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Sinopse 

Este trabalho faz parte do projeto PIATAM (Inteligência Socioambiental Estratégica da 

Indústria do Petróleo na Amazônia), que estuda os efeitos da mineração do petróleo e 

de seu transporte entre os municípios de Manaus e Coari no Estado do Amazonas. Este 

estudo se insere na sub-área de Ictioparasitologia. As coletas dos peixes foram 

realizadas entre março a dezembro de 2013. Foram coletados e identificados 1.082 

parasitos de seis grupos taxonômicos. Foram encontradas 40 espécies parasitas. 

Acestrorhynchus falcirostris é hospedeiro tipo para sete espécies novas e novo 

hospedeiro para 27 espécies. Ele é hospedeiro definitivo de 29 espécies e intermediário 

ou paratênico de onze. As correlações da riqueza, abundância e intensidade das 

espécies parasitas com o comprimento padrão foram positivas não significativas e 

negativas, indicando que outros fatores junto com o comprimento determinam a 

distribuição dos parasitos na população de A. falcirostris.  

 

Palavras-chave: Espécies parasitas de peixes; água doce; Monogenoidea; Digenea; 

Acanthocephala; Nematoda; Copepoda; Branchiura. 
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Resumo 

Setenta e nove Acestrorhynchus falcirostris foram coletados em cinco lagos de várzea do rio 

Solimões: Ananá 15, Araçá 6, Maraçá 6, Preto 13 e Baixio 6 peixes e um do rio Purus, lago 

São Tomé com 33 peixes. Os peixes mediam 6-32,5 (22,51±4,5) cm de comprimento padrão e 

24-318 (117,61±66,5) g de peso. Os peixes foram necropsiados de acordo com o roteiro do 

Laboratório de Parasitologia de Peixes - Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Foram 

coletados 1.082 parasitos de 40 espécies e seis grupos taxonômicos. Acestrorhynchus 

falcirostris é hospedeiro tipo de sete espécies de  Monogenoidea e novo hospedeiro para 29 

espécies; uma espécie de Monogenoidea, Anacanthorus cinctus; doze de Digenea: 

Austrodiplostomum compactum; Gonocerca sp.; Phyllodistomum spatula; três espécies de 

Rhipidocotyle sp.; três de Prosorhynchoides sp.; Bellumcorpus schubarti; B. major; 

Bellumcorpus sp.; sete de Nematoda: Anisakis sp.; Brevimulticaecum sp.; Pseudoproleptus sp.; 

Guyanema sp.; Travassosnema travassosi paranaensis; Klossinemella iheringi e Porrocaecum 

sp.; duas de Acantocephala: Quadrigyrus torquatus e Q. brasiliensis; três de Copepoda: 

Acusicola pellonidis; Miracetyma piraya e Amplexibranchius bryconis; quatro de Branchiura: 

Dolops bidentata; D. geayi; Argulus chicomendesi e A. amazonicus. Digenea foi o grupo com 

maior riqueza com 13 espécies e Nematoda com a maior abundância. As cinco espécies: A. 

compactum, Clinostomum marginatum; Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus, 

Brevimulticaecum sp. e A. pellonidis foram espécies secundárias e 35 restantes, espécies 

satélites. Quinze espécies satélites foram encontradas parasitando peixes do lago São Tomé 

indicando ser o ambiente com menor perturbação antrópica. A intensidade de endoparasitos 

(IM=11,83±1,52) foi maior que a de ectoparasitos (IM=6,33±1,29). Entre os endoparasitos, 

Brevimulticaecum sp. teve maior dominância e entre os ectoparasitos A. pellonidis. A 

intensidade e a abundância das larvas (IM=10,56±2,0; AM=8,29±1,02) foram maiores que as 

dos adultos (IM=6,5±1,04; AM=5,38±0,47). A riqueza de espécies heteroxenas foi maior que a 

de monoxenas. O intestino foi o órgão com maior riqueza de espécies. A riqueza de espécies 

entre os lagos foi similar. As correlações entre a riqueza de espécies, a intensidade de larvas, 

de adultos e de ectoparasitos com o comprimento padrão foram positivas não significativas ou 

negativas. Apenas a correlação entre a abundância de Anisakis sp. com o comprimento padrão 

foi significativa. Houve correlação positiva significativa forte entre a ocupação do 

microhabitat e colonização do lago com a intensidade parasitária. 

Palavras chaves: espécies parasitas de peixe; água doce; Monogenoidea; Digenea; 

Acanthocephala; Nematoda; Copepoda; Branchiura. 
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Abstract: Species of metazoan parasites of Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819) 

(Characiformes: Acestrorhynchidae) from floodplain lakes of the Central Amazon. 

Seventy nine Acestrorhynchus falcirostris were collected from five floodplain lakes of 

Solimões River: Ananá 15, Araçá 6, Maraçá 6, Preto 13 e Baixio 6 fishes and one of Purus 

River, São Tomé with 33 fishes. The fishes measured 6-32,5 (22,51±4,5) cm length and 24-

318 (117,61±66,5) g weight. Fishes were examined according to the methods applied in the 

“Laboratory of fish Parasitology - Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia”. Were 

collected 1.082 parasites of 40 species of six groups. Acestrorhynchus falcirostris is a type 

host for seven new species and new host of 29 species; one of Monogenoidea: Anacanthorus 

cinctus; Twelve species of Digenea: Austrodiplostomum compactum; Gonocerca sp.; 

Phyllodistomum spatula; three species of Rhipidocotyle sp.; three of Prosorhynchoides sp.; 

Bellumcorpus schubarti; B. major; Bellumcorpus sp.; seven species of Nematoda: Anisakis 

sp.; Brevimulticaecum sp.; Pseudoproleptus sp.; Guyanema sp.; Travassosnema travassosi 

paranaensis; Klossinemella iheringi and Porrocaecum sp.; two species of Acantocephala, 

Quadrigyrus brasiliensis and Q. torquatus; three of Copepoda: Acusicola pellonidis; 

Miracetyma piraya and Amplexibranchius bryconis; four species of Branchiura: Dolops 

bidentata; D. geayi; Argulus chicomendesi and A. amazonicus. Digenea was the taxon with 

the highest species richness, and Nematoda with the highest abundance. Five species A. 

compactum, Clinostomum marginatum, Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus, 

Brevimulticaecum sp. and A. pellonidis were secondary species and 35 satellites species. 

Fifteen satellites species occurred at lake São Tomé showing a little disturbance of this aquatic 

environment. The intensity of endoparasites (IM=11,83±1,52) was greater than those of the 

ectoparasites (IM=6,33±1,29). Among endoparasites, A. compactum had highest dominance 

and among ectoparasites A. pellonidis. The intensity and abundance of larvae (IM=10,56±2,0; 

AM=8,29±1,02) were significantly higher than those of adults (IM=6,5±1,04; 

AM=5,38±0,47). The heteroxen species richness was greater than of the monoxen. The 

species richness was greater in the intestines. The species richness among lakes was similar. 

The richness, intensity, abundance of larval, adults of endoparasites and ectoparasites were 

not significantly correlated with standard length. Abundance of Anisakis sp. was positively 

correlated with standard length. Occupancy of microhabitat and the colonization of lakes were 

positively correlated with intensity.  

Key words: parasitic species of fishes; freshwater; Monogenoidea; Digenea; 

Acanthocephala; Nematoda; Copepoda; Branchiura. 
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1. Introdução 

O ecossistema da Amazônia Central é complexo e os tipos de habitat dentro dele são 

numerosos. Um fator importante nos habitats aquáticos da Amazônia é o tipo de água (branca 

“rio Solimões”, preta “rio Negro” e clara “rio Tapajós”). Este fator está relacionado com a 

geologia, o tipo de solo, a flora na área de drenagem, a morfologia dos cursos de água e as 

características físico-químicas (Fink e Fink 1979).  

A diversidade da água na Amazônia fornece uma série de diferentes conjuntos de 

biótopos, tais como igarapés, igapós, baías bocais e lagos de várzea, nos quais a vida aquática 

se desenvolve (Sioli 1976). As várzeas são áreas marginais aos rios de água branca que são 

periodicamente inundadas pelo fluxo lateral dos rios, causado pela precipitação direta ou pelas 

águas subterrâneas e cobrem uma área de mais de 400.000 km
2
 (Junk et al. 1989; Melack e 

Hess 2010).  

  As várzeas são muito férteis devido ao alto teor de íons inorgânicos dissolvidos. 

Cerca de 75% de sua área é coberta por floresta densa e 25% por águas abertas dos rios, lagos, 

ilhas de areias e vegetação herbácea (Furch e Junk 1997; Wittmann et al. 2004; Melack e 

Hess 2010). A complexidade estrutural da várzea proporciona maior diversidade de habitat 

permitindo que maior número de espécies ocorra nessas áreas (Junk e Furch 1993; Junk et al. 

1997).  

 A composição vegetal e a complexidade estrutural da várzea proporcionam uma 

intensa troca biótica com o canal do rio (Junk e Furch 1993), por isso as várzeas têm a maior e 

mais diversificada fauna de peixes de água doce do mundo, com aproximadamente 3.000 

espécies e muitas ainda a serem descritas (Reis et al. 2003). Nelas também ocorre alta 

diversidade e densidade (8.000 indivíduos/m
2
) de invertebrados aquáticos que proporciona 

uma importância especial ao ecossistema (Junk e Robertson 1993).  

 Os lagos de várzeas são ambientes de grande valor ecológico devido à diversidade da 

biota e riqueza de espécies endêmicas (Forsberg et al. 1988). Nos sistemas aquáticos os 

peixes e os invertebrados partilham o habitat físico e recursos no espaço e tempo 

(Marcogliese 2002). Seis a 50% da fauna animal conhecida é parasita (Poulin e Morand 

(2004). A relação biótica entre os peixes e os invertebrados parasitos é resultado da 

coevolução, extinção do hospedeiro inicial ou combinação dos dois processos (Poulin 1992). 

Essa relação é parte de uma complexa rede estrutural de um ecossistema e é indicadora da 

estrutura da rede (Silva-Souza et al. 2006).  
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Os peixes, por um lado são um grupo de hospedeiros com a fauna de parasitos mais 

conhecida. Por outro lado é um grupo de vertebrados com o maior número estimado de 

espécies parasitas desconhecidas, principalmente em ecossistemas Neotropicais onde 

estimativas recentes indicam que a maioria das espécies está por ser descrita (Luque e Poulin 

2007).  

 Os invertebrados de vida parasítica têm um papel importante como modelos de estudo 

da biodiversidade e biogeografia (Luque et al. 2004). Eles são um componente onipresente 

em peixes de ambientes de água doce e são muito sensíveis a perturbações ambientais e 

consequentemente tem resposta rápida (como mudança de distribuição e abundância) a essas 

alterações (Möller 1987). 

 Os parasitos pertencem a diversas linhagens filogenéticas, período geracional curto e 

evolução muito mais lenta do que seus hospedeiros. Essas características constituem 

vantagens no seu uso como biondicadores de efeito nos sistemas aquáticos (Sure 2001; 

Marcogliese 2003). Como biomarcadores de muitos aspectos biológicos dos hospedeiros 

(Mackenzie 1987; Williams et al. 1992). E, também para entender a evolução dos seus 

hospedeiros (Cressey e Collette 1970).  

 As espécies parasitas são estritamente ligadas aos seus hospedeiros (peixes) e sua 

distribuição geográfica frequentemente espelha a distribuição dos seus hospedeiros (Poulin e 

Mouillot 2003). Elas regulam a abundância da população de hospedeiros (Carvalho et al. 

2012). Como um grupo muito diversificado possui um papel importante na manutenção da 

diversidade genética e estrutura das comunidades de vertebrados e invertebrados (Brooks e 

Hoberg 2000; Whiteman e Parker 2005). Esta regulação serve para estabilizar as teias 

alimentares, por isso as espécies parasitas têm sido reconhecidas como componente 

importante nos ecossistemas naturais de água doce (Goselle et al. 2008). 

 A composição da comunidade parasitária numa população de hospedeiros depende de 

fatores relativos ao ambiente, ao parasito e ao hospedeiro. Os fatores relativos ao ambiente 

podem ser alteração do potencial hidrogeniônico, concentração de amônia, disponibilidade de 

oxigênio dissolvido, variações na temperatura, latitude, nível da água e efeitos da 

sazonalidade (Kadlec et al. 2003).  

Os fatores relativos ao hospedeiro são o nível trófico, a biogeografia, o tamanho, o 

habitat; o hábito alimentar; a fisiologia; a morfologia; a idade e o sexo (Poulin 1997). Os 

fatores relativos à espécie parasita são: a disponibilidade de larvas infectantes; a 

disponibilidade de hospedeiros intermediários, paratênicos e definitivos; a resposta imune do 
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hospedeiro ao estabelecimento da larva e a mortalidade natural dos parasitos (Dogiel 1961; 

Marcogliese 2004). 

A ocorrência de um parasito em um hospedeiro reflete interação entre o hospedeiro e o 

parasito (Marcogliese 2004). A interação hospedeiro-parasito depende de mecanismos que 

proporcionam as espécies parasitas melhores oportunidades de completar seu ciclo de vida. A 

acessibilidade do parasito ao hospedeiro é determinada pela dieta, condições do ambiente, as 

estratégias evolutivas do parasito e as características particulares de seus hospedeiros (Bellay 

et al. 2013; Campbell et al. 1980). 

Muitas espécies parasitas têm ciclos de vida heteroxeno, onde os estágios larvais 

desenvolvem-se e crescem em um ou mais hospedeiros intermediários e os adultos em outros, 

chamados hospedeiros definitivos (Marcogliese 1999; 2003). A presença de espécies parasitas 

com ciclo heteroxeno é indicadora de estrutura trófica estável em um ecossistema (Brooks e 

Hoberg 2001).  

A abundância de larvas de uma espécie parasita numa população de peixes é 

indicadora de que aquela população atua como hospedeira intermediária para essa espécie 

parasita. E, o hospedeiro ocupa posição intermediária na teia alimentar (Luque e Poulin 2007; 

Luque et al. 2008). 

 As espécies parasitas, tanto os estágios larvais quanto os adultos afetam a biologia dos 

seus hospedeiros e promovem alterações comportamentais, fisiológicas, morfológicas, 

reprodutivas, no crescimento e na longevidade (Zuben 1997; Marcogliese 2005). As 

alterações comportamentais no hospedeiro intermediário são para aumentar a taxa de 

transmissão do parasito entre hospedeiros, em um ciclo de vida (Grenfell e Dobson 1995; 

Mouritsen e Poulin 2002). 

  Modelos epidemiológicos predizem que a densidade de uma população hospedeira 

num ambiente influencia o sucesso de transmissão dos parasitos, pela determinação da taxa de 

contacto entre os estágios infectivos (ovos e larvas) dos parasitos e novos hospedeiros 

(Arneberg 2001; Bagge et al. 2004). 

 A posição trófica da espécie hospedeira em uma teia alimentar determinará se sua 

fauna parasitária será constituída majoritariamente de parasitos adultos ou larvas (Poulin e 

Leung 2011). As espécies parasitas são excelentes indicadoras das interações tróficas, 

ecologia e comportamento dos seus hospedeiros, da migração, do recrutamento, da filogenia e 

da distinção da população (Marcogliese 1999; Galli et al. 2001). Assim, o estudo de parasitos 
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de peixes permite obter importantes informações, não somente dos hospedeiros, mas também 

do ambiente em geral (Takemoto et al. 2005). 

 Inúmeros estudos têm sido realizados com o propósito de elucidar essa relação 

hospedeiro-parasito, mas muitos têm focado na descrição de espécies parasitas de hospedeiros 

com interesse comercial e pouco em espécies sem interesse comercial. Este fato pode resultar 

numa compreensão limitada do ecossistema, porque alguns parasitos possuem estratégias de 

parasitar uma espécie hospedeira e outros uma vasta gama de hospedeiros. Assim para 

identificar estes parasitos requer estudo de vários hospedeiros ou componentes da cadeia 

trófica (Bellay et al. 2013).  

 Os estudos de taxonomia e sistemática da fauna de parasitos tem sido um requisito 

importante para elaboração de inventários sistemáticos. Estes permitem conhecer a 

biodiversidade, biogeografia, distribuição das populações de parasitos e de seus hospedeiros 

intermediários e definitivos requeridos para o ciclo de vida (Marcogliese 2003). 

 A identificação de espécies parasitas adultas e em seus estágios larvais ajudam a 

entender os ciclos de vida das espécies e o papel do hospedeiro neste ciclo (Luque e Poulin 

2007). E também como os fatores bióticos (hospedeiro-parasito) e abióticos (fatores físico e 

químico do ambiente) afetam a composição das espécies. Não é possível compreender esses 

efeitos sobre a população, sem conhecer as espécies (Takemoto e Lizama 2010).  

O conhecimento das interações bióticas e abióticas auxilia a compreensão da 

composição dos ecossistemas, dos processos de dispersões naturais e artificiais dessas 

espécies. Este conhecimento permite adotar mecanismos de gestão e preservação dos 

ecossistemas aquáticos (Brandão 2012).  

1.1. O hospedeiro Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819) 

 Acestrorhynchus Eigenmann & Kennedy, 1903 é o único gênero da família 

Acestrorhynchidae. O gênero é constituído por quinze espécies válidas de peixes neotropicais 

com base em análises de características morfológicas, osteológicas e moleculares (Reis et al. 

2003; Pretti et al. 2009). Essas espécies são filogeneticamente relacionadas e endêmicas da 

América do Sul (Toledo-Piza 2007).  

As quinze espécies do gênero Acestrorhynchus são conhecidas popularmente como 

peixes cachorro. Elas pertencem à superordem Ostariophysi; ordem Characiformes; família 

Acestrorhynchidae Eigenmann, 1912; e subfamília Acestrorhynchinae (Menezes 1969; 

Romero 2002).  
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 As quinze espécies do gênero são: Acestrorhynchus grandoculis Menezes & Géri, 

1983; A. isalineae Menezes & Géri, 1983; A. maculipinna Menezes & Géri; 1983; A. minimus 

Menezes, 1969; A. falcirostris (Cuvier, 1819); A. heterolepis Cope, 1878, A. abbreviatus 

Cope, 1878; A. altus Menezes, 1969; A. falcatus Bloch, 1794; A. lacustris Lütken, 1875; A. 

pantaneiro Menezes, 1992; A. britskii Menezes, 1969; A. nasutus Eigenmann, 1912, A. 

apurensis Toledo Piza & Menezes e A. microlepis Schomburgk, 1841 (Menezes 1969; Reis et 

al. 2003; Pretti et al. 2009).  

 As espécies de Acestrorhynchus são exclusivamente de água doce e amplamente 

distribuídas nos rios e lagos da América do Sul. Na região leste da cordilheira dos Andes 

ocorre a maioria das espécies. Onze espécies nas bacias dos rios Amazonas, Orinoco e rios 

costeiros das Guianas. Duas restritas às bacias do rio São Francisco e do alto rio Paraná. Uma 

espécie ocorre no baixo rio Paraná e nas bacias do rio Uruguai e do rio Paraguai (Figura 1) 

(Menezes 1969; Saccol-Pereira et al. 2006; Pretti 2007; Toledo-Piza 2007; Pretti et al. 2009). 
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Figura 1. Ocorrência de espécies de Acestrorhynchus. A - distribuição na América do Sul. Fonte: Pretti (2007); 

B - Distribuição de Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819) ao longo da bacia Amazônica e nas Guianas 

(circulos negros = área de distribuição da espécie). Fonte: Menezes (1969). 

As espécies de Acestrorhynchus variam de pequeno a médio porte. Elas apresentam 

variação no tamanho médio das espécies, sendo A. heterolepsis e A. falcirostris, as maiores 

podendo atingir 32,1 e 40,0 cm, respectivamente. Acestrorhynchus minimus é a menor com 

exemplares que não ultrapassam a 10 cm de comprimento padrão (Pretti 2007; Soares et al. 

2008). Os exemplares utilizados para este trabalho apresentaram comprimento padrão que 

variou de 6,0 - 32,5 centímetros. 
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 Acestrorhynchus falcirostris tem duas manchas pretas no opérculo e uma linha lateral 

com 140 a 175 escamas finas (Menezes 1969). A nadadeira caudal é bifurcada com uma 

mancha preta no pedúnculo (López-Fernández e Winemiller 2003). A abertura bucal é ampla 

e as mandíbulas são providas de dentes caniniformes (Figura 2-A). Os rastros branquiais são 

rígidos (Figura 2-B). A coloração varia entre o amarelo e o prateado e o abdômen é 

esbranquiçado (Soares et al. 2008). 

 

Figura 2. Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819); A - morfologia externa; B - estrutura dos rastros 

branquiais. Fonte: Menezes (1969). 

Acestrorhynchus falcirostris é uma espécie com padrão migratório, habita ambientes 

lênticos como lagos e margens de rios de águas brancas e pretas e igarapés (Toledo-Pizza 

2007; Soares et al. 2008). Ele é um predador voraz que engole a presa (peixe) inteira e pode 

incluir na sua dieta os camarões (Layman e Winemiller 2005; Silva e Goitein 2009). É um 

peixe com desova parcelada e fecundação externa. A reprodução ocorre no final da seca 

(dezembro) e no início da cheia (maio). As fêmeas iniciam a maturação sexual por volta dos 

14 cm de comprimento padrão. A fecundidade total varia entre 8.770 e 29.070 ovócitos 

(Soares et al. 2008).  

Acestrorhynchus falcirostris é um peixe sem valor comercial no Amazonas (Santos et 

al. 2006). Ele é predador e bentopelágico, o que provavelmente é determinante para a maior 

variedade de espécies e estágios dos parasitos. Os peixes e crustáceos podem ser hospedeiros 

intermediários ou paratênicos de espécies parasitas e ao serem predados, o ciclo de vida do 

parasito pode se completar em A. falcirostris se ele for o hospedeiro definitivo (Marcogliese 

2002). O hábito alimentar associado ao padrão migratório de A. falcirostris aumenta as 

chances de adquirir espécies parasitas pela via trófica. 
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Acestrorhynchus falcirostris é abundante nos lagos de várzea e com escassez de 

estudos de sua parasitofauna. Por ser uma espécie abundante nos lagos de várzea, a fauna de 

parasitos coletada e identificada representa um subconjunto da biodiversidade de parasitos 

neste ecossistema.  

1.2. Espécies parasitas do Acestrorhynchus spp. 

Existem poucos registros na literatura das espécies parasitas de A. falcirostris e de 

outras espécies do gênero (Carvalho et al. 2003). A espécie mais estudada é A. lacustris 

(Lütken, 1875). Seis espécies parasitas foram citadas para A. falcirostris: Ergasilus turucuyus 

Malta & Varella 1996; Rhinergasilus piranhus Boeger & Thatcher, 1988, Procamallanus 

(Spirocamallanus) inopinatus Travassos, Artigas & Pereira, 1928; Contracaecum sp., 

Clinostomum sp. e Neochinorhynchus pterodoridis Thatcher, 1981 (Varella 1992; Malta e 

Varella 1996; Hoshino 2013). Os registros dos parasitos de A. falcirostris e de outras espécies 

de Acestrorhynchus estão indicados na tabela 1.  

Tabela 1. Continuação  
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 Tabela 1. Lista das espécies parasitas de Acestrorhynchus spp., local de captura dos peixes e os autores dos trabalhos. 
           

 Táxon Espécie parasita Espécie de peixe Locais de coleta dos peixes Referência   

 

Digenea 

Rhipidocotyle gibson A. lacustris Rio Paraná, Estado do Paraná  Kohn e Fernandes, 1994  

 Bellumcorpus major A. falcatus Sem informação Thatcher, 2006  

 Genarchella parva A. falcatus São Paulo Brasil Scholz et al., 1995  

 Rhipidocotyle santanaensis A. pantaneiro Santa Ana, Argentina Lunaschi, 2004  

 Clinostomum sp. A. lacustris, A. falcirostris Rio Paraná Carvalho et al., 2003; Hoshino 2013  

 

Acanthocephala 

Palliolisentis polyonca A. falcatus Sem informação Thatcher, 2006  

 Neochinorhynchus pterodoridis A. falcirostris e A. falcatus Macapá, estado do Amapá Hoshino, 2013  

 Quadrigyrus torquatus  A. lacustris Rio Paraná Carvalho et al., 2003  

  Travassonema travassosi paranaensis A.lacustris Estado do Paraná Moravec, 1998  

  Philonema sp. A. lacustris Sem informação Eiras et al., 2010  

 

Nematoda 

Travassonema travassosi travassosi A. lacustris Estado de Minas Gerais Costa et al., 1991  

 Procamallanus paranaensis A. lacustris Sem informação Moravec, 1998  

 Procamallanus Spirocamallanus hilarii A. falcatus Rio Paraná,             “  

 Procamallanus (S.) saofranciscensis A. lacustris Rio São Francisco Abdallah et al., 2012  

 Procamallanus (S.) neocaballeroii A. lacustris São Paulo             “  

 Dioctophyma renale (larvae) A. lacustris São Paulo             “  

 Philometroides caudata A. lacustris São Paulo             “  

 Procamallanus (S.) inopinatus A. lacustris, A. falcirostris São Paulo Abdallah et al., 2012; Hoshino, 2013  

 Contracaecum sp. (larvae) A. lacustris e A. britski, A. falcirostris Rio São Francisco e São Paulo             “  

 Paracapillaria piscicola A. falcatus Sem informação Thatcher, 2006  

 Rhabdochona acuminata A. lacustris e A. britskii Rio São Francisco Costa et al., 2011  

 Eustrongyloides sp. A. lacustris Rio Paraná Carvalho et al., 2003; Eiras et al., 2010  

 Heterotyphlum sp. (larvas) A. lacustris  Reservatório de Três Marias Costa et al., 1991  

 Anisakidae (larvae) A. lacustris Macapá, Estado de Amapá Silva-Junior et al., 2011  

 Hysterothylacium sp. A. lacustris Rio São Francisco Costa et al., 1991  

 

Crustacea 

Ergasilus turucuyus A. falcirostris, A. falcatus e A. microlepsis Rio Pacáas-Novos, Rondônia Malta e Varella, 1996  

 Braga amapaensis A. guyanensis Estado de Amapá Salgado-Maldonado, 2000  

 Rhinergasilus piranhus A. lacustris Rio Paraná, Estado do Paraná Lacerda et al., 2007  
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Trabalhos de cunho taxonômico que trazem à luz da ciência a descoberta de novas 

espécies, novos registros e novas ocorrências representam uma importante contribuição ao 

conhecimento da biodiversidade de uma área e são a base para os demais estudos em ecologia 

parasitária como manejo ambiental, integridade biótica e conservação de bacias hidrográficas 

(Luque e Poulin 2007). 

