the diversity. The results were spatialized with the Kernel 

estimator. We found Trematoda eggs, Strongyloidea larvae, a specie of Nematoda unidentified, 

a single egg Strongyloides sp., Trichostrongylidae eggs, three different species of Trichuris, 

three different species of Oxyuridae, two species of Ancylostomidae, and two species of 

Ascaridae, and additionally Lagochilsacaris sp. Over the last 30 years the population of 

Kerodon rupestris has increased and this study points out the increase in helminth diversity 

concomitant with the population increase, as well as parasitic species not yet described for this 

rodent. It showed the maintenance of Trichuris sp cycle in Rock Cavies from the past to the 

until now, even with environmental changes in this region. Some areas, especially those with 

more accentuated for human use, show a higher risk of helminth zoonotic infection with 

pathogenic potential, a fact to be considered by national health and managers in conservation 

the Park and compared to parasitological studies in humans and Livestock. 

Keywords: Rodentia, semiarid, Caatinga, Nematoda, helminth parasites. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Serra da Capivara tem sido fonte de estudos desde a década de 1970, e estudos 

paleoambientais e palinológicos indicam que modificações no clima no final do Pleistoceno e 

início do Holoceno, há aproximadamente 10.000 anos, provocaram retração em áreas de 

florestas tropicais e a expansão das regiões semiáridas no nordeste do Brasil (Felice et al., 

2014).   

Na atualidade, o Parque Nacional da Serra da Capivara (PARNA Serra da Capivara) é 

caracterizado pelo bioma da Caatinga, com clima semiárido do tipo seco (Bshw de Köppen) e 

quente com chuvas de verão (Ab´saber, 1974).  

A espécie Kerodon rupestris (Wied-Neuwied,1820) da ordem Rodentia, família 

Caviidae, popularmente conhecida como mocó, é um roedor endêmico da Caatinga que se 

distribui do semiárido do nordeste do Brasil até o norte de Minas Gerais (Oliveira & Bonvicio, 

2006; Bonvicino, 2008) onde vivem atualmente nos em fendas ou rachaduras dos lajedos 

rochosos e paredões das serras.  

A busca parasitológica em fezes recentes de Kerodon rupestris no PARNA Serra da 

Capivara teve início na década de 1980, com o objetivo de compará-la aos resultados obtidos 

pela Paleoparasitologia, que pesquisava parasitos em coprólitos (fezes mineralizadas ou 

mumificadas) desses roedores (Felice et al., 2014). 

A partir dos resultados obtidos em coprólitos de mocós coletados no PARNA Serra da 

Capivara, Ferreira et al. (1991) e Araújo et al. (1993) propuseram a hipótese, que em amostras 
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mais recentes que 8.000 anos houve o desaparecimento de Trichuris sp. em virtude  das 

modificações climáticas, o que teria impedido o desenvolvimento dos ovos e larvas no solo, em 

razão do Trichuris sp. ser um  geohelminto e necessitar de condições ideais de temperatura e 

umidade, para desenvolvimento de suas larvas no interior do ovo, e que estas condições não 

estariam presentes no ambiente semiárido.  

O encontro de ovos de Trichuris sp. em fezes recentes de mocós, coletadas no PARNA 

Serra das Confusões (Sianto et al., 2006), distante apenas 90 km da Serra da Capivara ambiente 

de mais úmido e na transição da Caatinga para o Cerrado, corroborou com a hipótese de Ferreira 

et al. (1991) e Araújo et al. (1993), sugerindo que o ciclo de Trichuris sp. seria mantido apenas 

em ambientes mais úmidos. 

No entanto, estudos na região realizados a partir de 2006 apontaram a existência deste 

helminto também nos mocós da Serra da Capivara e em outras localidades do semiárido, e 

grande concentração de ovos de helmintos em fezes recentes de Kerodon rupestris em áreas de 

altitudes entre 400 a 800 m (Chame et al., 2013). Estes ambientes, que a princípio representam 

refúgios de difícil acesso à caça, também apresentam condições climáticas mais amenas, com 

solo mais úmido e temperaturas mais baixas, que favoreceram as populações de mocós e a 

concentração de indivíduos, e com isso facilitam a transmissão de parasitos. 

No Brasil, são poucos os estudos da diversidade de parasitos da fauna silvestre, e ainda 

mais raros quando se trata de parasitos ao longo do tempo. Neste aspecto as amostras de fezes 

coletadas no PARNA da Serra da Capivara, desde 1984, representam oportunidade única de 

estudo. O esforço de coleta realizado pelo INAPAS (Instituto Nacional de Arqueologia, 

Paleontologia e Ambiente do Semiárido) e projetos anteriores, disponibilizaram acervo rico de 

amostras de fezes atuais, que complementam as informações de ocorrência de parasitos de 



25 

 

Kerodon rupestris nos últimos 30 anos. Apesar do Parque ter sido criado no ano de 1970, ficou 

abandonado durante os primeiros 10 anos. Sendo assim, após a implementação de medidas 

efetivas de proteção da área do Parque, que resultou na diminuição dos impactos ao ambiente, 

observa-se a recuperação das populações de animais silvestres, especialmente de mocó, e com 

possível reflexo nas populações de parasitos.  

É importante ainda ressaltar que a distribuição populacional atual do mocó em 

metapopulações, sua endemicidade, o fácil reconhecimento das fezes, fazem do estudo de 

parasitos de mocós o modelo adotado pelo Laboratório de Ecologia e Laboratório de 

Paleoparasitologia da ENSP/FIOCRUZ para o estudo de mudanças climáticas e ambientais na 

região. 
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2. OBJETIVOS  

Aprofundar o conhecimento da helmintofauna de Kerodon rupestris no semiárido do 

nordeste brasileiro, em especial no Parque Nacional Serra da Capivara, PI e seu entorno, e sua 

relação com as mudanças ambientais. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Compilar o conhecimento sobre a fauna helmintológica de Kerodon rupestris; 

● Identificar por meio de formas imaturas a diversidade de helmintos intestinais encontrados 

em fezes de Kerodon rupestris do Parque Nacional Serra da Capivara, nos últimos 30 anos; 

● Comparar os resultados com os dados já descritos na literatura para material recente e com 

os dados já registrados para coprólitos; 

● Organizar a cronologia de helmintos e considerar a diversidade de helmintos em mocós 

nos últimos 30 anos em relação às transformações ambientais na região. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Kerodon rupestris (WIED-NEUWIED, 1820) 

3.1.1. Características Gerais 

 

 A família Caviidae é composta por quatro gêneros: Cavia, Galea, Microcavia e 

Kerodon. Duas espécies são pertencentes ao Gênero Kerodon (Curvier 1985): A espécie 

Kerodon acrobata (Moojen, Locks & Langguth, 1997), que ocorre em Goiás (Moojen et al., 

1997) e, provavelmente no Tocantins (Moojen et al., 1997; Bezerra et al., 2010), está restrita a 

áreas de Cerrado. Kerodon rupestris (Wied-Neuwied, 1820) que ocorre desde o Pleistoceno 

(Roberts et al., 1984; Guidon et al., 1993; Lessa et al., 1998) é uma espécie endêmica da 

Caatinga (Lacher, 1981). 

Kerodon rupestis é conhecido popularmente como mocó (Figura 1) e se distribui no 

semiárido, do estado do Piauí até o norte de Minas Gerais (Oliveira & Bonvicio, 2006; 

Bonvicino, 2008).  
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Figura 1: Kerodon rupestris no PARNA da Serra da Capivara - PI, Brasil (Fonte: Marcia Chame). 

 

São terrestres, com habilidade arborícola, e vivem em fendas e rachaduras de lajedos 

rochosos e paredões das serras. Nestes locais os mocós se refugiam das altas temperaturas e de 

predadores (Lacher, 1981), inclusive da caça humana. A distribuição limitada às áreas rochosas 

deve-se às adaptações morfológicas, ecológicas e comportamentais a essas condições, como 

exemplo pés com coxins calosos e unhas rígidas, o que facilita a locomoção em rochas e troncos 

de árvores (Figura 2) (Lacher, 1981).   
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Figura 2: Paredão rochoso Parque Nacional da Serra da Capivara - PI, Brasil. 

O círculo mostra dois Kerodon rupestris (Fonte: Laboratório de Ecologia, Ensp/Fiocruz). 

 

3.1.2 Biologia reprodutiva 

 

 Oliver & Norber (2011) em sua revisão da diversidade dos sistemas sociais e de 

acasalamento dos gêneros Cavia, Galea, Microcavia e Kerodon mostraram que as fêmeas se 

utilizam de refúgios mésicos para reprodução.Vivem em grupos de um macho com muitas 

fêmeas, onde a poligamia e também o cuidado parental é observado (Lacher, 1981). Segundo 

Adrian (2011), apesar do dimorfismo sexual ser comum entre grupos poligâmicos, esse aspecto 

não é observado em Kerodon rupestris.  

A biologia reprodutiva de Kerodon rupestris difere de outros membros da família 

Caviidae. Apresentam curto período gestacional (75 dias) (Lacher, 1981) e procriam ao longo 
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de todo ano. Geram apenas um filhote por gestação (Brasil, 2002) e poucas horas após o parto 

as fêmeas já podem acasalar novamente, garantindo assim elevada produção de filhotes 

(Oliveira, 2013). 

3.1.3 Características morfológicas 

 

A pelagem de Kerodon rupestris é acinzentada e entremeada por pelos brancos e pretos 

(Moojen, 1952), não possuem clavículas e seus pés possuem apenas três dedos. A cauda é 

atrofiada e apresentam pernas propulsoras que facilitam a caminhada nas pedras e ascensão em 

árvores (Oliveira et al, 2011). Esta espécie atinge a idade adulta em 200 dias e o comprimento 

corporal do adulto é de aproximadamente 41 cm, podendo chegar até 50 cm. O peso corporal 

chega até um quilo (Roberts et al., 1984; Oliveira, 2004).   

Lessa et al. (2005), avaliaram a variação geográfica e os caracteres cranianos 

morfométricos de amostras populacionais de Kerodon rupestris e Kerodon acrobata e 

observaram distinção morfométrica em espécimes de Kerodon rupestris de diferentes regiões 

geográficas. Os autores indicam que a não sobreposição das métricas refletem a diferenciação 

morfométrica provocada pelo isolamento geográfico e a necessidade de estudos genéticos 

adicionais, que abordem os limites geográficos da variação genética. Estudo anterior já 

relacionava a diferenciação entre as espécies do gênero Kerodon ao isolamento geográfico entre 

Caatinga e o Cerrado (Moojen, 1952).  

Rowe e Honneycutt (2002), em estudos filogenéticos utilizando análise molecular 

relacionou o gênero Kerodon ao gênero Hydrochaeris, que inclui a capivara (família 
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Hydrochaeridae), e está estreitamente relacionado ao gênero Dolichotis da subfamília 

Dolichotinae que são semelhantes a lebres. 

3.1.4 Comportamento 

 

No município de Exú, em Pernambuco, Lacher (1981) observou que o forrageamento 

se dá ao longo do dia e da noite. Em estudo baseado no ritmo circadiano de atividade motora 

do mocó utilizando iluminação artificial, observou-se que os animais são ativos durante todas 

as 24 horas do dia, embora o ritmo de atividade possa ser afetado pela intensidade luminosa e 

aumentada durante as fases de nascer e pôr do sol, sugerindo a preferência dos períodos 

crepusculares (Sousa & Menezes, 2006). Vários estudos baseados no aspecto do sistema visual 

do mocó foram feitos por interesse em entender as adaptações relacionadas a preferência ao 

período crepuscular e a transição claro-escuro e como as atividades são afetadas pela 

intensidade de luminosidade (Nascimento Jr. et al., 2008; Nascimento Jr. et al., 2010a; 

Nascimento Jr. et al., 2010b; Oliveira F. et al., 2013; Morais et al., 2014; Oliveira. F. et al.; 

2014). 

3.1.5 Alimentação 

 

São animais herbívoros e sua alimentação consiste em cascas de árvores, brotos, 

pequenos arbustos, ramos de plantas e gramíneas em geral (Lacher, 1981; Mendes, 1985).  As 

cascas de árvores mais procuradas são: Mofumbo (Cobretum leprosum), Faveleira 

(Cnidoscolus phyllacanthus) e Parreira brava (Cissampelos parreira) (Souza R A, 2006). 

Segundo Cavalcanti (2011), em cativeiro aceitam bem frutas (maçã, banana, melão, melancia e 
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manga) e raízes. Cavalcanti (2011) observou o consumo de batata doce, capim fresco e folhas 

de mangueira também em animais de cativeiro (Olieira, F G, 2013).  

3.1.6 Características das fezes e hábitos de defecação 

 

As fezes de mocó variam de 0,9 a 1,7cm de comprimento e 0,4 a 0,6 cm de largura. São 

alongadas e cilíndricas, e possuem um sulco que percorre a sua face côncava de uma 

extremidade a outra (Figura 3) de fácil identificação (Chame, 2003). Esta espécie defeca em 

sítios permanentes e coletivos que se mantêm por várias gerações (Figura 4). 

 

Figura 3: Fezes de Kerodon rupestris coletadas no PARNA Serra da Capivara- PI, Brasil. A seta indica o sulco 

(Fonte: Laboratório de Ecologia, ENSP-FIOCRUZ). 
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Figura 4: Sítio de defecação de Kerodon rupestris no PARNA Serra da Capivara-PI, Brasil. (Fonte: Marcia 

Chame). 

 

3.1.7 Conservação da espécie Kerodon rupestris 

 

Estes roedores sofrem historicamente intensa pressão de caça em razão de seu tamanho 

e qualidade da carne (Lacher, 1979, Chame et al., 1984; Oliveira, A.J & Bonvicio, 2006; 

Bonvicino, 2008; Alves et al., 2009), o que os torna fonte alternativa de proteína animal para a 

população carente do interior do nordeste (Lacher, 1979, Nogueira Filho & Nogueira Cunha, 

2000; Almeida, 2004, Almeida, et l 2008). 

Lacher (1979) e Pinheiro et al. (1989), em razão da degradação da Caatinga, 

especialmente das florestas semi-decíduas, e da caça desenfreada, propuseram a criação de 

Kerodon rupestris em cativeiro com diferentes objetivos, dentre eles, destacaram a preservação 
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da espécie, em risco de extinção, e também a necessidade de suprir a carência proteica de 

populações de baixa renda.  

Segundo a Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas da IUCN de 2008 a espécie era 

considerada de menor preocupação, pois presumia-se que a população era de tamanho 

considerável e ocorria em áreas protegidas, o que tornaria improvável seu declínio (Catzeflis et 

al, 2008). 

Atualmente, segundo a Portaria 444/2014 de 18/12/2014 do ICMBio, Kerodon rupestris 

integra a Lista Nacional Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção na categoria vulnerável. 

Está protegida de modo integral, e sua captura, transporte, armazenamento, beneficiamento e 

comercialização ficam proibidas, somente permitidas capturas para fins de pesquisa ou 

conservação da espécie mediante autorização. 
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3.2 PARASITOS INTESTINAIS EM Kerodon rupestris 

Há no Brasil estudos sobre parasitos de mocós, tanto em fezes recentes quanto em 

coprólitos, e também advindos de necrópsias de animais de vida livre.  

Rodrigues et al. (1985) em necropsia de dois espécimes de Kerodon rupestris oriundos 

de Floriano Peixoto, no Piauí, descreveram Strongyloides ferreirai, uma nova espécie de 

estrongilídeo de intestino delgado deste roedor. Este foi o primeiro relato do gênero 

Strongyloides sp. parasitando um roedor da família Caviidae no Brasil. Em razão das 

semelhanças morfológicas entre as diferentes espécies do gênero Strongyloides, é difícil o 

dignóstico específico, considerando somente estas caraterísticas morfológicas. Contudo, ainda 

com essa limitação, historicamente era usual considerar espécies distintas aquelas encontradas 

em diferentes hospedeiros. Partindo dessa premissa, os autores do artigo supracitado, 

concluíram que a espécie encontrada em mocós seria uma nova espécie.  

Em coprólitos de mocós, Araújo et al. (1989) e Ferreira et al (1991) encontraram ovos 

e larvas de Strongyloides sp. coletados na região de São Raimundo Nonato, no Piauí, datados 

de 30.000 ± anos AP.  Por sua vez, as larvas encontradas nos coprólitos correspondem as de 

Strongyloides ferreirai, espécie nova, descrita nos mocós atuais por Rodrigues et al. (1985). 

Pinheiro et al. (1989) relataram o encontro de ovos de Ascaroidea e Strongyloides sp. 

em fezes de mocós de cativeiro em Mossoró, Rio Grande do Norte, sem que tenha sido possível 

identificar as espécies dos parasitos. 

Ovos de Trichuris spp. em coprólitos deste roedor oriundos do PARNA Serra da 

Capivara, na mesma região de São Raimundo Nonato, PI também foram relatados por Araújo 

et al. (1989, 1993) e Ferreira et al. (1991). Os ovos de Trichuris encontrados em coprólitos 
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datados de 30.000 anos AP no Boqueirão da Pedra Furada, sítio arqueológico do PARNA Serra 

da Capivara, é o achado mais antigo até o momento deste helminto neste animal. 

Duarte (1994) estudou coprólitos de mocós datados de 2.000 anos AP, e também relatou 

o encontro de Trichuris sp. em amostras coletadas no sítio arqueológico da Furna do Estrago, 

no município Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco, região de brejo de altitude onde a 

vegetação relictual de Mata Atlântica permanece até os dias de hoje, em razão da altitude e 

condições climáticas bem mais úmidas do que as áreas de Caatinga que o cercam (MMA, 2004). 

Gardner (1991) menciona em seu estudo Paraspidodera uncinata (Nematoda, 

Lauroiinae) em quatro gêneros de roedores neotropicais, incluindo o gênero Kerodon e Vicente 

et al. (1997) reportam o encontro deste Nematoda em Kerodon rupestris. 

Até 2006, os registros de Trichuris em mocós na Serra da Capivara estavam restritos ao 

encontro de ovos em coprólitos e datados até 8.000 anos (Araújo 1993, Ferreira et al., 1991). 

Análises em fezes de animais coletadas a partir de 1984 no Parque não evidenciaram ovos de 

Trichuris, o que levou Araújo et al. (1993) a proporem a perda desse tricurídeo na região, em 

função das mudanças climáticas e ambientais sofridas com o estabelecimento da Caatinga. No 

entanto, Sianto et al. (2006), apresentaram na 10th Conference of International Council for 

Archeozoology, o primeiro registro de ovos de Trichuris sp. em Kerodon rupestris, presentes 

em fezes recentes no Piauí, na Serra das Confusões (Sianto, 2009). A região da Serra das 

Confusões, embora distante somente 90km da Serra da Capivara, já se encontra na área de 

transição da Caatinga para o Cerrado, é mais úmida e de vegetação florestal mais densa. Neste 

mesmo estudo, Sianto et al. (2006) encontraram também ovos de Ascarídeo, larvas de 

Strongyloides ferreirai e oocistos de Eimeria sp.  
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Almeida (2004) e Almeida et al. (2008), encontraram em necropsias de mocós de vida 

livre e de cativeiro, do semiárido do Nordeste, no Rio Grande do Norte, cinco espécies de 

Nematoda: Paraspidodera uncinata, Trichostrongylus colubriformis, Trichuris gracilis, 

Tricuris muris e Vianella lenti e uma espécie de cestoda: Thysanotaenia congolensis. 

Souza et al. (2012) relatam ovos de Syphacia sp. (Nematoda, Oxyuridae) em coprólitos 

datados de 5.300 ± 50 anos antes do presente (AP), na Toca dos Coqueiros, no PARNA Serra 

da Capivara, registro que é o primeiro relato deste gênero em roedor nas Américas. 

 Souza (2013) apontou a presença de ovos de Trichuris sp. morfologicamente distintos 

entre si, em coprólitos datados de 3.430 ± 40 AP oriundos do PARNA Serra das Confusões, 

identificando-os como ovos de Trichuris muris e Trichuris gracilis por aproximação 

morfológica a partir da descrição de Almeida (2004). 
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3.3 HISTÓRICO E CENÁRIO ATUAL DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA 

CAPIVARA, PI, BRASIL. 

