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RESUMO
A região neotropical exibe grande diversidade biológica, isto se deve em grande parte ao elevado número de macro,
meso e microclimas existentes que estão integrados aos ecossistemas. Dessa forma, compreender os processos que
geram os padrões de distribuição das espécies tem sido um dos principais focos da ecologia de comunidades. Se a
análise é realizada em uma escala regional ou continental, deve-se considerar o efeito do gradiente latitudinal dos dados.
A  diversidade  de  parasitas  ao  longo  do  gradiente  latitudinal  é  reflexo  de  processos  históricos  e  ecológicos
intrinsicamente relacionados com a evolução de seus hospedeiros. Este estudo investigou por meio da literatura o efeito
da distância geográfica sobre duas medidas de diversidade de parasitas de ciclídeos no Brasil: a riqueza e a diversidade
beta  entre  bacias  hidrográficas  brasileiras.  A  bacia  Amazônica  apresentou  maior  riqueza  de  parasitas.  O
compartilhamento  de  intratáxons  parasitas  foi  relativamente  similar  entre  os  hospedeiros  nas  diferentes  bacias
hidrográficas, embora não denotaram correlação espacial entre os mesmos. Ao longo do gradiente latitudinal somente o
preditor tamanho corporal dos hospedeiros foram inversamente correlacionado com a latitude nos locais amostrados, os
quais pode explicar a predominância e/ou interação de distintos processos, que podem gerar diferentes padrões de
diversidade e substituição de espécies de parasitas.

PALAVRAS-CHAVE: Região Neotropical, gradiente latitudinal, interflúvio, parasitismo.

1 INTRODUÇÃO

Os mecanismos que estruturam as comunidades biológicas, em geral, em escalas locais e
regionais são diferentes, embora conectados (RICKLEFS, 2010). Essa ideia implica em que não
apenas as interações bióticas influenciam a formação das comunidades, mas também processos
que ocorrem em escalas de tempo e espaço muito maiores, como dispersão, especiação e extinção
(HUBBELL, 2005).  Com efeito,  os limites atuais de distribuição das espécies não estão apenas
condicionados pelas características ecológicas e fisiológicas, mas resultam, em grande parte, do
espaço geográfico onde ocorreu a sua evolução e especiação. A diversidade regional das espécies
são controladas pela distância espacial, devido ao balanço entre as taxas de migração e extinção.
Já, a riqueza de espécies aumenta com o aumento da área amostrada e tem sido documentada em
uma variedade de escalas espaciais como pequenas lagoas ou continentes inteiros (POULIN et al.,
2012).

A capacidade de dispersão dos hospedeiros pode determinar a composição da comunidade
parasitária. Esta capacidade está ligada à forma de dispersão (ativa ou passiva), ao tamanho do
corpo e à proximidade espacial  dos hospedeiros. Nas bacias brasileiras a formação de refúgios,
proporcionados  pelas  áreas  isoladas  por  interflúvios  determina  a  elevada  biodiversidade
característica dessas bacias. Isto seria igualmente detectado na relação parasita-hospedeiro, onde
esses interflúvios proporcionariam maior número de intratáxons parasitários e de ciclídeos. Mediante
as colocações acima, este estudo teve por objetivo testar as seguintes hipóteses: i) A proximidade
espacial entre os hospedeiros entre as bacias hidrográficas influencia na diversidade da comunidade
parasitária;  ii)  o  número  de  intratáxons  de  parasitas  é  influenciado  pelo  tamanho  corporal  do
hospedeiro ao longo da latitude.
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Em geral, comunidades de parasitas são caracterizadas por apresentarem acentuado padrão
de  dominância  por  algumas  espécies  e  elevado  número  de  espécies  raras.  Espera-se  maior
diferença nas abundâncias das espécies parasitas entre as que apresentaram maior riqueza em
uma comunidade,  enquanto as demais tendem a revelar maior homogeneidade quanto as suas
abundâncias.  E de se esperar  que a distância entre as populações hospedeiras possa afetar  a
similaridade na composição de espécies das comunidades parasitárias.  Estas comunidades são
considerados bons modelos para investigar a diminuição da similaridade de acordo com o aumento
da distância entre os hospedeiros analisados nas bacias hidrográficas brasileiras, já que os parasitas
podem ser contabilizados e identificados quase em sua totalidade em cada hospedeiro.