 

2. Objetivos 

Objetivo geral 

 Identificar e analisar a estrutura da comunidade de metazoários parasitos de A. 

falcirostris de lagos de várzea da Amazônia Central. 

Objetivos específicos 

 Identificar e descrever as espécies de metazoários parasitos; 

 Analisar através de índices e descritores ecológicos a dinâmica populacional da 

infracomunidade parasitária de A. falcirostris. 

 Avaliar as correlações entre a abundância, intensidade parasitária, riqueza de espécies 

com o comprimento padrão do peixe. 

 

3. Material e métodos 

3.1. Área de estudo 

 Cinco lagos de várzea do médio rio Solimões e um do rio Purus localizados entre os 

municípios de Manaus e Coari, Amazonas foram selecionados (Tabela 2 e Figura 3). 

Tabela 2. Coordenadas geográficas, área, localização e profundidade dos lagos de várzea onde foram capturados 

exemplares de Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1918). 

 

          

 

Lago Localização geográfica Área (ha) Município 
Profundidade na  

seca e na cheia (m) 

 
Rio Solimões 

    

 
Baixio S 03° 17' 27,2"/W 60° 04' 29"     79,77 Iranduba 0,85-8,50 

 

Preto S 03° 21'1,7"/W 60°37' 28,6"       221,20 Manacapuru 0,15-7,16 

 

Ananá  S 03° 50' 38,24" /W 61°39' 46,8" 551,43 Anori 1,08-9,37 

 

Araçá S 03°45' 04,3"/W 62°21' 25,9" 188,9 Codajás 1,30-9,76 

 

Maracá S 03°50' 32,8"/W 62°34' 32,4"  169,75 Coari 0,47-9,00 

 

Rio Purus 
    

 

São Tomé S 03°49' 39,0"/W 61°25' 24,6" SI         SI 1,2-20,00 

       há = hectare; m = metro; SI = Sem informação 
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Figura 3. Localização dos lagos de várzea do rio Solimões e do rio Purus na Amazônia Central; Fonte: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. Fonte: Marinho (2005). 

 

3.2. Coleta dos peixes 

As coletas dos peixes para as análises parasitológicas foram realizadas em parceria 

com o grupo de pesquisa da ictiofauna do projeto Inteligência Estratégica da Indústria do 

Petróleo e Gás na Amazônia (PIATAM). Como são peixes de populações naturais o efetivo 

populacional é desconhecido e, consequentemente não é estatisticamente possível estabelecer 

um grau de confiança para detectar pelo menos um exemplar parasitado para um determinado 

grau de prevalência. Dessa forma o tamanho da amostra foi maior possível levando em conta 

as possibilidades de coleta, posterior armazenamento e processamento do material. 

Para a captura dos peixes foram realizadas quatro excursões nos meses de março, 

junho, setembro e dezembro de 2013. Em todas as excursões, a pesca nos lagos foi 

padronizada quanto ao local amostrado (margens, água aberta, pausadas e vegetação flutuante 

nos lagos) e tamanho de malhas das redes.  
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As redes mediam 20 m de comprimento por 2 m de altura e os tamanhos das malhas 

eram 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 mm entre nós adjacentes. O tempo de permanência das 

redes na água foi de aproximadamente 10 horas por lago, período diurno, com duas despescas 

ao longo deste tempo.   

Logo após a captura os peixes foram identificados e examinados a superfície do corpo; 

a base das nadadeiras; a cavidade branquial; a cavidade bucal e a cavidade anal a procura de 

ectoparasitos. Posteriormente foi aberta uma ficha de necropsia (Anexo I) para cada peixe 

onde foi registrada a espécie hospedeira, o local coletado, o necropsiador, o número de 

parasitos, o local de fixação e os dados biométricos (peso e comprimento padrão do peixe). 

A seguir os peixes foram necropsiados e seus órgãos acondicionados, separadamente, 

em frascos de vidro devidamente registrados o local e data de coleta e número do peixe. As 

necrópsias dos peixes para o estudo da parasitofauna foram realizadas em campo a bordo de 

um barco regional adaptado. Os frascos de vidro contendo órgãos fixados foram 

acondicionados em caixa de isopor e transportadas para o “Laboratório de Parasitologia de 

Peixes” do INPA, onde foram organizados até o momento das análises.  

3.3. Coleta, fixação, coloração dos parasitos e preparação das lâminas definitivas 

 Todos os parasitos fixados em campo juntamente com o órgão parasitado foram 

examinados com metodologia apropriada para cada órgão e grupo de parasito. Os parasitos 

encontrados foram coletados com finos pincéis, estiletes e pinças e utilizando o método 

específico para cada grupo de parasitos.  

 Monogenoidea: a coleta dos espécimes de Monogenoidea iniciou-se no campo, onde 

as brânquias e narinas foram retiradas, colocadas em frascos de vidro e adicionada a solução 

formol 1:4.000. Depois se agitou o frasco de 50-70 vezes, aguardou-se de 1-3 horas e 

posteriormente foi adicionado formol puro até obter a concentração de 5% (Amato et al. 

1991). Os Gyrodactilídeos não foram coletados porque os peixes fornecidos pelo grupo da 

ictiofauna já vinham misturados com peixes de outras espécies.  

 Posteriormente, no “Laboratório de Parasitologia de Peixes” do INPA, a brânquia foi 

colocada em placa de Petri. Cada arco branquial foi individualizado cortando as extremidades 

dorsal e ventral e coberto com água. Cada filamento foi examinado sob microscópio 

estereoscópico e com o auxílio de pincéis e finos estiletes os espécimes de Monogenoidea 

foram coletados e fixados em formol 5%. 

 Para o exame das fossas nasais, sob estereomicroscópio com iluminação superior e 
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inferior cada cavidade olfativa foi submetida a uma sequência de lavagens consecutivas com 

jatos de água de uma pisseta. Posteriormente foram expostas por incisão da pele circundante e 

novas lavagens foram feitas até a retirada total do muco e examinadas minuciosamente. A 

seguir a roseta olfativa foi retirada, lavada sucessivamente e cada dobra examinada. A água 

utilizada em cada lavagem foi cuidadosamente examinada a cada procedimento. Todos os 

espécimes de Monogenoidea coletados foram fixados e conservados em formol a 5% (Varella, 

1994; Varella e Malta 1995; 2001). 

 Para o estudo das características morfológicas e anatômicas dos órgãos internos dos 

espécimes de Monogenoidea foram feitas lâminas permanentes utilizando o método de 

Tricrômico de Gomori. Cada espécime foi colocado em água por alguns minutos; os 

exemplares foram transferidos para uma pequena gota de corante no centro de uma placa de 

Petri para a coloração por 1 a 3 minutos; inundou-se a placa de Petri com etanol absoluto e 

foram adicionadas algumas gotas de água para diferenciar; os espécimes foram transferidos 

para outra placa de Petri contendo etanol absoluto para desidratar por 1 a 5 minutos. 

Finalmente foram colocados em creosoto de faia para clarificar e depois foram montados no 

bálsamo do Canadá (Amato et al. 1991). 

 Para o estudo das características morfológicas e anatômicas das estruturas 

esclerotizadas (ganchos, âncoras e barras do haptor e órgão copulatório masculino) dos 

espécimes de Monogenoidea foram feitas lâminas permanentes utilizando o método de Gray 

& Wess (Amato et al. 1991).  

 A identificação das espécies de Monogenoidea foi baseada nas características 

morfológicas e anatômicas principalmente: o formato do corpo; a forma e estrutura dos 

ganchos, âncoras e barras do haptor, o complexo copulatório e a disposição dos órgãos 

internos (Price e Arai 1967; Boeger e Viana 2006).   

Digenea: para a coleta dos digenéticos foram examinados o trato digestivo a procura 

de adultos; o fígado, o tegumento, o mesentério, a cavidade e o humor vítreo a procura de 

metacercárias encistadas ou livres (Eiras et al. 2006). Cada órgão foi colocado em uma placa 

de Petri, aberto, coberto com soro fisiológico 0,85% e o conteúdo examinado sob microscópio 

estereoscópio (Amato et al. 1991). As fossas nasais foram examinadas a procura de 

metacercárias (Varella 1994; Varella e Malta 1995; 2001).  

Os digenéticos encontrados foram coletados com pincéis finos, estiletes e fixados com 

ou sem compressão em AFA (95 partes de etanol 70º GL, 3 partes de formalina comercial 

(37-40%) e 2 partes de ácido acético glacial). Quando submetidos à compressão em AFA, o 
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tempo variou de 24 até 48 horas. Para os digenéticos pequenos a compressão foi feita entre 

lâmina e lamínula e os extremamente pequenos não foram comprimidos (Amato et al. 1991). 

 Na compressão o digenético morto foi montado em gota de soro fisiológico entre 

lâmina e lamínula. Foram passadas gotas de AFA de um lado para o outro da lamínula e, ao 

mesmo tempo, retirando-se a água do outro lado com um pedaço de papel de filtro. Em 

seguida as lâminas montadas foram dispostas em uma placa de Petri grande onde foi 

adicionado AFA até cobrir totalmente as lâminas e com um peso em cima do espécime 

durante 24 a 48 horas. Terminada a compressão, os parasitos foram retirados e conservados 

em AFA e depois de dez horas foram transferidos para álcool 70% (Thatcher 1993). 

 Para o estudo das características morfológicas e anatômicas dos espécimes de Digenea 

foram feitas lâminas permanentes utilizando o método de Carmim Alcoólico de Langeron. Os 

digenéticos foram colocados em etanol 70º GL por 15 minutos. A seguir passaram para corar 

no Carmim em tempo variável e foi feita uma lavagem rápida em etanol a 30º GL e 

imediatamente colocados em álcool clorídrico a 0,5% por tempo variável para diferenciá-los. 

A seguir passaram por desidratação em etanol a 70
o
 GL, 80

o
 GL, 90

o
 GL e dois banhos de 

álcool absoluto por 15 minutos cada. Finalmente foram clarificados em creosoto de faia e 

montados entre lâmina e lamínula em bálsamo do Canadá (Amato et al. 1991; Eiras et al. 

2006).  

 A identificação das espécies de Digenea foi baseada nas características morfológicas 

principalmente: número, forma, tamanho e posição das ventosas, características e posição da 

faringe e dos órgãos internos (ovário, útero, testículo, vitelária e bolsa de cirro) (Travassos et 

al. 1969; Thatcher 1993; 2006;  Eiras et al. 2006).  

 Acanthocephala: para a coleta dos espécimes de Acanthocephala o intestino foi 

retirado, colocado em placa de Petri, aberto e coberto com água destilada. Os acantocéfalos 

encontrados foram coletados com finos pincéis e estiletes e com cuidados especiais com a 

probóscide para que ela não rompesse ou ficasse presa na parede intestinal.  

 Os espécimes de Acanthocephala coletados foram resfriados em refrigerador por cerca 

de 24 horas, em água destilada, para que ficassem túrgidos e com a probóscide extendida. Em 

seguida foram fixados em AFA e conservados em etanol 70° GL (Amato et al. 1991). Para o 

estudo das características morfológicas e anatômicas foram feitas lâminas permanentes 

utilizando o método de Carmim Alcoólico de Langeron descrito para os digenéticos. 

 A identificação das espécies de Acanthocephala foi baseada nas características 

morfológicas principalmente: o tamanho e forma do corpo e da probóscide; a disposição e 
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número de espinhos no tronco e dos ganchos na probóscide; o número de camadas na parede 

do receptáculo; o comprimento dos lemniscos; o tamanho e posição dos testículos; a forma da 

glândula de cemento, número de núcleos, tamanho e forma do ovo (Golvan 1969; Thatcher 

2006).  

 Nematoda: para a coleta dos espécimes de Nematoda, o trato digestivo foi aberto e 

colocado em placa de Petri, coberto com água destilada. Os nematóides encontrados foram 

coletados com pincéis finos, estiletes e pinças. Também foram examinadas as cavidades do 

corpo como a órbita ocular a procura de nematóides adultos, o mesentério e intestino atrás de 

larvas e adultos. Os órgãos foram colocados separadamente em placas de Petri contendo 

solução salina a 0,85% (Moravec 1998).  

Os espécimes de Nematoda encontrados foram transferidos para outra placa de Petri 

contendo solução salina a 0,85%, para a limpeza dos parasitos com auxílio de pincéis e 

estiletes. Uma vez limpos, os nematóides foram fixados em AFA aquecido a 

aproximadamente 65-70ºC, para morrer estendidos. Os exemplares foram transferidos para 

frascos contendo etanol 70° GL com glicerina a 5%, onde foram conservados (Amato et al. 

1991). 

Para estudo das características morfológicas e anatômicas, os espécimes de Nematoda 

foram clarificados, diafanizando em fenol a 70 e 100% entre lâmina e lamínula (Moravec 

1998). Alguns foram clarificados em lactofenol. Para aqueles espécimes de Nematoda cuja 

identificação necessitava observar as estruturas cefálicas foram feitos cortes da extremidade 

anterior do nematóide. Estes foram clarificados com lactofenol, lavados em água, 

desidratados em etanol 100%, colocados em creosoto e montados em bálsamo do Canadá 

entre lâminas e lamínulas.  

 A identificação das espécies de Nematoda foi baseada nas características morfológicas 

principalmente: forma do corpo, ornamentação da cutícula, forma da boca e lábios, forma e 

tamanho da cápsula bucal, espículos e esôfago, forma da cauda, posição da vulva e poro 

excretor e número de papilas caudais nos machos (Moravec 1998). 

 Copepoda: para a coleta dos espécimes de Copepoda foram examinadas as 

nadadeiras, as narinas e os filamentos branquiais. As brânquias dos hospedeiros foram 

retiradas, colocadas em placas de Petri, cobertas com água e cada filamento examinado sob 

microscópio estereoscópio. Todos os copépodes coletados foram fixados e conservados em 

formol 5% ou álcool 70% (Malta 1993a; 1994a; 1994b; Malta e Varella 1996; Varella 1994; 

Varella e Malta 1995;  2001).  
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 Para o estudo da morfologia dos espécimes de Copepoda foram feitas lâminas 

permanentes a partir  de montagem total dos exemplares pelo método do fenol-bálsamo. Cada 

copépode se estivesse em solução aquosa (formol 5%) foi colocado em álcool 70% por no 

mínimo cinco minutos. A seguir transferidos para solução corante Eosina e Orange-G até 

atingirem coloração de intensidade equivalente ao de um chá forte (mantidos nesta solução de 

3 a 10 minutos) (Malta 1993a; 1994a; 1994b; Malta e Varella 1996).  

 Posteriormente os copépodes foram colocados em fenol puro (cristais de fenol 

liquefeitos em álcool 95%) para diafenizar, desidratar e descolorir o excesso durante alguns 

segundos. Em seguida transferidos para creosoto de faia para interromper o processo de 

descoloração, montados no bálsamo do Canadá entre lâmina e lamínula, rotuladas e colocadas 

em estufa a 56º C para secar (Malta 1993a; 1994a; 1994b; Malta e Varella 1996; Varella 

1994; Varella e Malta 1995; 2001). 

 A identificação das espécies de Copepoda foi baseada nas características morfológicas 

principalmente: forma e proporções do corpo; número e forma dos somitos torácicos; medidas 

do corpo, dos somitos, dos apêndices e dos segmentos; ..número de segmentos das antenas; 

número de setas em cada segmento dos exopoditos, endopoditos e uropodo; número, posição 

e tamanho de espinhos nos apêndices (Malta 1993a; 1994a; 1994b; Malta e Varella 1996).  

 Branchiura: para a coleta dos espécimes de Branchiura foram examinadas a 

superfície do corpo, a base das nadadeiras, as cavidades branquial e bucal, as narinas e os 

filamentos branquiais. As brânquias e narinas foram examinadas segundo Malta (1984; 

1993a); (1994a); (1994b); Malta e Varella (1996). Todos os branquiúros foram coletados com 

pincéis e pinças finas e flexíveis, fixados e conservados em álcool 70% com glicerina (Malta 

1982; Malta e Varella 2000).   

 Para estudo da morfologia dos espécimes de Branchiura foram feitas lâminas 

provisórias em 50% de glicerina e 50% de álcool, deixando o álcool evaporar e montados 

entre lâmina e lamínula. Alguns espécimes foram clarificados em hipoclorito de sódio 

(NaOCl) 10% e montados com bálsamo do Canadá entre lâmina e lamínula (Malta 1982; 

Malta e Varella 2000).   

 A identificação das espécies de Branchiura foi baseada nas características 

morfológicas: tamanho, forma, cores e proporções do corpo; número de apêndices cobertos 

pela carapaça; forma das maxilas; forma e número dos dentes maxilares, dos somitos 

torácicos e das áreas respiratórias; medidas e relações do corpo, dos somitos, dos apêndices e 

dos segmentos; número e ornamentações dos segmentos das antenas; número e formato de 
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cada segmento dos exopoditos, endopoditos e urópodo; número, posição e tamanho de 

espinhos, setas nos apêndices e nos somitos; formato, posição e ornamentações das primeiras 

e segundas maxilas (Malta 1981;1982; Malta e Varella 2000).    

3.4.  Obtenção dos desenhos e morfometria dos parasitos 

Os desenhos foram feitos a partir de montagens totais de exemplares em lâminas 

permanentes e provisórias. Utilizou-se uma câmara clara acoplada ao microscópio de luz com 

contraste de fase Olympus BH-2 e Zeiss Axioscope 2 plus e digitalizados por meio de uso de 

canetas Nanquins. Todas as pranchas apresentadas são originais, exceto o desenho do 

exemplar de Argulus amazonicus Malta & Silva, 1986, onde a autoria é indicada na legenda 

da figura. 

A morfometria dos indivíduos foi feita utilizando uma ocular micrométrica acoplada 

ao microscópio de luz. Todas as medidas foram apresentadas em milímetros (mm). A escala 

foi feita com o auxílio do programa “Imagem J”. As medidas morfométricas foram expressas 

pelos valores mínimos, máximos e médias apresentadas entre parênteses. Para órgãos de 

contorno fechado (esférico, sub-esférico, elíptico, oval), o comprimento e largura são 

separados com “x”. Quando isso não ocorreu foi indicada a unidade correspondente. 

3.5. Identificação das espécies parasitas 

 Para identificar as espécies parasitas encontradas em A. falcirostris foram utilizadas as 

características morfológicas e anatômicas, as descrições originais e bibliografias específicas: 

Bouvier (1899); Kohn (1963); Yamaguti (1963); Price e Arai (1967); Costa et al. (1968); 

Amin (1969); Travassos et al. (1969); Kohn (1970); Vicente e Santos (1973); Pinto et al. 

(1974); Pinto et al. (1975); Pinto e Noronha (1976); (1979); Thatcher e Boeger (1983); 

Fernandes (1984); Thatcher e Paredes (1985); Malta (1981); (1982); (1984); Malta e Silva 

(1986); Malta (1993a); (1994a); (1994b); Moravec et al. (1993a); (1993b); Thatcher (1993); 

(2006); Kohn et al. (1995); Moravec e Thatcher (1997); Moravec (1998); Malta e Varella 

(1996); (2000); Moravec et al. (1997); Moravec e Santos (2009); Gibson (2002); Gibson et al. 

(2002); Kohn et al. (2007). 

Os espécimes de Monogenoidea e Digenea foram enviados para especialistas na 

Universidade Federal do Paraná e no Instituto Oswaldo Cruz- IOC, respectivamente, para ser 

confirmada a pré-identificação. Os espécimes testemunhos deste trabalho foram depositados 

na Coleção de Zoologia, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. 
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3.6. Análise dos resultados 

 A terminologia ecológica e os cálculos para prevalência, intensidade média de 

infecção/infestação e abundância média seguiram as recomendações de Bush et al. (1997). 

a) Prevalência (P) é o número de hospedeiros infectados por um ou mais indivíduos de 

uma espécie particular de parasita (ou grupo taxonômico) dividido pelo número de 

hospedeiros (peixes) examinados com relação a essa espécie parasita. É expressa em 

porcentagem (%). 

ú

ú
 

b) Intensidade (I) é o número de indivíduos de uma espécie particular de parasita num 

único hospedeiro infectado. 

 Intensidade média de infecção/infestação (IM) é o número total de parasitos de uma 

espécie particular encontrada numa amostra dividido pelo número de hospedeiros infectados 

por essa espécie parasita.   

    

 A intensidade média foi considerada de muito baixa quando IM<10; baixa quando 

10≤IM≤ 50; e alta quando IM>100 (Godoi et al. 2012). 

c) Abundância (A) é o número de indivíduos de uma espécie particular de parasito num 

ou sobre um único hospedeiro, independentemente de o hospedeiro estar ou não infectado. 

 Abundância média dos parasitos (AM) é o número total de indivíduos de uma dada 

espécie parasita dividido pelo número total de hospedeiros examinados (infectados e os não 

infectados). 

A  

 Para analisar a estrutura da comunidade de parasitos de A. falcirostris, cada espécie de 

parasito (infrapopulação) foi classificada de acordo com a hipótese de Bush e Holmes (1986b) 

que consiste em classificar as espécies em centrais e satélites baseando-se na prevalência, em: 

I. Espécies centrais: aquelas que estão presentes em mais de 2/3 (prevalência maior que 

66%) dos hospedeiros examinados;  

II. Espécies secundárias: aquelas presentes em 1/3 a 2/3 (prevalência entre 33 a 66%) dos 

hospedeiros examinados; 

III. Espécies satélites: aquelas não comuns, presentes em menos que 1/3 (prevalência 

menor que 33%) dos hospedeiros examinados. 
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Na análise da estrutura da comunidade de parasitos foi determinada a dominância de 

cada componente na infracomunidade através de cálculo do índice de dominância relativa 

(Luque e Chaves 1999). 

Índice de dominância relativa ou coeficiente de dominância (DA): é dado pelo 

quociente entre o número de parasitos de uma dada espécie e número total de parasitos de 

todas as espécies (Serra-Freire 2002). Este índice mede o grau de importância de cada espécie 

na infracomunidade e é expresso em porcentagem. 

 

 Onde: DA = dominância relativa ou coeficiente de dominância; NA = número de 

indivíduos da espécie A; NA+NB+NC+...NN  = número de indivíduos das espécies A,B,C...N. 

 As espécies parasitas encontradas foram classificadas de acordo com Thul et al. 

(1985), a partir do cálculo do valor de importância de Bush (I) para cada espécie, onde: 

           

Onde: Ij = valor de importância de Bush da espécie j. Mj = fator de maturidade da 

espécie e assume o valor 1 quando pelo menos um individuo da espécie é adulto e valor 0 

quando é o caso contrário; A = número de parasitos da espécie; B = número de hospedeiros 

infectados. Se I ≥1,0, a espécie j foi considerada dominante, indicando que ela é fortemente 

característica daquela comunidade parasitária.  

 Se 0,01≤ I <1,0, a espécie j foi considerada de codominante, indicando que ela 

também contribui para a caracterização da parasitofauna deste hospedeiro na região, mas em 

menor grau do que as espécies dominantes. Se 0< I <0,01, então, a espécie j é subordinada, 

isto é, pode desenvolver-se e atingir a fase adulta em A. falcirostris, mas não ocorre 

frequentemente e não contribui de forma significativa para a caracterização da parasitofauna. 

Se I=0, a espécie j é pioneira não sucedida, tem acesso ao hospedeiro, mas não atinge a fase 

adulta indicando que ela é característica de outro hospedeiro. 

 As infracomunidades parasitárias foram separadas e analisadas em três grupos de 

acordo com a sua biologia e seus locais de infecção/infestação: ectoparasitas (Monogenoidea, 

Branchiura e Copepoda), endoparasitas adultos (Digenea, Acantocephala e Nematoda) e 

endoparasitas larvas (larvas de Digenea e Nematoda).  

Os testes estatísticos foram aplicados para as infrapopulações que apresentaram 

prevalência igual ou superior a 5%, para eliminar casos de infecções acidentais no hospedeiro 
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examinado (modificado de Bush et al. 1990).  

Todos os valores que correspondem à média da variável são acompanhados do seu 

respectivo desvio padrão. As comparações estatísticas foram realizadas no BioEstast 5.0 e 

Statistica. O nível de significância estatística adotado foi P < 0,05. 

 Para comparar a abundância e intensidade entre endo-helmintos larvas e adultos foi 

utilizada a prova de Mann & Whitney (U) unilateral (Serra-freire 2002). A intensidade de 

espécies ectoparasitas e endoparasitas, intensidade de larvas e de adultos endoparasitos na 

infracomunidade parasitária foram comparadas pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney 

para variáveis independentes, dadas as variâncias serem desiguais. 

A riqueza de espécies heteroxenas e monoxenas foi comparada através da prova de 

Mann-Whitney. 