No ano de 1970, a arqueóloga Niéde Guidon visitou a região da Serra da Capivara e 

encontrou abrigos onde grupos humanos pré-históricos registraram pinturas e gravuras 

rupestres. Poucos anos depois, em 1973 e 1975 ocorreram as primeiras missões para estudo 

preliminar e análise da área arqueológica.  Em 1977, o “Musée de l’Homme” de Paris, criou a 

“Mission Franco-brésilienne au sud-est du Piauí”, coordenada pela Dra. Guidon, e no ano 

1978, as pesquisas se tornam multidisciplinares. Até hoje, a pesquisa intitulada: “O Homem 

no Sudeste do Piauí: da Pré-História aos dias atuais, a interação Homem-Meio”, conta, com a 

cooperação internacional França-Brasil, financiada também pelo “Centre National de la 

Recherche Scientifique”, da França. A continuidade da pesquisa desde então, vem 

demonstrando a grande importância do patrimônio pré-histórico da região. 

No ano de 1979 a criação do Parque foi reivindicada e idealizada pela Dra. Guidon e 

sua equipe internacional de pesquisadores, a partir de múltiplas motivações ligadas tanto à 

preservação do patrimônio natural quanto da área arqueológica.  

 A região encontra-se entre duas formações geológicas a bacia sedimentar Maranhão-

Piauí e a depressão periférica do Rio São Francisco, constituída por paisagens diversas, com 

vegetação de Caatinga de alta endemicidade, com parcela de fauna e flora ainda desconhecidas 

e muitas espécies ameaçadas de extinção (Fundham, 2015).   

A concentração de mais de 1100 sítios arqueológicos com pinturas e gravuras rupestres, 

indica que a região foi habitada por diversas gerações de povos pré-históricos com talentos 

artísticos e que expressaram nas pinturas cenas do cotidiano e da natureza (Arruda, 1993). Nesta 



39 

 

região encontram-se os vestígios mais antigos da presença do homem nas Américas (Fumdham, 

2015).  

O Parque Nacional da Serra da Capivara (PNSC) foi criado em 5 de junho do ano de 

1979, pelo Decreto nº 8354. Está localizado no Sudeste do estado do Piauí (Figura 4) (Arnaud 

et al., 1984; IPHAN, 2012) entre as coordenadas geográficas 8º26’50” e 8º54’23” Sul e 

42º19’57” e 42º45’51” Oeste, que delimitam 129.953 ha de área e 214.223 km de perímetro. 

Estende-se por terras dos municípios de São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, João Costa 

e Brejo do Piauí (Guerin et al., 2002). Dos sítios arqueológicos e paleontológicos, 172 estão 

preparados para a visitação ao público, dos quais 17 estão preparados para turistas portadores 

de necessidades especiais, evidenciando a importância deste no turismo. 

Mesmo após sua criação, entre os anos de 1979-1989, o Parque foi considerado “Parque 

de papel” ou “Terra de Ninguém”, em razão da sua não implementação, por falta de recursos 

federais, fiscalização e de interesse e política. Neste período, a área tornou-se objeto de uso 

descontrolado pela população local.  A caça de subsistência e comercial diminuiu de forma 

alarmante as populações de animais e o uso da vegetação para lenha e outros fins impactou a 

oferta de habitat.  Somente as atividades de pesquisa se mantiveram nesta época por parte da 

equipe coordenada pela Dra. Niède Guidon. Em 1986, foi criada em São Raimundo Nonato, 

Piauí, a Fundação Museu do Homem Americano - FUMDHAM, instituição de pesquisa sem 

fins lucrativos, declarada de utilidade pública estadual e federal e cadastrada no Conselho 

Nacional de Assistência Social, presidida pela pesquisadora e arqueóloga Niède Guidon 

(Fumdham, 2015).   

No ano de 1989, a FUMDHAM iniciou o projeto de desenvolvimento sócio-econômico 

com a criação do primeiro Núcleo de Apoio à Comunidade. O Projeto foi apoiado durante 
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cinco anos pela ONG italiana Terra Nuova. Entre as atividades desenvolvidas em três eixos, 

foram criadas cinco escolas de ensino fundamental e técnico; projetos comunitários nos 

arredores do Parque, para o desenvolvimento de economia não predatória, como apicultura 

que tornou o sul do estado do Piauí um dos grandes produtores nacionais de mel, a cerâmica 

artesanal, hoje reconhecida no Brasil e no exterior, a formação de agentes de turismo e 

pesquisa científica e a formação de agentes de saúde nas comunidades locais (Guidon, 1997). 

Somente no ano de 1989 deu-se início de fato a implantação do Parque. No ano de 

1991 a pedido do governo brasileiro, Niède Guidon foi cedida pelo governo francês para 

coordenar a elaboração do Plano de Manejo do Parque, que visou a inclusão da população 

local, além de ações de proteção ambiental e do patrimônio cultural.  

Ainda em 1991, foi aceita a proposta enviada pelas arqueólogas Niede Guidon e Anne-

Marie Pessis à UNESCO, tornando o PARNA Serra da Capivara Patrimônio Cultural da 

Humanidade. Os sítios arqueológicos passaram a responsabilidade da FUMDHAM, perante a 

UNESCO, e a Dra. Niéde Guidon, perante o IPHAN. 

No ano de 1992, o Plano de Manejo do PARNA foi re-elaborado pelos técnicos da 

FUMDHAM em acordo com a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República e o 

IBAMA, e ganhou o Prêmio Ação Verde da Eco-92.  No ano de 1994 o Ministério da Cultura 

incluiu o Parque Nacional na Lista de Patrimônio Nacional e confiou a preservação à 

FUMDHAM, na pessoa da Dra. Niède Guidon. Neste mesmo ano, a FUMDHAM assinou 

convênio de co-gestão com o IBAMA, visando a aplicação do Plano de Ação Emergencial do 

Parque Nacional Serra da Capivara, assumindo toda a responsabilidade técnico-científica e 

outras atividades como a captação de recursos nacionais e internacionais, a aplicação da política 

de conservação e a vigilância. 
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Durante os anos de 1995-1996 foram implantadas as primeiras obras de infraestrutura 

para a proteção e visitação do PNSC, com recursos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. 

No ano de 1998 foi formada a brigada para prevenção ao fogo nos meses de seca pela 

parceria com o IBAMA, que atua até os dias atuais em parceria com o ICMBio.  

Em 2000, o serviço de vigilância patrimonial passou a ser terceirizado pelo ICMBio, 

mas a vigilância itinerante 24 horas se manteve para coibir a caça, a depredação de sítios, 

retirada de madeira e de outros recursos naturais  Em 2004 foi criado o corredor ecológico 

entre o PARNA da Serra da Capivara e o PARNA da Serra das Confusões, com a finalidade 

de garantir a redução da fragmentação dos ecossistemas entre os dois parques, mantendo ou 

restaurando a conectividade da paisagem e facilitando o fluxo gênico entre populações, 

preservação das rotas migratórias dos animais silvestres endêmicos da Caatinga. No entanto, 

a perda de habitats entre os dois parques é crescente e o corredor nunca foi de fato 

implementado. 

Ainda em 2004, o PARNA Serra da Capivara foi considerado pela ONU o melhor 

Parque Nacional das Américas (ONU,2015).  

Durante o ano de 2006, foi assinado acordo de cooperação técnica 

IPHAN/FUMDHAM, com o objetivo de desenvolver ações que envolvem a preservação do 

patrimônio cultural, que foi renovado e está vigente até os dias atuais.  

Com os trabalhos implementados desde a década de 1980 no PARNA, muitas vitórias 

foram alcançadas, mas precisaram ser mantidas. 
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Nas zonas onde a erosão destruía a cobertura vegetal, foi efetuado trabalho de 

recuperação e para isso, construídas cercas e barreiras para diminuir a força das enxurradas, 

diminuindo o processo de erosão do solo. Nas áreas de maior ação antrópica, foi implementado 

processo de reflorestamento com espécies nativas, com o sucesso já nos primeiros anos de 

implementação.   

Micro-bacias de captação de água em locais estratégicos e ao longo das estradas do 

Parque foram criadas para permitir a drenagem das chuvas torrenciais, visando diminuir a força 

erosiva das mesmas, diminuindo a força do fluxo em momentos de grandes precipitações. A 

predação de animais de criação, nas comunidades do entorno, por grandes predadores e a 

limitação dos fluxos de dispersão de populações, especialmente de grandes mamíferos nas 

épocas secas, levou a elaboração do Projeto de Manejo da Água. Este visou garantir a oferta de 

água aos animais, mesmo nos períodos secos, e incluiu as micro-bacias, além da construção de 

bebedouros e a limpeza de caldeirões naturais para garantir acessibilidade e disponibilidade de 

água para a fauna nativa (Chame, 2008, Chame et al., 2014).  

O Centro de visitantes do PARNA oferece diversos serviços aos usuários, como 

lanchonete, auditório e uma pequena exposição sobre achados paleontológicos da localidade.  

O sítio do Boqueirão da Pedra Furada (BPF) foi transformado em museu a céu aberto, dispondo 

de sistema de iluminação e som, local em que anualmente se realiza o festival Internacional da 

Serra da Capivara.  

Atualmente, o Parque possui 450 km de estradas internas, incluindo as de serviço e 

visitação turística, que contam com manutenção permanente, trilhas com diferentes graus de 

dificuldades para serem percorridas em automóveis, bicicletas ou a pé. Os locais de visitação 

possuem estrutura para lazer e descanso e alguns, estacionamento.  
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Em São Raimundo Nonato, a FUMDHAM construiu e mantém o Museu do Homem 

Americano, no qual os visitantes têm acesso aos artefatos e materiais encontrados nos sítios 

arqueológicos, informações sobre a entrada do homem na região e sua evolução cultural da pré-

história aos dias atuais. O Centro Cultural Sérgio Motta, também da FUMDHAM, abriga o 

acervo resultante de mais de 30 anos de pesquisa em coleções de referência, acervo técnico, 

biblioteca e laboratórios de pesquisa. 

O Centro de Pesquisas Interdisciplinares, que congrega numerosos pesquisadores 

seniores, hoje compartilhado com a Universidade Federal do Vale do São Francisco-UNIVASF, 

oferece, além dos cursos de formação básica e profissionalizante, cursos de graduação e pós-

graduação, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. 

O conjunto de atividades e ações multissetoriais na região que compreende  o sistema 

de proteção de 24 horas para impedir a ação de caçadores, as alternativas econômicas não 

predatórias como atividade de renda para a população local, o aumento da empregabilidade, 

educação e envolvimento das pessoas com as atividades da FUMDHAM e do Parque (Quadro 

1), proporcionaram o aumento e o retorno das populações e espécies de animais no interior do 

Parque e nas áreas a ele contíguas, de propriedade da FUMDHAM.   

A abertura de aceiros (desbaste do terreno para impedir a propagação de incêndio) em 

cerca de 2/3 do perímetro do PARNA foi feita para a prevenção do fogo e, ao redor dos sítios, 

um sistema de proteção contra erosão e incêndios foi montado para a proteção das pinturas 

rupestres.  

Ao todo, o Parque possui 28 guaritas e bases de apoio nas entradas públicas e nas rotas 

de proteção. Um grupo de guardas-parque e guias formados pela FUMDHAM e organizado em 
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cooperativa estão disponíveis para o ecoturismo natural e cultural. O serviço de limpeza das 

guaritas, centro de visitantes e retirada de todo lixo do PARNA também é mantido pela 

FUMDHAM (Andrade, 2014). 

 

Quadro 1: Histórico do Parque Nacional Serra da Capivara e Fundação Museu do Homem Americano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970 Descoberta arqueológica da região por Niéde Guidon 

1973  

1975 

Primeiras missões de prospecção e estudo 

1977 Criação da Mission Franco-brésilienne au sud-est du Piauí 

1978 Início das pesquisas interdisciplinares – “O Homem no Sudeste do Piauí: da Pré-

História aos dias atuais, a interação Homem-Meio” 

1979 Criação do Parque Nacional Serra da Capivara a pedido dos pesquisadores 

1986 Criação da Fundação Museu do Homem Americano - FUMDHAM pelos 

pesquisadores 

1989 Projeto de desenvolvimento socioeconômico com a criação de 4 Núcleos de Apoio 

à Comunidade - apoio ONG Terra Nuova, Itália. 

Sítio do Boqueirão da Pedra Furada ganha passarela - Apoio da Fundação 

Banco do Brasil 
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1990 Concluída a demarcação do Parque Nacional Serra da Capivara 

1991 Parque é declaro pela UNESCO Patrimônio Cultural da Humanidade 

1991 Elaboração e implementação do Plano de Manejo do Parque Nacional. 

1992 O Plano de Manejo do Parque Nacional ganha o Prêmio Ação Verde da Eco-92 

Inicia os trabalhos da Cerâmica Serra da Capivara, a produção de mel e a 

formação dos agentes de visitação Apoio BID 

1994 O Ministério da Cultura inclui o Parque Nacional na Lista de Patrimônio 

Nacional 

Elaboração do Plano Emergencial do Parque Nacional Serra da Capivara 

Assinatura do 1º. Termo de Cogestão nacional entre o IBAMA e a FUMDHAM 

1995 Início da implementação das obras de infraestrutura para proteção e visitação – 

Apoio BID 

1996 Início do Plano de Manejo da Água 

1998 Formação da 1ª. Brigada de incêndio 

2000 Contratação de serviço de vigilância patrimonial terceirizado pelo ICMBio 

2002 Solicitação a UNESCO para que o Parque fosse declarado Patrimônio Natural 

da Humanidade. 
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2004 Assinado o 1º. Termo de parceria IBAMA- FUMDHAM 

Assinado o 1º. Termo de Parceria FUMDHAM - UNIVASF 

Parque Nacional declarado pela ONU o melhor Parque das Américas 

2006 Assinado Acordo de Cooperação Técnica IPHAN – FUMDHAM. 

2008 Assinado 2º Termo de Parceria para cogestão do Parque FUMDHAM -ICMBio 

2010 Assinado 3º. Termo de Parceria para cogestão do Parque FUMDHAM-ICMBio 

2015 Assinado Acordo de Cooperação Técnica IPHAN – FUMDHAM. 

2016 4º. Termo de Parceria para cogestão do Parque FUMDHAM-ICMBio pendente 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

A área de estudo engloba a totalidade do PARNA Serra da Capivara e seu entorno 

(Figura 5) que inclui os municípios de São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e 

Coronel José Dias e nos anos mais recentes incluiu coletas em Tamboril e João Costa, ao 

noroeste e norte do Parque, respectivamente. 

 

Figura 5: Localização do Parque Nacional Serra da Capivara (Fonte: FUMDHAM). 
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O clima é seco (Bshw de Köppen), semiárido quente com chuvas de verão, precipitação 

irregular e média anual de 650 mm de precipitação. A estação seca dura cerca de oito meses. A 

umidade média relativa do ar é em torno de 20% (CPRM, 2012). A temperatura mínima é de 

12° C, com junho o mês mais frio, e outubro e novembro, quando começam as chuvas, os meses 

mais quentes chegando a máximas acima de 45° C. A temperatura média anual é de 28°C 

(Emperaire, 1984). 

A região de estudo é composta de serras, serrotes, morros, planície e platôs (Emperaire, 

1983, Araújo et al., 1998, Chame, 2007). A paisagem do Parque é dominada pela chapada 

(platô) em sua parte central e maior extensão, e chega a 600 m de altitude no centro-sul, na 

região do Zabelê. A chapada é recortada por diversos cânions profundos que se abrem na 

planície, no limite sul do Parque, onde cortam a frente da “cuesta” ruiniforme (forma de relevo 

em que colinas e montes têm um declive não simétrico, ou seja, suave de um lado e íngreme do 

outro) (Figura 6), onde estão os povoados do Sítio do Mocó e Barreirinho (Figura 7).  Ao norte 

e nordeste, a chapada se abre em ramais de cânions mais rasos e ramificados, a altitude é menor, 

chegando a 400 m (Figura 8). Neste limite, encontram-se os povoados do Caimbraia e São João 

Vermelho.  A oeste, a chapada decresce e encontra o vale de arenito da Serra Branca (Figura 

9), com paredes recortadas.  Nesta área não há povoados antigos e ao seu limite corre paralela 

a estrada PI 140, que liga São Raimundo Nonato a Teresina, onde se estabelecem novos 

assentamentos ao longo da estrada. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Simetria
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Figura 6: Frente da “cuesta” ao sul do Parque Nacional Serra da Capivara, PI. (Marcia 

Chame). 

Figura 7: Povoado do Sítio do Mocó visto do alto da chapada, Município de Coronel 

José Dias, no limite sul do Parque Nacional Serra da Capivara, PI. (Foto Marcia 

Chame). 
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   Figura 8: Região do Congo com cânions rasos, nordeste do Parque Nacional Serra da Capivara,  

Município de João Costa, PI (Foto: Marcia Chame). 

 

 

Figura 9: Vale de Arenito da Serra Branca, Município de São Raimundo Nonato, Parque  

Nacional Serra da Capivara, PI. (Foto: Marcia Chame). 
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O Corredor Ecológico entre os Parques Nacionais Serra da Capivara e Serra das 

Confusões abriga o Boqueirão Grande, município de Tamboril (Figura 10) onde grandes 

fazendas estão instaladas e as criações de gado bovino e caprino são extensas. Nesta 

área, o controle ambiental é baixo, da mesma forma como se observa nas demais áreas 

do entorno do Parque, onde a ocupação de povoados e de atividades humanas se 

intensificam. No Norte do Parque, municípios de João Costa (Figura 11) e Brejo do 

Piauí, é crescente a expansão da lavoura irrigada e ainda, a caça desenfreada. 

 

Figura 10: Boqueirão Grande na região das Camas, Corredor Ecológico PARNA Serra da Capivara – Serra das 

Confusões, município de Tamboril, PI (Foto: Marcia Chame). 
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Figura 11: Município de João Costa, região do Barreiro do Paes Landim (Foto: Marcia Chame). 

 

Os diferentes tipos de vegetação do PARNA Serra da Capivara são a Caatinga arbustiva 

alta densa, formações arbóreas, Caatinga arbórea media densa, Caatinga arbustiva baixa e 

Caatinga arbustiva arbórea (Empaire 1989). A área do parque é predominantemente coberta 

pela vegetação arbustiva alta, de 6-10m no platô central (Emperaire, 1984). 

As espécies de plantas são predominantemente espinhosas e caducifólias. Nos enclaves 

mésicos, os cânions recortados nas chapadas, as florestas são semi-decíduas (CPRM,2011).  

No interior dos cânions encontra-se temperatura mais amena e maior umidade, que 

garantem a manutenção de florestas resquícios do encontro da Mata Atlântica com a Floresta 

Amazônica que ali existiam há 60.0000 anos, quando a região era mais úmida. Com as 

transformações ambientais ocorridas há cerca de 12.000 anos, a vegetação se transformou como 
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se apresenta hoje: uma vegetação por vezes quase impenetrável, espinhosa e sem estrato 

herbáceo (Chame, 2007). 

Atualmente, existe uma alternância de duas estações que são bem diferenciadas que 

transforma a paisagem. A estação chuvosa na qual o Parque toma-se de múltiplas tonalidades 

de verde e grandes volumes de água escoam da chapada para a planície, recortando os paredões 

das bordas das serras e dos cânions. Com o fim das chuvas, durante a época da seca, ocorre a 

queda das folhas castigando o solo com raios solares e a paisagem transforma-se na Caatinga - 

o “mato branco” na língua Tupi, onde se vê o emaranhado de troncos finos esbranquiçados e 

retorcidos, cobertos de espinhos (FUMDHAM, 2011). 

 

4.2. COLETA DE FEZES NO CAMPO 

As coletas de fezes de mocós foram realizadas a partir de julho de 1984 até o ano de 

2015 na área do Parque e em regiões de seu entorno. As amostras foram tombadas na 

Coleção de Fezes Recentes de Animais Brasileiros dos Laboratórios de Ecologia e 

Paleoparasitologia da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca - Fundação 

Oswaldo Cruz (ENSP- FIOCRUZ).  

No período de 1984 a 2000 as coletas foram circunscritas a área do Parque e aquelas 

onde o acesso era possível, uma vez que as estradas eram raras e os deslocamentos em sua 

maior parte feitos a pé. Até 1992 concentraram-se nas áreas do sul do Parque, na frente da 

“cuesta”, na Serra Branca e na região do Congo. Após este ano as coletas foram expandidas 

para áreas de chapada, norte do Parque, corredor ecológico Serra da Capivara – Serra das 

Confusões (Marcia Chame, comunicação pessoal).  
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As amostras de fezes frescas foram coletadas diretamente do solo, 

oportunisticamente e conforme a disponibilidade no ambiente. As localidades de coleta 

foram mantidas nos anos, sempre que possível, de modo que os parasitos pudessem ser 

acompanhados e os pontos de coleta pudessem refletir a distribuição dos locais habitados e 

a partir deles inferências sobre a densidade populacional dos mocós. 