2 METODOLOGIAS

Os trabalhos científicos publicados foram reportados na literatura de periódicos nacionais e
internacionais  e  foram  levantados  nos  seguintes  bancos  de  dados:  Isi  Web  of  Knowledge
(https://webofknowledge.com/),  Scientific  Eletronic  Library  Online -  Scielo
(http://www.scielo.org/php/index.php),  Red de Revistas Científicas de América Latina y el  Caribe,
España y Portugal  – Redalyc (http://www.redalyc.org/),  por  meio do Portal  do Periódicos Capes
(CAPES,  2012),  o  site  de  busca  Scholar  Google  (https://scholar.google.com.br/) e  o  Museu  de
História  Natural  de  Londres  (Natural  History  Museum)(http://www.nhm.ac.uk/research-
curation/scientific-resources/taxonomy-systematics/host-parasites/database/) e  as  palavras  chaves
em português, inglês e espanhol: peixe*, fish*, peces*, parasit*, parasite* e parásitos*. Os trabalhos
compilados foram datados do ano de 1974 a 2016; enquanto a realização do levantamento foi no
período de abril de 2015 a novembro de 2016. A classificação das regiões biogeográficas das seis
bacias  brasileiras  de  acordo  com  a  Agência  Nacional  das  Águas  (ANA)
(http://www2.ana.gov.br/Paginas/default.aspx).

A riqueza parasitária pode ser definida como o número de intratáxons de parasitas presentes
em ciclídeos registrados nos artigos analisados. Os intratáxons representam o número de grupos
taxonômicos que compõem a diversidade de uma comunidade (Magurran 2011). Foram adotados
dois  tipos  de  medidas  de  diversidade:  (i)  riqueza  de  espécies  e  (ii)  diversidade  beta,  onde  os
trabalhos disponibilizaram a abundância de indivíduos em cada táxon de parasitas.  As análises
foram feitas para os dados de abundância dos parasitas em cada intratáxon, assim como, para
disponibilidade do comprimento dos hospedeiros.  A análise  da frequência parasitária  para  cada
grupo foi realizada pelo número de registros dividido pelo número total de intratáxons registrados.

Para os testes, utilizou-se banco de dados formado por 22 sub-bacias registrados em seis
grandes  bacias  hidrográficas  brasileiras.  Para  o  delineamento  amostral:  i)  os  ambientes
espacialmente próximos foram agrupados, embora as distâncias geográficas foram variáveis e; ii)
considerando o total dos intratáxons de parasitas, assume-se que as espécies hospedeiras sejam
favorecidas  nos  interflúvios  amazônicos.  A  regressão  linear  foi  realizada  para  detectar  possível
relação entre o tamanho corporal de ciclídeos (log transformado) ao longo do gradiente latitudinal
(graus decimais) (ZAR, 2010).

As análises estatísticas foram realizadas no programa R (R DEVELOPMENT CORE TEAM,
2013). O nível de significância adotado para as análises foi p< 0,05.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram compilados  230  registros  de  parasitas  de  ciclídeos  no  Brasil  pertencentes  a  134
intratáxons pertencentes a sete categorias taxonômicas: Digenea (23,58%), Monogenea (37,55%),