O coeficiente de similaridade avalia o grau de semelhança da riqueza de espécies entre 

os locais. A riqueza de espécies parasitas entre os lagos foi comparada pelo teste paramétrico 

de Análise de Variância (ANOVA) - 1 critério. Também foi calculado o coeficiente de 

similaridade de Sorensen para verificar o grau de similaridade entre os pares de lagos. Este 

índice apresenta alta sensibilidade e leva em consideração as espécies comuns e as não 

comuns entre os lagos. É expresso por: CSs=2C/(n1+n2); onde: CSs = coeficiente de 

similaridade; C= número de espécies comuns aos lagos; n1 = número de espécies em um lago; 

n2 = número de espécies em outro lago (Serra-Freire 2002). 

Correlação é a associação ou a interdependência entre duas ou mais variáveis (Serra-

Freire 2002). Para as correlações foram utilizados dois testes estatísticos: teste de Spearman, 

não paramétrico, quando pelo menos uma variável apresentou distribuição de Poisson ou 

binomial negativa; e o teste de Pearson quando as duas variáveis apresentaram distribuição 

normal. 

Ocupação dos microhabitats refere-se a porcentagem de órgãos (microhabitat) 

parasitados por cada espécie parasita; e colonização dos lagos a porcentagem de lagos onde 

cada espécie ocorreu. Estes dados de porcentagem passaram por transformação angular 

 e foi testado o seu tipo de distribuição para selecionar o teste estatístico.  

As correlações entre a intensidade parasitária e ocupação dos microhabitats (órgãos do 

peixe); intensidade parasitária e colonização nos lagos; intensidade de cada espécie e o 

comprimento padrão; comprimento padrão e intensidade de endoparasitos larvas, 

endoparasitos adultos e ectoparasitos foram analisadas pelo teste de correlação de Spearman 

(rs).  
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As correlações entre o comprimento padrão e a abundância de cada espécie parasita; 

comprimento padrão e a riqueza de espécies; comprimento padrão com abundância de 

endoparasitos larvas, endoparasitos adultos e ectoparasitos foram analisadas pelo teste de 

Pearson (r) (Lo et al. 1998). 

 

 

4. Resultados 

 Foram capturados, necropsiados e analisados 79 A. falcirostris de cinco lagos de 

várzea do médio rio Solimões e um do rio Purus localizados entre os municípios de Manaus e 

Coari. Os peixes mediam 6,0-32,5 (22,51) cm de comprimento padrão e pesavam 24-318 

(117,61) g. Todos estavam parasitados por pelo menos uma espécie de metazoário.  

 Foram determinadas 40 espécies parasitas: filo Platyhelminthes, classe Monogenoidea 

8 espécies: Anacanthorus cinctus; Gênero novo A. sp.n.; Gênero novo B. sp.n.1; Gênero novo 

B. sp.n.2; Gênero novo C. sp.n.1; Gênero novo C. sp.n.2; Gênero novo C. sp.n.3; Gênero 

novo C. sp.n.4. Treze (13) espécies da Sub Classe Digenea: Austrodiplostomum compactum; 

Clinostomum marginatum; Gonocerca sp.; Phyllodistomum spatula; Rhipidocotyle sp.1; 

Rhipidocotyle sp.2; Rhipidocotyle sp.3; Prosorhynchoides sp.1; Prosorhynchoides sp.2; 

Prosorhynchoides sp.3; Bellumcorpus schubarti; Bellumcorpus major; Bellumcorpus sp.3 

(metacercária).  

 Do filo Acanthocephala duas espécies: Quadrigyrus brasiliensis e Q. torquatus. Do 

filo Nematoda 9 espécies: Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus; Anisakis sp.; 

Contracaecum sp.; Brevimulticaecum sp.; Pseudoproleptus sp.; Guyanema sp.; 

Travassosnema travassosi paranaensis; Porrocaecum sp. e Klossinemella iheringi.  

 Do filo Arthropoda, subclasse Copepoda 4 espécies: Acusicola pellonidis; E. 

turucuyus, Miracetyma piraya e Amplexibranchius briconys. E Sub Classe Branchiura 4 

espécies: Dolops bidentata; D. geayi; Argulus chicomendesi e A. amazonicus. 

 Foram adicionadas novas informações as descrições originais das espécies já descritas, 

descritos novos gêneros e novas espécies e citadas novas ocorrências a parasitofauna de A. 

falcirostris. 
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4.1. Filo Platyhelminthes 

Classe Monogenoidea 

Sub Classe Polyonchoinea 

Dactylogyroidea Bychowsky, 1937  

Família Dactylogyridae Bychowsky, 1933 

 Trinta e um indivíduos da família Dactylogyridae, sendo uma espécie da subfamília 

Anacanthorinae e sete da Ancyrocephalinea, de três novos gêneros parasitavam as brânquias 

de A. falcirostris. As descrições foram segundo Price e Arai (1967). As escalas das espécies 

de Monogenoidea estão apresentadas em micrômetro (µm). 

 Subfamília Anacanthorinae Price, 1967 

           Gênero Anacanthorus Mizele & Price, 1965 

 Uma espécie ocorreu parasitando brânquias de A. falcirostris.  

 Anacanthorus cinctus Every & Kristky, 1992 (Figura 4) 

 Diagnose baseada em um indivíduo. Corpo fusiforme. Tegumento liso. Região 

cefálica com lobos cefálicos bem desenvolvidos. Dois pares de olhos equidistantes, par 

posterior maior que o anterior. Grânulos acessórios ovais, alongados e de tamanhos variados. 

Faringe esférica. Pedúnculo longo com superfície enrugada. Haptor bilobado, armado com 7 

pares de ganchos (4 ventrais e 3 dorsais) e 2 pares de ganchos 4A (1 dorsal e 1 ventral). 

Ganchos similares com região proximal expandida. Gancho com “FH loop”. Cirro longo, 

robusto, em forma de “J”, base globular, não articulado com a peça acessória e região 

terminal com parede espessa. Peça acessória robusta, forma de bastonete e com moderada 

curvatura próxima à região mediana. 
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Figura 4. Anacanthorus cinctus; A - corpo inteiro; B - órgão copulatório masculino; C - ganchos; D - ganchos 

4A. Fonte: Every & Kritsky (1992). 

 Comentário: Anacanthorus cinctus foi descrita das brânquias de Pristobrycon 

striolatus (Steindachner, 1908) capturados no lago Samaumâ, rio Uatumã, Amazonas. Neste 

trabalho foi encontrado parasitando brânquias de A. falcirostris. A presença de um pedúnculo 

longo e com superfície rugosa constitui uma das importantes características que a separa de 

outras espécies. Anacanthorus cinctus foi coletado de brânquias de um peixe que não estava 

identificado o lago onde foi capturado. 

 

 Família Dactylogyridae  

 Subfamília Ancyrocephalinae Bychowsky, 1937 

 Gênero novo A  

 Descrição do gênero: corpo fusiforme, dividido em região cefálica, tronco, pedúnculo 

e haptor. Tegumento fino e liso. Dois lobos cefálicos bilaterais. Órgãos e glândulas cefálicas 

presentes. Dois pares de olhos equidistantes. Faringe muscular e glandular; esôfago curto. 

Dois cecos intestinais confluentes na região posterior ao ovário. Gônadas intercecais; 

complexo copulatório composto por um órgão tubular e em forma de ferradura. Peça 

acessória articulada ao cirro. Vagina dextro-lateral e não esclerotizada. Haptor sub-hexagonal; 

com dois pares de âncoras (ventrais e dosais) e duas barras (1 ventral e 1 dorsal), 7 pares de 

ganchos com distribuição Ancyrocephalinea (4 dorsais e 10 ventrais). Ganchos similares, 
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haste larga na base, ponta curvada a partir da peça oponível, pontas acuminadas, filamentous 

hooklet loop (FH loop) não observado. Barra ventral com projeção mediana e barra dorsal 

sem essa projeção. 

 Comentários: Gênero novo A é caracterizado pela abertura vaginal ser dextro-lateral, 

dois pares de olhos, órgão copulatório em forma de ferradura “C”, gancho com peça oponível 

saliente e sem FH loop, barra ventral com uma elevação mediana e duas projeções laterais. 

Estas características estão ausentes nos gêneros mais próximos, Calpidothecium sp. e 

Calpidothecioides sp. 

 

 Gênero novo A. sp.n. (Figura 5) 

 Descrição baseada em 4 indivíduos. Corpo longo, fusiforme, dividido em região 

cefálica, tronco, pedúnculo e haptor. Tegumento fino e liso. Três pares de órgãos cefálicos, 

um par terminal e dois pares laterais e com dois lobos laterais. Dois pares de olhos de 

tamanho similar e próximos. Par posterior de olhos situado próximo à faringe. Faringe 

muscular e glandular. Boca com posição indeterminada. Vagina abre no lado dextral e o canal 

vaginal sem enrolamentos. Órgão copulatório masculino (OCM) em forma de ferradura “C”. 

Germário anterior ao testículo e intercecais. Cecos intestinais confluentes na região posterior 

ao testículo. Vitelária densa seguindo a extensão do ceco intestinal. Pedúnculo reto, longo e 

liga o haptor ao corpo. Haptor com dois pares de âncoras, duas barras e sete pares de ganchos 

com distribuição Ancyrocephalinea. Ganchos haptorais similares, lâmina reta, base larga e 

ponta curvada a partir da peça oponível. Dois pare de âncoras, um ventral com raiz superficial 

mais longa que a raiz profunda e com pontas acuminadas. Outro par de âncora dorsal com raiz 

superficial e profunda de tamanhos similar, pontas acuminadas e com lâminas longas que a 

base. Barra ventral com elevação na região mediana criando projeções laterais. Extremidades 

da barra largas. Barra dorsal ligeiramente em forma de “U”.  

 Comentários: dois pares de olhos, cirro em forma de ferradura “C”, vagina abrindo 

dextralmente, barra ventral com elevação mediana e e extremidades largas e âncoras ventrais 

e dosais similares são características que separa Gênero novo A. sp.n. das espécies de gênero 

mais próximas como Calpidothecioides e Calpidothecium. As espécies destes gêneros 

apresentam um par de olhos como característica do gênero. A forma do corpo e um haptor 

hexagonal com ganchos bem desenvolvidos é o que assemelha Gênero novo A. sp.n. com as 

espécies dos gêneros descritos.   
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Figura 5. Gênero novo A sp.n.; A - Complexo haptoral; B - variação da barra ventral; C - cirro; D - barra dorsal; 

E - ganchos; F - âncora dorsal; G - âncora ventral. 

  

 Gênero novo B 

 Descrição do gênero: corpo fusiforme, robusto com tegumento espesso. Corpo 

dividido em região cefálica, tronco, pedúnculo e haptor. Região anterior com dois pares de 

olhos, lóbulos cefálicos e glândulas cefálicas. Órgão copulatório masculino composto por um 

cirro com 4 espirais de sentido anti-horário. Peça acessória articulada a base do cirro. 

Germário e testículo elípticos. Vagina com abertura dextro-marginal. Haptor hexagonal com 

ganchos apresentando distribuição Ancyrocephalinea. Ganchos similares entre si 

apresentando lâmina reta, haste larga na base, ponta curvada a partir da peça oponível e FH 

loop. Âncoras podem ou não apresentar membranas na região do “shaft”. Raíz superficial 

pode ou não apresentar uma reentrância cônica na sua extremidade. Barra dorsal ligeiramente 

em forma de “W” e a barra ventral com forma que varia de “U” a “V”. 

 Comentários: Cirro com quatro espirais de sentido anti-horário com peça acessória 

complexa articulada a sua base e barras dorsal e ventral ligeiramente em forma de “W” são 

características que distinguem o Gênero novo B de outros gêneros descritos.  

 Duas espécies ocorreram parasitando A. falcirostris. 

 Gênero novo B. sp.n.1 (Figura 6) 

 Descrição baseada em 6 indivíduos. Corpo longo, fusiforme e dividido em região 

cefálica, tronco, pedúnculo e haptor. Tegumento liso. Região cefálica com dois pares de lobos 

cefálicos, um par lateral e outro terminal. Três pares de órgãos cefálicos, 2 bilaterais e um 

mediano. Dois pares de olhos dissimilares e distantes um do outro. Faringe muscular e 

esférica. Dois cecos intestinais, não confluentes, estendendo-se até a porção posterior do 
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tronco. Órgão copulatório masculino com cirro composto por 4 espirais de sentido anti-

horário e duas projeções longas uma mediana e outra terminal. Peça acessória complexa e 

articulada ao cirro. Testículo elíptico e posterior ao germário. Germário elíptico e intercecal. 

Vagina com abertura dextro-marginal e canal vaginal sem enrolamentos ou voltas. Vitelária 

densa, acompanhando a extensão dos cecos intestinais. Pedúnculo reto termina em um haptor 

sub-hexagonal armado com 4 âncoras, duas dorsais e duas ventrais. Duas barras, uma ventral 

e outra dorsal. Sete pares de ganchos similares com distribuição Ancyrocephaline. Quatro 

âncoras diferentes. Raiz superficial longa, curva e raiz profunda menor. Âncora ventral com 

uma membrana no “shaft” e âncora dorsal sem modificação.  

  

Figura 6. Gênero novo B. sp.n.1.; A – espécime inteiro; B - complexo haptoral; C- órgão copulatório masculino; 

D - barra ventral; E - barra dorsal; F - âncoras dorsais; G -  âncoras ventrais; H - ganchos. 

 Comentários: faringe muscular, testículo e ovário não sobreposto, cirro com quatro 

espirais de sentido anti-horário, ceco intestinal não confluente na região posterior e uma peça 

acessória complexa são características que diferenciam esta espécie com as outras. As 

espécies com cirro na forma espiral incluem Dawestrema, Urocleidoides, Rhinoxenus que 

apresentam mais de seis espirais com sentidos horário ou anti-horário. Algumas espécies 

apresentam um a dois espirais.  

 

 Gênero novo B. sp.n.2 (Figura 7) 

Descrição baseada em dois indivíduos coletados nas brânquias. Corpo robusto. 

Tegumento liso. Corpo dividido em região cefálica, tronco pedúnculo e haptor. Região 
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cefálica com três lobos, dois laterais e um terminal. Três pares de órgãos cefálicos. Dois pares 

de olhos de tamanho similar e equidistantes. Faringe esférica e muscular. Cirro com 4 espirais 

de sentido anti-horário e com peça acessória articulada na base do cirro. Testículo e germário 

intercecais. Haptor hexagonal e armado por dois pares de âncoras, um par ventral e outro 

dorsal; duas barras, uma dorsal e outra ventral. Barra dorsal ligeiramente em forma de “W 

estendido” e de maior comprimento. Barra ventral ligeiramente em forma de “W” tem as 

raízes articulada às âncoras. Âncoras ventrais similares e com estrutura circular esclerotizada 

na raiz superficial. Âncoras dorsais similares e raiz superficial mais longa que profunda. 

Ganchos com haste uniforme, lâmina reta e ponta encurvada com forma de foice a partir da 

peça oponível. 

 

Figura 7. Gênero novo B. sp.n.2.; A - órgão copulatório masculino; B - complexo haptoral; C - âncora ventral; 

D - âncora dorsal; E - barra dorsal; F - barra ventral. 

 Comentário: cirro com quatro espirais de sentido anti-horário, barra dorsal 

ligeiramente em forma de “W” e vagina dextral são características que levaram a considerar 

as espécies Gênero novo B. sp.n.1. e Gênero novo B. sp.n.2. como pertencentes ao mesmo 

gênero. A barra dorsal em forma de “W” está presente no gênero Trinigyrus, mas este gênero 

apresenta muitas características não compartilhadas com as espécies deste trabalho. 

 Gênero novo B. sp.n.1 apresenta haptor sub-hexagonal, ceco intestinal não confluente 

na região posterior com parte penetrando no haptor e sem estruturas circulares esclerotizadas 

na raiz superficial das âncoras ventrais. Essas característica diferem Gênero novo B. sp.n.1 do 

Gênero novo B. sp.n.2. 
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 Gênero novo C 

 Descrição do gênero: Corpo robusto dividido em região cefálica, tronco, pedúnculo e 

haptor. Tegumento espesso. Região cefálica com quatro pares de glândulas cefálicas. Um ou 

dois pares de olhos próximos. Faringe esférica e muscular. Haptor sem distinção clara do 

tronco por um pedúnculo. Pedúnculo muito curto. Órgão copulatório masculino em forma de 

“J” ligeiramente inclinado. Testículo posterior ao germário. Germário longo. Vagina abre no 

lado sinistral e com canal curto. Uma peça acessória em duas porções articuladas, uma a base 

do cirro. Haptor com barras ventrais e dorsais que vão desde a ligeiramente horizontal até a 

forma de “U”. Âncoras podem ou não apresentar “knob” e asas membranares expandidas na 

região do “shaft”. Raízes superficiais e profundas de tamanhos variados. Ganchos podem ou 

não apresentar peças oponíveis “opposable piece” e “FH loop” no “shank”. 

 Comentários: cirro com forma de “J” e uma peça acessória em duas porções 

articuladas e uma delas a base do cirro; vagina abrindo no lado sinistral; haptor indistinto do 

corpo com pedúnculo curto, barras dorsais horizontais e as ventrais com extremidades mais 

largas são características que distinguem este gênero de outros. Cirro com forma de “J” pode 

ser encontrado nas espécies dos gêneros Anacanthorus, Jainus, Notothecium, Notozothecium, 

mas diferenciam do Gênero C pela abertura da vagina, estrutura do cirro e a forma das 

âncoras e barras.  

 

 Gênero novo C. sp.n.1 (Figura 8) 

 Descrição baseada em 5 indivíduos coletados nas brânquias. Corpo fusiforme, robusto. 

Tegumento espesso. Extremidade anterior com lóbulos cefálicos menos desenvolvidos, 4 

pares de glândulas cefálicas. Dois pares de olhos, olhos posteriores mais afastados que os 

anteriores. Faringe muscular esférica. Pedúnculo curto. Haptor pouco desenvolvido e armado 

com duas barras, duas âncoras e sete pares de ganchos com distribuição Ancirocephaline. 

Barra ventral em forma de “V” e a barra dorsal levemente horizontal com lobos terminais. 

Âncoras ventrais similares com raiz superficial de tamanho similar a raiz profunda. Âncoras 

dorsais similares e com raízes superficial longa que a raiz profunda apresentando knob. Órgão 

copulatório masculino com cirro em forma de “J”. Cirro composto por uma ampola basal 

seguido de um pênis estreito, tubular e estreito. Uma peça acessória com forma de âncora ou 

em foice, articulada e fixa na ampola da base do cirro. 
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Figura 8. Gênero novo C.sp.n.1; A - órgão copulatório masculino; B - barra ventral; C - barra dorsal; D - âncora 

ventral; E - âncora dorsal. 

 Comentário: Gênero novo C.sp.n.1 apresenta cirro em forma de “J”, peça acessória em 

duas porções, barras dorsais ligeiramente horizontais, âncora dorsal com raiz superficial longa 

que a raiz profunda e com Knob e vagina muscular abrindo no lado sinistral são 

características que diferencia esta espécie das restantes espécies deste gênero. 

 

 Gênero novo C. sp.n.2 (Figura 9) 

 Descrição baseada em 5 indivíduos. Corpo fusiforme dividido em região cefálica, 

tronco, pedúnculo e haptor. Tegumento liso. Região cefálica com dois lobos laterais. Três 

pares de glândulas cefálicas. Dois olhos próximos à faringe. Faringe muscular e esférica. 

Órgão copulatório masculino com cirro em forma de “J”, com base bulbosa onde é articulada 

a peça acessória. Uma peça acessória, em duas porções, a primeira articula-se na base e outra 

abraça o cirro terminando anteriormente. Testículo posterior ao germário. Germário longo 

ocupando a região média do corpo. Vagina muscular e sinistral. Canal vaginal muito curto. 

Haptor indistinto do corpo e com pedúnculo muito curto. Haptor pouco desenvolvido e 

armado de ganchos que apresentam uma distribuição Ancyrocephaline. Âncoras dorsais 

similares, raiz superficial longa que a raiz profunda. Âncoras ventrais similares, com raízes 

superficial e profunda de mesmo tamanho e com uma membrana na região do “shaft”. Shaft 

das âncoras dorsais e ventrais encurvadas e com terminações acuminadas. Barra ventral em 

forma de “U” ou “V” e com terminações bulbosas. Barras dorsais em forma de “V” estendido 

com bulbos terminais.  
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Figura 9. Gênero novo C. sp.n.2; A - corpo inteiro; B - órgão copulatório masculino; C - âncora ventral; D - 

âncora dorsal; E - variação da barra ventral ; F - barra dorsal; G - vagina muscular; H - gancho haptoral. 

 Comentário: Cirro com forma de”J” e peça acessória com duas porções, haptor 

indistinto do corpo, uma vagina muscular e canal vaginal curto são características que 

separam esta espécie de outras do gênero. 

 

 Gênero novo C. sp.n.3 (Figura 10) 

 Descrição baseada em 4 indivíduos coletados nas brânquias. Corpo fusiforme  dividido 

em região cefálica, tronco, pedúnculo e haptor. Tegumento liso. Região cefálica com dois 

lobos laterais. Três pares de glândulas cefálicas. Dois olhos próximos à faringe. Faringe 

muscular e esférica. Germário ocupa a região média do corpo. Vagina muscular e sinistral. 

Órgão copulatório masculino com cirro em forma de “J” com base bulbosa e parte terminal 

aberta. Peça acessória em forma de “S” articulada à base do cirro. Testículo posterior ao 

germário. Haptor indistinto do corpo e armado de âncoras, barras e ganchos com distribuição 

Ancyrocephalinea. Ganchos similares com haste reta, “FH loop” com 1/3 do comprimento do 

“shank” e com terminações encurvadas. Âncora ventral com raiz superficial longa e raiz 

profunda indistinta. “Shaft” da âncora ventral com uma protuberância na parte externa. 

Âncoras dorsais diferentes, uma com raiz superficial mais longa que a profunda e outra âncora 

com as duas raízes longas, tamanho similar e com protuberância na região do “shaft”. Barra 
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dorsal ligeiramente horizontal e extremidades mais delgadas do que a região média. Barra 

ventral com bulbos nas terminais.  

 

Figura 10. Gênero novo C. sp. n.3; A - órgão copulatório masculino; B - barra dorsal; C - barra ventral; D - 

gancho; E e F- âncora dorsal; G - âncora ventral. 

 Comentário: esta espécie difere das duas primeiras espécies por apresentar a peça 

acessória que abraça o cirro formando um “S” e âncora ventral raiz profunda indistinta. 

 

 Gênero novo C. sp.n.4 (Figura 11) 

 Descrição baseada em 4 indivíduos. Corpo fusiforme dividido em região cefálica, 

tronco, pedúnculo e haptor. Tegumento liso. Região cefálica com dois lobos laterais. Três 

pares de glândulas cefálicas e um par de olhos próximos à faringe. Faringe muscular e 

esférica. Germário ocupa a região média do corpo. Vagina muscular e sinistral. Órgão 

copulatório masculino com cirro em forma de “J”, com base bulbosa e parte terminal aberta. 

Peça acessória em forma de “S” articulada à base do cirro. Haptor indistinto do corpo e 

armado de âncoras, barras e ganchos, com distribuição Ancyrocephaline. Âncoras ventrais 

com raiz superficial mais longa que a raiz profunda e com ou sem um “knob” longo. Região 

do “shaft” pode ou não apresentar uma membrana expandida. Âncoras dorsais similares e 

com raiz superficial mais longa que a raiz profunda. Barra ventral em forma de “V” e com 

expansões laterais mais largas. Barra dorsal com margens lisas, ligeiramente encurvada na 

região mediana ou horizontal e com protuberâncias.  
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Figura 11. Gênero novo C. sp.n.4; A - órgão copulatório masculino; B - âncora dorsal; C - âncora ventral; D - 

barra ventral; E - barra dorsal. 

  Comentário: Gênero novo C. sp.n.4 tem âncoras ventrais e dorsais com membranas na 

região do “shaft”, barra ventral em forma de “V” com extremidades largas e barra dorsal 

ligeiramente horizontal, o que separa esta espécie de Gênero novo C. sp.n.3. 

 

 Classe Trematoda 

 Duzentos e noventa indivíduos da Sub Classe Digenea parasitavam olhos, intestinos, 

cavidade abdominal e branquial, narinas, fígado e cecos de A. falcirostris. Alguns exemplares 

eram adultos e outros encontravam-se em estágio de metacercária. Os parasitos  foram 

identificados morfologicamente até o menor táxon possível.  

 Sub Classe Digenea Carus, 1863 

Família Clinostomatidae Luehe, 1901 

Subfamília Clinostomatinae Pratt, 1902 

Gênero Clinostomum Leidy, 1856  

Uma espécie na forma metacercária ocorreu parasitando A. falcirostris.   

 Clinostomum marginatum Rudolphi, 1819 metacercária (Figura 12) 

 Descrição baseada em 10 indivíduos. Corpo longo, linguiliforme, côncavo na região 

ventral, convexo na região dorsal e com 0,490-5,671 (3,340) de comprimento e 0,720-1,980 

(1,109) de largura. Região anterior com uma ventosa oral rudimentar com 0,180-0,990 (0,357) 

x 0,180-0,990 (0,357). Faringe muscular com 0,077-0,180 (0,118). Terço anterior do corpo 

com um acetábulo (ventosa ventral), esférico, 0,490-0,756 (0,588) de diâmetro e situa a 

0,406-0,900 (0,527) da ventosa oral. Ceco intestinal longo, sem ramificações e com parede 

sinuosa desde a região equatorial até a extremidade posterior. Vesícula seminal longa, sinuosa 

com ramificações que ligam a parede corporal e o ceco intestinal. Dois testículos simétricos, 



 

 

33 

 

lobados, disposição tandem, próximos um do outro na linha mediana do corpo e com 0,252-

0,560 (0,411). Útero com 0,280-0,900 (0,533) de comprimento situado entre o testículo 

anterior e o acetábulo. Ovário intertesticular, sub-mediano e dele sai o saco uterino que 

contorna o testículo anterior e desemboca no útero.  