Foram utilizadas para análises parasitológicas as amostras provenientes das coletas 

dos anos 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1997, 1999, 2000, 2005, 2006, 2010, 2013, 2014 e 

2015. As fezes coletadas em campo foram acondicionadas em sacos plásticos quando secas, 

e quando úmidas, foram preservadas em solução de Raillet & Henry para melhor 

conservação, limitar o crescimento de fungos e bactérias e assim, garantir a melhor 

preservação de ovos e larvas de helmintos. Todas as amostras estão registradas em ficha de 

identificação feitas em campo, com informações da localidade, coordenadas geográficas 

obtidas com GPS, data da coleta, nome do coletor, município, estado e características de 

paisagem.  

Participei da coleta anual de fezes em agosto de 2015 apoiada pelo projeto INAPAS, 

na qual incluiu coleta de fezes de Kerodon rupestris e outros animais (Figura 12). Neste 

ano, todos os pontos de coleta foram georreferenciados utilizando GPS (Garmin e-trex®) 

em UTM Datum South American Data 69. As áreas de coleta no PARNA e seu entorno, 

foram percorridas de carro e trilhas a pé. A coleta foi feita de forma oportunista, e 

priorizando áreas onde já haviam sido feitas coletas anteriores para comparação e 

acompanhamento. Em agosto de 2015 foram percorridas 45 localidades no PARNA e seu 

entorno, durante cinco dias.  
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Figura 12: Coleta de fezes de Kerodon rupestris no PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil. 

 

4.3. IDENTIFICAÇÃO ZOOLÓGICA 

A identificação zoológica das amostras foi feita em campo pela análise da forma e 

tamanho, e confirmada no laboratório utilizando a morfometria e análise parasitológica, 

como proposto por Chame (2003). 

 

4.4 SELEÇÃO DAS AMOSTRAS 

Inicialmente identificou-se a disponibilidade de amostras de fezes recentes de mocós 

depositadas no Laboratório de Ecologia e no Laboratório de Paleoparasitologia da ENSP-

FIOCRUZ, a fim de se quantificar o número de amostras de fezes de mocós existentes, datas 

de coleta e resultados de análises anteriores, uma vez que a coleção ainda não estava totalmente 

digitalizada. A partir deste levantamento, foi estabelecido o número mínimo de cinco amostras 
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por data/período e localidade quando haviam para análise.  O critério de inclusão foram 

amostras de fezes recentes de Kerodon rupestris do Parque Nacional da Serra da Capivara com 

menos de 40 anos e com data de coleta conhecida. Foram selecionadas 231 amostras para 

análise coproparasitológica. 

 

4.5 ANÁLISE COPROPARASITOLÓGICA 

No Laboratório de Paleoparasitologia e Ecologia, ENSP- FIOCRUZ, as amostras de 

fezes secas foram escaneadas em tamanho real, com o Scanner HP Scanjet® para registro da 

forma e medidas com um paquímetro com precisão de décimo de milímetro. Como as amostras 

são armazenadas a temperatura ambiente, foi retirada de cada amostra uma subamostra com 

cerca de 10 gramas para reidratação com solução aquosa de fosfato trissódico (NA3PO4) a 0,5% 

por 72 horas (Calen & Cameron, 1960). Após a reidratação foi utilizada a técnica de 

sedimentação espontânea (Lutz, 1919), que consiste na passagem das fezes já reidratadas e 

homogeneizadas por gaze triplamente dobrada em cálice cônico e deixando sedimentar 

naturalmente por 24 horas. 

É esperado que os resíduos microscópios sejam sedimentados no fundo do cálice cônico. 

Esta técnica é utilizada para a pesquisa de ovos e larvas de helmintos, conforme metodologia 

padronizada pelo Laboratório de Ecologia ENSP/FIOCRUZ. Para cada amostra foram 

preparadas 15 lâminas com cerca de 20 μl de sedimento e gota de solução de glicerina a 60 %. 

As lâminas foram observadas ao microscópio óptico Nikon, em aumento de 400 x. Os ovos de 

parasitos encontrados foram medidos quanto ao comprimento e largura em micras, descritos 

quanto à morfologia e fotografados com auxílio do software IMAGE-Pro® Express 6.3, e 

identificados com base em dados da literatura específica. 
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As amostras anteriores ao ano de 2005 já haviam sido analisas previamente e os 

ovos foram medidos na régua da ocular. Todas as amostras anteriormente analisadas foram 

reanalisadas neste estudo, com o objetivo de obter fotografias e medições mais acuradas. A 

maioria destas foram negativas na segunda análise, em consequência da raridade de ovos 

encontrados na primeira análise. Para este estudo foram lidas um total de 3.465 lâminas. 

 

4.6 BANCO DE IMAGENS 

 As imagens dos ovos e larvas de helmintos e outras estruturas de interesse foram 

tratadas e incorporadas ao banco de imagens de ovos e larvas do Laboratório de Ecologia e 

Paleoparasitologia da ENSP- FIOCRUZ e estão disponíveis para comparações para trabalhos 

futuros. 

4.7 IDENTIFICAÇÃO DAS MORFOESPÉCIES DE HELMINTOS 

Os ovos foram identificados ao menor táxon possível comparando suas características 

morfológicas e morfométricas com a literatura disponível. Quando não houve possibilidade de 

identificação no nível de espécie, o conceito de morfoespécie foi utilizado, já que o ovo 

observado é morfometricamente distinto dos demais. 

Os ovos de helmintos foram mensurados quanto ao comprimento e largura em micras, 

com acurácia de centésimo de micra. Foram realizadas medidas de 30 ovos de cada 

morfoespécie, por amostra, quando disponível. As medidas foram obtidas com o auxílio do 

Software IMAGE-Pro® Express 6.3. As médias e amplitudes de comprimento e largura, bem 

como características morfológicas, como ornamentação da casca, presença de opérculos e 

outras foram utilizadas para comparação às descrições de ovos em literatura. 
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4.8 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Além da identificação taxonômica dos ovos encontrados, que permitiu conhecer as 

espécies e morfoespécies parasitas de mocós na região, a ocorrência destas espécies ao longo 

dos anos foi analisada de modo a se explorar os dados helmintológicos quando a sua 

permanência na região, distribuição, dominância e abundancia de ovos disponíveis no ambiente 

para novas infecções.  

A organização dos dados resultantes das análises parasitológicas em planilhas já 

padronizadas pelos Laboratórios de Ecologia e Paleoparasitologia ENSP/FIOCUZ, em 

EXCELL® permitiram as análises realizadas. 

Algumas análises compreenderam dois conjuntos amostrais, considerando dois períodos 

distintos: 1984 a 2000 e 2005 a 2015. Esta distinção foi feita em razão das mudanças ocorridas 

no Parque e para que os fatores dominantes em cada um deles pudessem ser tratado.  No 1º 

período, os mocós eram raros e o deslocamento no Parque era difícil. De 2005 a 2015, a espécie 

inicia sua recuperação em razão das ações de conservação no Parque, e o maior número de 

estradas facilitaram as coletas em outras áreas, assim como o apoio a projetos específicos para 

esse fim.  

A frequência de espécies/morfoespécies de ovos foi utilizada, por que além de expressar 

a raridade da ocorrência de maneira rápida e simples, traz também informações sobre a 

distribuição espacial das espécies estudadas e com isso, é possível observar a agregação ou 

dispersão dos helmintos na área do Parque e seu entono. A frequência também expressa a 

dominância de espécies no universo amostral, se recortada em áreas ou períodos (McCune & 

Grace, 2002). Como a frequência é a proporção/percentagem de unidades amostrais nas quais 
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as espécies ocorrem, e no caso deste estudo, a presença de espécies/morfoespécies identificadas 

pelos ovos de helmintos, no total das amostras de fezes analisadas. O uso da frequência 

possibilita a comparação entre conjuntos amostrais diferentes, no entanto, é importante observar 

o tamanho total e o caráter aleatório da coleta (McCune & Grace, 2002).   

Para organizar a cronologia da ocorrência das espécies/morfoespécies de helmintos no 

Parque e entorno, foram utilizadas simplesmente a presença e a ausência de ovos nas amostras 

fecais analisadas.  

A quantificação de mono e poliparasitismo nas amostras também consideraram a 

presença e ausência de ovos das espécies no conjunto das amostras por ano.  

O número de ovos encontrados sobre o total de amostras de fezes positivas foi tratado 

como abundância, como forma de identificar a maior ou menor disponibilidade de formas 

imaturas e infectantes disponíveis no ambiente para novas infecções. 
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4.9 SUFICIÊNCIA AMOSTRAL 

Uma questão sempre latente nos levantamentos de espécies e estudos de longo prazo se 

dá em relação a suficiência da amostra em representar a realidade das comunidades biológicas. 

Um dos objetivos do cálculo de acumulação de espécies, também conhecida como cálculo da 

curva espécie-área é comparar o incremento de espécies com o aumento das coletas, ao longo 

do tempo ou área. Pode ser usada também para avaliar a adequação do esforço amostral ou 

tamanho da amostra ao conjunto de espécies na comunidade (McCune & Grace, 2002).  

Neste estudo, o cálculo de acumulação de espécies foi utilizado para comparar a riqueza 

de ovos de helmintos em dois períodos de coleta: 1984-2000 e 2005 a 2015, que refletem dois 

momentos distintos pelo qual passou o parque. A curva é determinada pela plotagem do número 

de espécies encontradas x número de amostras analisadas. O que se espera é o achatamento da 

curva mostrando que o aumento amostral gera pequeno aumento no número de novas espécies.  

As curvas foram calculadas utilizando o programa PAST® (Hammer et al., 2001).
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4.10 ÍNDICES DE BIODIVERSIDADE 

A riqueza de espécies é uma das medidas ecológicas mais importantes, pois é simples 

de ser compreendida e adquirida (Whittaker, 1972). É o número de espécies presente numa 

unidade amostral. No entanto, só o número de espécies não representa a realidade de uma 

comunidade biológica, uma vez que o número de indivíduos, isto é a densidade, também 

importa neste arranjo. Desta forma, a diversidade biológica é melhor representada pela riqueza 

e a equitabilidade, ou seja, o número de espécies e a abundância de indivíduos.  

Índices de diversidade podem ser utilizados para distintos propósitos. Entretanto, dois 

índices, Simpson (Ds) e Shannon (H’), são os mais simples e utilizados para levantamentos de 

grandes áreas onde se espera heterogeneidade no ambiente (McCune & Grace, 2002).   

Estes índices, genéricos na estimativa da biodiversidade, auxiliam em comparações 

entre áreas e espaços temporais, e apontam não só a riqueza de espécies, mas sua relação com 

a abundância, raridade e dominância de algumas espécies na comunidade biológica. Para 

estimar a diversidade da comunidade de helmintos parasitos de mocós na Serra da Capivara os 

dados foram adaptados para o cálculo dos índices de Shannon e Simpson (Krebss, 1999) com 

o auxílio do programa PAST® (Hammer et al., 2001).  

  O índice de Shannon (H’) foi utilizado por estimar a abundância das diferentes espécies 

da helmintofauna nos 30 anos de estudo. Este índice considera especialmente as espécies raras, 

o que no caso de parasitismo pode indicar a presença de parasitos acidentais ou ainda de novas 

espécies. Na fórmula, os componentes foram adequados ao estudo e ao universo amostral, onde: 
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pi = é a proporção de amostras positivas para determinada morfoespécie de helminto em 

relação ao total de amostras, ou seja, a abundância da morfoespécie no universo de amostras 

analisadas.ni =  o número de amostras nas quais cada morfoespécie de helminto foi encontrada 

S = o número de morfoespécies (riqueza) 

N = número total de amostras positivas para a morfoespécie de helminto 

A abundância relativa de cada morfoespécie (pi), neste caso, a frequência relativa, foi 

calculada pela proporção de amostras positivas para morfoespécie de helminto pelo número 

total de amostras. 

O índice de Simpson (Ds) complementa o índice de Shannon e foi usado para estimar a 

dominância das espécies de helmintos (Krebs, 1999). Este índice considera além do número de 

espécies (s) e o total de números de indivíduos (N) a proporção do total de ocorrência de cada 

espécie.  Desta forma gera, além da riqueza e abundância, a indicação do grau de dominância 

de espécies numa comunidade ou naquele universo amostral.  

Na fórmula: 

 

S = o número total de morfoespécies 

N = número total de amostras positivas 
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n = o número de amostras positivas por morfoespécies de helmintos 

  

4.11 ANÁLISE ESPACIAL DOS DADOS 

A visualização espacial dos resultados facilita a análise frente a agregação ou dispersão 

dos helmintos encontrados e as diferenças ambientais da região estudada. Para isso, os 

resultados georreferenciados, em campo nos pontos de coleta, utilizando o Sistema de 

Cordenadas Geográfica, Datum SAD 69, foram plotados sobre mapas-base (“shapes”) gerados 

a partir das bases cartográficas do IBGE e FUMDHAM. 

Após tratamento, os pontos, linhas e polígonos foram importados para o software 

ArcGIS® versão 10, onde foi realizada a análise espacial com objetivo de identificar os padrões 

de densidade e abundância dos parasitos encontrados em Kerodon rupestris no PARNA e seu 

entorno.  

Para isso, foi adotado o estimador de Kernel, técnica não-paramétrica cuja ideia básica 

é estimar a densidade de casos (áreas quentes) ou a ausência (áreas frias), por meio de 

observações vizinhas e não a partir de um ponto qualquer. Não gera curvas em bandas e sim, a 

suavização estatística dos dados gera mapas cromáticos com “áreas quentes”, na medida em 

que concentra a densidade de amostras positivas para as espécies de helmintos encontrados nas 

fezes de Kerodon rupestris, em uma determinada área.  

Ao redor de cada ponto da amostra, o estimador de Kernel desenha uma vizinhança 

circular, correspondendo ao raio de influência, para o qual então é aplicada uma função 
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matemática de 1 a 0 (presença e ausência).  O valor para a célula é a soma dos valores Kernel 

sobrepostos, e divididos pela área de cada raio (Silverman,1986).  

A partir da densidade de Kernel, foram criados dois mapas de densidade, 

correspondentes aos dois períodos: 1984-2000 e 2005-2015. Os níveis de densidades variam de 

acordo com a tonalidade de vermelho: densidade muito alta; densidade alta; densidade média; 

baixa, no qual auxilia na análise da distribuição da densidade de ovos de helmintos encontrados 

em fezes no PARNA. 

Esse tipo de mapa facilita a visualização dos resultados, pois quando detectado uma 

faixa com uma tonalidade mais intensa, por exemplo, vermelha escuro, pode-se inferir que nesta 

região, houve uma concentração elevada de amostras positivas para helmintos, pois os pontos 

segregados estão muito próximos criando este tipo de resultado. O raciocínio pode ser feito de 

forma contrária, ou seja, quanto mais clara tonalidade do vermelho, menor a concentração de 

amostras positivas para ovos de helmintos. 

5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

As amostras de fezes recentes foram coletadas no solo, sem a captura de animais, e sob a 

licença 28319-1 ICMBio, emitida em 27/04/2011 e anteriores.  
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6. RESULTADOS  

 

6.1. COMPILAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A FAUNA PARASITOLOGICA 

DE Kerodon rupestris DISPONÍVEL EM LITERATURA. 

 

A revisão da literatura sobre os parasitos descritos em Kerodon rupestris, tanto em 

material recente quanto antigo, revelam 11 morfoespécies de helmintos, entre elas 

Acanthocephala, Cestoda, Nematoda, além de um protozoário Coccídeo (Tabela 1). Os 

helmintos mais relatados em trabalhos anteriores foram os Nematoda Trichuris: Trichuris sp., 

Trichuris gracilis e Trichuris muris, e Strongyloides ferrerai. 
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Tabela 1: Parasitos descritos em literatura para Kerodon rupestris (Rodentia) no Brasil. 

Parasitos  
Material de 

estudo 
Localidade Referência 

Filo Apicomplexa       

Família Eimeriidae    

     Eimeria sp Scheneid 1875 Coprólitos Piauí Sianto et al (2006) 

Filo Acantocephala       

Acanthocephala Coprólito Piauí Sianto (2009) 

Filo Phatyhelminthes       

    Classe Cestoda    

        Família Cyclophyllidea    

Thysanotaenia congolensis Dronen, Simcik, Scharninghausen & Pitts, 1999 
Necropsia Piauí Almeida (2004) 

Necropsia Piauí Almeida et al (2008) 

Filo Nematoda       

  Ordem Rhabditida    

      

  Família Trichostrongylidae 
   

           Trichostrongylus colubriformes 

 

      Necropsia 
Piauí Almeida (2004) 

Necropsia Piauí Almeida et al (2008) 
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Parasitos  
Material de 

estudo 
Localidade Referência 

 
 

Coprólito 
Piauí Sianto (2009) 

         Família Strongyloididae    

Strongyloides sp. Grassi, 1879 
Fezes recentes Rio Grande do Norte Pinheiro et al (1989) 

Coprólito Piauí Sianto (2009) 

 

Strongyloides ferrerai Rodrigues, Vicente & Gomes, 1985 

Necropsia Piauí Rodrigues et al (1985) 

Coprólitos Piauí Araujo et al (1989) 

Coprólitos Piauí Ferreira et al (1991) 

Fezes recentes Piauí Sianto et al (2006) 

 
   

     Família Vianaiidae 

Vianella lenti (Durette-Desset, 1968) 
Necropsia Piauí Almeida (2004) 

Necropsia Piauí Almeida et al (2008) 

Ordem Trichocephalida 
   

     Família Trichuridae 

Trichuris sp.Roederer, 1761 

Coprólitos  Piauí Araujo et al (1989) 

Coprólitos  Piauí Araujo et al (1993) 

Coprólitos  Piauí Ferreira et al (1991) 

Coprólitos Pernambuco  Duarte (1994) 

Fezes recentes Piauí Sianto et al (2006) 

Trichuris gracilis Rudolphi, 1819 Necropsia Piauí Almeida (2004) 
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Parasitos  
Material de 

estudo 
Localidade Referência 

Necropsia Piauí Almeida et al (2008) 

Coprólitos Piauí Souza (2013) 

             Trichuris muris Schrank, 1788 

Necropsia Piauí Almeida (2004) 

Necropsia Piauí Almeida et al (2008) 

Coprólitos Piauí Souza (2013) 

Ordem Ascaridida 
   

      Família Oxyuridae 

          Oxyuridae Coprólito Piauí Sianto (2009) 

Syphacia sp. Hugot, 1980 
Coprólito Piauí Souza et al (2012) 

Coprólito Piauí Sianto (2009) 

Parapharyngodon sp.Chatterji, 1933 Coprólito Piauí Sianto (2009) 

      Família Heterakoidea    

Paraspidodera uncinata Rudolphi 1819 

Ceco s/informação Gardner (1991) 

Necropsia Piauí Almeida (2004) 

Necropsia Piauí Almeida et al (2008) 

Nematoda não identificado com 1 Plug Coprólito Piauí Sianto (2009) 
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6.2. OVOS DE HELMINTOS EM Kerodon rupestris NO PARNA SERRA DA CAPIVARA 

E ENTORNO NO PERÍODO 1984 a 2015. 

Quatorze diferentes tipos de ovos de espécies/morfoespécies de helmintos foram 

encontradas em fezes de Kerodon rupestris, além de larvas de Nematoda, no período de 1984 

a 2015. 

Dentre os ovos de helmintos intestinais encontrados, foi possível a observação de 

espécies pertencente ao Filo Phatyhelminthes, Classe Trematoda identificado somente como 

Trematoda 001, Filo Nematoda, identificado como Nematoda_ 001, ovos de Oxyuridae_001, 

Oxyuridae_003, Oxyuridae_005, Ancylostomidae_001, Ancylostomidae_002, Strongyloides 

sp., Trichostrongylus colubriformes, Ascaridae_002, Paraspidodera uncinata, Lagochilascaris 

sp., Trichuris sp., Trichuris cf. gracilis, Trichuris cf. muris. 