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Nematoda (18,77%),  Acanthocephala  (10,04%),  Cestoda  (3,93%),  Copepoda  (3,05%)  e  Isopoda
(3,05%).  As  bacias  hidrográficas  do  Paraná  e  da  Amazônia  foram as  que  apresentaram maior
intratáxons  de  parasitas  e  obtiveram  11  táxa  compartilhadas  na  comunidade  parasitária:
Contracaecum sp.  (larva),  Dolops sp.,  Gussevia astronoti,  Gussevia  longihaptor,  Ichthyouris sp.,
Proteocephalus macrophallus,  Pseudoproleptus sp. (larva),  Quadrigyrus machadoi,  Sciadicleithrum
joanae,  Sciadocephalus megalodiscus. Os dados indicaram que a bacia Amazônica, dados estes
registrados nos estados do Amazonas e Amapá, foram expressivamente mais ricos que as demais
bacias em relação ao número de parasitas e hospedeiros.

A diversidade beta parasitária total dos ciclídeos alcançou um índice de dissimilaridade de
0,568.  A  média  da  diversidade  beta  de  parasitas  nas  bacias  amostradas  foi  significativamente
diferente (Figura 1).

Figura 1: Médias da diversidade beta de parasitas de ciclídeos por bacias brasileiras amostrados. As barras
representam o intervalo de confiança de 95%.

O tamanho do corpo dos ciclídeos ao longo do gradiente latitudinal, foi possível observar o
crescente  aumento  do  comprimento  em  direção  as  baixas  latitudes  (R2 =  0,81;  p<  0,001)
evidenciando que os peixes maiores encontravam-se na bacia Amazônica. As bacias hidrográficas
Amazônica, do Paraná, Atlântica Sudeste, do São Francisco, do Araguaia-Tocantins e do Atlântica
Leste,  tiveram  composições  distintas  no  número  de  intratáxons  parasitários  de  ciclídeos. A
distribuição dos parasitas com a latitude indica que essas diferenças foram devido a capacidade de
dispersão entre as espécies. Nos interflúvios podemos inferir que a distancia ambiental teve maior
influência na composição dos parasitas de ciclídeos, devido a maior similaridade entre eles e que
não foi influenciada pela latitude.

O gradiente latitudinal não influenciou a ocorrência dos parasitas de ciclídeos. Destacando o
efeito  indireto  da  distribuição  do  hospedeiro  sobre  os  padrões  locais  de  riqueza  de  espécies
parasitas, observadas na inexistência de autocorrelação espacial entre os ciclídeos analisados. Por
exemplo, uma relação positiva entre a área geográfica do hospedeiro e a riqueza parasitária pode
surgir devido à falta de controle do tamanho da amostra ou por causa de uma relação de três vias: a
riqueza  de  parasitas  está  correlacionada  com  a  área,  o  que  correlaciona  com  o  esforço  de
amostragem.
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Comparações na distribuição espacial  de tamanho corporal  também foram utilizados para
estimar a riqueza de espécies locais com base na premissa de que existe uma relação positiva entre
o  comprimento  do  corpo  do  hospedeiro  e  o  número  de  intratáxons  de  parasitas,  amplamente
analisados, onde foi possível observar que a riqueza esteve positivamente significativa relacionada
ao tamanho corporal dos ciclídeos. A riqueza, a abundância e diversidade de ecto e endoparasitas
não foram linearmente associadas à latitude entre os locais desse estudo, podendo, ao invés disso,
ser conduzidas, pelo menos em parte, pelas diferenças locais específicas no tamanho e abundância
do peixe.