 

Figura 12. Metacercária de Clinostomum marginatum; A - morfologia interna: v - ventosa oral; f - faringe; ci - 

ceco intestinal; vs - vesícula seminal; ac - acetábulo; B - gônadas: u - útero; ta - testículo anterior; tp - testículo 

posterior; su - saco uterino; ov - ovário. 

 Comentários: Clinostomum marginatum foi citada pela primeira vez na América do 

Norte e atualmente é uma espécie com uma ampla distribuição (Amin 1969). Para o Brasil 

foram citadas três espécies: C. marginatum, C. dentrucatum Braun, 1899 e C. heluans Braun, 

1899 (Travassos et al. 1969).  

 Clinostomum marginatum foi citada em várias espécies de peixes, isso é devido a sua 

capacidade de parasitar qualquer espécie de água doce (Hoffman 1999). A especificidade 

parasitária do C. marginatum é alta em espécies de Mollusca, baixa em peixes e intermediária 

em aves (Amin 1969). 

 Clinostomum marginatum parasita vários órgãos e cavidades corporais do peixe 

(Gibson et al. 2002). Em peixes amazônicos parasita, a musculatura do filé de Pygocentrus 
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nattereri (Kner, 1958) (Morais et al. 2011) e brânquias de Pterophyllum scalare Schultze, 

1823 (Alves et al. 2001). Neste trabalho as metacercárias de C. marginatum parasitavam a 

cavidade visceral, olho, cavidade branquial, narinas, intestinos e fígado.  

 

 Família Diplostomidae Luehe, 1901  

 Subfamília Diplostominae Monticelli, 1892  

 Gênero Austrodiplostomum Szidat e Nani, 1951 

 Uma espécie de metacercária ocorreu parasitando A. falcirostris. 

 Austrodisplostomum compactum Szidat & Nani, 1951 (Figura 13) 

 Descrição baseada em 18 metacercárias. Corpo alongado, achatado dorso-

ventralmente, com forma de língua e bi-segmentado. Segmento anterior com forma que varia 

de foliácea a cônica, comprimento 1,260-2,250 (1,534) e largura máxima 0,490-0,936 (0,752). 

Segmento posterior cônico com 0,070-0,216 (0,131) de comprimento e 0,002-0,270 (0,188) 

de largura. Extremidade anterior com ventosa oral oval e subterminal medindo 0,028-0,077 

(0,059) de comprimento e 0,035-0,077 (0,057) de largura. Esôfago curto com 0,014-0,056 

(0,031) de comprimento. Pseudoventosas situadas lateralmente à ventosa oral. Pseudoventosa 

no lado sinistral com 0,040-0,112 (0,090) de comprimento e 0,020-0,112 (0,069) de largura e 

pseudoventosa no lado dextral com 0,040-0,140 (0,086) de comprimento e 0,022-0,119 

(0,068) de largura. Órgão tribocítico oval com 0,112-0,420 (0,309) x 0,015-0,396 (0,248). 

Ceco intestinal com bifurcação na região posterior a faringe até a região posterior ao órgão 

tribocítico. Faringe oval, muscular com 0,021-0,084 (0,049) x 0,02-0,09 (0,039). Células 

glandulares distribuídas pelo corpo desde a região anterior até a parte anterior ao órgão 

tribocítico, decrescendo em quantidade a partir da região mediana em direção a região 

anterior. Acetábulo situado acima do órgão tribocítico e pouco desenvolvido. Gônadas pouco 

desenvolvidas, posteriores ao órgão tribocítico e situados a 0,119-0,324 (0,181) da 

extremidade posterior. 



 

 

35 

 

 
Figura 13. Metacercária de Austrodiplostomum compactum; A - corpo com forma oval: v - ventosa oral; ps - 

pseudoventosa; f - faringe; ci - ceco intestinal; cg - células glandulares; o - órgão tribocítico; pg - primórdios 

genitais; sa - segmento anterior; sp - segmento posterior; B - corpo com forma elíptica; C - morfologia interna: 

ac - acetábulo. 

 Comentários: No Brasil, metacercárias de foram reportadas em cerca de 40 espécies de 

peixes nativos (Ramos et al. 2013; Pinto et al. 2014). A maioria de espécies de peixes que 

foram mais infectados com metacercárias de A. compactum pertencem as ordens Perciformes 

(12 espécies), Siluriformes (13 espécies) e Characiformes (nove espécies). As famílias  

Cichlidae (10 espécies) e Loricariidae (oito espécies) foram as mais infectadas (Ramos et al. 

2013).  

 Austrodiplostomum compactum foi citada parasitando várias órgãos: olho de 

Plagioscion squamosissimus (Kohn et al. 1995), de Geophagus brasiliensis Quoy & Gaimard, 

1824 (Novaes et al. 2006; Carvalho et al. 2012), de Hypostomus regani Ihering, 1905 (Zica et 

al. 2009), de H. ancistroides Ihering, 1911, H. hermanni Ihering, 1905, H. iheringii Regan, 

1908, H. margaritifer Regan, 1908, H. strigaticeps Regan, 1908, Hypostomus sp. e 

Megalancistrus parananus Peters, 1881 (Zica et al. 2011). 

 Humor vítreo de Hoplias malabaricus Bloch, 1794, Geophagus surinamensis Bloch, 

1791 (Santos et al. 2012); de Cichla monoculus Spix & Agassiz, 1831, C. ocellaris Block & 

Schneider, 1801, Crenicichla britskii Kullander, 1982, Cichlasoma paranaense Kullander, 

1983, Geophagus brasiliensis Quoy & Gaimard, 1824 e Satanoperca pappaterra Heckel, 

1840 (Machado et al. 2005).  
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 Humor vítreo de Geophagus proximus Castelnau, 1855 (Zica et al. 2010); de 

Serrasalmus maculatus Kner, 1858, H. regani, Schizodon borellii Boulenger, 1900, 

Auchenipterus osteomystax Miranda-Ribeiro, 1918 (Yamada et al. 2008); no rim, cavidade do 

corpo, no peritônio ao redor das vísceras e no cérebro de Loricariichthys anus Valenciennes, 

1840 no estado do Rio Grande do Sul (Amato et al. 2001) . 

 Na Amazônia Central, metacercárias de A. compactum foram encontradas no músculo 

de P. nattereri (Morais et al. 2011). Neste trabalho as metacercárias de A. compactum 

parasitavam o humor vítreo, cavidade branquial, cavidade visceral e intestino. 

Acestrorhynchus falcirostris é um novo hospedeiro de A. compactum e as cavidades branquial 

e visceral e intestino constituem novos locais de infecção.  

 

Família Derogenidae Nicoll, 1910 

 Subfamília Gonocercinae Skrjabin & Guschanskaja, 1955  

 Gênero Gonocerca Manter, 1925 

 Um exemplar de Gonocerca sp. ocorreu parasitando A. falcirostris. 

 Gonocerca sp. (Figura 14) 

 Diagnose baseada em um espécime coletado no intestino. Corpo longo e robusto com 

1,674 de comprimento e 0,665 de largura máxima no nível do acetábulo. Tegumento liso. 

Ventosa oral sub-esférica com 0,217 x 0,301, mais larga que longa, sub-terminal e situada a 

0,07 da extremidade anterior. Acetábulo esférico com 0,525 de diâmetro e situada na metade 

posterior do corpo a 0,420 da extremidade anterior. Proporção ventosa oral/acetábulo 1:2,4 x 

1:1,7. Faringe muscular, esférica 0,105 de diâmetro e próxima à ventosa oral. Esôfago curto e 

situado a 0,35 do acetábulo. Ceco intestinal inicia na faringe e termina ao nível dos testículos. 

Poro genital, útero e ovário localizados no espaço inter-cecal. Poro genital  mediano e 

próximo ao acetábulo. Ovário medindo 0,105 x 0,07 é posterior ao acetábulo, pré-testicular e 

com forma irregular. Útero pré-testicular e estende-se da região anterior, próxima à faringe até 

próximo aos testículos. Dois testículos mais largos que o ovário, simétricos, situados na 

extremidade posterior do corpo e a 0,105 do acetábulo. Testículo no lado dextral esférico com 

0,105 de diâmetro e testículo no lado sinistral sub-esférico com 0,112 x 0,084. Vitelária em 

forma de tubo em espiral situada a curta distância da extremidade posterior. Ovos elípticos 

com 0,035 x 0,014.   
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Figura 14. Gonocerca sp. A - fotomicrografia do corpo inteiro; B - morfologia interna: f - faringe; ac - 

acetábulo; ci - ceco intestinal; u - útero; o - ovo; C - desenho ampliado da extremidade anterior: vo - ventosa 

oral; pe - poro genital; D - desenho ampliado da extremidade posterior: ov - ovário; t - testículo; vt - vitelária. 

 Comentários: as espécies de Gonocerca sp. parasitam os intestinos de peixes de 

salgada. Para a América do Sul foram citadas cinco espécies: G. haedrichi Campbell & 

Munroe, 1977; G. trematomi Byrd, 1978; G. crassa Manter, 1934; G. phycidis Manter, 1925 e 

G. taeniata Gaevskaya & Rodyuk, 1983 (Kohn et al. 2007). Neste trabalho é feito o primeiro 

registro de Gonocerca sp. parasitando o intestino de A. falcirostris.  

 

 Ordem Fascioliformes Odhner 1905 

 Superfamilia Gorgoderoidea Odening, 1960 

 Família Gorgoderidae Looss, 1901 

 Subfamília Phyllodistominae Yamaguti, 1958 

 Gênero Phyllodistomum Braun, 1899 

 Uma espécie ocorreu parasitando A. falcirostris. 

 Phyllosdistomum spatula Odhner, 1902 (Figura 15) 

 Descrição baseada em um espécime adulto coletado no intestino. Corpo foliáceo com 

2,916 de comprimento. Região anterior atenuada com 0,580 de largura. Região posterior larga 

medindo 1,8 de largura, em forma de folha e com margem crenulada. Tegumento lisa. 

Extremidade anterior com uma ventosa oral sub-esférica, subterminal, com forma de taça e 

mede 0,126 x 0,108. Faringe ausente. Ceco intestinal com paredes lisas e bifurca posterior ao 

poro genital. Poro genital situado a 0,540 anterior ao acetábulo e 0,720 da extremidade 
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anterior. Acetábulo esférico 0,252 de diâmetro e situado na região que divide a região anterior 

atenuada e a região posterior larga, a 0,180 da extremidade anterior. Ovário lobado com 0,198 

x 0,288, pré-testicular, situado a 0,036 posterior ao acetábulo e 1,35 da extremidade anterior. 

Dois testículos lobados, paralelos e pós-ovariano. Testículo no lado dextral com 0,396 x 

0,270, testículo no lado sinistral 0,288 x 0,378 e distam um do outro a 0,324. Vitelária com 

duas glândulas lobadas medindo 0,144 x 0,072 e localizada a 0,09 acima dos testículos. Útero 

ocupa grande parte da região posterior.   

 
Figura 15. Phyllodistomum spatula. A - fotomicrografia em microscópio de luz; B - 

morfologia interna: v - ventosa oral; pg - poro genital; ac - acetábulo; ov - ovário; vt - 

vitelária; t - testículo; u - útero. 

 Comentários: Phyllodistomum spatula foi citada da bexiga urinária de Malapterurus 

eletricus Gmelin, 1789 na Gâmbia e de Bagrus bayad Forsskål, 1775 no Sudão (Khalil 1969).  

 No Brasil ocorrem outras espécies do mesmo gênero: P. sampaioi Travassos, Kohn & 

Motta, 1963; P. ruschii Travassos, Freitas & Mendonça, 1964 (Travassos et al. 1969); P. 

mugilis Knoff & Amato, 1992; P. rhamdiae Amato & Amato, 1993 (Amato e Amato 1993) e 

P. mayesi Brooks & MacDonald, 1986 (Brooks e MacDonald 1986). Neste trabalho é citada a 

primeira ocorrência de P. spatula na Amazônia Central e em um novo hospedeiro A. 

falcirostris. 
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 Ordem Bucephaliformes Odhner, 1905 

 Superfamília Bucephaloidea La Rue, 1926 

 Família Bucephalidae Poche, 1907 

 Subfamília Bucephalinae Poche, 1907 

 Gênero Rhipidocotyle Diesing, 1858 

 Três espécies ocorreram parasitando A. falcirostris.   

 Rhipidocotyle sp.1 (Figura 16) 

 Diagnose baseada em três individuos adultos coletados no intestino e cecos pilóricos. 

Corpo longo 0,390-1,062 (0,726) de comprimento e 0,182-0,324 (0,253) de largura. 

Tegumento espesso e com finos espinhos. Rhynchus subterminal com forma de “U” medindo 

0,100-0,133 (0,117) x 0,080-0,112 (0,096), coberto por uma capuz muscular com cinco lobos 

carnudos, dois laterais e três medianos sem distinção clara de serem dorsais ou ventrais. Boca 

abre lateralmente. Faringe cilíndrica 0,076 x 0,046 e equatorial. Ceco intestinal oval com 

0,084 x 0,105, muscular e situado na região equatorial. Ovário sub-esférico 0,058-0,091 

(0,084) x 0,072-0,084 (0,078), equatorial, pré-testicular e oblíquo em relação aos testículos. 

Dois testículos sub-esféricos, oblíquos e próximos. Testículo anterior medindo 0,07-0,098 

(0,084) x 0,042-0,105 (0,074) situa a 0,497-0,500 (0,499) da extremidade anterior e testículo 

posterior 0,060-0,070 (0,065) x 0,040-0,091 (0,066) situa próximo a bolsa do cirro. Bolsa do 

cirro cilíndrica, comprimento 0,340-0,364 (0,352) e largura 0,054-0,07 (0,062), sinistral e 

estende-se desde a metade da região posterior até a extremidade posterior. Vesícula seminal 

oval 0,084 x 0,07 e encerrada na extremidade anterior da bolsa do cirro. Vitelária estende-se 

lateralmente na região pré-faringeana ou pré-cecal a 0,203-0,240 (0,222) da extremidade 

anterior. Folículos vitelínicos sub-esféricos medindo 0,024-0,098 (0,061) x 0,020-0,07 

(0,045). Útero estende-se desde a região pré-equatorial no nível da vitelária até a região 

posterior, ao nível do lobo genital. Ovos elípticos com 0,006-0,042 (0,024) x 0,004-0,012 

(0,008). Poro excretor terminal. 
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Figura 16. Rhipidocotyle sp.1. A e B - morfologia interna: u - útero; ov - ovário; o - ovo; ta - testículo anterior; 

tp - testículo posterior; lg - lobo genital; pe - poro genital; vt - vitelária; fv - folículo vitelínico; ci - ceco 

intestinal; f - faringe; b - boca; vs - vesícula seminal; bc - bolsa do cirro; C - região cefálica: l - lobos; rh - 

rhynchus; rn - ramificações nervosas.  

   

 Um exemplar de Rhipidocotyle sp. 2 ocorreu parasitando A. falcirostris. 

 Rhipidocotyle sp.2  (Figura 17) 

 Descrição baseada em um espécime coletado nos cecos pilóricos. Corpo longo, 

cilíndrico, comprimento 1,152 e 0,28 de largura máxima no nível do testículo anterior. 

Tegumento com dobras transversais desde o nível do testículo posterior até a extremidade 

posterior. Extremidade anterior com um rhynchus em forma de “U” medindo 0,126 x 0,105 e 

com capuz que cobre parte dele. Boca equatorial e sinistral. Faringe muscular e oval 0,038 x 

0,026. Ceco intestinal longo inicia na faringe e direcionado para região anterior. Dois 

testículos sub-esféricos, equatoriais, oblíquos e situados a 0,609 da extremidade anterior. 

Testículo anterior com 0,098 x 0,07, testículo posterior com 0,112 x 0,077 e distam 0,007. 

Bolsa do cirro cilíndrica, retilínea, mediana, revestida por uma parede fina, comprimento 0,42 

e largura 0,07. Extremidade anterior da bolsa do cirro encerra a vesícula seminal oval, mais 

longa que larga com 0,07 x 0,042. Ovário equatorial, mediano, sub-esférico com 0,126 x 

0,077 e situado acima do testículo anterior a 0,511 da extremidade anterior. Útero estende-se 

desde a região anterior no nível da vitelária até ao lobo genital. Ovos elípticos com 0,035 x 
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0,011 e revestidos com paredes finas. Vitelária pré-equatorial, sinistral e situada a 0,210 da 

extremidade anterior. Folículos vitelínicos esféricos com 0,014 de diâmetro. Poro excretor 

terminal. 

 

Figura 17. Rhipidocotyle sp.2; morfologia interna: rh - rhynchus; u -útero; ov - ovário; ta - testículo anterior; tp - 

testículo posterior; lg - lobo genital; pe - poro excretor; vt - vitelária; fv - folículo vitelínico; o - ovo; ci - ceco 

intestinal; f - faringe; vs - vesícula seminal; b - boca; bc - bolsa do cirro. 

 Comentário: Em Rhipidocotyle sp.2 não foram observados os lobos cefálicos, o ceco 

intestinal é sacular e termina em um tubo direcionado para região anterior e rhynchus coberto 

por um capuz cefálico enquanto Rhipidocotyle sp.1 tem cinco lobos carnudos, ceco intestinal 

tubular e direcionado para a região anterior. 

 

 Quatro exemplares de Rhipidocotyle sp. 3 ocorreram parasitando A. falcirostris. 

 Rhipidocotyle sp.3 (Figura 18) 

 Descrição baseada em quatro espécimes coletados no intestino e cecos pilóricos. 

Corpo cônico, alongado, comprimento 0,980-1,19 (1,160) e largura máxima no nível do 

ovário, 0,399-0,455 (0,425). Tegumento com espinhos diminutos desde a região anterior até 

posterior. Extremidade anterior com um rhynchus em forma de “U” medindo 0,05-0,105 

(0,091) x 0,04-0,147 (0,111), subterminal e parte coberto por capuz cefálico com duas 

projeções papiliformes. Faringe muscular, pré-equatorial, esférica com 0,04-0,084 (0,079) de 

diâmetro. Ceco intestinal, um tubo que inicia na faringe, direcionado para região anterior e 
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abre lateralmente. Ovário pré-testicular, sinistral, sub-esférico com 0,077-0,105 (0,093) x 

0,07-0,126 (0,096), situado por cima da faringe e dista 0,259-0,532 (0,376) da extremidade 

anterior. Dois testículos esféricos, contornos lisos, oblíquos, equatoriais, separados a 0,004-

0,056 (0,03) do ovário e 0,231-0,560 (0,376) da extremidade anterior. Testículo anterior com 

0,084-0,147 (0,112) x 0,063-0,140 (0,079) e testículo posterior 0,084-0,119 (0,102) x 0,091-

0,098 (0,093). Útero em dois campos, um pré-ovarino ou pré-testicular e outro pós-testicular. 

Útero pré-ovariano situado a 0,147-0,35 (0,224) da extremidade anterior. Útero pós-testicular 

estende-se desde a região equatorial até ao lobo genital a 0,147-0,245 (0,196) da extremidade 

posterior. Ovos elípticos, com 0,011-0,012 (0,011) x 0,004-0,007 (0,006) e revestidos com 

uma parede fina. Vitelária na metade da região anterior a 0,147-0,35 (0,226) da extremidade 

anterior. Folículos vitelínicos com 0,014-0,035 (0,023) x 0,021-0,035 (0,028). Bolsa do cirro 

longa, cilíndrica, comprimento 0,385-0,49 (0,443) e largura 0,077-0,119 (0,093); bolsa do 

cirro estende-se desde a região sub-equatorial, aonde encerra a vesícula seminal até próximo 

ao lobo genital. Vesícula seminal oval, com 0,015 x 0,014. Poro excretor terminal. 

 

Figura 18. Rhipidocotyle sp.3. A, B e C - morfologia interna: el - expansões laterais; rh - rhynchus; cp - capuz 

muscular; u - útero; ua - útero anterior; up - útero posterior; ov - ovário; ta - testículo anterior; tp - testículo 

posterior; lg - lobo genital; b - boca; pe - poro excretor; pg - poro genital; vt - vitelária; fv - folículo vitelínico; o 

- ovo; ci - ceco intestinal; f - faringe; vs - vesícula seminal; bc - bolsa do cirro.  

 

 Comentário: Rhipidocotyle sp.3 difere de Rhipidocotyle sp.1 e Rhipidocotyle sp.2 por 

apresentar rhynchus apresentar um capuz que cobre parte do rhynchus e com duas projeções 

papiliformes. 
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 Prosorhynchoides Dollfus, 1929 

 Três espécies de Prosorhynchoides ocorreram parasitando A. falcirostris. 

 Prosorhynchoides sp.1 (Figura 19) 

 Descrição baseada em dois espécimes coletados no intestino e ductos do fígado. Corpo 

pequeno, elíptico, 0,651-0,721 (0,686) de comprimento e 0,266-0,336 (0,301) de largura 

máxima na região equatorial. Tegumento com espinhos, maior densidade na região anterior e 

uma redução gradual até a extremidade posterior. Região anterior com um rhynchus simples, 

largo, esférico 0,07-0,133 (0,102) de diâmetro e com lábio muscular. Faringe muscular, sub-

esférica 0,042-0,056 (0,049) x 0,04. Abertura da faringe lateral e equatorial. Ceco intestinal 

inicia na faringe e direcionado para região anterior. Ovário pré-equatorial, pré-testicular, 

mediano, tandem em relação aos testículos, sub-esférico 0,06-0,098 (0,079) x 0,04-0,084 

(0,062) e situado a 0,196-0,21 (0,203) da extremidade anterior. Dois testículos equatoriais, 

tandem, sub-esféricos e situados no nível da faringe. Testículo anterior com 0,03-0,098 

(0,064) x 0,04-0,091 (0,066) situa a 0,21-0,28 (0,245) da extremidade anterior e testículo 

posterior com 0,060-0,098 (0,079) x 0,056-0,091 (0,074) situado a 0,21-0,266 (0,238) da 

extremidade posterior. Útero estende-se da região anterior até o nível do lobo genital. Ovos 

elípticos 0,012-0,011 (0,012) x 0,004-0,007 (0,006) e numerosos. Vitelária pré-equatorial e 

situado a 0,091 da extremidade anterior. Folículos vitelínicos sub-esféricos medindo 0,03 x 

0,028, dispostos em um arco que inicia no lado dextral por cima do ovário e alonga-se para o 

lado sinistral até o nível do testículo anterior. Bolsa do cirro longa, cilíndrica, reta, mediana, 

comprimento 0,210-0,364 (0,287) e largura 0,046-0,07 (0,058). Vesícula seminal oval 0,056 x 

0,042 e inserida na extremidade anterior da bolsa do cirro. Poro genital na extremidade 

posterior, no lobo genital. Poro excretor terminal. 
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Figura 19. Prosorhynchoides sp.1: A - vista ventral; B - vista dorsal: morfologia interna; l - lábio muscular; rh - 

rhynchus; vt - vitelária; fv - folículo vitelínico; o - ovo; ci - ceco intestinal; ov - ovário; vs - vesícula seminal; f - 

faringe; b - boca; ta - testículo anterior; tp - testículo posterior; bc - bolsa do cirro; lg - lobo genital; pg - poro 

genital; u - útero; pe - poro excretor. 

 

 Um exemplar de Prosorhynchoides sp.2 ocorreu parasitando A. falcirostris. 

 Prosorhynchoides sp.2  (Figura 20) 

 Descrição baseada em um espécime coletado no intestino. Corpo longo, cilíndrico com 

1,225 de comprimento e 0,280 de largura máxima ao nível do ovário. Tegumento espesso. 

Região anterior com um rhynchus sub-terminal, sub-esférico 0,077 x 0,119. Faringe muscular, 

oval 0,06 x 0,058 e abre ventralmente na região equatorial. Ceco intestinal direcionado 

anteriormente e depois para a região posterior. Ovário elíptico 0,084 x 0,07, equatorial, pré-

testicular, lateral, oblíquo em relação ao testículo anterior e situado a 0,483 da extremidade 

anterior. Dois testículos esféricos, tandem, localizados lateralmente na metade posterior do 

corpo. Testículo anterior medindo 0,112 x 0,105 situa a 0,49 da extremidade anterior. 

Testículo posterior medindo 0,105 x 0,098 situa a 0,280 da extremidade posterior. Testículos 

separados por 0,035 e região intesticular ocupado pelo saco uterino. Bolsa do cirro cilíndrica, 

retilínea, lateral, coberta por parede fina, 0,350 de comprimento e 0,070 de largura. 

Extremidade anterior da bolsa do cirro encerra a vesícula seminal. Vesícula seminal oval 

0,074 x 0,07, mais longa que larga. Poro genital abre no lobo genital, na extremidade 

posterior da bolsa do cirro. Útero estende-se desde a região pré-ovariana a 0,280 da 

extremidade anterior até a região do lobo genital. Ovos elípticos 0,011 x 0,007 e revestidos 
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por parede fina. Vitelária pré-equatorial e situado a 0,280 da extremidade anterior. Folículos 

vitelínicos sub-esféricos 0,014 x 0,011 e ocupam a região pré-faringeana, com maior 

concentração em um lado. Poro excretor não visível.   

 

Figura 20. Prosorhynchoides sp.2. A - fotomicrografia em microscópio de luz; B - morfologia interna: rh - 

rhynchus; vt - vitelária; fv - folículo vitelínico; ci - ceco intestinal; f - faringe; ov - ovário; ta - testículo anterior; 

tp - testículo posterior; bc - bolsa do cirro; lg - lobo genital; pg - poro genital; vs - vesícula seminal; u - útero. 