  Das 14 espécies encontradas neste estudo, Trichostrongylus colubriformes, Trichuris 

gracilis, Trichuris muris, Paraspidodera unicinata e Nematoda_001 já haviam sido descritas 

em literatura para Kerodon rupestris. As morfoespécies de ovos identificadas como 

Ascaridae_002, Lagochilascaris sp, Strongyloides sp., Oxyuridae_001, Oxyuridae_003, 

Oxyuridae_005, Ancylostomidae_001, Ancylostomidae_002, são descritas pela primeira vez 

neste trabalho. 
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6.2.1 FILO PLATYHELMINTHES 

 

Classe Trematoda 

 

Ovos elípticos, operculados, de casca lisa, coloração castanho escura, contendo massa 

embrionária (Figura 13). Sua amplitude variou de 67-45 µm e comprimento e 37-17 µm de 

largura, com médias de 51,87 x 20,75 µm (SD=6,06 x 5,85 µm). Desvio padrão 6,06 µm de 

comprimento e 5,85 µm de largura.  

. 

 

Figura 13: Ovo de Trematoda encontrado em fezes de Kerodon rupestris no PARNA Serra da Capivara, PI, 

Brasil (Médias: 51,87 x 20,75 µm). 
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6.2.2 FILO NEMATODA 

 

Nematoda_001 

 

Ovos de tamanho médio, de coloração amarelada, casca lisa e relativamente grossa, com 

massa embrionária com duas extremidades diferentes, uma delas operculada (Figura 14). A 

amplitude de comprimento variando de 47 a 67 µm e de 30 a 45 µm de largura, com média de 

55 x 37,20 µm (SD= 9,67 x 6,63 µm). 

 

 

Figura 14: Ovo de Nematoda_001, em fezes de Kerodon rupestris do PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil 

(Médias: 55 x 37,20µm). 
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Família Strongyloididae 

 

Strongyloides sp. 

 

Ovo elíptico de casca fina e transparente com larva bem formada em seu interior (Figura 

15). Somente um ovo foi encontrado com medidas 56,69 x 29,13 µm. 

 

 

Figura 15: Ovo larvado de Strongyloides sp. em fezes de Kerodon rupestris, no PARNA Serra da Capivara, PI, 

Brasil (Medida: 56,69 x 29,13µm). 
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Família Oxyuridae 

Oxyuridae 001 

Ovos de coloração castanha clara, assimétrico, com membrana simples (Figura 16). A 

amplitude do comprimento variou de 72 a 80 µm comprimento e de largura de 38 a 45 µm, com 

médias de 76,37 x 41,99 µm (SD= 3,87 x 3,00 µm).  

 

Figura 16: Ovo de Oxyuridae_001 em fezes de Kerodon. rupestris no PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil          

Médias (76,37 x 41,99µm). 
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Oxyuridae 003 

 

Ovos em formato alongado, irregular, semelhante a “D”, com casca translucida, dupla 

e estriada (Figura 17). A amplitude do comprimento variou de 91 a 102 µm e de largura de 38 

a 42 µm, com médias de 98,22 x 41,24 µm (SD= 5,93 x 2,14µm).  

 

 

Figura 17: Ovo de Oxyuridae_003 em fezes de Kerodon. rupestris no PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil        

(Médias 98,22 x 41,24). 
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Oxyuridae 005 

 

Ovos robustos, de coloração amarelada, casca ornamentada e dupla, com larva em 

formação em seu interior (Figura 18). A amplitude do comprimento variou de 77 a 90 µm 

comprimento e de largura de 40 a 50 µm, com médias de 84,75 x 44,91 µm (SD= 3,70 x 2,41 

µm).  

 

 

Figura 18: Ovo de Oxyuridae_005 em fezes de Kerodon rupestris no PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil 

(Médias: 84,75 x 44,91). 
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Família Ancylostomatidae 

 

Ancylostomidae_001 

 

Ovo de casca fina, lisa e transparente, com massa embrionária no seu interior (Figura 

19). Amplitude variando de 40-70 µm de comprimento e 25-45 de largura, com médias de 59,18 

x 35,34 µm (SD=8,76 x 6,8 µm). 

 

Figura 19: Ovo de Ancylostomidae_001 em fezes de Kerodon. rupestris no PARNA Serra da Capivara, PI, 

Brasil (Médias: 59,18 x 35,34). 
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Ancylostomidae_002 

 

Ovos de casca fina, lisa e transparente com formação larvar em seu interior (Figura 20).  

 

Figura 20: Ovo de Ancylostomidae 002 em fezes de Kerodon rupestris no PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil 

(Medida: 64,892 x 40,956). 
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Família Trichostrongylidae 

 

Ovos de casca fina e lisa, elípticos, alongados, apresentando um lado ligeiramente 

côncavo e o outro convexo, contendo larva bem formada ou em formação (Figura 21).  

Amplitude variando de 44-67 µm de comprimento e 15-22 de largura, com médias de 

52,19 x 19,3 µm (SD=6,21 x 2,83 µm). 

 

Figura 21: Ovo de Trichostrongylidae em fezes de Kerodon rupestris no PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil      

Médias (52,19 x 19,3). 
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Família Ascaridae 

 

Paraspidodera uncinata 

 

Ovo arredondado, com casca externa espessa, de cor castanha escura e com larva bem 

desenvolvida seu interior (Figura 22). Um único ovo de medidas 46,72 x 35,99 µ foi encontrado. 

 

 

Figura 22: Ovo de Paraspidodera  uncinata em fezes de Kerodon rupestris no PARNA Serra da Capivara, Pi, 

Brasil. 
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Ascaridae_002 

 

Ovo elíptico, de casca mamilonada, fina, transparente com larva robusta em seu interior 

(Figura 23). Um único ovo foi encontrado, e as medidas são 50,0 x 32,5 µm.  

 

Figura 23: Ovo de Ascaridae_002 em fezes de Kerodon rupestris no PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil    

(Medidas: 50,0 x 32,5 µm). 
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Lagochilascaris sp. 

 

Os ovos arredondados de casca espessa e irregular com reentrâncias. Possui coloração 

amarelada e massa embrionária no interior do ovo (Figura 24). A amplitude de comprimento 

variou de 30 -52 µm e 31-48 de largura, com médias de 44,43 x 40,49 µm (SD=6,62 x 5,57 

µm). 

 

 

Figura 24: Lagochilascaris sp. Em fezes de Kerodon.rupestris no PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil. 
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Família Trichuridae 

 

Trichuris sp. 

 

Ovos em formato de barril alongado, com opérculo nas duas extremidades polares, de 

coloração castanha, casca grossa, contendo formação embrionária ou larvar. A amplitude de 

comprimento 57-67 (Sem plug) e 30-35 de Largura. Médias 65 x 33µm (SD 2,61 x 2 µm. 

Somente 4 ovos estavam com plug intacto (Figura 25). 

 

 

Figura 25: Ovo de Trichuris sp. em fezes de Kerodon rupestris no PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil. 
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Trichuris cf. gracilis  

 

Ovos de coloração castanha, formato de barril, contendo dois opérculos polares 

simétricos, com casca lisa e pouco espessa (Figura 26). A amplitude de comprimento variou de 

55-64 (Sem Plug) ,67-69 (Com plug) e 32-35 de Largura. Média: 60,77-68,34 x 33 (SD 2,62- 

0,91 x 1). 

 

Figura 26: Ovo de Trichuris cf. gracilis em fezes de Kerodon rupestris no PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil. 

 

 

 

C 
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Trichuris cf.  muris 

Ovos em forma de barril, porém mais arredondado, coloração castanha mais clara que 

o anterior, as vezes apresentando-se transparente, casca fina e lisa, opérculos polares simétricos 

(Figura 27).  Amplitude de medidas 58-67 (Sem plug) 65-75 (Com plug) e 33-40 de largura. 

Médias: 62,69-71,91 x 36. 

 

 

 

 

Figura 27: Ovo de Trichuris cf. muris em fezes de Kerodon rupestris no PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil. 
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6.3 FREQUÊNCIA DE OVOS DE HELMINTOS EM Kerodon rupestris NO PARNA 

SERRA DA CAPIVARA, PI. 

 

Das 231 amostras de fezes de Kerodon rupestris analisadas, 48% (n=112) foram 

positivas para ovos e larvas de helmintos.  

A maior parte das amostras positivas foi coletada em 2010 e 2011 (75,58%, n=161), 

anos em que também foram encontradas todas as 14 morfoespécies de helmintos neste estudo 

(Figura 28). Apesar do número amostral maior, a frequência de amostras positivas para cada 

morfoespécie de ovos se manteve baixa, apesar destes anos registrarem a totalidade da riqueza 

de espécies encontrada (Tabela 2). 

 

Figura 28: Amostras de fezes de Kerodon rupestris positivas para ovos de helmintos por ano da coleta no 

PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1984 1985 1986 1991 1992 1997 1999 2000 2005 2006 2010 2011 2013 2014 2015

N
 a

m
o

st
ra

s

Ano

N TOTAL amostras N positivas



86 

 

 

De modo geral a frequência de todas as morfoespécies encontradas é baixa (Tabela 2). 

Somente ovos de Trichuris sp. e larvas de Nematoda apresentaram frequência levemente maior 

nas amostras, bem como ovos de Trichostrongylidae no ano de 2010. 

Ovos de Trichuris sp foram os que se apresentaram com mais frequência entre as 

amostras positivas ao longo dos anos, e puderam ser identificados em amostras coletadas nos 

anos de 1985,1991,1997, 1999, 2006 e 2010.   Ovos de Trichuris cf. gracilis se mostraram 

presente em 2006, mantendo-se até 2015 e de Trichuris cf. muris só foram encontrados em 

amostras coletadas em 2010 e 2011.  

No período de 1984-2000 foram encontradas as morfoespécies denominadas 

Oxyuridae_001 e Oxyuridae_003, bem como ovos de Trichuris sp. 

No período de 2005-2015 foram encontradas as 14 morfoespécies observadas neste 

estudo. Dentre os ovos de helmintos intestinais encontrados, foi possível a observação de 

Trematoda_001, Nematoda_ 001, Oxyuridae_001, Oxyuridae_003, Oxyuridae_005, 

Ancylostomidae_001, Ancylostomidae_002, Strongyloides sp., Trichostrongylidae, 

Ascaridae_002, Paraspidodera uncinata, Lagochilascaris sp., Trichuris sp., Trichuris cf. 

gracilis, Trichuris cf. muris. 
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Tabela 2: Frequência anual de amostras positivas para ovos e larvas de helmintos em fezes de Kerodon rupestris, no PARNA Serra da Capivara, PI de 1984 a 2015. 

   Anos de coleta 

Helmintos 

N 

amostras 

positivas 
1984 1985 1986 1991 1992 1997 1999 2000 2005 2006 2010 2011 2013 2014 2015 

   n  % n  % n  % n  % n  % n  % n  % n  % n  % n  % n  % n  % n  % n  % n  % 

Trematoda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,024 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nematoda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,01 0 0 0 0 0 0 1 0,1 

Strongyloides sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Oxyuridae_001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Oxyuridae_003 10 0 0 0 0 0 0 1 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,02 7 0,1 0 0 0 0 0 0 

Oxyuridae_005 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,02 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ancylostomidae_001 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,04 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ancylostomidae_002 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1 0 0 1 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trichostrongylidae 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,3 0 0 9 0,11 15 0,2 1 0,2 2 0 0 0 

Paraspidodera 

uncinata 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ascaridae_002 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lagochilascaris sp. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,02 1 0 0 0 0 0 0 0 

Trichuris sp. 18 0 0 1 0,5 0 0 1 0,25 0 0 1 0,5 3 0,75 0 0 0 0 1 0,2 11 0,13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trichuris cf.gracilis 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 1 0,01 4 0,1 0 0 1 0 3 0,2 

Trichuris cf. muris 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,02 1 0 0 0 0 0 0 0 

Larvas de Nematoda  69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 0,5 1 0,2 19 0,22 34 0,4 3 0,5 2 0 3 0,2 

Total  de amostras 

positivas/ano* 
112 1   1   0   2   1   1   3   2   4   3   36   45   3   4   6   

Total de amostras 

analisadas/ano 
231 1   2   2   4   4   2   4   3   8   5   85   76   6   14   15 

  

* considerando uma ou mais morfoespécies                       
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Embora o universo amostral tenha sido distinto entre os dois períodos, a frequência de 

amostras positivas não apresenta diferença significativa entre ambos. Das 22 amostras coletadas 

no período 1984-2000, 50,00% (n=11) foram positivas para ovos e larvas de helmintos, e 

estavam concentradas na Serra Branca, a noroeste do Parque e na frente da “cuesta”, na região 

do Sítio do Mocó (Figura 29). 

Ao longo de todo o período observou-se que as larvas de Nematoda, Strongyloidea, 

estiveram presentes em 29,31% das amostras e ovos de Trichostrongylidae foram encontrados 

em 12,34%, Trichuris sp. esteve presente em 7,65% do total de amostras, Oxyuridae 003 e 

Trichuris cf. gracilis estiveram presentes em 4,25%, no entanto a presença de Oxyuridae 003 

aparece nos dois períodos enquanto que T. cf. gracilis somente a partir de 2010. Os demais ovos 

de Ancylostomidae_001 (1,70%), Oxyuridae_005 (1,27%).  Lagochilsacaris sp. (1,27%), 

Trichuris cf. muris (1,27%), Oxyuridae_001 (0,42%), Ancylostomidae_002 (0,85%), 

Strongyloides sp. (0,42%), Paraspidodera uncinata e Ascaridae 002 (0,42%), são raros (Tabela 

3, Figura 29). 
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Tabela 3: Prevalência de ovos e larvas de helmintos no conjunto das amostras de fezes de Kerodon rupestris, no 

Parque Nacional Serra da Capivara e entorno de 1984 a 2015 e períodos. 

  TOTAL  1984 - 2000 2005 - 2015 

Helmintos 

N de 

amostras 

positivas 

% 

N de 

amostras 

positivas 

% 

N de 

amostras 

positivas 

%  

Trematoda 2 0,866 0 0,00 2 0,957 

Nematoda 2 0,866 0 0,00 2 0,957 

Strongyloides sp. 1 0,433 0 0,00 1 0,478 

Oxyuidae_001 2 0,866 1 4,55 1 0,478 

Oxyuridae_003 10 4,329 1 4,55 9 4,306 

Oxyuridae_005 3 1,299 0 0,00 3 1,435 

Ancylostomidae_001 4 1,732 0 0,00 4 1,914 

Ancylostomidae_002 2 0,866 0 0,00 2 0,957 

Trichostrongylidae 29 12,554 0 0,00 29 13,876 

Ascaridae_001 1 0,433 0 0,00 1 0,478 

Ascaridae_002 1 0,433 0 0,00 1 0,478 

Lagochilascaris sp. 3 1,299 0 0,00 3 1,435 

Trichuris sp 18 7,792 6 27,27 12 5,742 

Trichuris cf gracilis 10 4,329 0 0,00 10 4,785 

Trichuris cf muris 3 1,299 0 0,00 3 1,435 

Larvas de Nematoda 69 29,870 3 13,64 66 31,579 

N de amostras positivas 112 48,485 11 50,00 101 48,325 

N total de amostras  231 100,000 22 100,00 209 100,000 

 

O encontro de apenas uma morfoespécie de ovo de helminto foi observado em 64,28% 

(n=72/112) das amostras positivas, 29,46% (n=33/112) foram positivas para dois parasitos, 

4,46% (n=5/112) foram positivas para três parasitos e 1,78% (n= 2/112) foram positivas para 

quatro parasitos, em todo o período de estudo (Figura 29).  

Observa-se que até o ano de 1999, apenas uma morfoespécie foi encontrada nas 

amostras e que a partir de 2000, o número de espécies aumenta, chegando a quatro nos anos de 

2010 e 2011, reduzindo novamente a duas espécies nos anos seguintes (Figura 29). 
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Figura 29: Prevalência de mono e poliparasitismo em fezes de Kerodon rupestris de 1984 a 2015, no PARNA 

Serra da Capivara-PI, Brasil. 
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Considerando o período de 1984-2000, e o pequeno número de amostras positivas nestes 

anos (n=11), observa-se menor riqueza de morfoespécies de ovos nas fezes e a maior 

prevalência de Trichuris sp. (27,27%), larvas de Nematoda (13,63%), Oxyuridae_001 (4,54%) 

e Oxyuridae_003 (4,54%) (Tabela 3, Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Localização das amostras de fezes positivas e negativas para helmintos em Kerodon rupestris 

coletadas no período de 1984-2000 no PARNA Serra da Capivara-PI, Brasil (os pontos de coleta estão 

sobrepostos). 

Serra Branca   

Sítio do Mocó   
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No período de 2005-2015, quando o número de amostras de fezes positivas alcança 101, 

as morfoespécies predominantes também foram as larvas de Nematoda encontradas em 31,57% 

das amostras e Trichuris sp. 5,74%, e a exceção de Trichostrongylidae, que aparece neste 

período em 13,87% das amostras positivas. Os demais ovos aparecem com baixa prevalência, 

como os de Trichuris cf. gracilis (4,78%), Oxyuridae 003 (4,30%), Ancylostomidae 001 

(1,91%), Oxyuridae 005 (1,43%), Lagochilsacaris sp. (1,43%), Trichuris muris (1,27%), 

Oxyuridae 001 (0,45%), Ancylostomidae_002 (0,95%), Strongyloides sp. (0,52%), Ascaridae 

001 e Ascaridae 002 (0,45%) (Tabela 3, Figura 31). 

Com o aumento do esforço e área de abrangência de coleta no período de 2005-2015, o 

número de amostras coletadas e analisadas aumentou para 209 amostras, das quais 48,32% 

(n=101) foram positivas para ovos de helmintos e 108 negativas (51,67%). A área de coleta 

compreendeu 65 pontos no Parque e no entorno, mas, assim como no período de 1984-2000, as 

amostras positivas mantiveram-se na Serra Branca e frente da “cuesta” (Sítio do Mocó).  

Amostras positivas também foram encontradas no Corredor Ecológico Serra da Capivara – 

Serra das Confusões e também a leste e nordeste do Parque, nos municípios de Brejo do Piauí 

e João Costa, respectivamente (Figura 31). 

A maior parte das amostras positivas encontra-se no limite do Parque, que coincide com 

as linhas topográficas das serras e da frente de “cuesta”, utilizadas para a demarcação de seus 

limites, e também nos locais onde se encontram os boqueirões, habitat predileto dos mocós. 
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Figura 31: Localização das amostras de fezes positivas e negativas para ovos de helmintos em  

Kerodo. rupestris no período de 2005-2015 no PARNA Serra da Capivara-PI, Brasil. 
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 6.4 CRONOLOGIA DA PRESENÇA DE OVOS E LARVAS DE HELMINTOS EM 

FEZES DE Kerodon rupestris NO PARNA SERRA DA CAPIVARA de 1984-20015. 

 

O ano de 1986 foi o único ano em que não se obteve amostras positivas para helmintos. 

Os anos de 2010 e 2011 apresentaram a maior riqueza de morfoespécies de helmintos. A 

morfoespécie Trematoda 001 esteve presente nos anos de 2010 e 2011. Larvas de Nematoda, 

foram encontradas nos anos de 1984, 2000, 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015. A 

morfoespécie Nematoda 001 esteve presente nos anos de 2010 e 2015. Strongyloides sp. foi 

encontrado somente no ano de 2011. A morfoespécie Oxyuridae 001 foi encontrada em dois 

anos, 1992 e 2011.  

Ovos de Oxyuridae_003 estiveram presente nos anos de 1991, 2010 e 2011. Oxyuridae 

005 nos anos de 2010 e 2011. Ancylostomidae_001 esteve presente nos anos de 2010 e 2011, 

enquanto o Ancylostomidae_002 apenas no ano de 2010.  

Ovos de Trichostrongylidae estiveram presente no ano de 2005 até o ano de 2014. 