Em rios a diversidade regional tende a ser maior nos trópicos, enquanto a diversidade local é
razoavelmente constante em todas as latitudes, ou não apresenta um gradiente latitudinal  claro.
Embora processos biogeográficos possam gerar maior riqueza de espécies nos trópicos para muitos
grupos taxonômicos, a natureza altamente variável e imprevisível do habitat fluvial impõe um limite
superior para a diversidade local, homogeneizando o número de espécies locais em todo o mundo
(KRASNOV et al., 2008). A bacia Amazônica é enriquecida por áreas de endemismo delimitadas
pelos grandes rios amazônicos, o que favorece a passagem de espécies de um interflúvio a outro.
Os rios amazônicos são extremamente dinâmicos, com longas e complexas migrações laterais que
podem afetar a transferência de faunas pelo rio, podendo explicar o compartilhamento de espécies
parasitas pelos interflúvios, por meio dos eventos migratórios dos ciclídeos (BUSH, 1994). As áreas
de interflúvios na bacia Amazônica e a fragmentação proporcionando o isolamento dos rios, juntos
explicariam a elevada diversidade de organismos aquáticos  e  assim espera-se  em relação aos
parasitas de peixes da família Cichlidae observados para essa região.

Para os dados reportados nesse estudo evidências de que a variação na diversidade beta é
motivada por múltiplos fatores relacionados às características das espécies hospedeiras (tamanho
do  corpo  e  migração),  assim  como  os  gradientes  latitudinais. Dado  que  a  diversidade  beta  é
susceptível  de  ser  impulsionada  por  uma  série  de  processos  ecológicos  poderosos,  é
potencialmente  útil  no  desenvolvimento  de  hipóteses  destinadas  a  compreender  os  padrões
geográficos na diversidade num sentido mais amplo. A diversidade beta interage com os gradientes
de riqueza de espécies hospedeiras e ambos resultam da montagem de comunidades de parasitas
em regiões locais e regionais. Assim, pode captar a natureza dinâmica da regulação da diversidade
melhor do que simples medidas de riqueza de espécies por si só.

Foi analisado nesse estudo, de que forma as distâncias geográficas e o intervalo geográfico
na  distribuição  de  ciclídeos  por  interflúvios  nas  bacias  hidrográficas  brasileiras,  pode  afetar  a
variabilidade no número de intratáxons parasitas. A diversidade de parasitas pode aumentar com a
diminuição do gradiente latitudinal, porém, não foi encontrada qualquer relação entre a amplitude
geográfica na latitude e a riqueza de parasitas, o que pode ser devido ao intervalo de distribuição
latitudinal para os ciclídeos que não encontravam-se uniformemente distribuídos.

O tamanho do corpo do hospedeiro e a latitude parecem ser os principais determinantes da
riqueza de espécies parasitas em ciclídeos, resultados estes observados nesse estudo, onde maior
foi o tamanho corporal dos ciclídeos à medida que diminuiu o gradiente latitudinal. Os hospedeiros
com maior tamanho corporal também tendem a ter estratégias mais lentas de história de vida, o que
é considerado um trade-off para maior imunocompetência, de modo que esses hospedeiros podem
ser mais tolerantes ao parasitismo.

As similaridades nos padrões de riqueza parasitária pode estar relacionada com a história
evolutiva dos ciclídeos, uma vez que esses hospedeiros têm elevada especiação o que promovem
diversas associações com seus parasitas em alguns casos (VANHOVE et al., 2016). Além disso, o
tamanho  do  corpo  do  hospedeiro  foi a  melhor  variável  preditora  para  explicar  o  número  de
intratáxons de parasitas, conforme previsto pela segunda hipótese. 
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4 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Observou-se que não houve relação significativa entre a distância geográfica e o número de
intratáxons parasitas por hospedeiros, onde hospedeiros mais próximos geograficamente estavam
parasitados por um número semelhante de espécies parasitas, ou seja, a riqueza de intratáxons de
parasitas não são dependentes da distância geográfica.

Embora o gradiente latitudinal de riqueza de espécies possa ser um padrão imensamente
documentado para vários organismos, para os parasitas de ciclídeos reportados nesse estudo o
padrão encontrado foi o oposto, ou seja, foi observado um aumento do número de espécies com a
diminuição da latitude. Além disso, o parâmetro biométrico, tamanho corporal dos hospedeiros foram
mais importantes para explicar o gradiente latitudinal de parasitas.
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