 

 Três exemplares de Prosorhynchoides sp.3 ocorreram parasitando A. falcirostris. 

 Prosorhynchoides sp. 3 (Figura 21) 

 Descrição baseada em três indivíduos adultos coletados no intestino. Corpo elipsoide 

com 1,085-1,120 (1,103) de comprimento e 0,406-0,441 (0,424) de largura máxima na região 

equatorial. Tegumento com espinhos, maior densidade na região anterior e menor na 

posterior. Rhynchus sub-esférico com 0,042-0,07 (0,056) x 0,07-0,112 (0,091), subterminal e 

com abertura no seu centro. Faringe muscular, oval com 0,098 x 0,049 e levemente 

sobreposta ao ovário. Ceco intestinal inicia na faringe, direcionado posteriormente e abre 

ventralmente próximo ao ovário. Ovário sub-esférico 0,105-0,119 (0,112) x 0,098-0,105 

(0,102), pré-testicular, dextral, oblíquo em relação aos testículos e situado a 0,371-0,42 

(0,396) da extremidade anterior. Testículos sub-esféricos, paralelos, maiores que o ovário e 

situados a 0,007 do ovário. Testículo anterior mede 0,133-0,175 (0,154) x 0,112-0,126 (0,119) 

e o testículo posterior 0,112-0,147 (0,133) x 0,119-0,140 (0,130). Bolsa do cirro cilíndrica, 

0,42-0,497 (0,459) de comprimento e 0,84-0,105 (0,473) de largura e estende-se desde a 
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região equatorial, ao lado dos testículos, até a região posterior. Vesícula seminal oval 0,04 x 

0,042 e encerrada na extremidade anterior da bolsa do cirro. Vitelária a 0,14-0,21 (0,175) da 

extremidade anterior e arranjada em duas fileiras laterais que iniciam na região anterior até 

próximo à região equatorial. Útero inicia ao nível da vitelária a 0,161-0,21 (0,186) da 

extremidade anterior e se estende até ao lobo genital. Ovos elípticos com 0,0105-0,012 

(0,011) x 0,004-0,007 (0,006). Poro genital a 0,119-0,140 (0,130) da extremidade posterior. 

Poro excretor subterminal. 

 

Figura 21. Prosorhynchoides sp.3; A - fotomicrografia em microscópio de luz; B - morfologia interna: rh - 

rhynchus; u - útero; ov - ovário; ta - testículo anterior; tp - testículo posterior; o - ovo; pe - poro excretor; lg - 

lobo genital; bc - bolsa do cirro; vs - vesícula seminal; b - boca; ci - ceco intestinal; f - faringe; vt - vitelária; fv - 

folículo vitelínico. 

 Comentários: As espécies encontradas diferem entre si pela estrutura do rhynchus, 

distribuição da vitelaria e disposição dos testículos. Em Prosorhynchoides sp.3 o rhynchus 

apresenta lábio muscular e ceco intestinal sacular enquanto Prosorhynchoides sp.2 e 

Prosorhynchoides sp.3 não apresentam lábio muscular e o ceco intestinal tem forma de tubo.  

 Várias espécies de Prosorhynchoides sp. foram descritas de peixes marinhos e poucas 

são de água doce. Neste trabalho foram encontradas três espécies de Prosorhynchoides sp. 

que tem ovos muito menores do que as espécies de Prosorhynchoides que ocorrem na 

América do Sul. Este é primeiro registro de espécies deste gênero parasitando A. falcirostris. 
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 Subfamília Paurorhynchinae Dickerman, 1954 

 Gênero Bellumcorpus Kohn, 1962 

 Três espécies do gênero Bellumcorpus ocorreram parasitando A. falcirostris. 

 Um espécime de Bellumcorpus schubarti (Kohn, 1963) ocorreu parasitando A. 

falcirostris. 

 Bellumcorpus schubarti (Kohn, 1963) (Figura 22) 

 Descrição baseada em um espécime adulto coletado no fígado. Corpo alongado, 

elíptico com 15,48 de comprimento e 5,4 de largura máxima na região equatorial. Tegumento 

liso. Região anterior com um rhynchus subterminal e elíptico 2,196 x 1,260. Ceco intestinal 

cilíndrico, longo 5,04 x 0,72 e situado entre os testículos; o ceco estende-se da região pós-

equatorial e direcionado para a região anterior até no nível do útero, a 4,77 da extremidade 

anterior. Faringe pré-equatorial e intersticular. Dois testículos lobados, equatoriais, simétricos 

e paralelos. Testículo no lado dextral mede 1,26 x 0,72 e testículo do lado sinistral 1,116 x 

1,08. Ductos espermáticos iniciam nos testículos e terminam na vesícula seminal. Glândula de 

Mehlis esférica 0,378 de diâmetro, sinistral e abaixo do testículo. Ovário esférico 0,9 de 

diâmetro, pós-equatorial, pós-testicular e situa 5,094 da extremidade posterior. Vitelária 

equatorial e situa 5,4 da extremidade anterior. Folículos vitelínicos sub-esféricos 0,1 x 0,18 e 

arranjados em dois campos laterais situados atrás de cada testículo. Útero dirigido para a 

região anterior onde forma um novelo, direcionado para a região posterior passando 

lateralmente por trás do testículo do lado dextral, depois ao lado da bolsa do cirro e termina 

no lobo genital. Útero com dilatações na região equatorial. Bolsa do cirro longa, mediana, 

cilíndrica, com 5,040 de comprimento e 1,350 de largura. Bolsa do cirro inicia no nível do 

ovário e direcionado para a extremidade posterior. Átrio genital situado a 0,45 da extremidade 

posterior. Vesícula seminal oval 0,288 x 0,54 é encerrada na extremidade anterior da bolsa do 

cirro. Poro excretor não vísivel. 
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Figura 22. Bellumcorpus schubarti (Kohn, 1963): morfologia interna: rh - rhynhus; u - útero; v - vitelária; f - 

faringe; ta - testículo anterior; tp - testículo posterior; gm - glândula de Mehlis; ov - ovário; vs - vesícula 

seminal; bc - bolsa do cirro; ci - ceco intestinal; fv - folículo vitelínico; de - ducto espermático; lg - lobo genital; 

pg - poro genital.  

 Comentários: Bellumcorpus schubarti foi descrita como Paurorhynchus schubarti  na 

forma metacercária (Kohn 1963). Mais tarde foram encontrados os adultos e foi redescrita 

como B. schubarti (Kohn 1970). 

 Bellumcorpus schubarti difere de B. major Kohn, 1962 por ter uma bolsa do cirro 

longa que ocupa cerca da metade da região posterior; testículos lobados; ovário sinistral e no 

nível da bolsa do cirro; útero em novelo somente na região anterior e ceco intestinal longo e 

cilíndrico.  

 O individuo encontrado neste trabalho era menor que os indivíduos encontrados por  

(Kohn 1970). Os hospedeiros diferentes, Salminus xillosus Cuvier & Valenciennes 1850 e S. 

maxillosus Cuvier & Valenciennes, 1850 encontrados por Kohn (1970) pode ter influenciado 

as diferenças de medidas morfométricas com os encontrados neste trabalho.  
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 Dois espécimes de Bellumcorpus major Kohn, 1962 ocorreram parasitando A. 

falcirostris. 

 Bellumcorpus major Kohn, 1962 (Figura 23) 

 Diagnose baseada em dois espécimes adultos coletados no intestino e na cavidade do 

corpo. Corpo alongado, elíptico com 4,320-5,454 (4,887) de comprimento e 1,926-2,070 

(1,998) de largura máxima na região equatorial. Tegumento com espinhos voltados para a 

região posterior, maior densidade na região anterior e ligeira redução na região posterior. 

Extremidade anterior com um rhynchus subterminal e elíptico 0,540-1,080 x 0,360. Ceco 

intestinal sacular, sub-equatorial, superior a um dos testículos e situa a 1,260-2,016 (1,638) da 

extremidade anterior. Faringe pré-equatorial, esférica, muscular e abre ventralmente. Dois 

testículos sub-esféricos, equatoriais, simétricos, oblíquos ou paralelos. Testículo anterior 

(dextral) com 0,918-1,206 (1,062) x 0,810-0,918 (0,864) e testículo posterior (sinistral) 

mende 0,936-0,954 (0,945) x 0,810. Ovário sub-esférico 0,540-0,684 (0,612) x 0,576-0,630 

(0,603), pós-equatorial e pós-testicular ou intertesticular. Glândula de Mehlis sub-esférica 

0,396 x 0,414, pós-ovariano e no nível do testículo posterior. Útero com ovos inicia na região 

da glândula de Mehlis e dirigido para a região anterior até ao nível da faringe, depois se 

redireciona para a extremidade posterior passando pelo testículo posterior e bolsa do cirro até 

ao lobo genital. Ovos muito pequenos. Bolsa do cirro longa, cilíndrica, com 2,250-2,520 

(2,385) de comprimento e 0,324-0,360 (0,342) de largura; bolsa do cirro encurvada, 

intertesticular e estende-se da região equatorial até a extremidade posterior. Átrio genital situa 

a 0,360 da extremidade posterior. Vesícula seminal oval 0,306-0,360 (0,333) x 0,18-0,198 

(0,189) e encerrada na extremidade anterior da bolsa do cirro. Vitelária em dois campos 

laterais por trás dos testículos a 1,728-2,304 (2,016) da extremidade anterior. Folículos 

vitelínicos sub-esféricos 0,108 x 0,054-0,108 (0,081). Poro excretor terminal. 
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Figura 23. Bellumcorpus major Kohn, 1962. A - com testículos simétricos; B - com testículos oblíquos; 

morfologia interna: rh - rhynchus; u - útero; ov - ovário; fv - folículos vitelínicos; v - vitelária; ci - ceco 

intestinal; f - faringe; ta - testículo anterior; tp - testículo posterior; vs - vesícula seminal; bc - bolsa do cirro; pg - 

poro genital; gm - glândula de Mehlis; lg - lobo genital. 

 Comentários: os indivíduos de B. major encontrados neste trabalho tem ovos maiores, 

bolsa do cirro longa que se estende desde a região intertesticular até a extremidade posterior, 

proporção bolsa do cirro e comprimento do corpo 1:2,4 e com testículos paralelos ou 

oblíquos. Os indivíduos encontrados por Kohn (1963) e  Kohn et al. (1985) tinham tamanho 

de ovos menores, bolsa do cirro sempre posterior aos testículos, curta e não atingia o nível do 

ovário. Essas diferenças podem ser devido a diferença de hospedeiro, Kohn (1963) assinalou a 

espécie ocorrendo em A. falcatus e no presente estudo foram assinalados em A. falcirostris. 

 

Duas metacercárias de Bellumcorpus sp. ocorreram parasitando A. falcirostris. 

 Bellumcorpus sp. (Figura 24) 

 Diagnose baseada em dois espécimes metacercárias coletados no intestino. Corpo 

elipsoide com 1,962-4,374 (3,168) de comprimento e 0,900-2,196 (1,548) de largura máxima 

na região equatorial. Tegumento com finos espinhos voltados para a região posterior. 

Extremidade anterior com um rhynchus subterminal e elíptico 0,396-0,900 (0,648) x 0,360-

0,630 (0,495). Boca abre ventralmente na região equatorial. Ceco intestinal irregular com 

0,595-1,134 (0,865) x 0,210-0,432 (0,321). Dois testículos sub-esféricos, simétricos, pós-
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equatoriais e situados a 1,190-2,790 (1,990) da extremidade anterior. Testículo no lado dextral 

mede 0,147-0,396 (0,272) x 0,084-0,432 (0,258) e testículo no lado sinistral 0,105-0,54 

(0,323) x 0,07-0,504 (0,287). Ovário intertesticular, lobado medindo 0,07-0,324 (0,197) x 

0,360-0,700 (0,530) e situado a 0,700-2,610 (1,655) da extremidade anterior. Útero tubular, 

sem ovos e estende-se da região pré-equatorial até ao lobo genital. Bolsa do cirro cilíndrica, 

0,720-0,99 (0,855) de comprimento e 0,216-0,360 (0,288) de largura. Vitelária equatorial e 

dextral. Bolsa do cirro curta e com lobo genital largo. Poro excretor terminal.     

 

Figura 24. Metacercária de Bellumcorpus sp.; morfologia interna: rh - rhynchus; ci - ceco intestinal; b - boca; u - 

útero sem ovos; v - vitelária com pequenos folículos; ov - ovário; T - testículo; bc - bolsa do cirro. 

 Comentários: as metacercárias encontradas por Kohn (1963) tinham testículos lobados 

e ovário esférico. Aquelas metacercárias pertenciam ao B. schubarti. Neste estudo as 

metacercárias encontradas têm testículos sub-esféricos e ovário lobado, possivelmente devem 

pertencer ao B. major. 
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4.2. Filo Acanthocephala 

 As espécies de Acanthocephala parasitavam o intestino de A. falcirostris. As 

identificações foram segundo Van Cleave (1923); Van Cleave (1952); Yamaguti (1963) e 

Amin (1987). 

 Classe Eocanthocephala Van Cleave, 1936 

 Ordem Gyracanthocephala Van Cleave, 1936 

 Família Quadrigyridae Van Cleave, 1920 

 Gênero Quadrigyrus Van Cleave, 1920 

 Duas espécies do gênero Quadrigyrus adultos ocorreram parasitando o intestino de A. 

falcirostris. Nas espécies deste gênero os espinhos limitados na região anterior do tronco 

apresentam-se em três ou quatro séries circulares que circundam o corpo na região 

receptáculo da probóscide. Cada espinho tem uma série de placas em torno de sua base e uma 

extremidade acuminada (figura 25). 

 
Figura 25. Espinho com uma série de placas em sua base, da região anterior do corpo, das espécies Quadrigyrus 

spp. 

 Quadrigyrus brasiliensis Machado Filho, 1941 (Figura 26) 

 Diagnose específica baseada em três indivíduos machos e duas fêmeas. Corpo 

esbranquiçado e cilíndrico. Região anterior do tronco, no nível do receptáculo, com três séries 

circulares de espinhos. Primeira série com 12 espinhos, segunda com 10 e terceira com 12. 

Probóscide armada com quatro séries circulares de ganchos, cada uma com cinco ganchos. 

Ganchos da primeira série, na região terminal da probóscide, são maiores em relação aos 

ganchos das séries subsequentes até ao pescoço. 

 Diagnose do macho. Corpo com 1,47-1,967 (1,706) de comprimento e 0,329-0,42 

(0,366) de largura. Dois lemniscos com 0,105-0,193 (0,158) de comprimento, 0,025-0,0525 

(0,037) de largura. Receptáculo da probóscide, comprimento 0,245-0,315 (0,280) e com 

camada única. Probóscide com 0,112-0,210 (0,164) de comprimento e 0,077-0,280 (0,166) de 

largura armada de quatro fileiras de ganchos. Ganchos da primeira fileira medindo 0,056-

0,060 (0,059) de comprimento, da segunda fileira 0,053-0,06 (0,056), da terceira fileira 0,031-

0,034 (0,032) e da quarta fileira 0,024-0,084 (0,045). Dois testículos elípticos e equatoriais. 

Testículo anterior com 0,07-0,240 (0,132) x 0,044-0,084 (0,059) e testículo posterior com 
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0,03-0,260 (0,145) x 0,024-0,086 (0,055). Uma glândula de cemento localizada na metade da 

região posterior e mede 0,042-0,054 (0,049) de comprimento por 0,042-0,046 (0,045) de 

largura. Reservatório de cemento imediatamente atrás da glândula de cemento, com 0,028-

0,080 (0,053) de comprimento por 0,035-0,044 (0,038) de largura. Uma bolsa copuladora 

(bolsa de Saefftigen) que tem a função de injectar fluído para a eversão da bursa copulatória, 

medindo 0,028-0,040 (0,034) por 0,028-0,052 (0,04). 

 Diagnose da fêmea. Corpo com 2,184-2,660 (2,422) de comprimento e 0,350-0,406 

(0,378) de largura. Probóscide, comprimento 0,098-0,259 (0,179) e largura 0,056-0,175 

(0,116), armada com 4 fileiras circulares de ganchos. Ganchos da primeira fileira com 0,072-

0,434 (0,253) de comprimento, da segunda com 0,074-0,217 (0,146), da terceira com 0,040-

0,133 (0,087) e os da quarta fileira com 0,030-0,091 (0,061). Receptáculo da probóscide com 

0,259-0,385 (0,322) de comprimento. Dois lemniscos do mesmo tamanho 0,109-0,263 (0,186) 

de comprimento e 0,053-0,060 (0,056) de largura. Ovário equatorial com 0,434-0,560 (0,497) 

x 0,070-0,266 (0,168). 

 

Figura 26. Quadrigyrus brasiliensis Machado Filho, 1941 (macho); A - fotomicrografia do individuo inteiro; B 

- região anterior do macho com a probóscide evertida; C - região anterior do macho: p - probóscide; g - gancho; 

es - espinhos; rp - receptáculo da probóscide; gn - gânglios nervoso; lm - lemniscos; D - região posterior do 

macho: t - testículo; vd - vaso deferente; rc - reservatório de cemento; gc - glândula de cemento; bc - bolsa 

copuladora;  E - região posterior da fêmea: ps - pseudocelo; u - útero; su - sinus uterino; mr - músculo retrator; v 

- vulva; li - ligamentos dos sacos.   
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 Um individuo de Quadrigyrus torquatus ocorreu parasitando A. falcirostris. 

 Quadrigyrus torquatus Van Cleave, 1920 (Figura 27) 

 Diagnose do macho baseada em um espécime. Corpo com 2,730 e comprimento por 

0,434 de largura. Probóscide, comprimento 0,175 e largura 0,077, armada com quatro séries 

circulares de ganchos. Ganchos da primeira série com 0,09 de comprimento, da segunda 

0,050, da terceira 0,030 e da quarta 0,026. Receptáculo da probóscide com uma camada e 

mede 0,336. Dois lemniscos do mesmo tamanho com 0,123 de comprimento e 0,067 de 

largura. Testículo justaposto medindo 0,350 x 0,077. Tronco, na região do receptáculo, com 

quatro linhas circulares de espinhos, cada uma com 16 espinhos.   

 

Figura 27. Quadrigyrus torquatus Van Cleave, 1920. A - região anterior: es - espinhos; rp - receptáculo; L - 

lemniscos; T - testículo fundido; B - região posterior: rc - reservatório de cemento; gc - glândula de cemento; bc 

- bolsa copuladora. 

 Comentários: na América do Sul ocorrem quatro espécies do gênero Quadrigyrus: Q. 

torquatus; Q. brasiliensis; Q. nickoli Fábio, 1983 e Q. machadoi Fábio, 1983 (Schmidt e 

Hugghins 1973) sendo que a primeira espécie mais comumente encontrada (Oliveira 1986). 

Quadrigyrus torquatus tem quatro séries circulares de espinhos na região anterior, no nível do 

receptáculo e Q. brasiliensis três séries (Buckner e Brooks 1980). Os ganchos da 1ª e 2ª séries 

na probóscide são menores, 3ª e 4ª série são maiores em Q. torquatus do que os de Q. 

brasiliensis (Schmidt e Hugghins 1973). 

 A localidade tipo de Q. torquatus é o lago Valencia na bacia do rio Orinoco, na 

Venezuela e ocorre nas bacias de drenagem da Colômbia, dos rios Orinoco, Magdalena e 

Chagres na zona do canal do Panamá. Na Colômbia Q. torquatus foi citada parasitando A. 

microlepis, A. falcatus e H. unitaeniatus do rio Ariari (Schmidt e Hugghins 1973); Ageneiosus 
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caucanus Steindachner, 1880 do rio Magdalena; H. malabaricus da Quebrada Dona Juana, La 

Dorada, Caldas (Buckner e Brooks 1980).  

 No Brasil Q. torquatus foi citada parasitando Oligosarcus hepsetus Cuvier, 1819 do 

rio da Guarda, em Itaguaí, estado do Rio do Janeiro (Oliveira 1986) e A. lacustris do rio 

Paraná (Carvalho et al. 2003). Quadrigyrus brasiliensis foi citada em Hoplerythrinus 

unitaeniatus Agassiz, 1829 e A. falcatus do Mato Grosso do Sul (Schmidt e Hugghins 1973). 

 Quadrigyrus spp. com frequência parasita espécies de Acestrorhynchus indicando ter 

algum grau de especificidade. Neste trabalho Q. torquatus apresenta testículos parcialmente 

justapostos, o mesmo foi encontrado por Oliveira (1986). Os indivíduos encontrados por Van 

Cleave (1920) apud Oliveira (1986) apresentavam testículos separados. 

 

4.3. Filo Nematoda 

 Foram identificadas nove espécies de Nematoda parasitando A. falcirostris. A 

identificação das espécies foi baseada na morfologia e morfometria segundo Moravec (1998). 

 Classe Secernentea Linstow, 1905  

 Ordem Sipirurida Chitwood, 1933 

 Superfamília Camallanoidea Railliet & Henry, 1915  

 Família Camallanidae Railliet & Henry, 1915 

 Subfamília Procamallaninae Yeh, 1960 

 Gênero Procamallanus Baylis, 1923 

 Subgênero Spirocamallanus Olsen, 1952 

 Uma espécie ocorreu parasitando A. falcirostris.  

 Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus Travassos, Artigas & Pereira, 1928 

(Figura 28) 

 Diagnose espécifica baseada em 5 indivíduos fêmeas adultas e 4 machos adultos. 

Nematóides de grande porte. Cutícula lisa. Abertura oral circular, circundada por oito papilas 

cefálicas submedianas arranjadas em dois pequenos círculos e dois pequenos anfídeos laterais 

que circundam a abertura. Extremidade anterior com cápsula bucal sub-esférica com 2 dentes 

medianos. Cápsula bucal de cor laranja, revestida de uma camada espessa e internamente com 

14-16 espirais espessas na região anterior da cápsula e ausente próximo aos dentes. Anel basal 

da cápsula bem desenvolvido. Esôfago muscular curto com dilatação na região posterior e liga 
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ao esôfago glandular largo e longo. Poro excretor posterior ao anel nervoso. Não foi possível 

observar os derídeos.   

 Diagnose da fêmea. Corpo com 1,980-17,395 (6,171) de comprimento e 0,357-0,644 

(0,460) de largura máxima. Cápsula bucal incluindo o anel basal com 0,084-0,126 (0,105) de 

comprimento e 0,091-0,196 (0,132) de largura. Anel basal mais largo do que comprido 

medindo 0,020-0,070 (0,045) por 0,014-0,112 (0,057). Esôfago muscular com 0,350-0,450 

(0,408) de comprimento e esôfago glandular 0,665-0,826 (0,749). Útero ocupa maior porção 

do corpo e com larvas completamente formadas. Poro excretor posterior ao anel nervoso e 

situa a 0,350 da extremidade anterior e 0,175-0,210 (0,193) do anel nervoso. Cloaca a 0,126-

0,420 (0,229) da extremidade posterior. Cauda cônica, comprimento 0,049-0,140 (0,095). 

Fêmeas maiores que os machos. 

 Diagnose do macho. Corpo, comprimento 2,835-4,500 (3,525) e largura máxima 

0,105-0,288 (0,175). Extremidade anterior com cápsula bucal, comprimento de 0,063-0,084 

(0,072) e largura de 0,056-0,077 (0,065). Esôfago muscular, comprimento 0,231-0,350 

(0,289) e esôfago glandular 0,350-0,420 (0,378). Anel nervoso situado a 0,105-0,490 (0,298) 

da extremidade anterior. Poro excretor no nível do bulbo do esôfago muscular. Extremidade 

posterior com papilas caudais: 16 ou mais pré-anais, 4 a 6 pós-anais e dois espículos 

esclerotizados com igual comprimento 0,084-0,210 (0,133). Cauda cônica com 0,070-0,210 

(0,130) de comprimento. Derídeos não observados.  



 

 

57 

 

 

Figura 28. Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus Travassos, Artigas & Pereira, 1928; A e B - 

fotomicrografias da extremidade anterior da fêmea: em - esôfago muscular; eg - esôfago glandular; a - anel basal 

da cápsula; C e D - extremidade anterior: dm - dentes medianos; cb - cápsula bucal; ep - espirais; an - anel 

nervoso; pe - poro excretor; em - esôfago muscular; eg - esôfago glandular; E - região mediana: l - larvas; F; H e 

I - extremidade posterior do macho: es - espículos; pl - papilas anais; G - extremidade posterior da fêmea: r - 

reto; J - estrutura cefálica: d - dentes medianos; pb - papilas bucais.  

 Comentários: Procamallanus (S.) inopinatus têm baixa especificidade por isso parasita 

várias espécies de peixes de água doce da América do Sul. Foi citada no Paraguai (Petter e 

Dlouhy 1985); Brasil (Pinto et al. 1974; Pinto et al. 1975; Pinto e Noronha 1976; Petter e 

Thatcher 1988; Moravec et al. 1993c; Kohn et al. 1985; Kohn e Fernandes 1987) e Venezuela 

(Moravec et al. 1997).  

 Procamallanus (S.) inopinatus foi citada parasitando P. nattereri (Vital et al. 2011; 

Morais 2012), C. macropomum (Fischer et al. 2002) na Amazônia Central. E A. falcirostris e 

A. falcatus na Amazônia Oriental (Hoshino 2013). Neste trabalho adultos foram coletados nos 

intestinos, cecos pilóricos, fígado, cavidade abdominal e encistado no mesentério de A. 

falcirostris.  

 Procamallanus (S.) inopinatus é parasita de vários caracídeos, porém, pode ocorrer em 

outros grupos de peixes de água doce, que servem provavelmente de hospedeiros pós-cíclicos 
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ou paradefinitivos (Moravec 1998). Quando as larvas são liberadas para o meio aquático 

nadam para o fundo onde são ingeridos por copépodes que são os hospedeiros intermediários. 