A morfoespécie Paraspidodera uncinata (Ascaridae_001) esteve presente apenas no 

ano de 2011, enquanto Ascaridae 002 esteve presente apenas no ano de 2010.  A espécie 

Trichuris sp. foi encontrada nos anos de 1985, 1991, 1997, 1999, 2006 e 2010. A espécie 

Trichuris cf. gracilis esteve presente nos anos de 2006, 2010, 2011, 2014 e 2015. A espécie 

Trichuris cf muris esteve presente nos anos de 2010 e 2011 (Tabela 4).  
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Tabela 4: Cronologia da presença de ovos e larvas de helmintos em Kerodon rupestris PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil 1984-2015. O XXXXX significa a presença da 

morfoespécie no ano. 
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Trematoda                     xxxxx         

Nematoda                     xxxxx       xxxxx 

Strongyloides sp.                       xxxxx       

Oxyuridae_001         xxxxx             xxxxx       

Oxyuridae_003       xxxxx             xxxxx xxxxx       

Oxyuridae_005                     xxxxx xxxxx       

Ancylostomidae_001                     xxxxx xxxxx       

Ancylostomidae_002                 xxxxx   xxxxx         

Trichostrongylidae                 xxxxx   xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx   

Paraspidodera uncinata                       xxxxx       

Ascaridae_002                     xxxxx         

Lagochilascaris sp.                     xxxxx xxxxx       

Trichuris sp.   xxxxx   xxxxx   xxxxx xxxxx     xxxxx xxxxx         

Trichuris cf gracilis                   xxxxx xxxxx xxxxx   xxxxx xxxxx 

Trichuris cf muris                     xxxxx xxxxx       

Larva de Nematoda xxxxx             xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
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6.5 CURVAS DE ACUMULAÇÃO DE ESPÉCIES PARA OVOS E LARVAS DE 

HELMINTOS EM FEZES DE Kerodon rupestris NO PERÍODO DE 1984 A 2000 E 2005 

A 2015. 

 

Os resultados obtidos do cálculo da curva de acumulação de espécies, para os dois 

períodos não se estabilizou, mas apontou decréscimo, com o aumento do esforço de coleta. No 

período de 1984-2000, o ponto de inflexão da curva se deu com a análise de apenas nove 

amostras quando se encontrou três morfoespécies de helmintos. Já no período de 2005-2015, 

com cerca de 50 amostras a curva sofre o achatamento esperado, com o encontro de 10 

morfoespécies (Figuras 32). 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Período de 1984-2000                                     (B) Período de 2005-2015. 

 

Figura 32: Curvas de acumulação de espécies para ovos e larvas de helmintos em fezes de Kerodon rupestris 

PARNA Serra da Capivara, PI. 
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6.6 ABUNDÂNCIA DE OVOS E LARVAS DE HELMINTOS EM FEZES DE Kerodon 

rupestris. NO PERÍODO DE 1984 A 2000 E 2005 A 2015. 

 

 

Dos 288 ovos de helmintos encontrados, a maior abundância foi de Trichostrongylidae 

45,13% (n=130), encontrado nos anos 2005, 2010, 2011, 2013 e 2014, seguido de Oxyuridae 

003, 10,76% (n=31) encontrado nos anos 1991, 2010 e 2011, Trichuris cf. gracilis 10,41%, 

(n=30) encontrado nos anos 2006, 2010, 2011, 2014 e 2015,  Trichuris sp. 9,72% (n=28) 1985, 

1991, 1997, 1999, 2000, 2006 e 2010, Lagochilascaris sp. 7,68% (n=22) encontrado nos anos 

2010 e 2011, Trichuris cf. muris 6,94% (n= 20) encontrado nos anos 2010 e 2011, Trematoda 

0,69% (n=2) encontrado nos anos 2010 e 2015, Oxyuridae_001 0,69% (n=2) encontrado nos 

anos 1992 e 2011 e Oxyuridae_005 0,69% (n=2) encontrado nos anos de 2010 e 2011, 

Strongyloides sp. 0,89% (n=1) encontrado no ano de 2011, Paraspidodera uncinata  0,89% 

(n=1) encontrado no ano de 2011 e Ascaridae_002 com 0,89% (n=1) encontrado no ano de 

2011. (Tabela 5).  

No grupo de anos entre 1984-2000 dos 16 ovos encontrados nas fezes analisadas a 

morfoespécie mais frequente foi Trichuris sp. (50,00%), seguida de Oxyuridae_003 (43,73%) 

e Oxyuridae_001 (6,73%). (Tabela 5). 
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Tabela 5: Abundância dos ovos de helmintos encontrados no total das amostras positivas de fezes de Kerodon 

rupestris do PARNA Serra da Capivara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 276 ovos de helmintos encontrados no período de 2005 a 2015, a maior abundância 

foi de Trichostrongylidae (47,27%), seguido Trichuris cf. gracilis (10,90%), Oxyuridae 003 

(8,72%), Lagochilascaris sp. (8,00%), Trichuris sp. (7,27%), Trichuris cf. muris (6,54%), 

Oxyuridae 005 (2,90%), Ancylostomidae 001 (2,54%), Nematoda (2,18%), Ancylostomidae 

002 (1,81%), Trematoda (0,72%) e Strongyloides sp., Ascaridae 001, Oxyuridae 001 e 

Ascaridae 002 (0,36%.) (Tabela 5) 

 1984 - 2015 1984 - 2000 2005 - 2015 

Helmintos N de ovos %  N de ovos 
% de 

ovos 
N de ovos 

% de 

ovos 

Trematoda 2 0,69% 0 0 2 0,72% 

Nematoda 6 2,08% 0 0 6 2,18% 

Strongyloides sp. 1 0,34% 0 0 1 0,36% 

Oxyuridae_001 2 0,69% 1 6,25% 1 0,36% 

Oyuridae_003 31 10,76% 7 43,73% 24 8,72% 

Oxyuridae_005 2 0,69% 0 0 8 2,90% 

Ancylostomidae_001 7 2,43% 0 0 7 2,54% 

Ancylostomidae_002 5 1,73% 0 0 5 1,81% 

Trichostrongylidae 130 45,13% 0 0 130 47,27% 

Paraspidodera unicinata 1 0,34% 0 0 1 0,36% 

Ascaridae_002 1 0,34% 0 0 1 0,36% 

Lagochilascaris sp. 22 7,68% 0 0 22 8% 

Trichuris sp. 28 9,72 8 50% 20 7,27% 

Trichuris cf. gracilis 30 10,41% 0 0 30 10,90% 

Trichuris cf. muris 20 6,94% 0 0 18 6,54% 

Total                288   16   276   
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6.7 DIVERSIDADE DE OVOS E LARVAS DE HELMINTOS EM FEZES DE Kerodon 

rupestris NO PARNA SERRA DA CAPIVARA 

  

Não foi possível calcular os índices de diversidade de Simpson e Shannon para os anos 

de 1984, 1985, 1986, 1992, 1997, 1999, 2000 e 2013, em razão do pequeno número amostral. 

 Em todos os anos os índices de Shannon (H’) tiveram valores superiores que os de 

Simpson, apontando, riqueza de espécies raras com baixa dominância (Tabela 6). 

O Ano de 1991 (D= 0,22; H’= 0,38), 2005 (D= 0,12; H= 0,23), 2006 (D= 0,4; H= 0,6), 

2014 (D = 0,48; H’= 0,673) e 2015 (0D=0,24; H=0,41) apresentaram baixos índices. Os anos 

de 2010 (D=0,82; H=1,99) e 2011 (D= 0,6689; H’= 1,509) foram os anos que apresentaram os 

maiores índices de biodiversidade. 

 

Tabela 6: Diversidade de ovos e larvas de helmintos encontrados em Kerodon rupestris PARNA Serra da Capivara, 

PI. Evidenciando os maiores valores. 

  

1
9

8
4
 

1
9

8
5
 

1
9

8
6
 

1
9

9
1
 

1
9

9
2
 

1
9

9
7
 

1
9

9
9
 

2
0

0
0
 

2
0

0
5
 

2
0

0
6
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

Simpson (D) 0 0 0 0,22 0 0 0 0 0,12 0,4 0,82 0,669 0 0,48 0,245 
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6.8 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E “ÁREAS QUENTES” PARA TRANSMISSÃO DE 

HELMINTOS EM Kerodon rupestris NO PARNA SERRA DA CAPIVARA, PI. 

  

Os valores de Kernel foram gerados para identificar os “pontos quentes” de transmissão de 

helmintos em mocós na área de estudo, levando-se em consideração:  

 Áreas de concentração de amostras positivas, independentes da abundância de ovos nas 

amostras positivas 

 Áreas de abundância de ovos, independentemente do número de amostras positivas. 

Desta forma, foi possível observar a concordância entre essas duas possibilidades e 

identificar áreas onde a transmissão pode ser favorecida tanto pelo número de amostras 

positivas, quanto pela abundância de ovos e larvas disponíveis no ambiente para novas 

infecções. 

Considerando as áreas de maior densidade de amostras positivas, duas “áreas quentes” 

foram identificadas, no período de 1984-2000, a área de alta densidade de amostras positivas, 

na face sul do Parque, foi também onde se apresentou a maior riqueza de espécies, que 

compreendeu as larvas de Nematoda, Oyuridae_001, Oxyuridae_003 e Trichuris sp. 

Estas áreas são limítrofes a alguns dos mais antigos povoados da região, como o Sítio 

do Mocó e onde se concentram os sítios arqueológicos mais importantes do Parque. Ali, 

também se mantiveram pequenas populações de mocós nos abrigos de pedra, nos paredões dos 

boqueirões, hoje em franca recuperação (Figura 33). 
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Figura 33: Áreas quentes” de amostras de fezes positivas para helmintos em Kerodon. rupestris 1984-2000 no 

PARNA Serra da Capivara, PI. 

 

Considerando a abundância de ovos, os modelos gerados Kernel para o período de 1984-

2000, concentram as “áreas quentes”, em duas áreas de densidades distintas (Figura34). Na área 

1, Serra Branca de baixa abundância, encontram-se ovos de Trichuris sp.,   

A área 2, Sítio do Mocó, de alta, média e baixa abundância de ovos de helmintos, 

compreendem as morfoespécies: Oxyuridae_001, Oxyuridae_003 e Trichuris sp. 
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Figura 34: Áreas quentes para abundância de ovos de helmintos em fezes de Kerodon rupestris no período de 

1984-2000 no PARNA Serra da Capivara, PI, Brasil. 

 

No período de 2005 a 2015, as “áreas quentes” se expandiram para 11 localidades no 

PARNA e seu entorno (Figura 35).  

As áreas de alta e muito alta densidade estão relacionadas diretamente com a presença 

de povoados e guaritas.  Na área 1, na Serra Branca, foram identificadas áreas de média e baixa 

densidade com a presença das espécies Ascaridae 002, Nematoda_001, Oxyuridae_003, 

Trichuris sp. e Trichuris_001(Trichuris cf. gracilis).  

A área 2, Sítio do Mocó e sítios arqueológicos da face sul (BPF, Sítio do Meio), 

apresentou maior riqueza de helmintos e a maior área com intensidade alta. Os helmintos 

presentes nesta área foram: Ancylostomidae_001, Nematoda_001, Oxyuridae_001, 
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Oxyuridae_003, Oxyuridae_005, Trematoda, Trichostrongylidae, Trichuris sp., Trichuris_001 

(Trichuris cf gracilis), Trichuris_002 (Trichuris cf muris).  

A área 3, região da Serra Branca, apresenta pontos de densidades alta, muito alta, média 

e baixa. Os helmintos presentes na área 3 foram: Ancylostomidae_001, Ascaridae_001 

(Paraspidodera uncinata), Oxyuridae_003, Strongyloides sp. Trematoda_001, 

Trichostrongylidae e larva de nematoda. Nesta região não há povoados. 

Na área 4, Baixão das Andorinhas, foram observadas densidades alta, média e baixa e 

as morfoespécies encontradas: Ancylostomidae_002, Lagochilascaris sp., Oxyuridae_005, 

Trichostrongylidae, Trichuris sp., Trichuris 001 (Trichuris cf gracilis), Trichuris 002 

(Trichuris cf. muris).  

A área 5 apresentou baixa densidade de helmintos e as espécies encontradas foram: 

Ancylostomidae_002, Trichostrongylidae e larva de Nematoda. 

 A área 6, no corredor entre a Serra das Confusões e a Serra da Capivara, apresentou 

baixa densidade de helmintos, e foram encontrados Trichostrongylidae e larva de Nematoda. 

A área 7, também no corredor, apresentou baixa intensidade de helmintos, onde ovos de 

Ancylostomidae_002, Lagochilascaris sp. e larva de nematora foram encontrados.  

Área 8, no barreiro do Paes Landim, a densidade de amostras positivas para helmintos 

foi baixa, e lá foram encontrados ovos de Lagochilascaris sp., Trichostrongylidae e larva de 

Nematoda.  

A área 9, Lagoa Veneza, apresentou baixa densidade de helmintos, e foram encontrados 

Oxyuridae_003, Trichuris cf muris e larva de Nematoda.  
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Área 10, Gongo, apresentou baixa densidade de helmintos e foram observados os 

helmintos Trichostrongylidae e larva de Nematoda. Área 11, Angical, apresentou baixa 

densidade de helmintos e somente Trichostrongylidae e larvas de Nematoda foram observadas.  

 

 

Figura 35: “Áreas quentes” de amostras de fezes positivas para helmintos em Kerodon. rupestris 2005-2015 no 

PARNA Serra da Capivara, PI. 

 

No período de 2005-2015 o modelo de Kernel gerado a partir da abundância de ovos 

reduz, de maneira significativa, suas “áreas quentes” em relação às “áreas quentes” modeladas 

pela densidade de amostras positivas (Figura 36). Somente a região do sul do Parque nos 

arredores do Sítio do Mocó foi identificada com área de muito alta abundância de ovos. 

Para este período foram geradas 10 “áreas quentes” no mapa, com abundância baixa, 

média, alta e muito alta. Na área 1, Angical, foram observadas abundância média e baixa de 
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ovos de Trichsotrongylidae, Trichuris 001 e Oxyuridae_003. A área 2, Sítio do Mocó e sítios 

arqueológicos da frente da “cuesta”, apresentou a maior abundância de ovos de helmintos: 

Ascylostomidae_001, Nematoda_001, Oxyuridae_001, Oxyuridae_003, Oxyuridae_005, 

Trematoda, Trichostrongylidae, Trichuris sp., Trichuris_001 (Trichuris cf. gracilis), 

Trichuris_002 (Trichuris cf. muris).   

A área 3, Serra Branca, apresentou a maior riqueza de espécies, porém com abundância 

média, e alta restrita. As espécies identificadas foram: Ascaridae_002, nematoda_001, 

Oxyuridae_003, Trichostrongylidae, Trichuris sp., Ancylostomidae_001 Ascaridae_001 

(Paraspidodera uncinata) Oxyuridae_003, Strongyloides sp., Trematoda e Trichsotrongylidae.   

Área 4, Baixão das Andorinhas, apresentou média e baixa abundância de ovos e os 

helmintos encontrados foram: Ancylostomidae_002, Lagochilascaris sp., Oxyuridae_005, 

Trichostrongylidae, Trichuris sp., Trichuris_001 (Trichuris cf gracilis). 

 A área 5, apresentou baixa abundância de ovos e as espécies encontradas foram: 

Ancylostomidae_001, Trichostrongylidae, Trichuris sp.  

Área 6, Corredor Serra das Confusões e Serra da Capivara, baixa abundância de ovos, 

e somente Trichostrongylidae.  

Na área 7, também no corredor, a abundância de ovos é baixa e os helmintos 

encontrados foram: Ancylostomidae_002 e Lagochilascaris sp.  

A área 8, barreiro do Paes Landim, apresentou baixa abundância e as espécies 

Lagochilascaris sp. e Trichostrongylidae.  
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A Área 9, Lagoa Veneza, teve baixa abundância e as espécies Oxyuridae_003 e 

Trichuris_002 (Trichuris cf muris).  

Área 10, Gongo, área de baixa abundância e somente ovos de Trichostrognylidae foram 

relatados. 

 

Figura 36: “Áreas quentes” para a abundância de ovos de helmintos em fezes de Kerodon rupestris 2005-2015 

no PARNA Serra da Capivara, PI. 
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7. DISCUSSÃO: 

 

Até o momento os estudos de helmintos em coprólitos de Kerodon rupestris são mais 

comuns que estudos realizados em fezes atuais. Ja foram encontrados: Strongyloides ferreirai 

(Araújo et al., 1989; Ferreira et al., 1989; Sianto, 2009); Trichuris sp. (Ferreira et al., 1991; 

Duarte, 1994; Sianto, 2009), Syphacia sp. (Sianto, 2009; Souza et al., 2012), e Sianto, (2009) 

ainda relata o encontro de Parapharyngodon sp., e ovos não identificados de Nematoda, 

Ascaridae, Oxyuridae e Acanthocephala. 

Em fezes recentes ou em necropsias foram encontrados Strongyloides ferreirai 

(Rodrigues et al., 1985; Vicente et al., 1997; Chame, 1998), Paraspidodera uncinata (Vicente 

et al., 1997; Almeida et al., 2008), Trichostrongylus colubriformis, Trichuris gracilis, Trichuris 

muris, Vianella lenti, Thysanotaenia congolensis (Almeida et al., 2008).  

Os poucos trabalhos anteriores a este, e a escassa informação sobre a morfologia e a 

morfometria de ovos encontrados nas fezes de Kerodon rupestris, mostram a contribuição deste 

estudo ao conhecimento da fauna helmintológica deste hospedeiro endêmico do semiárido do 

nordeste do Brasil e, ainda a contribuição aos estudos paleoparasitológicos, já que os Kerodon 

rupestris habitam a região há pelo menos 30.000 anos. 

Este estudo acrescenta espécies à riqueza de helmintos relatada em estudos anteriores 

realizados tanto em coprólitos, quanto em fezes recentes, com novas ocorrências de parasitos e 

achados inéditos para este hospedeiro.  

Apesar de não ter sido possível diagnosticar todos os ovos e larvas ao nível de espécie, 

em razão da escassez de estudos de helmintos em Kerodon rupestris com descrição precisa de 
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ovos e larvas e, até mesmo, o desconhecimento de algumas espécies de helmintos encontrados 

neste estudo, foi possível distingui-las por se tratarem de diferentes morfotipos e também, de 

diferentes famílias, tais como: Trichuridae, Ancylostomidae, Ascaridae, Oxyuridae, 

Trichostrongylidae e também Trematoda.  

Os estudos helmintológicos em fezes numa mesma região e em períodos de longo prazo 

são raros, embora o uso de fezes para a prospecção da fauna helmintológica e estudos 

ecológicos, além de baixo custo, tem ainda vantagens para as espécies silvestres, pois não levam 

o animal à morte. Por outro lado, sempre esbarram na dificuldade do diagnóstico, uma vez que 

as formas imaturas são desprezadas pela maioria dos taxonomistas e a diversidade de espécies 

ainda não descritas é um desafio para a biologia molecular e também para identificação de falso 

parasitismo.  

As espécies encontradas nesta síntese podem ser o resultado da influência de fatores 

ambientais e antrópicos, que podem estar pressionando a dispersão, a distribuição e prevalência 

de espécies de helmintos no PNSC, fato ainda inexplorado na literatura. 

A maior riqueza de ovos e larvas de helmintos encontrados nas fezes a partir do ano 

2000, coincide com a implementação efetiva do PARNA, que se inicia a partir de 1991, e 

consequentemente medidas de conservação e fiscalização vêm proporcionando o aumento 

significativo da população e o adensamento de Kerodon rupestris no Parque. Adicionalmente, 

o menor impacto antrópico proporcionado pelos enclaves mésicos no interior dos cânions e nas 

bordas rochosas das serras, hoje habitat de maior favorabilidade de ocorrência para a espécie 

(Chame, 2007 Chame et al 2013) e possivelmente, responsáveis pela distribuição em 

metapopulações (Lessa et al., 2005), favorecem helmintos de transmissão densidade 

dependente e, especialmente os que necessitam de condições edáficas mais amenas. É possível 



109 

 

que o processo de diferenciação da espécie, provocado por isolamento geográfico (Lessa et al., 

2005), possa influenciar a composição e a prevalência de helmintos, fato que também ainda é 

inexplorado na literatura.  

A sobreposição de nichos ecológicos com outras espécies de animais e também 

população humana nas áreas do PARNA e seu entorno pode ter favorecido o encontro de novas 

espécies de helmintos de importância epidemiológica para humanos, como parece ser o caso do 

Trichostrongylidae. 

Outra hipótese é que as alterações que ocorreram no ambiente do PARNA podem ter 

originado como consequência, a perda de espécies e o aumento da abundância de uma única 

em detrimento da perda de outra, gerando consequências ecológicas como a alteração na cadeia 

trófica, provocando sobreposição de nichos e interações interespecíficas (Townsend et al., 

2000).  

O aumento do esforço de coleta visa sempre o objetivo de ampliar as chances de se 

identificar a riqueza de espécies numa dada área, neste caso da comunidade de helmintos em 

Kerodon rupestris no Parque Nacional da Serra da Capivara. A curva de acumulação de 

espécies calculada para esta estimativa, para os dois períodos, declinou, mas não se estabilizou, 

reflexo do encontro crescente de espécies raras, ainda que em baixo número, nos últimos anos 

de trabalho. Este fato parece claro quando observa-se que no período 1984-2000 foi necessário 

dobrar a análise, de 5 para 10 amostras, para adicionar apenas uma morfoespécie à riqueza no 

período. De 2005-2015, o esforço de análise de 100 amostras foi necessário para encontrar 10 

morfoespécies e de 200 amostras para alcançar as 14 morfoespécies encontradas.  
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 É importante ressaltar, que somente após o ano de 1989 a implementação do Parque foi 

efetuada, e medidas de proteção das espécies de flora e fauna locais foram efetivamente 

tomadas. Nesta época, o Kerodon rupestris era ameaçado de extinção (Pinheiro, 1989), 

inclusive no Parque, e até mesmo por este motivo, o número de amostras analisadas nesse 

período (1984-2000) é menor.  

Os anos de 2010 (D= 0,8159; H’= 1,9991) e 2011 (D= 0,6689; H’= 1,509) apresentaram 

valores de dominância maiores que os demais, nos 30 anos de estudo. Mesmo assim, os valores 

de Shannon (H’) também acompanharam o acréscimo, mostrando a importância de espécies 

raramente presentes, no conjunto do universo amostral, da mesma forma que, ainda com valores 

mais baixos, os índices nos anos de 2006 (D= 0,40, H’=0,60) e 2014 (D = 0,48; H’= 0,673) 

também apontaram essa mesma característica. 

Considerando o número amostral utilizado neste estudo, principalmente o período 2005-

2015, que supera em números todos os trabalhos parasitológicos já efetuados anteriormente 

para a espécie Kerodon rupestris, o encontro de espécies raras, parasitos acidentais, ou falso 

parasitismo, encontradas em poucas amostras, parece explicar o acúmulo contínuo de espécies 

na curva. O crescente encontro de nova e raras espécies sugere ainda que estas espécies sejam 

parasitos acidentais, novas aproximações ecológicas ou até mesmo falso parasitismo. 

Estas espécies de parasitos podem ter sido adquiridas pela alimentação herbívora, ou até 

mesmo pela coabitação de nichos com outros mamíferos da região, já que Kerodon rupestris é 

um roedor de hábito coprofágico. Brandão (2007) e Brandão et al., (2009) em seu estudo com 

mamíferos domésticos e silvestres no PNSC identificou que apenas curva de acumulação de 

espécies de mamíferos de alimentação oportunista (Cerdocyon thous e Sus scrofa) não se 
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estabilizam, fato corroborado no trabalho de Oliveira-Santos (2013) em seus estudos com 

Cerdocyon thous e Canis familiaris no semiárido do nordeste do Brasil, incluindo o PNSC. 

A insuficiência de amostras impediu o cálculo dos índices de biodiversidade nos anos 

1984, 1985, 1992, 1997, 1999, 2000, 2013. Os índices de Simpson (D) e Shannon (H’) apontam 

uma discreta dominância de espécies nos anos 2010 e 2011 assim como também do discreto 

incremento de Shannon, em relação aos demais anos. Não se evidencia dominância clara em 

nenhum período e o baixo parasitismo neste hospedeiro parece ser o padrão. Brandão (2007) e 

Brandão et al., (2009) encontraram baixos índices de biodiversidade em seu estudo com 

mamíferos silvestres e domésticos do PNSC. Oliveira-Santos (2013) em seus estudos com 

Cerdocyon thous e Canis familiaris no semiárido do nordeste do Brasil, incluindo o PNSC, 

observou também baixos índices de biodiversidade. Este estudo, corroborou com os trabalhos 

anteriores feitos em mamíferos silvestres e domésticos, no PNSC e semiárido do nordeste do 

Brasil, apresentando baixos valores para os índices de Simpson e Shannon, indicando que este 

pode ser um padrão da região.  

Este estudo sintetiza, assim, o esforço de coleta continuada, por 30 anos, e com ele a 

possibilidade de acúmulo de conhecimento sobre as interações parasito-hospedeiro, a 

diversidade da fauna helmintológica em Kerodon rupestris e mudanças ambientais. 
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7.1 ESPÉCIES E MORFOESPÉCIES DE OVOS DE HELMINTOS  

7.1.2 Filo Platyhelminthes 

 

Trematoda 

A infecção por esses parasitos pode ocorrer de diferentes formas, em geral são 

heteróxenos, necessitando de passagem por ao menos um hospedeiro intermediário. 

Este é o primeiro relato de Trematoda para Kerodon rupestris. Como foram encontrados 

somente dois ovos, e com a dificuldade de comparar aos dados da literatura, não foi possível 

identificar a espécie ou sequer qualquer ou táxon inferior. Desta forma, qualquer afirmação 

quanto aos mecanismos de infecção, ou se esta caracteriza uma infecção verdadeira ou espúria 

fica comprometida.  

7.1.3 Filo Nematoda 

 

Nematoda_001 

Em geral, o ciclo de vida básico dos nematódeos compreende o ovo, cinco estádios 

juvenis e a forma adulta.  O verme, durante o período de crescimento (estádios larvais até 

adulto), passa por quatro ecdises.  Alguns necessitam de passagem de alguma fase de sua vida 

no solo ou até mesmo um hospedeiro intermediário. 
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A morfoespécie denominada neste estudo Nematoda_001 nunca havia sido relatada em 

fezes atuais de Kerodon rupestris, porém, ovos similares foram encontrados em coprólitos de 

Kerodon rupestris do PARNA Serra das confusões, por Sianto (2009), que o julgou um falso 

parasitismo por ingestão de fezes de lagarto, já que ovos de Parapharyngodon sp., parasito de 

lacertídeos foram observados na mesma amostra que continha este ovo. 

O mocó habita lajedos e bordas das serras, áreas que também são coabitadas por 

inúmeras espécies de lagartos, especialmente o Tropidurus helenae (Manzani & Abe, 1990), 

endêmico da Serra da Capivara.  Entretanto, não há referência bibliográfica para comparação 

deste ovo, o que sugere que esta seja uma espécie nunca descrita e um potencial parasito de 

Kerodon rupestris, que está presente neste hospedeiro deste o passado até os dias atuais. 

 

Strongyloides sp. 

 

Em fezes e coprólitos de Kerodon rupestris já foram descritos ovos e larvas de 

Strongyloides ferreirai (Rodrigues et al., 1985; Araujo et al., 1989; Pinheiro et al., 1989; 

Ferrreira et al., 1991; Sianto et al., 2006; Sianto 2009), espécie específica deste hospedeiro. 

Porém a medida do único ovo encontrado (56,29 x 29,13µm) é inferior ao relatado em literatura 

(80x43 µm).  

O ciclo evolutivo do gênero Strongylioides difere de outros nematódeos, pois possuem 

duplo ciclo evolutivo, o de vida livre e o parasitário. As fêmeas partenogênicas fazem a postura 

dos ovos já larvados, no intestino delgado do hospedeiro. Dependendo da espécie, os ovos 

eclodem ou no intestino delgado do hospedeiro ou no meio ambiente.   
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Em hospedeiros herbívoros, é comum o encontro de ovos larvados nas fezes. O encontro 

deste ovo em fezes de Kerodon rupestris pode indicar um parasitismo verdadeiro.  

 

Oxyuridae 

 

Ovos de Parapharyngodon sp. já foram relatados em coprólitos de Kerodon rupestris 

por Sianto (2009) no PARNA Serra das Confusões, que julgou um parasitismo acidental 

também por ingestão de fezes de lagarto. Ovos de Syphacia sp, foram encontrados por Souza 

et al., (2012). Neste estudo três morfoespécies de Oxyuridae foram encontradas. Não foi 

possível a identificação destes ovos em nível de espécie, que diferem dos acima descritos e, por 

isso, sugere-se que sejam de espécies nunca descritas e potenciais parasitos de Kerodon 

rupestris, estão presentes neste hospedeiro desde as primeiras amostras modernas analisadas 

até os dias atuais. 

No geral, o ciclo de vida dos Oxyuridae é monoxeno, as fêmeas passam para a região 

perianal, os ovos saem para o exterior do hospedeiro com as fezes. Quando chegam ao exterior, 

os ovos podem já ter a larva L1 em seu interior, podendo ocorrer a autoinfecção do hospedeiro 

ou a infecção em outros animais. 
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Ancylostomidae 

 

É relatado em literatura, que a influência ambiental entre os geohelmintos age de forma 

mais acentuada em infecções naqueles cujo desenvolvimento das larvas se dá em vida livre, 

como por exemplo, os ancilostomídeos (Schad,1983), fato que pode comprometer a transmissão 

e explicar a baixa presença de vermes desta família em mocós.  

Os Ancylostomatidae têm ciclo monoxeno com parte do seu ciclo evolutivo ocorrendo 

no solo. A fêmea faz a postura dos ovos na luz do intestino, estes são carreados ao solo com as 

fezes do hospedeiro. A eclosão ocorre no solo, onde amadurece em três fases larvárias até a 

larva infectante L3 que penetra ativamente na pele do hospedeiro ou para algumas espécies 

pode ser ingerida. 

Não foi possível a identificação no nível de espécie das duas morfoespécies de 

Ancylostomidae encontrados neste estudo, já que há dificuldade de comparação com ovos na 

literatura, uma vez que eles apresentam variações intraespecíficas e as medidas se sobrepõem 

entre diversas espécies, além da morfologia bastante semelhante entre eles (Araújo, 1987). 

 

Trichostrongylidae 

 

Muitos gêneros e grande número de espécies compreendem a família 

Trichostrongylidae que são parasitos do intestino delgado da maioria das classes de vertebrados, 

causando perda econômica em animais domésticos, em particular os ruminantes, animais 
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silvestres e podendo causar doenças em humanos (Smidht et al., 2000; Smidht et al., 2009).

  Os ovos possuem casca fina, são eliminados junto com as fezes, e embrionam assim 

que ocorre postura no ambiente. São descritos para 34 espécies de mamíferos. O gênero 

Trichostrongylus Loss, 1905 possui mais de 42 espécies oficialmente catalogadas, a maioria 

parasita o intestino delgado de algumas aves, diversos mamíferos, incluindo a espécie humana 

(Audebert et al., 2002). 

Segundo Mas-Coma, (2008) os trichostrongilídeos são excelentes modelos para estudo 

de efeitos de alterações climáticas, sugerindo que o aquecimento do clima implicará no aumento 

de intensidade parasitária no hospedeiro em espécies que carecem de uma resposta imune 

efetiva. 

É sabido que existe relação direta de causa e efeito entre o fenômeno El Niño e as secas 

no Nordeste do Brasil, pelo menos no prolongamento do período seco, além do normal. Isso 

decorre da alteração da circulação da atmosfera e a consequente alteração na dinâmica dos 

centros de altas e baixas pressão, bem como na modificação das células do ar atmosférico, 

mecanismos que explicam a ocorrência das grandes secas no nordeste do Brasil (Costa, 2012), 

já que na maioria dos anos com ocorrência de El Niño foram observadas chuvas abaixo da 

média (Alves et al., 1998). 

Um mecanismo importante de sobrevivência observado em espécies de 

Trichostrongylus é a hipobiose que leva a interrupção do desenvolvimento no hospedeiro, 

evitando assim a exposição das gerações posteriores às condições climáticas adversas (Michel. 

F.J, 1974; Costa et al., 2011). Segundo Wilmsen (2014), a hipobiose pode indicar eventos 

importantes que se relacionam ao parasitismo, tais como a viabilidade de estágios imaturos, a 
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deflagração do sinal para o início do processo e a maturação das larvas, além de manter a 

infecção latente no hospedeiro, incluindo danos espoliativos pela atividade das larvas. 

Almeida et al. (2008), encontraram larvas de Tricostrongylus colubriformes parasitando 

Kerodon rupestris, em Mossoró Rio Grande do Norte. No presente estudo, foram observados 

ovos de espécie da família Trichostrongylidae, com média de comprimento e largura 51,19x 

19,34µm.  Apesar do tamanho do ovo não corresponder às descrições para os ovos de T. 

colubriformes (79-101x 39-47µm), a morfologia é bastante similar, e já foi relatado em trabalho 

anterior, que o tamanho e a morfologia dos ovos desta espécie podem ser afetados por bactérias 

(Bottjer et al.,1985). 

A infecção por Trichostrongylidaes está relacionada a perdas produtivas e econômica, 

além de doença em ruminantes (Sykes & Coop, 2001; Vlassof et al., 2001).  Apesar da infeção 

por estes parasitos ser preferencialmente em animais herbívoros, a trichosongylidiase vem 

sendo relatada em humanos em diversos países Thailândia, Coreia do Sul, China, Estados 

Unidos, Austrália (Baver et al., 1984; Young et al, 2007) França (Lattes et al.,2001) e também 

no Brasil (Souza R P et al, 2013). O encontro de ovos de T. colubriformes distribuído em 

amostras de fezes coletadas em diversas áreas do PARNA e seu entorno, onde vivem 

populações humanas e animais domésticos e animais de criação representa risco a saúde 

humana e animal, já que são parasitos de ruminantes e também da espécie humana. 

 No presente estudo, o Trichostrongylidae (provável T. colubrinformis) se mostrou 

distribuído em todo o PARNA Serra da Capivara e só presente a partir do ano de 2005. 

Coincidentemente, o ano de 2005 esteve sobre influência do efeito El Niño de intensidade fraca, 

com pequeno aumento na temperatura, fator que pode ter favorecido o provável 

estabelecimento deste parasito na região. No ano de 2010 o El Niño foi de intensidade 
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moderada, persistindo até os dias atuais, foi neste ano que se observou o aumento de amostras 

positivas e a maior abundância de ovos para esta espécie. No entanto, muitos outros elementos 

são necessários para afirmar que estas mudanças afetaram positivamente esta espécie. 

Deve-se considerar que 2010 e 2011, também coincide com o maior esforço de coleta 

em campo, boas condições de conservação do PARNA e o início da recuperação das populações 

de mocós, o que pode ter gerado efeito na distribuição, e quantidade de amostras positivas e 

abundância dos ovos nas amostras. 
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Paraspidodera uncinata 

 

Apesar do ciclo de vida desta espécie ainda não ter sido estudado com detalhes, acredita-

se que as fêmeas liberem os ovos na luz do intestino grosso do hospedeiro e estes cheguem com 

as fezes ao solo, ainda não infectantes. Estes ovos, tornam-se infectantes em poucos dias. 

Quando o hospedeiro ingere estes ovos infectantes, estes migram para a mucosa do ceco e do 

cólon completando o ciclo (Dean et al, 2007; Taylor, 2007) 

Embora já tenha sido evidenciada a ocorrência de Paraspidodera uncinata em 

populações de mocós em outros estados, este é o primeiro relato de ocorrência desta espécie 

em 30 anos na Serra da Capivara. No Brasil, Vicente et al. (1997) relataram parasitismo por 

Paraspidodera uncinata em Kerodon rupestris e Cavia spp. Almeida (2004) e Almeida et al 

(2008) evidenciaram este parasito em amostras provenientes de necropsia de animais de vida 

livre e cativeiro em Mossóro, no Rio Grande do Norte com ovos de amplitude 42-45 x 28-26 

µm. 

Ovos desta espécie também são relatados para a espécie Cavia porcellus por Roman 

(2013), com comprimento variando 43-73 µm, e em Cavia sp. com tamanho de 40-50x30-36 

µm por Pinto (2002). Um único ovo larvado semelhante a Paraspidodera uncinata, foi 

encontrado neste trabalho com medida 46,72x 35,99 µm.   
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Lagochilascaris sp. 

 

O gênero Lagochilascaris, apresenta cinco espécies conhecidas de parasitos: 

Lagochilascaris major Leiper (1910), parasito natural de Felis leo sabakiensis (leão africano), 

Lagochilascaris buckleyi Sprent (1971) parasito de Felis concolor (onça parda), 

Lagochilascaris turgida (Stossich, 1902) Travassos (1924) encontrado em Didelphis 

crassicaudata (gambá), Lagochilascaris sprenti Bowman, Smith & Little (1983) parasito de 

Didelphis virginiana (gambá norte-americano) e Lagochilascaris minor Leiper (1909) 

encontrado parasitando o homem, cão e gato doméstico (Campos et al. 1992). 

Este é o primeiro relato de Lagochilascaris sp. em Kerodon rupestris. No entanto, não 

se pode confirmar o parasitismo verdadeiro, uma vez que só se conhece o ciclo 

experimentalmente. Admite-se que o ciclo é heteroxeno, sendo os carnívoros silvestres os 

hospedeiros definitivos e roedores os hospedeiros intermediários, já que no modelo 

experimental isolado de L. minor proveniente de camundongos foi inoculado em gatos 

domésticos, que se comportaram como hospedeiro definitivo, e os camundongos que se 

comportaram como hospedeiros intermediários (Campos et al., 1992). Porém, autores estudos 

sugerem que Roedores podem ser considerados hospedeiros definitivos de Lagochilascaris 

minor devido a presença do verme adulto no hospedeiro, apesar de não ter sido observado a 

postura de ovos (Freitas et al., 2008). 

No PARNA Serra da Capivara, a espécie Lagochilascaris major foi relatada pela 

primeira vez por Chame (1988) parasitando Felis concolor, com ovos cujo tamanho são 46,62 
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- 49,95 x 63,27 µm, portanto inferiores aos desse estudo (30-52 x 31-48 µm / Média 44,43 x 

40,49 µm). Outras espécies do gênero são relatadas para animais que estão presentes na região, 

porém não foi relatada a ocorrência destas no nordeste do Brasil.  

 Com base na morfologia, os ovos de Lagochilascaris encontrados nestes estudos se 

assemelham aos da espécie Lagochilascaris minor, inclusive quanto ao número de reentrâncias 

da casca dos ovos que apresentaram em média 15 reentrâncias. Sprent (1971), sugere que o 

número de reentrâncias dos ovos pode ser utilizada para diferenciação das espécies deste 

gênero, L. minor possui de 15-25, L. major de 33-45 e L. sprent de 24-31. 

 Supondo-se que os carnívoros sejam de fato hospedeiros definitivos e os roedores os 

intermediários, não seria improvável o encontro de ovos deste helminto nas fezes do Kerodon 

rupestris. Porém, apesar deste achado não evidenciar o parasitismo de L. minor em Kerodon 

rupestris, apesar de roedores já tenham sido relatados como possível hospedeiro intermediário 

(Freitas et al., 2008), é uma notificação importante, pois não há dados na literatura desta espécie 

no PARNA Serra da Capivara e este pode ser indicativo de que esta espécie tenha sido 

introduzida recentemente, e que pode agora estar circulando na região. No Brasil, a maioria dos 

casos relatados são nos estados do Pará, Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins e Mato Grosso, a 

maioria na região da Amazônia Legal (Palheta-Neto et al 2002). 

Os hospedeiros definitivos albergam o parasito no estômago ou orofaringe e os ovos são 

eliminados juntos com as fezes do hospedeiro. Os ovos embrionados no solo são ingeridos pelo 

hospedeiro intermediário, um roedor, e as larvas encistam na musculatura. As larvas de terceiro 

estágio, quando ingeridas com a predação do roedor pelo hospedeiro definitivo ou acidental, 

eclodem no estômago e migram para os tecidos onde crescem e se tornam parasitos adultos 

(Campos et al., 1992; Leão & Netto, 1997).  
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   O primeiro encontro desse helminto no Parque causa preocupação, já que esta espécie 

tem importância para saúde pública, pois é o agente causador da Lagochilascariose humana. 

Esse resultado sugere também, que mais pesquisas devem ser feitas em fezes dos carnívoros do 

Parque, para a busca da confirmação de infecções verdadeiras. Sugere-se também que estudos 

moleculares sejam feitos para confirmação do diagnóstico.  

 

Trichuridae 

O gênero Trichuris Roeder, 1761, abrange cerca de 70 espécies de parasitos, que 

habitam a região do ceco de mamíferos e menos comumente outras partes do intestino grosso 

(Fortes 1993; Bownman, 2009). São hospedeiros do gênero Trichuris, as ordens: Rodentia, 

Marsupialia, Primata, Carnivora, Artiodactyla, Hiracoidea, e Insectivora (Skrjabin et al.,1970). 

Dentre estes animais, 23 espécies do parasito foram descritas em 10 famílias de Roedores 

(Caviidae, Cricetidae, Ctenomyidae, Dasyproctidae, Geomyidae, Heteromyidae, 

Myocastoridae, Octodontidae, Sciuridae e Echimyidae) nas Américas (Flores J.M & Ordaz. J, 

2011). Das 23 espécies, 12 espécies estão relatadas para roedores da América do Sul e quatro 

espécies foram encontradas no Brasil, das quais duas espécies: Trichuris gracilis e Trichuris 

muris descritas para membros da família Caviidae (Ditmat,2002; Almeida, 2008). 