O peixe adquire o parasita pela ingestão do copépode parasitado (Fusco 1980). 

 

     Superfamília Ascaridoidea Railliet e Henry, 1915 

 Família Anisakidae Railliet e Henry, 1912 

 Gênero Anisakis Dujardin, 1845 

Uma espécie ocorreu parasitando A. falcirostris. 

 Anisakis sp. larva (Figuras 29 e 30) 

  Diagnose baseada em 10 indivíduos. Coloração esbranquiçada. Comprimento do 

corpo 5,096-12,740 (9,617) e largura 0,130-0,210 (0,190). Cutícula com finas estrias 

transversais. Extremidade anterior arredondada com um dente larval medindo 0,004-0,007 

(0,007). Poro excretor abaixo do lábio e do lado onde situa o dente cefálico, a 0,007-0,196 

(0,128) do anel nervoso. Esôfago anterior muscular com 0,146-1,120 (0,773) de comprimento 

termina em um ventrículo longo medindo 0,170-0,371 (0,310) de comprimento e 0,049-0,140 

(0,115) de largura e mais expandido que o esôfago muscular. Anel nervoso com 0,020-0,070 

(0,038) x 0,056-0,09 (0,073). Distância do anel nervoso a extremidade anterior 0,105-0,210 

(0,143) e ao ventrículo 0,630-0,952 (0,789). Cloaca situada a 0,022-0,070 (0,053) da 

extremidade posterior. Cauda cônica de 0,014-0,035 (0,023) de comprimento e com um 

múcron terminal.  

 

Figura 29. Anisakis sp. A - fotomicrografia em microscópio de luz mostrando a região anterior. B - extremidade 

anterior: dl - dente larval, an - anel nervoso; em - esôfago muscular; C - continuidade do esôfago muscular 

ilustrando o ventrículo: v - ventrículo; eg - esôfago glandular; D -  extremidade posterior: ga - glândula anal; 

mda - músculo distensor anal; a - cloaca; m - múcron. 
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Figura 30. Anisakis sp.; A - extremidade anterior; B - região mediana; C - extremidade posterior. 

 Comentários: os peixes são parasitados somente pelas larvas de Anisakis. Devido a 

complexidade na taxonomia destas espécies é praticamente impossível identificá-las com 

precisão com base no conhecimento atual da morfologia larval (Davey 1971).  

 Neste trabalho a identificação de Anisakis sp. foi baseada na morfologia do sistema 

digestivo (ventrículo longo, ausência de ceco intestinal e apêndice ventricular), posição do 

dente larval, localização do poro excretor e morfologia da cauda com típico múcron terminal 

(Smith 1983; Moravec 1998).  

 Alguns métodos utilizados para identificar estas espécies incluem infecção de 

hospedeiros experimentais com larvas para obter adultos (Threlfall 1982; Barson e Avenant-

Oldewage 2006; Barson et al. 2008) e métodos moleculares (Paggi et al. 1998; D`Amelio et 

al. 2000).  

 Os métodos experimentais e moleculares quando utilizados com as características 

morfológicas, espículos, papilas pós-anais, forma do ventrículo, posição da vulva e forma dos 

lábios é possível identificar cinco espécies: A. simplex Rudolphi, 1809; A. typica Diesing, 

1860; A. physeteris Baylis, 1923; A. pegreffii Campana-Rouget & Biocca, 1955; A. 

ziphidarumn Paggi, Nascetti, Web, Mattiucci, Cianchi & Bullin, 1998 (Davey 1971; Santos e 

Lodi 1998; Paggi et al. 1998; Luque et al. 2011). 

  As espécies de Anisakis adultas parasitam o estômago e o intestino de mamíferos 

marinhos (Davey 1971; Moravec 1998; Luque e Chaves 1999). Os invertebrados marinhos e 

peixes teleósteos são hospedeiros intermediários (Moravec 1998). No Brasil são citadas a 

ocorrência de larvas de Anisakis spp. em 15 espécies de peixes teleósteos no litoral do estado 

do Rio de Janeiro (Luque e Poulin 2004). 
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 As larvas de Anisakis spp. ocorrem principalmente em peixes marinhos. Os registros 

em peixes de água doce normalmente são em peixes migradores (Moravec 1998). Neste 

trabalho as medidas das larvas de Anisakis foram semelhantes as encontradas por Bicudo et 

al. (2005) e Threlfall (1982), mas inferiores as de Smith (1983), Moravec et al. (1997), 

Felizardo et al. (2009), Morais (2012) e Pardo-Gandarillas et al. (2009). 

 As diferenças nas medidas morfométricas observadas nos indivíduos da mesma 

espécie deve ser devido ao desenvolvimento alométrico individual (Timi 2003). O 

confinamento espacial que os hospedeiros intermediários (crustáceos e moluscos) são 

submetidos pode interferir no tamanho das larvas que parasitam os peixes (Køie 1993). 

   

 Contracaecum Railliet e Henry, 1915 

 Duas espécies ocorreram parasitando A. falcirostris, com larvas dos tipos 1 e 3. 

 Contracaecum sp. larva tipo 1 de Moravec, Kohn & Fernandes, 1993 (Figuras 31A e 

31B). 

 Diagnose baseada em 15 indivíduos. Corpo com 2,835-7,350 (5,093) de comprimento 

e 0,105-0,210 (0,158) de largura máxima. Cutícula com finas estrias transversais. 

Extremidade anterior com dente larval e com lábios bem desenvolvidos. Esôfago estreito com 

0,420-0,560 (0,490) de comprimento. Anel nervoso dista a 0,091-0,175 (0,133) da 

extremidade anterior. Ceco intestinal medindo 0,175-0,525 (0,350) inicia no ventrículo, 

direcionado para região anterior e termina a 0,231-0,350 (0,291) da extremidade anterior. 

Apêndice ventricular 0,371-0,630 (0,501) de comprimento inicia no ventrículo e direcionado 

para região posterior. Proporção do comprimento do ceco intestinal e apêndice ventricular 

1:1,2-2,14. Cloaca a 0,100-0,273 (0,187) da extremidade posterior. Cauda cônica com 0,012-

0,028 (0,020) de comprimento. Poro excretor na região anterior abaixo do dente larval. 

 Contracaecum sp. larva tipo 3 de Moravec, Prouza & Royero, 1977 (Figuras 31C; 

31D) 

 Diagnose baseada em 21 indivíduos. Corpo com 3,570-5,810 (4,690) de comprimento 

e 0,140-0,161 (0,151) de largura máxima. Cutícula com finas estrias transversais. 

Extremidade anterior com um dente larval pequeno. Esôfago estreito com 0,490-0,686 (0,588) 

de comprimento. Anel nervoso 0,0042-0,0056 (0,0049) de comprimento e dista a 0,175 da 

extremidade anterior. Ventrículo situado a 0,49-0,665 (0,578) da extremidade anterior. Ceco 

intestinal, comprimento 0,315-0,455 (0,385) e largura 0,063. Apêndice ventricular 0,315-
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0,350 (0,333) de comprimento inicia no ventrículo e direcionado para região posterior. 

Proporção ceco intestinal e apêndice ventricular 1: 0,77-1. Cloaca a 0,013 da extremidade 

posterior. Cauda cônica com 0,0260 de comprimento. Poro excretor abaixo do dente larval. 

 

Figura 31. Contracaecum sp. larva de Moravec,  & Fernandes, 1993. A e B - extremidade anterior de 

Contracaecum sp. larva tipo 1: dl - dente larval; pe - poro excretor; em - esôfago; an - anel nervoso; ci - ceco 

intestinal; av - apêndice ventricular; C - extremidade posterior: ga - glândula anal; mda - músculo distensor anal; 

a - ânus; m - múcron; D - extremidade anterior de Contracaecum sp. larva tipo 3: ci - ceco intestinal; v - 

ventrículo; av - apêndice ventricular; E - extremidade posterior. 

  Comentários: os espécimes de Contracaecum sp. coletados eram todos larvas 

dificultando assim a sua identificação até ao nível de espécie. Foram identificados 

Contracaecum sp. larva do tipo 1 e tipo 3, segundo a classificação de Moravec et al. (1993c); 

(1997).  

 As larvas de Contracaecum sp. tipo 1 são caracterizadas pelas medidas do corpo 

menores e um apêndice ventricular longo que excede o comprimento do ceco intestinal. A 

presença de dentes larvais mostra que pertencem ao terceiro estágio (L3).  

 No Brasil as larvas de Contracaecum sp. tipo 1 foram citadas em Galeocharax  

humeralis Valeciennes, 1834; G. knerii Steindachner, 1879; Raphiodon vulpinus Spix & 

Agassiz, 1829; H. malabaricus; P. squamosissimus; Crenicichla lepidota Heckel, 1840 

coletados no rio Paraná, Foz do Iguaçú e reservatório hidrélectrica da estação do Itaipú - Foz 

do Iguaçú, Brasil (Kloss 1966; Moravec et al. 1993c). 
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 No México foram encontradas parasitando Astyanax fasciatus e Rhamdia 

guatemalensis Günter, 1864, no estado de Yucatan (Moravec et al. 1995); na Venezuela em 

Gymnotus carapo do rio Suripá, estado de Barinas (Moravec et al. 1997) e no Zimbabwe em 

Clarias gariepinus Burchell, 1822 do lago Chivero (Barson 2003). 

 As larvas de Contracaecum sp. tipo 3 diferem de Contracaecum sp. tipo 1, 

principalmente pela presença de um dente cefálico e ceco intestinal maior que apêndice 

ventricular. As espécies conhecidas são: C. microcephalum Rudolphi, 1819; C. 

multipapillatum Drasche, 1882; C. micropapillatum Stossich, 1890; C. cabelleroi Bravo 

Hollis, 1939; C. plagiaticum Lent & Freitas, 1948 (Moravec et al. 1995). 

 As larvas de Contracaecum spp. utilizam os peixes como hospedeiros intermediários 

ou paratênicos e os adultos parasitam aves piscívoras e mamíferos (Torres et al. 2000). Em 

um ciclo, várias espécies de peixes podem atuar como hospedeiros intermediários e/ou 

paratênicos, indicando a baixa especificidade ao hospedeiro intermediário (Moravec 1998). 

Por isso as infeções por espécies de Contracaecum são de alta intensidade e abundância nos 

peixes, principalmente em ambientes com aves piscívoras (Olivero-Verbel et al. 2006).  

 As larvas de Contracaecum spp. parasitam o átrio e ventrículo do coração, mesentério, 

estômago, intestino, cavidade abdominal, cecos pilóricos e musculatura (Dick 1987). Neste 

trabalho estas larvas também parasitavam esses órgãos, excepto o coração. As larvas de 

Contracaecum sp. tipo 3 (estágio L4) tinham medidas morfométricas similares aos de 

Kanarek e Bohdanowicz (2009). Mas estas medidas foram inferiores aos de Køie e Fagerholm 

(1995) e Moravec et al. (1997). As medidas morfométricas podem variar de acordo com o 

estágio larval em que se encontra e certos estágios do ciclo de vida do Contracaecum sp. são 

desconhecidos (Moravec 1998). 

 As espécies de Contracaecum spp. tem ampla distribuição em áreas geográficas. A 

distribuição pode ser determinada pela combinação das condições ambientais e 

disponibilidade de hospedeiros adequados que favorecem sua transmissão em várias áreas 

geográficas (Tim 2003).  

  

 Classe Secernentea Linstow, 1905 

 Ordem Arcaridoidea Railliet e Henry, 1915  

 Família Ascarididae Baird, 1853 

 Subfamília Toxicarinae (Hartwich, 1954 fam.) Osche, 1958 

 Gênero Porrocaecum Railliet e Henry, 1912 
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 Uma espécie de Porrocaecum ocorreu parasitando A. falcirostris.        

 Porrocaecum sp.  (Figura 32) 

 Diagnose baseada em dois indivíduos. Corpo, comprimento 7,280-10,674 (8,977) e 

largura 0,154-0,280 (0,217). Cutícula com estrias transversais, mais evidentes na região pós-

anal. Extremidade anterior com um espinho cefálico. Esôfago, comprimento 0,875 e largura 

0,063 e fracamente diferenciada em faringe na região anterior. Ventrículo com 0,2975-0,315 

(0,306) de comprimento e 0,077 de largura. Ceco intestinal direcionado para a região anterior 

medindo 0,315 de comprimento por 0,042 de largura. Apêndice ventricular ausente. Intestino 

retilíneo. Anel nervoso situado a 0,224-0,259 (0,242) da extremidade cefálica. Poro excretor 

no nível do anel nervoso a 0,259 da extremidade anterior. Região posterior com cauda em 

forma de foice medindo 0,126-0,180 (0,153) de comprimento. Múcron no ápice da cauda.  

 
Figura 32. Porrocaecum sp. morfologia interna: A e B - região cefálica; pe - poro excretor; ec - espinho 

cefálico; C - região mediana: ci - ceco intestinal; v - ventrículo; D - região posterior: ga - glândula anal; a - ânus; 

mea - músculo extensor anal; mc - múcron. 

 Comentários: as espécies de Porrocaecum spp. têm como característica principal 

presença de um ceco intestinal e ventrículo, mas com ausência de apêndice ventricular (Luque 

et al. 2011). Algumas espécies têm o ceco intestinal com maior comprimento que o ventrículo 

e em outras espécies o ceco intestinal e o ventrículo são de igual tamanho.  

 Para o Brasil são conhecidas as espécies: P. semiteres Zeder, 1800; P. ensicaudatum 

Zeder, 1800; P. crassum Deslongchamps, 1824; P. heteropterum Diesing, 1851; P. 

reticulatum (Linstow, 1899) Baylis & Daubney, 1922; P. draschei Baylis, 1927; P. secundum 

Chandler, 1935; P. jardimfreire Fortes, 1981; P. trichiuri Chandler, 1935; P. paivai Motta & 

Gomes, 1968 (Vicente e Santos 1973; Fortes 1981; Luque et al. 2011). 
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 Na América do Sul as espécies de Porrocaecum foram citadas em Micropogon 

undulatus Linnaeus, 1766, Oligoplites saurus Bloch & Schneider, 1801 (Vicente e Santos 

1973) e Piaractus mesopotamicus Holmberg, 1887 (Martins e Onaka 2004). A maioria das 

espécies de Porrocaecum é típica de vertebrados terrestres. Algumas espécies parasitam aves 

píscivoras Ardea cocoi Linnaeus, 1766; Cochlearius cochlearius cochlearius Linnaeus, 1766; 

Egretta thula Molina, 1782 e Ixobrychus exilis erytromelas Vieillot, 1817 (Vicente et al. 

1995; Digiani e Sutton 2001). 

 Neste trabalho Porrocaecum sp. tem comprimento do ceco intestinal igual ao do 

ventrículo e o poro excretor situado no nível do anel nervoso. Uma das espécies com estas 

caracteríticas é P. secundum. As características morfológicas e morfomérticas encontradas no 

presente estudo são similares a esta espécie, mas a determinação específica não ocorreu 

devido a condição da  larva. 

  

 Classe Secernentea (Linstow, 1905) 

Ordem Spirurida Chitwood, 1933  

Superfamília Ascaridoidea Railliet & Henry, 1915  

Família Acanthocheilidae Wülker, 1929  

 Gênero Brevimulticaecum Mozgovoy, 1951 

 Uma espécie de larva de Brevimulticaecum sp.ocorreu parasitando A. falcirostris.  

 Brevimulticaecum sp. larva (Figuras 33) 

 Diagnose baseada em 10 indivíduos. Nematódeos pequenos. Corpo, comprimento 

0,490-4,320 (3,170) e largura 0,098-0,120 (0,108). Cutícula com finas estrias transversais. 

Extremidade anterior com um ou dois dentes larvais proeminentes, comprimento 0,002-0,007 

(0,003). Esôfago, comprimento 0,294-0,418 (0,353). Anel nervoso com 0,014-0,070 (0,031) 

de comprimento e situado a 0,042-0,084 (0,064) da extremidade anterior. Ceco intestinal, 

comprimento 0,148-0,350 (0,247), posterior ao anel nervoso e termina no ventrículo. 

Ventrículo, comprimento 0,040-0,070 (0,0495) com quatro pequenos apêndices e situado a 

0,301-0,420 (0,352) da extremidade anterior. Poro excretor no nível do anel nervoso. Cauda 

cônica.   
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Figura 33. Brevimulticaecum sp. A - extremidade anterior: dl - dente larval; pe - poro excretor; an - anel 

nervoso; es - esôfago; ci - ceco intestinal; v - ventrículo; B - extremidade posterior: c - cloaca. 

  Comentários: Atualmente são conhecidas e descritas dez espécies pertencentes ao 

gênero Brevimulticaecum com ocorrência na África, Américas e Oceania. Seis dessas espécies 

ocorrem exclusivamente nas Américas, sendo cinco B. baylisi (Travassos, 1933), B. tenuicolle 

(Rudolphi, 1819), B. Stekhoveni (Baylis, 1947), B. gibsoni Sprent, 1979 e B. pintoi Sprent, 

1979 parasitam crocodilianos e B. regoi Sprent, 1999 parasita potamotrigonídeos (Vieira et al. 

2010).  

 Neste trabalho as características das larvas de Brevimulticaecum sp. são semelhantes 

às encontradas por Moravec et al. (1997). As larvas encontradas, algumas têm um dente larval 

e outras dois dentes larvais, como o descrito por aqueles autores. Larvas de Brevimulticaecum 

sp. foram encontradas parasitando a cavidade abdominal de Gymnotus carapo Linnaeus, 

1758; G. inaequilabiatus Valenciennes, 1839 e Loricariichthys brunneus Hannock, 1828 

(Moravec et al. 1997). 

 No estado do Mato Grosso do Sul parasitavam a cavidade abdominal, parênquima do 

fígado, mesentério, músculo esquelético e a parede do estômago de Hemisorubim 

platyrhynchos Valenciennes, 1840, H. aff. malabaricus; Myleus levis Eigenmann & McAtee, 

1907, Pseudoplatystoma corruscans Spix & Agassiz, 1829; Serrasalmus marginatus 

Valenciennes, 1837; Sorubim lima Bleeker, 1862 (Viera et al. 2010).   
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Em P. nattereri capturados em lagos de várzea do rio Solimões, na Amazônia Central, 

as larvas de Brevimulticaecum sp. parasitavam os intestinos e a cavidade geral (Morais 2012).  

 As larvas de Brevimulticaecum sp. foram também citadas parasitando anfíbios e 

reptéis: Anura Dendropsophus minutus Peters, 1872; Hyla minuta Peters, 1872; Reptilia 

Bothrops neuwiedii Wagler, 1824 (Sprent 1979; Moravec e Kaiser 1994). 

 Neste trabalho as larvas de Brevimulticaecum sp. foram coletadas no intestino, fígado, 

mesentério, cavidade abdominal e cecos pilóricos de A. falcirostris. A morfologia e 

morfometria estão de acordo com as encontradas por Sprent (1979), Moravec e Kaiser (1994), 

Moravec et al. (1997), Vieira et al. (2010) e Morais (2012). A variação do intervalo de 

comprimento de Brevimulticaecum sp. deste trabalho é maior (0,49-4,320) do que a 

morfometria daqueles autores (1,96-3,9).  

  

 Classe Secernentea (Linstow, 1905)  

 Ordem Spirurida Chitwood, 1933  

 Superfamília Habronematoidea Chitwood e Wehr, 1932  

 Família Cystidicolidae (Skrjabin, 1946)  

 Gênero Pseudoproleptus Khera, 1956 

 Uma espécie de larva de Pseudoproleptus sp. ocorreu parasitando A. falcirostris.  

 Pseudoproleptus sp. larva (Figuras 34) 

 Diagnose baseada em quatro indivíduos. Nematódeos filiformes e longos. Cutícula lisa 

e expandida, espessa e provida de estrias transversais. Corpo, comprimento 2,030-16,275 

(5,325) e largura 0,054-0,105 (0,091). Extremidade anterior com pseudolábio, formato de 

capacete ou cônico mais estreito na parte anterior e larga na base, comprimento 0,0196-0,024 

(0,023), largura 0,030-0,034 (0,032) e com cinco estrias transversais, espessas e salientes. 

Pseudolábio com protrusões laterais pequenas e duas protrusões terminais. Duas protrusões 

terminais do pseudolábio, comprimento 0,0007 e 4 papilas cefálicas. Abertura oral com quatro 

lábios submedianos. Lábios e pseudolábios, comprimento 0,024 e largura 0,030. Faringe 

inicia no pseudolábio até próximo ao anel nervoso. Anel nervoso com 0,020 de comprimento 

e 0,032 de largura. Esôfago muscular, comprimento 0,100-1,470 (0,558) inicia na região 

anterior ao anel nervoso e liga ao esôfago glandular de comprimento 0,406-2,220 (0,917). 

Poro excretor posterior ao anel nervoso a 0,048 da extremidade anterior. Cauda cônica, 

comprimento 0,040. 
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Figura 34. Pseudoproleptus sp. A; C e E - extremidade anterior: pd - pseudolábio; pt - protrusões terminais do 

pseudolábio; pl - protrusões laterais do pseudolábio; f - faringe; an - anel nervoso; pe - poro excretor; em - 

esôfago muscular; eg - esôfago glandular; B; D e F - extremidade posterior: ga - glândula anal; mea - músculo 

distensor anal; a - cloaca. 

 Comentários: as espécies de Pseudoproleptus são facilmente reconhecidas pela 

presença dos lábios e pseudolábios desenvolvidos. As larvas de Pseudoproleptus sp. 

encontradas neste trabalho têm características morfológicas similares as de Moravec e Santos 

(2009) de Macrobrachium amazonicum Heller, 1869 do delta do rio Amazonas; as de Melo et 

al. (2011) de Satanoperca jurupari Heckel, 1840 do rio Guamá e as de Morais (2012) de P. 

nattereri dos lagos de várzea do rio Solimões, na Amazônia Central.   

 A morfometria das larvas encontradas está dentro do intervalo de comprimento 

apresentado por aqueles autores. As larvas de Pseudoproleptus sp. estavam encistadas na 

parede do intestino e no fígado. Acestrorhynchus falcirostris é um novo hospedeiro para 
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Pseudoproleptus sp. Como ele é piscívoro generalista-oportunista e também se alimenta de 

crustáceos pode ter adquirido estas larvas pela via trófica.   

 

 Classe Secernentea (Linstow, 1905)  

 Ordem Spirurida Chitwood, 1933  

 Superfamília Dracunculoidea Cameron, 1934 

 Família Guyanemidae Petter, 1974 

 Gênero Guyanema Petter, 1974 

 Uma espécie ocorreu parasitando A. falcirostris. 

 Guyanema sp. Moravec, Kohn & Fernandes, 1993 (Figura 35) 

 Diagnose espécifica baseada em duas fêmeas adultas coletadas no intestino. Corpo 

filiforme. Cutícula lisa. Extremidade anterior arredondada. Extremidade posterior cônica. 

Corpo,  comprimento 6,090-8,640 (7,365) e largura 0,203-0,280 (0,242). Esôfago dividido em 

um anterior muscular estreito, curto com 0,175 de comprimento e 0,105 de largura e posterior 

glandular largo medindo 1,176-1,190 (1,183) de comprimento, 0,140 de largura. Parte anterior 

do esôfago glandular com um núcleo celular. Anel nervoso, comprimento 0,148, largura 0,022 

e situado a 0,08-0,096 (0,088) da extremidade anterior. Vulva muscular situada a 0,7 da 

extremidade anterior e 0,56 do anel nervoso. Útero em duas porções, anterior situado a 0,15 

da extremidade anterior; outro posterior ocupa a maior parte da região posterior. Útero com 

numerosas larvas formadas. Larvas com 0,07 de comprimento. Ovário, comprimento 0,147 e 

largura 0,014 com ovos que medem 0,05. Ovário e útero posterior estendem-se 

posteriormente até o interior da cauda. Cauda cônica, comprimento 0,28 com núcleos 

celulares e extremidade afilada. Cloca situada a 0,28 da extremidade posterior. 
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Figura 35. Guyanema sp. Moravec, Kohn & Fernandes, 1993. A - região anterior do corpo com larvas 

formadas: em - esôfago muscular; an - anel nervoso; ne - núcleo esofágico; l - larva; eg - esôfago glandular; B - 

região mediana do corpo de uma fêmea grávida: o - ovos; C - posição da vulva muscular: vg - vulva; D - região 

posterior do corpo: u - útero; ov - ovário; a - cloaca; ga - glândulas anais; E - cauda cônica com útero inserido na 

base; cg- células glandulares; F - ovos em uma fêmea grávida; G - larvas em uma fêmea grávida.  

 Comentários: neste trabalho a diagnose genérica de Guyanema sp. foi baseada em dois 

indivíduos, fêmeas. A morfologia corresponde a descrição de Guyanema sp. Moravec, Kohn 

& Fernandes, 1993, hospedeiro Pseudocurimata gilberti gilberti Quoy e Gaimard, 1824, do 

rio Paraná próximo a cidade de Guairá, local de infecção o intestino (superfície?) (Moravec et 

al. 1993a).  

 As medidas morfométricas encontradas por Moravec et al. (1993a) foram menores, o 

comprimento do corpo 4,76 e a largura 0,245. Eles citaram a presença de oito papilas 

cefálicas pequenas que circundam a abertura oral na região anterior. Neste trabalho medidas 

foram maiores: comprimento 6,09-8,64 e largura 0,203-0,28 e as papilas não foram vistas.  
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 Gênero Travassosnema Costa, Morreira e Oliveira, 1991 

 Uma espécie ocorreu parasitando A. falcirostris 

 Travassosnema travassosi paranaensis Moravec, Kohn & Fernandes, 1993 (Figura 

36) 

 Diagnose específica baseada em 11 fêmeas. Corpo, comprimento 4,522-7,875 (6,3821) 

e largura 0,088-0,245 (0,1566). Extremidade anterior arredondada e a posterior cônica. 