Os ovos são resistentes ao ambiente em razão da casca espessa, podendo ser viáveis por 

até 6 anos no solo (Fortes, 1993). Desta forma, se diferenciam dos geohelmintos cujas larvas, 

mais sensíveis e dependentes, são as formas infectantes expostas aos fatores abióticos no solo, 

como, por exemplo, estrongilídeos e ancilostomídeos.   
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Neste estudo foram identificados ovos morfologicamente semelhantes aos das espécies 

Trichuris gracilis e Trichuris muris. E outros de espécie não identificada, Trichuris sp. 

Ferreira et al. (1991) e Araújo et al. (1993) propuseram a hipótese do desaparecimento 

de Trichuris sp. em mocó a partir de 8.000 anos na Serra da Capivara, em razão das 

modificações climáticas que transformaram a floresta tropical e pradarias existentes de 40.000 

até 10.000 anos, na Caatinga (Ab’Saber, 1974). Em 2006, Sianto relatou a presença de Trichuris 

sp., em fezes recentes de Kerodon sp. no PARNA Serra das Confusões, distante apenas 90 km 

do PARNA Serra da Capivara, local mais úmido. Em 2009, com o aumento do esforço de 

análise os mesmos ovos foram encontrados em coprólitos de mocós, datados de 2.000 - 3.000 

AP e de 1420 ± 50 anos AP no PARNA Serra da Capivara, mostrando que o mesmo esteve 

presente em coprólitos mais recentes que 8.000 anos. 

 Almeida et al. (2008) encontraram em mocós oriundos de Mossoró, Rio Grande do 

Norte, duas espécies de Trichuris: T. gracilis e T. muris., evidenciando a manutenção do ciclo 

parasitário neste hospedeiro, no Nordeste brasileiro. Estudo recente e em andamento pelo 

Projeto Paleoparasitologia: Evolução, Ecologia e Emergência das Infecções Parasitárias no 

Semiárido do Nordeste Brasileiro realizado pelo Instituto de Arqueologia, Paleontologia e 

Ambiente do Semiárido – INAPAS/INCT,MCTI/CNPq levantou a ocorrência de mocós no 

semiárido nordestino nos estados do Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte 

e dos parasitos encontrados em suas fezes, Dentre eles já foi possível observar ovos semelhantes 

aos descritos por Almeida et al., (2008) como sendo das espécies T. gracilis e T. muris. 

Neste trabalho o encontro de ovos de três espécies de Trichuris em todo Parque Nacional 

da Serra da Capivara, reforça a observação da capacidade de manutenção atual do ciclo na 
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região, corroborando com a observação de outros autores (Sianto et al., 2006 e Almeida, 2008) 

e a sua permanência ao longo dos últimos 8.000 (Sianto, 2009).  

O gênero Trichuris tem ciclo de vida monoxeno possuindo um único hospedeiro e uma 

fase de sua vida no solo, dependente portanto, de fatores ambientais para continuidade do seu 

ciclo. As condições favoráveis de temperatura para desenvolvimento no solo são de 25 a 32°C, 

em temperaturas mais elevadas seu desenvolvimento é acelerado e em temperaturas mais baixas 

retardam a evolução.  

Baseado nestas observações, a região apresenta condições favoráveis à manutenção do 

ciclo de Trichuris em mocós desde o passado até os dias atuais, independente de condições 

adversas, como a transformação da floresta tropical em pradaria à 10.000 AP e também o 

fenômeno El Niño, que aumenta as secas e a temperatura no nordeste do Brasil. O Gênero 

Trichuris foi o único que teve ocorrência nos dois períodos distintos de análise. 
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7.2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA FREQUÊNCIA E ABUNDÂNCIA DE OVOS DE 

HELMINTOS EM Kerodon rupestris DO PARNA SERRA DA CAPIVARA. 

 

O monoparasitismo de helmintos em Kerodon rupestris parece ser o padrão local na 

região, pois mesmo com o aumento do esforço de coleta e análise é predominante no universo 

amostral. Essa distribuição na população de hospedeiro corrobora com o modelo que indica que 

grande parte dos hospedeiros de uma mesma espécie abrigam poucos parasitos, e poucos 

hospedeiros abrigam muitos parasitos Begon et al., (2006). 

A distribuição de densidade e abundância de helmintos, evidenciadas pela geração de 

“áreas de quentes” no modelo de Kernel, mostra que independentemente do período analisado, 

as concentrações, embora variem de intensidade, são maiores nas áreas limítrofes do PARNA, 

e em locais próximos a povoados e guaritas, onde há circulação de outros animais como cães, 

gatos e do homem, que se sobrepõe à presença de Kerodon rupestris.  

As áreas quentes identificadas pela abundância de ovos se sobrepõem em alguma 

medida às geradas para densidade de amostras, mas não de maneira exata. 

Observa-se a manutenção da favorabilidade de ocorrência de helmintos em área nas 

bordas das serras e cânions, principalmente nas áreas da frente da “cuesta”, na área do Sítio do 

Mocó (2007), embora observações no campo mostrem indivíduos transitando em áreas mais 

abertas e expostas. Tal comportamento parece estar relacionado com a perda do medo do 

homem, conquista das ações de conservação do Parque e ditará um novo arranjo na fauna 

helmintológica no futuro.  



126 

 

O número de amostras coletadas e analisadas no período 1984-2000 reflete a baixa 

densidade dos mocós e na riqueza e abundância de ovos e larvas de helmintos em Kerodon 

rupestris época que coincide com o abandono do PARNA, e quando os mocós eram ameaçados 

de extinção.  Na década de 80, o Parque sofria com a exploração dos seus recursos naturais, 

situação que perdurou durante muitos anos por falta de recursos federais e fiscalização, e isso 

impactou fauna local. O segundo período de análise desde estudo, 2000-2015, mostra a 

recuperação do PARNA com o retorno de espécies e a recuperação populacional de Kerodon 

rupestris.  Este crescimento também potencializou a maior densidade e abundância de ovos de 

helmintos circulantes tanto nas áreas de presença humana, nos limites do parque e áreas de 

visitação, quanto em seu entorno.  

Ovos de Lagochilascaris sp. foram encontrados em três áreas distintas do Parque: Toca 

das Mangueiras no Boqueirão Grande, no Corredor Ecológico entre os Parques Nacionais Serra 

da Capivara e Serra das Confusões, Baixão das Andorinhas e no Boqueirão do Barreiro do Paes 

Landim. O corredor ecológico, apesar de não ser muito povoado, é ocupado com fazendas de 

criação de gado, com casas espaçadas e plantações. O Baixão das Andorinhas é uma das áreas 

mais visitadas do Parque, Está na subida da chapada, com caldeirões de água sobre o lajedo, 

que são utilizados pela fauna silvestre. O Boqueirão do Barreiro do Paes Landim está no norte 

do Parque, onde a presença humana se estabelece com atividade de lavoura, inclusive irrigada 

e pequenos povoados. Observa-se nestas três localidades potenciais fontes de infecção para 

humanos e animais domésticos, uma vez que a ingestão de água contaminada pelas larvas 

infectantes e o consumo de carne de caça crua ou mal cozida (incluindo roedores) são os meios 

de transmissão deste helminto (Faira neto & Leão 2005; Rey, 2008).  
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O encontro da espécie possível espécie T. colubriformes distribuído em amostras de 

fezes em três áreas do PARNA e seu entorno, onde vivem populações humanas e animais 

domésticos, principalmente gado bovino, também representa risco a saúde humana e animal, 

causando tanto perdas econômicas como doença em ruminantes (Sykes & Coop, 2001; Vlassof 

et al., 2001; Souza R P et al, 2013).   

A presença de espécies de nematódeos com potencial zoonótico na área do PARNA e 

seu entorno, representa risco à saúde humana e animal, já que a região apresenta baixo índice 

de desenvolvimento humano (CRM, 2012), com saneamento básico deficiente e cobrindo 

somente pequena parte da população, além de sistema de saúde precário. Esses fatores são 

amplificados se considerarmos que a maior parte das doenças causadas por helmintos são 

negligenciadas no Brasil, somado ao fato da baixa percepção da população para com o risco 

que esses parasitos podem causar a sua saúde.  Da mesma forma, a presença das parasitoses de 

animais silvestres raramente são consideradas nos planos de manejo das unidades de 

conservação e nos planos de desenvolvimento.  

A investigação ambiental da vida silvestre é importante para conhecer a interação 

parasito, hospedeiro e ecossistema, para o monitoramento das populações de seus parasitos e a 

possível previsão de uma emergência, extinção ou de impactos futuros, já que o conhecimento 

da diversidade microbiológica de um ecossistema, pode ajudar a elucidar a influência de 

comunidades microbiológicas, dentre elas os helmintos, na integridade de ecossistemas 

(Ogunseitan, 2005).  

O crescente número e a presença esporádica de morfoespécies de ovos de helmintos 

observados no período 2005-2015, aponta para a investigação da hipótese da entrada de novos 
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parasitos na região, com a antropização, e o fluxo destes entre animais silvestres, domésticos e 

humanos. 

A conservação do PARNA Serra da Capivara mostrou-se vital, não somente para o 

aumento da população de Kerodon rupestris, mas também propiciou a manutenção das relações 

parasitárias, forte indicadoras da saúde do ambiente, já que espécies parasitas, também fazem 

parte da biodiversidade regional, e tem papel fundamental no equilíbrio de seus hospedeiros.  

No entanto, o encontro esporádico de helmintos não encontrados em coprólitos e nas 

amostras de fezes mais antigas, pode refletir ou a condição de raridade de algumas destas 

espécies parasitárias ou encontros acidentais. Talvez isso se deva sobreposição crescente das 

áreas de uso de diversas espécies no Parque, em razão do processo de isolamento e avanço das 

atividades antrópicas no entorno; o que resulta na invasão de novas espécies, tanto de parasitas 

quanto de hospedeiros.  De todo modo, qualquer que seja o motivo, a pesquisa serve de alerta 

para que as conquistas de conservação desse roedor e de outras espécies não sejam perdidas se 

as políticas públicas de conservação do Parque não forem mantidas. 
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8. CONCLUSÕES 

 

● Constatou-se o aumento da diversidade de helmintos encontrados em mocós no 

Parque Nacional da Serra da Capivara, quando comparado com trabalhos 

anteriores em fezes recentes e coprólitos, possivelmente impulsionado pela 

recuperação destes hospedeiros.   

 

● A infecção por Trichuris sp. em mocós no PARNA Serra da Capivara se mantém 

desde o passado até os dias atuais, mesmo com as alterações ambientais ocorridas 

na região, e não desapareceu como pressuposto.  

 

● Os resultados obtidos no período de 2005-2015 apontam para hipótese de entrada 

de novos parasitos na região, com a antropização e o fluxo destes parasitos entre 

animais silvestres, domésticos e humanos, como é o caso de Trichostrongylidae e 

Lagochilascaris sp..  

 

● Algumas áreas, especialmente aquelas de uso humano mais acentuado, podem 

potencializar o risco de infecção por helmintos zoonóticos, fato a ser considerado 

pelas autoridades de saúde e responsáveis pela conservação do PARNA, mas que 

precisa ser comparado a estudos parasitológicos em humanos e em animais de 

criação.  
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● Faz se necessário averiguar a origem e a forma de contato entre as diferentes 

espécies parasitas e hospedeiras, refinar os resultados por técnicas de diagnóstico 

molecular, e o impacto sobre as populações silvestres, já que houve o encontro de 

espécies ainda não descritas na região podendo acometer outras espécies, com 

potencial patogênico tanto para saúde humana quanto animal.  

 

● Estes resultados, aliados aos dados já descritos para coprólitos, podem servir de 

base para o monitoramento dos helmintos encontrados em mocó nesta região e sua 

relação com impactos ambientais e antrópicos presentes desde o passado, podendo 

gerar modelo de previsibilidade de ocorrência de helmintos. 

 

● A associação de estudos de helmintos da fauna silvestre, com estudos de animais 

domésticos e humanos, possibilitarão a busca de modelos de fluxo de zoonoses, 

principalmente nas áreas de muito alta e alta densidade e abundância de helmintos, 

e com isso identificar fatores determinantes para ocorrência de helminto. 

 



131 

 

9. REFERÊNCIAS 

 

AB’SABER, A.N. Dominio morfoclimatico Semi-Arido das caatingas brasileiras. 

Geomorfologia. 43. ed. São Paulo: [37.], 1974. 

ADRIAN, O.; SACHSER, N. Diversity of social and mating systems in cavies: a review. 

Journal of Mammalogy, v. 92, n. 1, p. 39–53, 2011. 

ALMEIDA, K. Helmintos Parasitos De Mocós (Kerodon Rupestris Niewid-Wied, 1820), De 

Vida Livre E De Cativeiro, Criados Criados No Semi-Árido Nordestino . 55 p Univesidade 

estadual Paulista, Faculdade de Ciências agrárias e veterinárias, 2004. 

ALMEIDA, K et al. Helmintos Parasitos de Mocós (Kerodon rupestris RODENTIA: 

CAVIIDAE) de vida Livre e de Cativeiro, no semi-árido nordestino brasileiro. Archives of 

Veterinary Sciece, v. 13, n. 2, p. 133–139, 2008. 

ALVES, L I F; SILVA, M M P; VASCONCELOS, K J. Visão de comunidades rurais em 

Juazeirinho/ PE referente a extinção da biodiversidade da Caatinga. Revista da caatinga, v. 

22, n. 1, p. 180–186, 2009. 

ALVES, J M B. et al. Produção agrícola de subsistência no Estado do Ceará com ênfase aos 

anos de ocorrência de El Niño e La Niña. Revista Brasileira de Agrometeorologia, v. 6, n. 2, 

p. 249–256, 1998. 

 



132 

 

ANDRADE, R.M.G, A. Os desafios do Parque Nacional da Serra da Capivara. In: Nurit 

Bensusan E Ana Paula Prates (IEB- Mil Folhas). A diversidade cabe na unidade. Brasilia: p. 

732, 2014. 

ARAÚJO, A et al. Strongyloides ferreirai Rodrigues, Vicente & Gomes, 1985 (Nematoda, 

Rhabdiasoidea) in rodent coprolites (8.000-2.000 years BP), from archaeological sites from 

Piauí, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 84, n. 4, p. 493–496, 1989. 

ARAÚJO, A. J. G. Paleoepidemiologia da ancilostomose. (Tese de Doutorado) Fundação 

Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública 1987. 

ARAUJO, A J G.; FERRREIRA, L F. Paleopatologia e Paleoepidemiologia: Estudos 

Multidisciplinares. Caderno de Saúde Pública, v. 9, n. 2, p. 216–222, 1993. 

ARAUJO, A J G.; RANGEL, A.; FERREIRA, L. F. Climatic change in Northeastern Brazil . 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 88, n. 4, p. 577–579, 1993. 

ARAUJO, A. J G.; PESSIS, A.-M.; GUERIN, C. Parque Nacional da Serra da Capivara. 

FUMDHAM, p. 94, 1998. 

BARCELLOS, C et al.. Mudanças climáticas e ambientais e as doenças infecciosas: cenários e 

incertezas para o Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde, v. 18, n. 3, p. 285–304, 2009. 

ARNAUD, M B, et al. L’Aire archéologique du Sud-Est du Piauí (Brésil). Vol. 1: le milieu et 

les sites, Editions Recherche sur les Civilisations, “Synthèse” n° 16, 118 p, 1984. 



133 

 

ARRUDA, M B. Ecologia e antropismo na área do município de São Raimundo Nonato e 

Parque Nacional Serra da Capivara (PI). (Tese de Mestrado) Brasília: Instituto de Ciências 

Biológicas–Departamento de Ecologia–UNB–Brasília (DF), 1993 

AUDEBERT, F.; HOSTE, H.; DURETTE-DESSET, M. C. Life cycle of Trichostrongylus 

retortaeformis in its natural host, the rabbit (Oryctolagus cuniculus). Journal of 

helminthology, v. 76, n. 03, p. 189-192, 2002. 

 BEAVER PC, JUNG RC, CUPP EW. Clinical Parasitology. Philadelphia, PA: Lea and 

Febiger, 289–291 p 1984.  

BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecology: from individuals to ecosystems. 

4h ed 738p. Blackwell Pub, 2006. 

BEZERRA, Al MR et al. Endemic climbing cavy Kerodon acrobata (Rodentia: Caviidae: 

Hydrochoerinae) from dry forest patches in the Cerrado domain: new data on distribution, 

natural history, and morphology. Zootaxa, v. 2724, p. 29-36, 2010. 

BRANDÃO ML. Diversidade de helmintos intestinais em mamíferos silvestres e 

domésticos da Serra da Capivara, sudeste do Piauí- Brasil. Dissertação de Mestrado. Saúde 

Pública, ENSP, FIOCRUZ, Rio de Janeiro. 165 p. 2007. 

BRANDÃO, M. L. et al. Diversidade de helmintos intestinais em mamíferos silvestres e 

domésticos na Caatinga do Parque Nacional Serra da Capivara, sudeste do piauí, Brasil. Revista 

Brasileira de Parasitologia Veterinaria, v. 18, n. SUPPL.1, p. 19–28, 2009. 



134 

 

BONVICINO, C. R.; OLIVEIRA, J. A.; D´ANDREA, P. S. Guia dos roedores do Brasil , 

com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos.BRASIL. Fundação Nacional de 

Saúde. Manual de controle de roedores. Brasília,, 65 f. 2002. 

BOWMAN, D. D. Parasitologia Veterinária de Georgis. 8. ed. Barueri, SP: Manole, 422 p.  

2009. 

p. BOTTJER, K. P.; BONE, L. W.; GILL, S. S. Nematoda: Susceptibility of the egg to Bacillus 

thuringiensis toxins. Experimental Parasitology, v. 60, n. 2, p. 239–244, out. 1985. 

CALLEN, E. O.; CAMERON, T. W. M. A prehistoric diet revealed in coprolites. New 

Scientist, v. 8, n. 190, p. 35–40, 1960.  

CAMPOS, D.M.B. et al. Experimental life cycle of Lagochilascaris minor Leiper, 

1909. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, v. 34, n. 4, p. 277-287, 1992. 

CATZEFLIS, F., PATTON J., PERCEQUILLO, A.; WEKSLER, M. Kerodon rupestris. The 

IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T10988A22190269. Disponível em 

<http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T10988A22190269.> Acesso em: Julho 

de 2016. 

CAVALCANTI, J R L P. Os núcleos dopaminérgicos do mesencéfalo do mocó (Kerodon 

rupestris): caracterização citoarquitetônica e por imunoistoquímica para tirosina-

hidroxilase. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 2011. 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T10988A22190269.en


135 

 

CHAME M., ARAUJO A. &FERREIRA L F., 1984 Premières observations sur la faune de la 

Serra de la Capivara Sud-est du Piauí Ík Brésil, p. 33-40. In: Études Americanistes 

interdisciplinaires, Paris, Ed. Lab. Anthropol. Préhist. D´Amer EHSS, RCP 394 du CNRS n° 

4. 1984. 

CHAME, M. Estudo comparativo das fezes e coprólitos não humanos da região arqueológica 

de São Raimundo Nonato, sudeste do Piauí. 1988. Dissertação de Mestrado Universidade 

Federal do Rio de Janeiro:  

CHAME, Marcia. Terrestrial mammal feces: a morphometric summary and 

description. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 98, p. 71-94, 2003.  

CHAME, M.; BATOULI-SANTOS, A; BRANDÃO.M. As migrações humanas e animais e a 

introdução de parasitas exóticos invasores que afetam a saúde humana no 

Brasil. FUMDHAMentos, v. 7, p. 47-62, 2008. 

CHAME, M. Reservatórios de água e implicações na distribuição de mamíferos cinegéticos no 

semi-árido: contribuições à conservação do Parque Nacional Serra da Capivara, Sudeste do 

Piauí, Brasil. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. 

CHAME et al., Congresso Brasileiro de Parasitologia, XXIII.; Encontro de parasitologia do 

Mercosul, III. 2013, Florianópolis. Identificação automática de padrões de ocorrência de 

parasitos em Kerodon rupestris Wied- Neuwied, 1820 (Rodentia: Caviidae), no semiárido 

nordestino. 2013. 