Cutícula lisa. Parede interna do corpo com células arranjadas em duas fileiras longitudinais e 

laterais desde a extremidade anterior até a posterior. Esôfago dividido em um anterior 

muscular, comprimento 0,074-0,182 (0,1345) e largura 0,020-0,035 (0,027) e o posterior 

glandular, comprimento 0,128-0,210 (0,155) e largura 0,042-0,155 (0,07725). Apêndice 

esofágico de comprimento 0,140-1,295 (0,7311) e largura 0,040-0,090 (0,07075), 1,1-6,2 

vezes maior que o comprimento do esôfago glandular. Poro excretor no nível da junção do 

esôfago muscular e glandular, a 0,03-0,1 (0,0657) do anel nervoso e 0,11-0,19 (0,1651) da 

extremidade anterior. Anel nervoso com 0,012-0,03 (0,0195) situa a 0,068-0,126 (0,0886) da 

extremidade anterior. Presença de dois derídeos na parte anterior (região do bulbo esofágico) 

do esôfago glandular e situados a 0,158-0,238 (0,198) da extremidade anterior. Vulva 

medindo 0,018-0,040 (0,0311) de comprimento situa na parte posterior a junção esôfago-

intestino, a 0,21-0,23 (0,22) do anel nervoso e 0,28-0,54 (0,3965) da extremidade anterior. 

Vulva muscular inicia no útero, orientada para a região posterior e depois para região anterior 

paralela a parede do útero e abre no lado da junção esôfago-intestino. Útero inicia no nível do 

esôfago glandular com numerosas larvas completamente formadas. Região mediana com 

embriões em desenvolvimento e região posterior com ovos; na extremidade posterior, uma 

parte do útero penetra na cauda. Ovário, comprimento 0,98 e largura 0,010-0,091 (0,0535). 

Parte do ovário penetra na cauda. Cauda acuminada.    
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Figura 36. Travassosnema travassosi paranaensis Moravec, Kohn & Fernandes, 1993 (fêmea): A - extremidade 

anterior: ae - apêndice esofágico; em - esôfago muscular; an - anel nervoso; pe - poro excretor; eg - esôfago 

glandular; u - útero com larvas formadas; d - derídeo; ae - apêndice esofágico; vg - vulva; B - extremidade 

posterior: u - útero com ovos; ov - ovário. 

 Comentários: Travassosnema (t.) paranaensis foi descrita da cavidade abdominal de 

A. lacustris coletados no rio Paraná perto do município de Guairá (Moravec et al. 1993b). As 

medidas morfométricas encontradas por Moravec et al. (1993b) foram menores que as 

encontradas neste trabalho. Posteriormente, T. (t.) paranaensis foi citado parasitando A. 

lacustris no médio rio Paraná, no reservatório da represa hidroeléctrica de Itaipu (Kohn et al. 

2011).  

 Neste trabalho T. (t.) paranaensis foi coletado no intestino de A. falcirostris 

capturados em lagos de várzea do rio Solimões. Este é o primeiro registro de ocorrência para a 

Amazônia e A. falcirostris é um novo hospedeiro.  
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Sub Classe Secernentea Linstow, 1905 

 Ordem Ascaridida Skrjabin, 1940 

 Superfamília Cosmocercoidea Railliet, 1916  

 Família Atractidae Railliet, 1917 

 Gênero Klossinemella Costa, 1961 

 Uma espécie, Klossinemella iheringi ocorreu parasitando A. falcirostris. 

 Klossinemella iheringi Travassos, Artigas & Pereira, 1928 (Figura 37) 

 Diagnose baseada em duas fêmeas adultas e grávidas coletadas na cavidade 

abdominal. Corpo fusiforme e esbranquiçado, comprimento 2,664-2,754 (2,709) e largura 

0,154-0,210 (0,182). Cutícula delgada com estrias transversais espessas. Estrias grandes 

intercaladas com as pequenas desde a região anterior até a posterior. Boca com interlábios e 

formações quitinizadas em forma de “Y”, que se parece com dentes na vista dorsal. Esôfago 

cilíndrico e dividido em corpus, ístimo e bulbo, comprimento 0,280-0,310 (0,295); o esôfago 

anterior “corpus esofágico” com 0,102-0,108 (0,105) e largura 0,014-0,02 (0,034). Esôfago 

posterior “ístimo”, comprimento 0,160-0,164 (0,162) e largura 0,022-0,024 (0,023) e o bulbo 

com 0,032-0,04 (0,036). Anel nervoso situa a 0,130-0,132 (0,131) da extremidade anterior e 

0,120-0,146 (0,133) do bulbo esofágico. Poro excretor situado na região entre o bulbo 

esofágico e o anel nervoso a 0,24 da extremidade anterior. Vulva situada 0,04 anterior ao 

ânus. Vulva curta e orientada para a região anterior. Ovário curto com 0,175-0,203 (0,189) x 

0,098-0,119 (0,1085), forma de saco e situado na região média do corpo. Útero inicia próximo 

do ovário, na região mediana e com quatro a cinco larvas completamente formadas. Larvas 

com extremidades cefálicas direcionadas para a região posterior da fêmea. Região posterior se 

estreita desde o ânus para formar uma cauda longa e afilada com 0,581-0,623 (0,602) de 

comprimento. 
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Figura 37. Klossinemella iheringi Travassos, Artigas & Pereira, 1928.  A - região anterior: c - corpus; an - anel 

nervoso; i - ístimo; pe - poro excretor; b - bulbo; eg - intestino; ov - ovário; o - ovo. B - região posterior: l - larva; 

vg - vulva; a - ânus; p - phasmídeo; cd - cauda. 

 Comentários: as espécies de Klossinemella são: K. iheringi; K. conciliatus Alho, 1964 

e K. travassosi Costa, Mota & Gomes, 1968 (Costa et al. 1968). As fêmeas dessas espécies 

são monodelfas, prodelfas e vivíparas. O útero apresenta larvas desenvolvidas com rudimento 

do sistema digestivo. O útero termina em uma vulva localizada anteriormente ao ânus.  

 Outras espécies são K. travassosi que foi citada parasitando Geochelone denticulata 

Linnaeus, 1766 e K. conciliatus para Podocnemis expansa Schweigger, 1812, no estado do 

Amazonas. As espécies deste gênero foram separadas pelo comprimento do espículo maior do 

macho (Costa et al. 1968).  

 Neste trabalho a morfologia dos espécimes de K. iheringi analisados estão de acordo 

com a apresentada por Costa et al. (1968) e Moravec e Thatcher (1997). As medidas 

morfométricas dos espécimes analisados foram menores que as apresentadas por aqueles 

autores. Acestrorhynchus falcirostris é um novo hospedeiro para K. iheringi. 
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4.4. Filo Arthropoda 

 Foram identificadas quatro espécies de Copepoda e quatro de Branchiura parasitando 

A. falcirostris. A identificação das espécies foi baseada na morfologia e morfometria segundo 

Thatcher (2006); Ringuelet (1948); Lemos de Castro (1986); Malta (1981; 1982). 

 Subfilo Crustacea Bünnich, 1772  

 Classe Maxillopoda Dahl, 1956  

 Sub Classe Copepoda Milne-Edwards, 1840  

 Ordem Cyclopoida Burmeister, 1834 

 Família Ergasilidae Von Nordmann, 1832 

 Género Acusicola Cressey & Collette, 1970 

 Uma espécie ocorreu parasitando brânquias de A. falcirostris.  

 Acusicola pellonidis Thatcher & Boeger, 1983 (Figura 38) 

 Diagnose baseado em 22 indivíduos fêmeas. Corpo, comprimento 0,54-1,05 (0,8587) e 

largura 0,21-0,441 (0,335). Cefalotórax, comprimento 0,420-0,700 (0,538) e com uma 

estrutura esclerotizada ligeiramente em forma de “Y” ou “T” na parede dorsal. Antênula com 

5 segmentos, comprimento 0,08-0,175 (0,1342) e largura 0,014-0,042 (0,02848). Antena com 

4 segmentos e uma garra terminal, 1º segmento, comprimento 0,08-0,161 (0,1296) e largura 

0,036-0,084 (0,06305); 2º segmento 0,18-0,294 (0,2618) e 0,030-0,077 (0,06193); 3º 

segmento 0,034-0,084 (0,06245) e 0,021-0,077 (0,03295); 4º segmento 0,0175-0,082 (0,0658) 

e 0,006-0,028 (0,01859) e a garra terminal, comprimento 0,024-0,07 (0,05345) e largura 

0,006-0,014 (0,011). Exopodito da perna I com  três segmentos e endopodito dois segmentos. 

Perna II (= perna III), exopoditos e endopoditos com três segmentos. Perna IV, exopodito 

com dois segmentos e endopodito com três segmentos. Todos basopoditos com espinho 

lateral e externo. Dois ramos caudais. Número de espinhos e setas na tabela 3. 

Tabela 3. Relação espinhos-setas nas pernas de Acusicola pellonidis Thatcher & Boeger, 1983 (fêmea adulta). 

  

  

   

 

  

Segmento 
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Perna I 

  

  

 

 

          exopodito I-0 0-1 II-5 

 

 

          endopodito 0-1 II-5 

  

 

 Perna II 

    

 

           exopodito I-0 0-1 I-6 

 

 

           endopodito 0-1 0-2 I-4 

 

 

Perna III 
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           exopodito I-0 0-1 0-6 

 

 

           endopodito 0-1 0-2 I-4 

 

 

Perna IV 

    

 

           exopodito 0-0 0-5 

  

 

           endopodito 0-1 0-2 I-3 

 

  

      

 

 

Figura 38. Acusicola pellonidis Thatcher & Boeger, 1983  (fêmea); fotomicrografia em microscopia de luz: A - 

vista lateral; B - antenas encaixadas quando abraçam aos filamentos branquiais; C - garra modificada com 

extremidade distal curva que encaixa na ranhura do dorso da garra oposta travando o sistema. 

 Comentários: as espécies do gênero Acusicola parasitam peixes de águas doce, salobra 

e marinha. Quatro espécies são de água doce: A. pellonidis; A. cunula Cressey, 1970; A. 

lycengraulidis Thatcher & Boeger, 1985; A. tucunarense Thatcher, 1984 (Thatcher 2006). 

Cinco são de água salgada: A. brasiliensis Amado & Rocha, 1996; A. rogeri Amado & Rocha, 

1996; A. paracunula Amado & Rocha, 1996; A. spinulosa Amado & Rocha, 1996; A. rotunda 

Amado & Rocha, 1996 (Amado e Rocha 1996). Duas são de água salobra: A. minuta Araujo 

& Boxshall, 2001; A. tenax Roberts, 1965 (Araujo e Boxshall 2001; Cressey e Collete 1970).  

 Acusicola pellonidis foi descrita de Pellona castelnaeana Valenciennes, 1847 da 

ordem Perciformes coletado no rio Amazonas, Amazônia Central (Thatcher e Boeger 1983). 

A garra de cada antena de A. pellonidis tem uma ranhura na parte média dorsal onde a 
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extremidade distal se encaixa e o filamento branquial é abraçado. As garras travam o conjunto 

produzindo um efeito de torniquete.  

 Neste trabalho as medidas morfométricas assim como a morfologia dos espécimes 

analisados de A. pellonidis estão de acordo com os apresentados por Thatcher e Boeger (1983). 

Acestrorhynchus falcirostris é um novo hospedeiro para A. pellonidis e é o primeiro 

hospedeiro da ordem Characiformes na Amazônia Central.  

  

 Gênero Ergasilus Nordmann, 1832 

 Uma espécie ocorreu parasitando as brânquias de A. falcirostris. 

 Ergasilus turucuyus Malta & Varella, 1996 (Figura 39) 

 Diagnose baseada em 21 indivíduos fêmeas coletados nas brânquias. Corpo robusto 

com 0,7-0,91 (0,796) de comprimento e 0,294-0,364 (0,335) de largura máxima no terço 

anterior do corpo. Cefalotórax largo, sub-triangular, comprimento 0,287-0,49 (0,412). 

Antênula, comprimento 0,1-0,175 (0,1454) e largura 0,014-0,07 (0,021). Antena com 3 

segmentos e um espinho terminal, 1º segmento, comprimento 0,06-0,133 (0,095) e largura 

0,036-0,084 (0,068); 2º segmento 0,12-0,21 (0,1807) e 0,040-0,084 (0,060); 3º segmento 

0,08-0,189 (0,130) e 0,014-0,104 (0,059) e a garra terminal 0,040-0,105 (0,075) e 0,007-0,014 

(0,013). Porção interna do 2º segmento da antena com um espinho rígido. Metassoma com 

cinco somitos. Quatro pares de pernas. Perna I, exopodito com  três segmentos e endopodito 

dois segmentos. Perna II (=perna III), endopoditos e exopoditos com três segmentos e 

basopoditos sem espinhos. Perna IV, exopodito e endopodito com dois segmentos. Dois 

ramos caudais. Número de espinhos e setas na tabela 4.  

Tabela 4. Relação espinhos-setas nas pernas de Ergasilus turucuyus Malta & Varella, 1996 (fêmea adulta). 

  

  

   

 

  

Segmento 

I 

Segmento 

II 

Segmento 

III 

 

 

Perna I 

  

  

 

 

          exopodito I-0 0-1 II-4 

 

 

          endopodito 0-1 II-5 

  

 

 Perna II 

    

 

           exopodito I-0 0-1 I-6 

 

 

           endopodito 0-1 0-2 I-4 

 

 

Perna III 

    

 

           exopodito I-0 0-1 I-6 

 

 

           endopodito 0-1 0-2 I-4 

 

 

Perna IV 
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           exopodito I-0 I-4 

  

 

           endopodito 0-1 I-5 

  

  

      

 

 

Figura 39. Ergasilus turucuyus Malta & Varella, 1996 (fêmea); fotomicrografias em  microscópio de luz: A - 

vista dorsal: ep - espinho no 3º segmento da antena; o - olho de náuplio; a - antênula; cf - cefalossoma; s - 

somitos 1,2,3,4,5 pedígeros do metassoma; ab - urossoma; sa - urossomitos; rc - ramos caudais; sc - setas 

caudais; B - antena dividida em 1º, 2º, 3º segmentos; et - garra terminal. 

 Comentários: são conhecidas 90 espécies do gênero Ergasilus, 19 ocorrem na América 

do Sul e oito foram descritas na Amazônia. As antenas têm três segmentos e uma garra forte 

na extremidade distal, que penetram nos filamentos branquiais. Esta característica difere as 

espécies deste gênero das demais de outros gêneros (Malta e Varella 1996).  

 Ergasilus turucuyus foi descrita de A. falcirostris, A. microlepsis e A. falcatus 

capturados nos rios Guaporé, Jamarí e Pacaás Novo, no estado de Rondônia, Brasil (Malta e 

Varella 1996). Posteriormente foi coletado em A. falcirostris e A. falcatus do igarapé 

Fortaleza, no estado do Amapá (Hoshino 2013). 
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 Neste trabalho E. turucuyus foi coletada em um dos hospedeiros tipo, A. falcirostris. 

As medidas morfométricas assim como a morfologia dos espécimes analisados estão de 

acordo com os apresentados por Malta e Varella (1996). A distribuição de E. turucuyus foi 

ampliada dos rios Guaporé, Jamarí e Pacaás Novo, no estado de Rondônia para lagos de 

várzea do rio Solimões na calha principal da bacia Amazônica.   

 

 Gênero Miracetyma Malta, 1993 

 Uma espécie ocorreu parasitando as brânquias de A. falcirostris. 

 Miracetyma piraya Malta, 1993 (Figura 40) 

 Diagnose baseada em um individuo coletado nas brânquias. Corpo, comprimento 

1,350 e largura máxima no terço anterior do corpo 0,590. Cefalotórax, comprimento 0,750. 

Antênula, comprimento 0,230 e largura 0,016. Antena com três segmentos, 1º segmento, 

comprimento 0,060 e largura 0,03; 2º segmento 0,180 e 0,04; 3º segmento 0,040 e 0,017 e 

uma garra terminal 0,042 e 0,01. Pernas com setas pectinadas. Perna I, basopodito com um 

espinho na margem lateral externa. Endopodito com dois segmentos, exopodito com três. 

Segundo e terceiro segmentos do exopodito com pequenos espinhos na margem externa. 

Perna II (= perna III) basopodito com um espinho na margem lateral externa. Basopoditos das 

pernas II e III possuem um espinho externo. Endopoditos e exopoditos com três segmentos. 

Exopodito da perna IV com dois segmentos e endopodito com três. Saco ovígero, 

comprimento 0,820 e largura 0,140. Número de espinhos e setas na tabela 5. 

 Tabela 5. Relação espinhos-setas nas pernas de Miracetyma piraya Malta, 1993 (fêmea adulta). 

  

  

   

 

  

Segmento 

I 

Segmento 

II 

Segmento 

III 

 

 

Perna I 

  

  

 

 

          exopodito I-0 0-1 II-5 

 

 

          endopodito 0-0 0-0 

  

 

 Perna II 

    

 

           exopodito 0-0 0-1 0-6 

 

 

           endopodito 0-1 0-2 0-4 

 

 

Perna III 

    

 

           exopodito 0-0 0-1 0-6 

 

 

           endopodito 0-1 0-2 0-4 

 

 

Perna IV 

    

 

           exopodito 0-0 0-5 

  

 

           endopodito 0-1 0-2 II-3 
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 As características peculiares da espécie são ilustradas na figura 40A;B. 

 

Figura 40. Miracetyma piraya Malta, 1993 (fêmea); fotomicrografia em microscópio de luz: A - vista dorsal do 

corpo inteiro; B - região do urossoma, seta indica o endopodito modificado da perna I. 

 Comentários: nas espécies de Miracetyma o primeiro par de endopoditos é 

modificado, longo e desprovido de setas. O primeiro segmento do endopodito é largo e 

alongado e o 2º segmento é fino e mais comprido que o 1º segmento. O quarto segmento da 

antena (garra) é extremamente reduzido com uma ranhura bem definida na margem interna; 

terceiro com uma ou duas ranhuras, na margem externa, para receber a garra oposta quando a 

antena estiver fechada.  

 Para o gênero Miracetyma são conhecidas três espécies: M. etimuraya Malta, 1993; M. 

kawa Malta, 1994 e M. piraya Malta, 1994. Miracetyma piraya foi descrita de P. nattereri 

coletados no rio Mamoré no Estado de Rondônia (Malta 1994b). Posteriormente foi citada do 

mesmo hospedeiro coletado nas várzeas do rio Solimões na Amazônia Central (Morais 2012).  

 Neste trabalho a morfologia do espécime de M. piraya analisado está de acordo com a 

apresentada por Malta (1994b) e Morais (2012). As medidas morfométricas do espécime 
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encontrado são maiores que as apresentadas por aqueles autores. Acestrorhynchus falcirostris é 

um novo hospedeiro para M. piraya. 

   

 Gênero Amplexibranchius Thatcher & Paredes, 1985 

 Uma espécie ocorreu parasitando as brânquias de A. falcirostris. 

 Amplexibranchius bryconis Thatcher & Paredes, 1985 (Figura 41) 

   Diagnose baseada em dois indivíduos. Corpo, comprimento incluindo saco ovígero 

0,770-1,400 (1,085) e largura máxima do cefalotórax 0,42-0,210 (0,315) no terço anterior. 

Antênula, comprimento 0,105-0,14 (0,123), largura 0,02 e com cinco segmentos, cada com 

ornamentações. Antena com quatro segmentos, 1º e 4º segmentos curtos; 1º segmento, 

comprimento 0,084-0,120 (0,102) e largura 0,040-0,058 (0,049), 2º segmento 0,280-0,360 

(0,320) e 0,042-0,064 (0,053), 3º segmento 0,049-0,056 (0,053) e 0,02, 4º segmento 0,028-

0,038 (0,033) e 0,016. Quatro pares de pernas. Endopodito da Perna I com dois segmentos 

desprovidos de setas; o primeiro robusto que o segundo segmento. Exopodito I com três 

segmentos. Endopodito e exopodito da perna II e III com três segmentos. Endopodito da 

perna IV com três segmentos e exopodito com dois segmentos. Abdomén com 4 somitos e 

último somito com dois ramos caudais longos. Saco ovígero, comprimento 0,385 e largura 

0,07. Número de espinhos e setas na tabela 6. 

 

Tabela 6. Relação Espinhos-Setas nas pernas de Amplexibranchius bryconis Thatcher & Paredes, 1985 (fêmea 

adulta). 

  

  

   

 

  

Segmento 

I 

Segmento 

II 

Segmento 

III 

 

 

Perna I 

  

  

 

 

          exopodito I-0 0-1 II-5 

 

 

          endopodito 0-0 I-0 

  

 

 Perna II 

    

 

           exopodito I-0 0-1 0-6 

 

 

           endopodito 0-1 0-2 I-4 

 

 

Perna III 

    

 

           exopodito I-0 0-1 0-6 

 

 

           endopodito 0-1 0-2 I-4 

 

 

Perna IV 

    

 

           exopodito 0-0 0-5 

  

 

           endopodito 0-1 0-2 I-3 

 

  

      

 



 

 

81 

 

 

Figura 41. Amplexibranchius bryconis (fêmea). A - espécime inteiro; B - antenas com extremidades que se 

abraçam através do último segmento. 

 Comentários: Amplexibranchius bryconis é a única espécie do gênero, sua localidade 

tipo é o rio Amazonas, Iquitos, Perú e o hospedeiro tipo Brycon cephalus (Guntner, 1869). 

Neste trabalho é o primeiro registro de ocorrência na  Amazônia. As medidas morfométricas 

assim como a morfologia dos espécimes analisados estão de acordo com os apresentados por 

Thatcher e Paredes (1985). Acestrorhynchus falcirostris é um novo hospedeiro para A. 

bryconis e é ampliada a sua distribuição geográfica para a Amazônia Central. 

 

 Sub Classe Branchiura Thorell, 1864  

Ordem Arguloida Yamaguti, 1963  

Família Argulidae Leach, 1819 

Gênero Dolops Audouin, 1837 

 Duas espécies ocorreram parasitando as brânquias A. falcirostris. 

 Dolops bidentata (Bouvier, 1899) (Figura 42) 
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 Diagnose baseada em um espécime jovem coletado nas brânquias. Corpo, 

comprimento 0,770. Carapaça em forma de disco, comprimento 0,651, largura 0,623 recobre 

parcialmente os 4 pares de pernas. Superfície ventral da carapaça com espinhos. Lobos da 

carapaça arredondados. Região marginal da carapaça com espinhos finos voltados para a 

região anterior. Abdômen, comprimento 0,140, largura 0,077 com finos espinhos e lobos 

arredondados. Primeira e segunda maxilas com espinhos. Segunda maxila com dois dentes 

maxilares na placa basal. Área respiratória com duas partes, uma maior inicia no nível do 2º 

par de pernas e termina anterior a 2ª maxila, a menor na altura da 2ª maxila. 

 

Figura 42. Dolops bidentata (Bouvier, 1899), fotomicrografia em microscopia de luz, vista ventral; morfologia: 

e - espinhos; an -antena; ar - área respiratória; cp - carapaça; abd - abdômen; o - olho composto; em - espinhos 

mesiais; mx1 - primeira  maxila; mx2 - segunda maxila; dm - dentes maxilares; cb - cone bucal.  

 Comentários: a localidade tipo de D. bidentata  é o rio Lunier, na Guiana Francesa e o 

hospedeiro tipo Symbranchus marmoratus Bloch, 1795 (Bouvier 1899). Posteriormente foi 

encontrado no lago Janauacá, rio Solimões na Amazônia parasitando a superfície do corpo de 

seis espécies de peixes: Schizodon fasciatus Agassiz, 1829, Prochilodus nigricans Agassiz, 

1829, Astronotus ocellatus Agassiz, 1831, P. nattereri, Rhytiodus microlepis Kner, 1858 e 

Piaractus brachypomus Cuvier, 1818 (Malta 1982). Em P. nattereri de outros seis lagos de 

várzea do rio Solimões (Morais 2012). 
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 Neste trabalho A. falcirostris é um novo hospedeiro para D. bidentata. Por ser um 

exemplar jovem parasitava os filamentos branquiais, possivelmente A. falcirostris seja um 

hospedeiro paratênico de D. bidentata. 

 

Dois exemplares jovens de D. geayi ocorreram parasitando A. falcirostris. 

Dolops geayi (Bouvier, 1897) (Figura 43) 

 Diagnose baseada em dois indivíduos jovens coletados nas brânquias. Corpo, 

comprimento 0,861-1,080 (0,971). Carapaça oval, comprimento 0,504-0,525 (0,515) e largura 

0,525-0,720 (0,623). Lobos da carapaça arredondados cobrem o 1º par de segmentos 

torácicos. Superfície ventral da carapaça sem espinhos. Abdômen com lobos lanceolados e 

acuminados tem a metade do comprimento da carapaça, 0,210-0,245 (0,228) e largura 0,049-

0,070 (0,060). Base da segunda maxila com três dentes maxilares e um par de dentes pós-

maxilares, ligeiramente abaixo dos dentes maxilares. Área respiratória dividida em três partes,  

uma comprida, duas esféricas.  

 

Figura 43. Dolops geayi (Bouvier, 1897), fotomicrografia em microscopia de luz, vista ventral. Morfologia 

interna: an - antena; o - olho composto; cp - carapaça; mx1 - primeira maxila; mx2 - segunda maxila; ar - área 

respiratória; abd - abdomén.  
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 Comentários: a localidade tipo de D. geayi é uma laguna que separa o estado de 

Arauca do Apure na bacia do rio Orinoco na Venezuela. Os exemplares foram coletados 

nadando livremente (Bouvier 1899). Dolops geayi tem ampla distribuição geográfica, ocorre 

no Paraguai e Argentina. No lago de várzea Janauacá, rio Solimões, na Amazônia Central  

parasitava: Megalodoras sp., H. malabaricus, A. ocellatus e Crenichla sp. (Malta 1981; 

1982).  