136 

 

CHAME, M. Manejo da Água e Implicações para Conservação do Parque Nacional Serra da 

Capivara e seu Entorno. In: Pessis, A.M.; Martin, G; Guidon, N; Os Biomas e as Sociendades 

Humanas na Pré-História da Região do Parque Nacional da Serra da Capivara, Brasil, 

Vol. II A, São Paulo, p. 254-299, 2014.  

COSTA, J A. O fenômeno El Niño e as secas no Nordeste do Brasil. Raízes, v. 1, n. 4, p. 13–

21, 2012. 

COSTA, V M M.; SIMOES, S V.D.; RIET-CORREA, F. Controle das parasitoses 

gastrintestinais em ovinos e caprinos na região semiárida do Nordeste do Brasil. Pesq. Vet. 

Bras, Rio de Janeiro ,  v. 31, n. 1, p. 65-71,  Jan.  2011 

CPRM, Barros. J.S; Ferrreira, R.V, Pedreira, A.J, Guidon., Geoparque Serra da Capivara 

(PI) Proposta. In: Schobbenhaus. C; Silva, C.R, Geoparques do Brasil. V1, 749p. 2012 

DEAN, P., STEPHEN B., Pathology of Laboratory Rodents and Rabbits. 3 ed. 

Massachusetts: Blackwell. 325p. 2007. 

DITTMAR, K. Arthropod and Helminth Parasites of the Wild Guinea Pig, Cavia aperea, From 

the Andes and the Cordillera in Peru, South America. Journal of Parasitology, v. 88, n. 2, p. 

409–411, abr. 2002. 

DUARTE, A. N. Estudo paleoparasitológico em coprólitos do sítio arqueológico da Furna do 

Estrago, Município do Brejo da Madre de Deus, Pernambuco-Brasil. 138f. 1994. Tese 



137 

 

(Mestrado). Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro: Mestrado em Medicina 

Veterinária, Parasitologia Veterinária, 1994. 

EMPERAIRE, L., 1984. A região da Serra da Capivara (Sudeste do Piaui) e sua vegetação. 

Brasil Florestal 14: 5-21, 1984. 

EMPAIRE, L. La Caatinga du sud-est du Piauí – Étude Ethnobotanique. Paris: Recherche 

sur Les Civilizations, 1983. 

EMPERAIRE L. Végétacion et gestion des ressources naturelles dans la caatinga du soul-est 

du Piauí (Brésil). Université Pierre et Marie Curie: Paris. p. 445, 1989. 

FELICE, D.G; GUIDON, N; MENDES, V.R; A Evolução da Paisagem no Pleistoceno Superior 

ao Holoceno Na Região do Parque Nacional da Serra da Capivara. In: Pessis, A.M.; Martin, G; 

Guidon, N; Os Biomas e as Sociedades Humanas na Pré-História da Região do Parque 

Nacional da Serra da Capivara, Brasil, Vol. II A, São Paulo, p. 68-86, 2014.  

FAIHA NETO, H.; LEÃO, R. Lagochilascaríase. In: Dinâmica das doenças infecciosas e 

parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. p. 1081–1805. 

FERREIRA LF. O fenômeno parasitismo. Rev Soc Bras Med Trop.; 4: 261-77, 1973. 

FERREIRA LF, ARAÚJO A, CONFALONIERI UE.  Parasites in archaeological  material from  

Brazil:  a   reply   to  M.  M.  Kliks Transactions of   the  Royal  Society  of Tropical Medicine 

and Hygiene; 77: 565-6, 1983. 



138 

 

FERREIRA LF, ARAÚJO A, CONFALONIERI U, CHAME M. Acanthocefalan eggs in 

animal coprolites from archaeological sites from Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz. 84(2):201-

3. 1989. 

FERREIRA, L. F et al.; Trichuris eggs in animal cropolites dated from 30.000 years ago. 

Journal of Parasitology, Lawrence, v. 77, n. 3, p. 491-493, 1991. 

SERVÍN-FLORES, J. M.; FALCÓN-ORDAZ, J. Revisión morfológica del género Trichuris 

(Nematoda: Adenophorea) parásito de roedores heterómidos de México. In: Xvii Foro De 

Trabajos De Investigación Centro De Investigaiones Biológicas Área Académica De 

Biología Licenciatura En Biología Libro De Memorias. México 189 p.  2011. 

FORTES, ELINOR. Parasitologia Veterinária. 2ªed. Porto Alegre, Sulina, 1993. 

FUMDHAM (Fundação Museu do Homem Americano) 2008. Disponível em 

<http://www.fumdham.org.br/>acesso em: 30 de dezembro, 2013. 

FUMDHAM (Fundação Museu do Homem Americano) 2015 Disponível em: 

<http://www.fumdham.org.br/ Acesso em 20 de junho, 2015. 

GARDNER, S. L. Phyletic coevolution between subterranean rodents of the genus Ctenomys 

(Rodentia: Hystricognathi) and nematodes of the genus Paraspidodera (Heterakoidea: 

Aspidoderidae) in the Neotropics: temporal and evolutionary implications. Journal of the 

Linnean Society, v. 102, p. 169–201, 1991. 

http://www.fumdham.org.br/
http://www.fumdham.org.br/


139 

 

GUERIN, C. et al. Toca da Janela da Barra do Antonio, Sao Raimundo Nonato, PI. Rica 

fauna pleistocénica e registro de Pré-história brasileira. In: Schobbenhaus, C., Campos, D. 

A., Queiroz, E. T., Winge, M., Berbert-Born, M. L. C. (Edit.) 2002. Sítios Geológicos e 

Paleontológicos do Brasil. DNPM/CPRM - Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e 

Paleobiológicos (SIGEP) - Brasília , pSP - 131, p. 137, 2002. 

GUIDON N et al., 1993. La toca de Janela da Barra do Antonião et les autres sites paleolithiques 

karstiques de l’aire archeologique de São Raimundo Nonato (Piaui, Bresil): etat des recherches. 

Actes XII Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, 3:483-

491. 1993. 

GUIDON, N. Patrimônio e Unidades de Conservação no Brasil = Cultural Assets and 

Conservation Units in Brazil.    In: Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, 

Curitiba, 1997. 

HAMMER, Ø., HARPER, D.A.T., AND P. D. RYAN, 2001. PAST: Paleontological Statistics 

Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4(1): 9p., 

2001. 

INEMA Instituto Nacional do Meio Ambiente e Recursos Hidricos 2011. Disponível em: 

<http://www.inema.ba.gov.br/wpcontent/uploads/2011/11/Informações-do-El-Niño.pdf>. 

Acesso em: 10 ago. 2015. 



140 

 

INPA Instituto Nacional do Semiárido 2013. Disponível em:<http://www.insa.gov.br> 

Acesso em: 30 de dez, 2013. 

IPCC International Panel on Climate Change. 2007. Disponivel em <http://www.ipcc.ch/> 

Acesso em: 10 set 2014 

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, Nacional) 2012. Disponível em 

<http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaInicial.do> Acesso em: 30 de dezembro 2013. 

KREBSS C J. Ecological Methodology. 2. ed. New York, NY: Benjamin/ Cummings 620p., 

1999. 

LACHER JR., T E.  Rates of growth in Kerdon rupestris and as assessment of its potencial as 

a domesticated food source. Papéis Avulsos de Zoologia, v. 3, n. 9, p. 67–76, 1979. 

LACHER JR, T E The comparative social behavior of Kerodon rupestris and Galea  spixii and 

the evolution of behavior in the Caviidae. Bulletin Carnegie Museum Natural History, 

Pittsburgh, v. 17, p. 1-71, 1981. 

LATTÈS, S. et al. Trichostrongylus colubriformis Nematode Infections in Humans, France. 

merging Infectious Diseases, v. 17, n. 1, 1301–1302 p., 2011. 

LEÃO, R.  N.  Q.; NETTO,  H.  F.  Lagoquilascaríase.  In:  Doenças Infecciosas e  

Parasitárias: Enfoque Amazônico. Instituto Evandro Chagas: CEJUP, 885p. 1997. 

http://www.insa.gov.br/
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaInicial.do


141 

 

LELES, D. et al. Are Ascaris lumbricoides and Ascaris suum a single species? Parasites & 

Vectors, v. 5, n. 1, p. 42, 2012. 

LESSA, G.; GONÇALVES, P.R. & MONTEIRO, 1998. Estudo preliminar com crânios de 

Kerodon rupestris (Mammalia, Rodentia, Caviidae) encontrados em grutas calcárias da Bahia. 

In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PALEONTOLOGIA DE VERTEBRADOS, 1., Porto 

Alegre. Anais, Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, p.32. 1988. 

LESSA, G.; GONÇALVES, P. R.; PESSOA, L. M. Variação geográfica em caracteres 

cranianos quantitativos de. Arquivos do Museu Nacional, v. 63, n. 1, p. 75–88, 2005. 

LUTZ A. O Schistosomum  mansoni e a Schistosomatose segundo observações, feitas no Brasil. 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz; Tomo XI. 1919. 

MAS-COMA, S.; VALERO, M. A; BARGUES, M. D. Effects of climate change on animal 

and zoonotic helminthiases. Revue scientifique et technique (International Office of 

Epizootics), v. 27, n. 2, p. 443–457, 2008. 

MENDES B.V. Alternativas tecnológicas para a agropecuária do Semiárido. São Paulo: 

Nobel, 171 p. 1985. 

MENDES B.V. Biodiversidade e desenvolvimento sustentável do Semiárido. Fortaleza: 

SEMACE, 108 p. 1997. 



142 

 

Mccune B & Grace JB. Analysis of Ecological Communities. MjM Software Design. 

Oregon. 300p. 2002. 

MICHEL, J.F., 1974. Arrested development  of  nematodes  and some  related  phenomena.  

Adv.  parasitol., n 12,  p.  279—366. 1974. 

MORAIS, P. L. A. et al. Retinal projections into the Zona Incerta of the rock cavy (Kerodon 

rupestris): A Ctb study. Neuroscience Research, v. 89, p. 75–80, 2014. 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Áreas e ações prioritárias para a conservação da 

biodiversidade na Caatinga 349-374 p. 2004.  

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano Operativo de prevenção e combate aos 

incêndios Florestais do Parque Nacional da Serra da Capivara São Raimundo nonato PI, 

2006. 

MOOJEN, João. Os roedores do Brasil. Ministério da Educação e Saúde. Instituto Nacional 

do Livro. Biblioteca Científica Brasileira, 1952, 214p. (Série A - II) 1952. 

MOOJEN, J.; LOCKS, M.; LANGGUTH, A. A new species of Kerodon Cuvier, 1825 from the 

state of Goiás, Brazil (Mammalia, Rodentia, Caviidae). Boletim do Museu Nacional, nova 

série, Zoologia, Rio de Janeiro, v. 377, 1997. 

NASCIMENTO, E. S. et al. Retinal projections to the thalamic paraventricular nucleus in the 

rock cavy (Kerodon rupestris). Brain Research, v. 1241, p. 56–61, 2008. 



143 

 

 NASCIMENTO, E. S. et al. Retinal afferents to the thalamic mediodorsal nucleus in the rock 

cavy (Kerodon rupestris). Neuroscience Letters, v. 475, n. 1, p. 38–43, 2010. 

NASCIMENTO, E. S. et al. The suprachiasmatic nucleus and the intergeniculate leaflet in the 

rock cavy (Kerodon rupestris): Retinal projections and immunohistochemical characterization. 

Brain Research, v. 1320, p. 34–46, 2010. 

NOGUEIRA FILHO, S. L. G.; NOGUEIRA CUNHA, S. S. Criação Comercial de Animais 

Silvestres: Produção e Comercialização da Carne e de Subprodutos na Região Sudeste do 

Brasil. Revista Econômica do Nordeste. Revista Econômica do Nordeste, v. 31, n. 2, p. 188–

195, 2000. 

OGUNSEITAN, O. Microbial Diversity: Form and Function in Prokaryotes. Oxford: 

Blackwell Publishing, 2005 

OLIVEIRA, J. ALVES; BONVICINO, C. R. Mamíferos do Brasil. In: Mamíferos do Brasil. 

Londrina: v. 31p. 231–276. 2006. 

OLIVEIRA, F. G. Aspectos Anatômicos Do Olho E Neuroquímicos Da Retina Do Mocó 

(Kerodon rupestris) Tese de Doutorado. 178p. (Doutorado em Psicobiologia) Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, 2013. 

OLIVEIRA, F. G. et al. The eye of the crepuscular rodent rock cavy (Kerodon rupestris) (Wied, 

1820). Journal of Morphological Sciences, v. 31, n. 2, p. 89–97, 2014. 



144 

 

OLIVEIRA G B et al. Origem e distribuição do nervo femoral do mocó, Kerodon rupestris 

(Cavidae). Pesq. Vet. Bras., Rio de Janeiro,  v. 31, supl. 1, p. 84-88, 2011. 

OLIVEIRA M.F; Placentação em Mocós, Kerodon rupestris, (Wied-Niewd, 1820) 208p, Tese 

(Doutorado) Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. 2004. 

OLIVEIRA, M. F. et al. Placentation in the rock cavy, Kerodon rupestris (Wied). Placenta, v. 

27, n. 1, p. 87–97, 2006. 

OLIVEIRA-SANTOS J.D,   Diversidade de helmintos intestinais em cães domésticos (Canis 

familiaris Linnaeus, 1758) e de raposas (Cerdocyon thous Linnaeus, 1766) no semiárido do 

Nordeste do Brasil e implicações para a saúde. 201p. Dissertação (Mestrado em Saúde 

Pública) Fundação Oswaldo Cruz, 2013 

ONU (Organização das nações Unidadas do Brasil) 2015. Disponível em: < 

https://nacoesunidas.org/> Acesso: 20 de fevereiro 2015. 

PALHETA-NETO, Francisco X. et al. Contribuição ao estudo da lagoquilascaríase 

humana. Rev. Bras. Otorrinolaringol., São Paulo ,  v. 68, n. 1, p. 101-105,  2002 .  

PINHEIRO, M J P; ANDRADE, S A; DA CUNHA, J N. Preservação e exploração de animais 

silvestres nativos: preá, cutia e mocó. Revista Caatinga, v. 6, n. 1, p. 28-49, 2002. 

PINTO, R M et al . Helminths of the guinea pig, Cavia porcellus (Linnaeus), in Brazil. Rev. 

Bras. Zool., Curitiba ,  v. 19, supl. 1, p. 261-269,  2002 

https://nacoesunidas.org/


145 

 

POSSAS, C. Epidemiologia e sociedade: heterogeneidade estrutural e saúde no Brasil. São 

Paulo: HUCITEC, 1989. 

 REY L. Parasitos e Doenças parasitarias do homem nos trópicos ocidentais. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

SERVÍN-FLORES, J. M.; FALCÓN-ORDAZ, J. Revisión morfológica del género Trichuris 

(Nematoda: Adenophorea) parásito de roedores heterómidos de México. Xvii Foro De 

Trabajos De Investigación Centro De Investigaiones Biológicas Área Académica De Biología 

Licenciatura En Biología. México 1854-189, 2011. 

ROBERTS, M. E.; MALINI, A. K. E.; DEAL, M. The reproductive biology of rock cavy, the 

Kerodon rupestris in captivity: a study of reproductive adaption in a trophic specialist. 

Mammalia, v. 48, p. 253–266, 1984. 

RODRIGUES, H.; VICENTE, J.; GOMES, D. C. Strongyloides ferreirai sp. n. (Nematoda: 

Rhabdiasoidea) parasito do roedor Kerodon rupestris (Weid.) No Brasil. Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz, v. 80, n. 4, p. 407–410, 1985. Mammalia. In: Mammalia. 40. ed. (2). 

p. 253–266, 1984. 

ROMÁN, M. V. Parasitismo gastrointestinal en cuyes (Cavia porcellus) de crianza familiar 

comercial del distrito de Oxapampa-Pasco; durante las épocas de lluvia y seca. 73p.  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Faculdad de Medicina Veterinaria, Lima 2003. 



146 

 

ROWE, D. L.; HONEYCUTT, R. L. Phylogenetic Relationships, Ecological Correlates, and 

Molecular Evolution Within the Cavioidea (Mammalia, Rodentia). Molecular Biology and 

Evolution, v. 19, n. 3, p. 263–277, 2002. 

SHAD, A. G.; NAWAUNSK, T. A.; KOCHAR, K. Human Ecology and the Distribution and 

Abundance of Hookworm Populations. In: Human Ecology and Infectious Diseases. New 

York, NY: Academic Press, 1983. p. 187–223. 

SIANTO, L.; CHAME, M.; FERREIRA, L. F. ; ARAUJO, A. J. G. Parasites and Climate 

changes. In: 10th Conference of International Council for Archeozoology. Mexico: 

Instituto National de Antropologia e Historia. v. 01. p. 164-165, 2006. 

SIANTO, L et al. Animal helminths in human archaeological remains: a review of zoonoses in 

the past. Rev. Inst. Med. trop. S. Paulo, São Paulo ,  v. 51, n. 3, p. 119-130,   2009.     

SIANTO, L. Parasitismo em populações Pré-Colombianas: helmintos de animais em 

coprólitos de origem humana do Parque Nacional Serra da Capivara, PI, Brasil. 189 p.       

(Tese de Doutorado) Fundação Oswaldo Cruz- Escola Nacional de Saúde Publica, 2009. 

SYKES, A. R.; COOP, R. L. Interactions between nutrition and gastrointestinal parasitism in 

sheep. New Zealand Veterinary Journal, v. 49, n. 6, p. 222-226, 2001. 

SKRJABIN, Κ.  I.; SHIKHOBALOVA, N.  P.  & ORLOV, I.  V. Trichocephalidae and   

Cappilariidae of Animals and  Man   and  the Diseases  Caused  by Them. Jerusalem: Israel 

Progr.  Scient. 1970. 



147 

 

SPRENT, J. F. A. Speciation and development in the genus Lagochilascaris. Parasitology, v. 

62, n. 1, 77–112 p, 1971. 

SILVERMAN, B. W. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Nova York: 

Chapman and Hall, 1986. 

SOUSA, R. A.; MENEZES, A. A. L. Circadian rhythm of motor activity of the Brazilian rock 

cavy (Kerodon rupestris) under artificial photoperiod. Biological Rhythm Research, v. 37, n. 

5, p. 443–450, 2006. 

SOARES, G. S. et al. Nuclear organization of the serotonergic system in the brain of the rock 

cavy (Kerodon rupestris). Journal ok Chemical Neuroanatomyy, v. 43, n. 2, p. 112–119, 

2012. 

SOUZA, M V. Parasitos encontrados em coprólitos do Parque Nacional Serra das 

Confusões, Piauí, Brasil.  (Dissertação de Mestrado) 101 p Fundação Oswaldo Cruz, 2013. 

 SOUZA, M. V. et al. Syphacia sp. (Nematoda: Oxyuridae) in coprolites of Kerodon rupestris 

Wied-Niuwied, 1820 (Rodentia: Caviidae) from 5,300 years BP in northeastern Brazil. 

Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 107, n. 4, p. 539–542, 2012. 

SOUZA, R P et al. Human infection by Trichostrongylus spp. in residents of urban areas of 

Salvador city, Bahia, Brazil. Biomédica,  Bogotá ,  v. 33, n. 3, 439-445 p., 2013 . 



148 

 

TAYLOR, M. A.; COOP, R. L.; WALL, R. L. Veterinary parasitology. 3. ed. Oxford: 

Blackwell Publishing, 874 p. 2007. 

TOWSEND CR, HARPER JL, BEGON M. Essencials of Ecology. Blackwell 2 ed.; 2000. 

VLASSOFF, A.; LEATHWICK, D. M.; HEATH, A. C. G. The epidemiology of nematode 

infections of sheep. New Zealand Veterinary Journal, v. 49, n.6, p. 213-221, 2001. 

VICENTE, J. et al. Nematóides do Brasil. Parte V: Nematóides de mamíferos. Revista 

Brasileira de zoologia, v. 14, n. 1, p. 1–452, 1997. 

WILMSEN, M.O. Epidemiologia das Infecções por Nematódeos Gastrintestinais em 

Ovinos Criados em Botucatu. Botucatu. (Dissertação de Mestrado) Universidade Estadual 

Paulista, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Botucatu, 91p 2014. 

WHITTAKER, R. H. Evolution and Measurement of Species Diversity. In: Taxon, p. 213–351. 

YONG TS, et al. Differential diagnosis of Trichostrongylus and hookworm eggs via PCR using 

ITS-1 sequence. Korean J Parasitol. 45:69–74, 2007. 

 