 Pygocentrus nattereri de seis lagos de várzea do rio Solimões ocorreu parasitado por 

D. geayi (Morais 2012). Neste trabalho A. falcirostris é um novo hospedeiro para D. geayi. 

Por serem somente dois exemplares jovens e parasitavam os filamentos branquiais, 

possivelmente A. falcirostris seja um hospedeiro paratênico de D. geayi. 

  

 Gênero Argulus Müller, 1785 

 Duas espécies foram encontradas parasitando as narinas de A. falcirostris. 

 Argulus chicomendesi Malta & Varella, 2000 (Figura 44) 

 Diagnose baseada em 4 indivíduos machos jovens nas narinas. Corpo, comprimento 

1,078-2,100 (1,433). Carapaça, comprimento 0,581-1,05 (0,793) e largura 0,560-1,010 

(0,735). Carapaça cobre o primeiro e segundo segmentos da perna I. Superfície ventral da 

carapaça com espinhos, excepto entre a base da 2ª maxila e a antena. Parte anterior acima das 

antenas com quatro fileiras de espinhos, primeira com 10 espinhos, segunda com 5, terceira 

com 4 e quarta 3. Lobos do abdômen arredondados, comprimento 0,210-0,560 (0,298) e 

largura 0,077-0,210 (0,114). Primeira maxila uma ventosa. Ventosas com 0,133-0,210 (0,175) 

de diâmetro, bem distanciadas uma da outra. Segunda maxila com três dentes maxilares na 

base. Dois pares de dentes pós-maxilares entre as maxilas, na altura dos dentes maxilares. 

Área respiratória com duas partes, a maior inicia na base dos lobos da carapaça e termina na 

altura da 2ª maxila, a menor situa-se entre a ventosa e a 2ª maxila. Área ventral da carapaça 

incluindo os segmentos das pernas apresentam espinhos finos. 

 

.  
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Figura 44. Argulus chicomendesi Malta & Varella, 2000; fotomicrografia em microscopia de luz: A - espécime 

inteiro: abd - abdômen; B - vista ventral do espécime completo; C - vista dorsal do espécime: ci - costelas 

interoculares; on - olho de náuplio; D - Vista ventral ampliada: es - fileiras de espinhos; an - antena; m1 - 

primeira maxila; m2 - segunda maxila; r - área respiratória; o - olho composto; em - espinhos mesiais; dm - 

dentes maxilares; dpm - dentes pós-maxilares; cb - cone bucal. 

 Comentários: a localidade tipo de A. chicomendesi é o lago Janaucá, margem esquerda 

do rio Solimões e o hospedeiro tipo C. macropomum e parasitavam a superfície do corpo. Os 

hospedeiros dos parátipos foram: Prochilodus nigricans Agassiz, 1829; Pseudoplatystoma 

tigrinum Valenciennes, 1848; Hipophtalmus edentatus Spix, 1829; Schizodon fasciatus 

Agassiz, 1829 também da localidade tipo. Brycon erythropterum Cope, 1872 do rio Negro 

próximo a Manaus (Malta e Varella 2000).  
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 Posteriormente A. chicomendesi foi coletado parasitando P. nattereri de seis lagos do 

rio Solimões na Amazônia Central (Morais 2012). Neste trabalho A. falcirostris é um novo 

hospedeiro para A. chicomendesi e as narinas um novo local de fixação.  

  

 Um individuo de Argulus amazonicus ocorreu parasitando A. falcirostris. 

 Argulus amazonicus Malta & Silva, 1986 (Figura 45) 

 Diagnose baseada em um individuo adulto coletado nas brânquias. Corpo, 

comprimento 4,716. Carapaça sem espinhos, comprimento 3,708 e largura 3,42 cobre todos 

pares de pernas. Abdômen comprimento 2,184 e largura 0,540. Segunda maxila com espinhos 

cuspidados em todos os segmentos. Região entre as bases das pernas com espinhos finos. 

 

Figura 45. Argulus amazonicus Malta & Silva, 1986. A - vista dorsal do espécime; B - segunda maxila; C - 

detalhes dos espinhos do 2º segmento da segunda maxila; D - perna I; E - perna II; F - perna III; G - perna IV. 

Fonte: Malta e Silva (1986). 

 Comentários: a localidade tipo de A. amazonicus é o lago Janauacá, Rio Solimões, 

Amazonas e os hospedeiros tipo são Cichla monoculus Agassiz, 1832 e C. temensis 

Humboldt, 1821. Nestes hospedeiros, A. amazonicus parasitava a cavidade branquial (Malta e 

Silva 1986).  

 Neste trabalho, A. amazonicus é menor que os espécimes de Malta e Silva (1986) e A. 

falcirostris é um novo hospedeiro. 
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4.5. Análise quantitativa: Composição e estrutura da comunidade de parasitos 

 Um total de 1.082 espécimes de parasitos de 40 espécies foram coletados e analisados. 

Trinta e um indivíduos de Monogenoidea, 292 de Digenea, 461 de Nematoda, 6 de 

Acanthocephala, 284 de Copepoda e 8 de Branchiura. Nematoda foi o grupo taxonômico 

majoritário com 42,6% do total de metazoários coletados e Digenea, com maior riqueza de 13 

espécies. 

   

 Índices parasitários 

 Os índices parasitários das espécies encontradas, prevalência, intensidade média e 

abundância média segundo Bush et al. (1997) foram muito baixos (Tabela 7).  

  Quatro espécies parasitas Procamallanus (S.) inopinatus, Travassosnema (t.) 

paranaensis, Acusicola pellonidis e Ergasilus turucuyus foram dominantes, isto é, são 

fortemente características da comunidade de parasitos de A. falcirostris de lagos de várzea; 29 

espécies co-dominantes também contribuem para a caracterização da parasitofauna deste 

hospedeiro na região; sete espécies não atingem a fase adulta em A. falcirostris, sendo 

parasitos característicos de outros hospedeiros (Tabela 8).  

 Trinta e cinco espécies parasitas foram satélites, cinco espécies secundárias e nenhuma 

foi considerada de central. As espécies secundárias foram de grandes populações e mais 

dispersas nos microhabitats (órgãos) e nos lagos (figura 8).  
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Tabela 7. Espécie parasita, estágio de desenvolvimento, índices parasitários das espécies parasitas em Acestrorhynchus falcirostris coletados em lagos de várzea da Amazônia 

Central, rio Solimões Estado do Amazonas. I - intensidade; IM - intensidade média; A - abundância; AM - abundância média.   

 
Grupo/Espécie parasita 

Estágio do 

parasito 

Peixes parasitados/ 

peixes examinado 
Prevalência (%) 

Nº total de 

parasitos I IM AM  

 
MONOGENOIDEA 

   
 

    

 
Anacanthorus cinctus Adulto 1/79 1,3 1 1 1 

(mb)
 0,013 

 

 
Gênero novo A. sp.n Adulto 2/79 2,53 4 1-3 2 

(mb)
 0,051 ± 0,018 

 

 
Gênero novo B. sp.1 Adulto 5/79 6,33 6 1-2 1,2 ± 0,41 

(mb)
 0,076 ± 0,005 

 

 
Gênero novo B. sp.2 Adulto 1/79 1,3 2 2 2 

(mb)
 0,0253 

 

 
Gênero novo C. sp.1 Adulto 2/79 2,53 5 2-3 2,5 

(mb)
 0,063 ± 0,009 

 

 
Gênero novo C. sp.2 Adulto 3/79 3,79 5 1-2 1,67 ± 0,5 

(mb)
 0,063 ±0,007 

 

 
Gênero novo C. sp.3 Adulto 3/79 3,79 4 1-2 1,33 ± 0,58 

(mb)
 0,051 ± 0,007 

 

 
Gênero novo C. sp.4 Adulto 3/79 3,79 4 1-2 1,33 ± 0,58 

(mb)
 0,051 ± 0,007 

 

 
DIGENEA 

   
 

    

 
               Austrodiplostomum compactum Metacercária 34/79 43,04 180 1-25 5,29 ± 4,9 

(mb)
 2,28±4,14 

 

 
               Clinostomum marginatum Metacercária 34/79 43,04 89 1-26 2,5 ±3,89 

(mb)
 1,13±2,98 

 

 
               Gonocerca sp. Adulto 1/79 1,3 1 1 1 

(mb)
 0,013 

 

 
               Phyllodistomum spatula Adulto 1/79 1,3 2 2 2 

(mb)
 0,025 

 

 
               Rhipidocotyle sp.1 Adulto 3/79 3,79 3 1 1 

(mb)
 0,0379 

 

 
               Rhipidocotyle sp.2 Adulto 1/79 1,3 1 1 1 

(mb)
 0,013 

 

 
               Rhipidocotyle sp.3 Adulto 5/79 6,33 5 1 1 

(mb)
 0,063 

 

 
               Prosorhynchoides sp.1 Adulto 2/79 2,53 2 1 1 

(mb)
 0,0253 

 

 
               Prosorhynchoides sp.2 Adulto 1/79 1,3 1 1 1 

(mb)
 0,013 

 

 
               Prosorhynchoides sp.3 Adulto 1/79 1,3 3 3 3 

(mb)
 0,0379 

 

 
               Bellumcorpus  schubarti Adulto 1/79 1,3 1 1 1 

(mb)
 0,013 

 

 
               Bellumcorpus major Adulto 2/79 2,53 2 1 1 

(mb)
 0,025 

 

 
               Bellumcorpus sp. Metacercária 2/79 2,53 2 1 1 

(mb)
 0,025 

 

 
NEMATODA 
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           Procamallanus (S.) inopinatus Adulto 30/79 37,97 65 1-7 2,167±0,94 

(mb)
 0,82±1,15 

 

 
           Anisakis sp. Larva L3 16/79 20,25 86 1-24 5,375 ± 7,16 

(mb)
 1,09±4,83 

 

 
           Contracaecum sp. Larva L4 26/79 32,91 47 1-5 1,88± 0,92 

(mb)
 0,62±1,15 

 

 
           Brevimulticaecum sp. Larva L5 38/79 48,1 233 1-40 6,16 ± 6,43 

(mb)
 2,96±5,99 

 

 
           Pseudoproleptus sp. Larva L6 7/79 8,9 10 1-4 1,43 ± 1,21 

(mb)
 0,13±0,77 

 

 
           Guyanema sp. Adulto 3/79 3,8 4 1-2 1,33 ± 0,58 

(mb)
 0,05±0,293 

 

 
           Travassosnema (t.) paranaensis Adulto 8/79 10,13 13 1-3 1,625 ± 0,74 

(mb)
 0,16±0,54 

 

 
           Klossinemella iheringi Adulto 1/79 1,3 2 2 2 

(mb)
 0,025 

 

 
           Porrocaecum sp. Larva 1/79 1,3 1 1 1 

(mb)
 0,013 

 

 
ACANTHOCEPHALA 

   
 

    

 
          Quadrigyrus brasiliensis Adulto 4/79 5,06 5 1-2 1,25± 0,5 

(mb)
 0,063±0,006 

 

 
          Quadrigyrus torquatus Adulto 1/79 1,3 1 1 1 

(mb)
 0,013 

 

 
COPEPODA 

   
 

    

 
          Acusicola pellonidis Adulto 30/79 37,97 152 1-23 5,067 ± 5,56 

(mb)
 1,92±4,16 

 

 
          Ergasilus turucuyus Adulto 26/79 32,91 129 1-24 4,96 ± 5,3 

(mb)
 1,63±3,8 

 

 
         Miracetyma piraya Adulto 1/79 1,3 1 1 1 

(mb)
 0,01 

 

 
         Amplexibranchius briconys Adulto 1/79 1,3 2 2 2 

(mb)
 0,03 

 

 
BRANCHIURA 

   
 

    

 
         Dolops bidentata Jovem 1/79 1,3 1 1 1 

(mb)
 0,013 

 

 
        Dolops geayi Jovem 1/79 1,3 2 2 1 

(mb)
 0,013 

 

 
        Argulus chicomendesi Jovem 4/79 5,06 4 1 1 

(mb)
 0,051 

 

 
        Argulus amazonicus Adulto 1/79 1,3 1 1 1 

(mb)
 0,013 

 

 
mb – muito baixa; b – baixa; a – alta. 
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Tabela 8. Espécies parasitas, local de infecção/infestação, lagos que ocorreram, status comunitário, dominância e índice de importância de Bush (I) de cada espécie parasita. 

A taxa de dispersão da espécie parasita nos órgãos do peixe e a taxa de colonização nos lagos são apresentados em porcentagem (%).  

 
Grupo/Espécie parasita Órgão parasitado 

Ocupação do 

microhabitat  Lago  

Colonização 

dos lagos 

Dominância 

relativa 

Valor de importância de 

Bush 

Status 

comunitário   

 

 

MONOGENOIDEA   

 

    

  

 

        Anacanthorus cinctus Brânquias 12,5 -------- -------- 0,093 0,324 Co-dominante Satélite  

 

 

       Gênero novo A. sp.1 Brânquias 12,5 Araçá 16,67 0,370  0,026  Co-dominante Satélite 

 

 

       Gênero novo B. sp.1 Brânquias 12,5 Pt, ST, Ar 50 0,556 0,097 Co-dominante Satélite 

 

 

       Gênero novo B. sp.2 Brânquias 12,5 Ananá 16,67 0,185 0,006 Co-dominante Satélite 

 

 

       Gênero novo C. sp.1 Brânquias 12,5 Maraçá, Baixio 33,33 0,463 0,032 Co-dominante Satélite 

 

 

       Gênero novo C. sp.2 Brânquias 12,5 Baixio 16,67 0,463 0,049 Co-dominante Satélite 

 

 

       Gênero novo C. sp.3 Brânquias 12,5 Baixio 16,67 0,370 0,039 Co-dominante Satélite 

 

 

       Gênero novo C. sp.4 Brânquias 12,5 Maraçá 16,67 0,370 0,039 Co-dominante Satélite 

 

 

DIGENEA   

 

      

 

 

       Austrodiplostomum compactum CP,CA,HV, I, CB 62,5 ST, Ma, Pt, An, Ar, Bx 100 16,667 0 Pioneira Secundária 

 

 

       Clinostomum marginatum CP,CA, HV, Na, I, CB 75,0 ST, Ma, Pt, An, Ar, Bx 100 8,241 0 Pioneira Secundária 

 

 

       Gonocerca sp. I 12,5 Ananá 16,67 0,093 0,003 Co-dominante Satélite 

 

 

       Phyllodistomum spatula  I 12,5 São Tomé 16,67 0,185 0,006 Co-dominante Satélite 

 

 

       Rhipidocotyle sp.1 I,CP 25 São Tomé, Ananá 33,33 0,278 0,029 Co-dominante Satélite 

 

 

       Rhipidocotyle sp.2 CP 12,5 Ananá 16,67 0,093 0,324 Co-dominante Satélite 

 

 

       Rhipidocotyle sp.3 I, CP 25 ST,Bx,An 50 0,463 0,081 Co-dominante Satélite 

 

 

       Prosorhynchoides sp.1 F 12,5 São Tomé 16,67 0,185 0,013 Co-dominante Satélite 

 

 

       Prosorhynchoides sp.2 I 12,5 Ananá 16,67 0,093 0,324 Co-dominante Satélite 

 

 

       Prosorhynchoides sp.3  I 12,5 Ananá 16,67 0,093 0,009 Co-dominante Satélite 

 

 

       Bellumcorpus  schubarti F 12,5 Ananá 16,67 0,093 0,324 Co-dominante Satélite 

 

 

       Bellumcorpus major I, CP 25 Maracã 12,5 0,185 0,013 Co-dominante Satélite 

 

 

       Bellumcorpus sp. (metacercária) I 12,5 São Tomé, Ananá 33,33 0,185 0,013 Co-dominante Satélite 

 

 

NEMATODA   
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       Procamallanus (S.) inopinatus  CP,I,F,CA 50 Pr, Ar,ST, Ma,  An 83,33 6,019 6,750 Dominante Secundária 

 

 

       Anisakis sp. I, CA, F, Me, CP, 62,5 Pr, Ar,ST, Ma, Bx, An 100 7,963 0 Pioneira Satélite 

 

 

      Contracaecum sp. I, F, CA, Me, CP, 62,5 Pr, Ar,ST, Ma, Bx, An 100 4,352 0 Pioneira Satélite 

 

 

      Brevimulticaecum sp. CA, F, CP, I, Me,  62,5 Pr, Ar,ST, Ma, Bx, An 100 21,574 0 Pioneira Secundária 

 

 

      Pseudoproleptus sp.  F, I 25 Bx, ST, An 50 0,926 0 Pioneira Satélite 

 

 

      Guyanema sp. F, I 25 An, ST,  33,33 0,370 0,039 Co-dominante Satélite 

 

 

      Travassosnema (t.) paranaensis  Intestinos 12,5 ST, Pr, An,  50 1,204 0,338 Dominante Satélite 

 

 

     Klossinemella iheringi Cavidade (?) ----- SI ----- 0,185 0,006 Co-dominante Satélite 

 

 

     Porrocaecum sp. Cavidade (?) ----- SI ----- 0,093 0 Pioneira Satélite 

 

 

ACANTHOCEPHALA   

 

    

  

 

      Quadrigyrus brasiliensis  Intestino 12,5 Ma, An, ST, Pr 66,67 0,463 0,065 Co-dominante Satélite 

 

 

      Quadrigyrus torquatus  Intestino  12,5 São Tomé 16,67 0,093 0,324 Co-dominante Satélite 

 

 

COPEPODA   

 

    

  

 

      Acusicola pellonidis  Brânquias  12,5 ST, Ma, An, Ar, Pr 83,33 14,074 17,352 Dominante Secundária 

 

 

      Ergasilus turucuyus  Brânquias 12,5 ST, Ma, An, Ar, Pr  83,33 11,944 12,203 Dominante Satélite 

 

 

      Miracetyma piraya  Brânquias 12,5 Maracá  16,67 0,093 0,324 Co-dominante Satélite 

 

 

      Amplexibranchius briconys Brânquias 12,5 São Tomé 16,67 0,185 0,006 Co-dominante Satélite 

 

 

BRANCHIURA   

 

    

  

 

      Dolops bidentata  Brânquias 12,5 São Tomé  16,67 0,093 0,324 Co-dominante Satélite 

 

 

      Dolops geayi  Brânquias 12,5 Preto 16,67 0,185 0,006 Co-dominante Satélite 

 

 

     Argulus chicomendesi  Narinas (?) 12,5 Araçá, São Tomé  33,33 0,370 0,052 Co-dominante Satélite 

 

 

     Argulus amazonicus  Brânquias 12,5 São Tomé 16,67 0,093 0324 Co-dominante Satélite 

 

  

  

 

     

Legenda: Cinco lagos do rio Solimões: Maracá; Preto; Ananá; Araçã; Baixio e um do rio Purus: São Tomé; Microhabitats no peixe: CP - cecos pilóricos; CA - cavidade 

abdominal; HV -n humor vítreo; I - intestino; F - fígado; Me - Mesentério; Na - narinas; CB - cavidade branquial. Anacanthorus cinctus foi coletado de um peixe que não 

estava identificado o lago onde foi capturado. 

 

 

Continuação 



 

 

92 

 

  

  Os endoparasitos em estágios larvais ocorreram em maior proporção do que os 

endoparasitos adultos e ectoparasitos (Figura 46).  

 

Figura 46. Percentual de ectoparasitos, endoparasitos adultos e estágios larvais de endoparasitos em 

Acestrorhynchus falcisrostris. 

 A intensidade média de ectoparasitos foi 6,33 ± 1,29 (1-5) e de endoparasitos 11,83 ± 

1,52 (1-6,13) (U= 2,2418; P= 0,0125). A abundância média de ectoparasitos foi 4,09 ± 0,6 

(0,013-1,92) e de endoparasitos 9,58 ± 0,77 (0,013-2,95) (U= 2,98; P= 0,0153). 

 A intensidade média de endoparasitos larvas foi 10,56 ± 2,0 (1-6) e de adultos 6,5 ± 

1,04 (1-5) (U= 2,242; P= 0,0052). A abundância de endoparasitos larvas foi 8,29 ± 1,02 

(0,013-2,94) e de adultos 5,38 ± 0,47 (0,013-1,92) (U= 2,9161; P= 0,0018).  

 A riqueza de espécies, apresentou-se significativamente maior para as espécies 

heteroxenas em relação as monoxenas (U= 2,8022; P= 0,0025).  

  Nos peixes analisados, o intestino foi o órgão com maior riqueza de espécies e as 

brânquias tiveram a maior abundância (Figura 47). Sessenta e sete peixes (84,8%) estavam 

parasitados por pelo menos duas até 10 espécies parasitas, isso é, co-ocorrência de espécies 

parasitas. 

29,91 %

60,00 %

10,09 %

Ectoparasitos

Endoparasitos larvas 

Endoparasitos adultos
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Figura 47. Abundância e riqueza de espécies de endo e ectoparasitas nos órgãos do peixe. 

 

 A riqueza de espécies parasitas entre os lagos não foi significativa (ANOVA- um 

critério, F= 2,2669; P= 0,0565) e nenhum dos pares analisados foi significativa (P>0,05).  

Tabela 9. Coeficientes de similaridade (CSs) da riqueza de espécies parasitas entre os lagos de várzea do rio 

Solimões e Purus. C= número de espécies comuns entre os lagos envolvidos. 

Lagos correlacionados C CSs 

Ananá – São Tomé 14 0,67 

Ananá - Maraçá 9 0,58 

Ananá - Araçá 8 0,52 

Ananá - Baixio 6 0,44 

Ananá – Preto 10 0,65 

São Tomé - Maraçá 9 0,55 

São Tomé – Araçá 9 0,55 

São Tomé – Baixio 7 0,48 

São Tomé - Preto 10 0,61 

Maraçá – Araçá 8 0,73 

Maraçá – Baixio 5 0,56 

Maraçá – Preto 8 0,73 

Araçá- Baixio 5 0,56 

Araçá - Preto 8 0,73 

Baixio - Preto 5 0,56 

 

 Foram observadas correlações positivas fortes entre a intensidade parasitária e a 

ocupação dos microhabitats (rs= 0,657; P<0,001) (Figura 48A); entre intensidade parasitária e 

a taxa de colonização dos lagos (rs= 0,908; P<0,0001) (Figura 48B). 
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Figura 48. Correlação da intensidade parasitária e ocupação do microhabitat (A) e colonização dos lagos (B). 

A riqueza de espécies e o comprimento padrão do peixe não foram correlacionados 

significativamente (r= 0,207; P= 0,080).  

Somente a abundância de Anisakis sp. estava correlacionado significativamente com o 

comprimento padrão do peixe. As correlações entre o comprimento padrão, intensidade e 

abundância de cada espécie são apresentadas na tabela 10.  
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Tabela 10. Valores do coeficiente de correlação por postos de Spearman (rs), de Pearson (r) e valor de P entre o 

comprimento padrão e intensidade, abundância parasitárias em Acestrorhynchus falcirostris dos lagos de várzea 

do rio Solimões. IC = 95%; P = valor de significância; 
* 
valor significativo; 

 

  

        

 

  

Comprimento padrão versus 

Intensidade   

Comprimento padrão 

versus Abundância  

 

 

Espécie parasita rs P 

 

  r   P 

 

 

Austrodiplostomum compactum 0,172 0,332 

  

0,115 0,326 

 

 

Clinostomum marginatum -0,085 0,634 

  

-0,02 0,834 

 

Quadrigyrus brasiliensis  -0,258 0,742 

  

-0,09 0,440 

 

Anisakis sp. 0,131 0,131 

  

0,345 0,003 

 

Brevimulticaecum sp. 0,143 0,414 

  

0,221 0,059 

 

Contracaecum sp. 0,024 0,911 

  

0,085 0,471 

 

Pseudoproleptus sp -0,293 0,310 

  

-0,020 0,869 

 

Travassosnema (t.) paranaensis -0,728 0,041 

  

0,079 0,505 

 

Procamallanus (S.) inopinatus 0,175 0,364 

  

0,141 0,232 

 

Ergasilus turucuyus 0,083 0,688 

  

0,112 0,338 

 

Acusicola pellonidis 0,026 0,893 

 

  0,116 0,322 

 

  

 

          

 Os valores de coeficiente de Spearman (rs), de Pearson (r) e de significância (P) para 

as correlações entre comprimento padrão (CP) versus intensidade e abundância de 

endoparasitos (estágios larvais e adultos); CP versus intensidade e abundância de 

ectoparasitos são apresentados na tabela 11 abaixo.  

Tabela 11. Valores de correlação de Spearman (rs) e de Pearson (r) entre a intensidade e abundância de 

ectoparasitos com comprimento padrão; valores de correlação entre endoparasitos larvas e adultos com 

comprimento padrão dos peixes analisados. CP - comprimento padrão; IC=95%; P= valor de significância; 

*valor significativo. 

  Ectoparasitos 

Endoparasitos 

 

 

  Larvas Adultos 

 

 

Parâmetros r/rs P 

 

r/rs P 

 

r/rs P 

  

 

C.P. versus Abundância  0,1627 0,4005  

 

0,2059 0,0763 

 

0,1218 0,3011 

  

 

C.P. versus Intensidade   0,2077 0,074  

 

 0,0328 0,8070 

 

0,0775 0,0645 
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5. Discussão 

 Análise da composição de espécies 

 As espécies parasitas de peixes são reconhecidas como importante componente da 

biodiversidade global (Poulin e Morand 2004). Apesar de esse reconhecimento ter sido 

intensificado por diversos estudos científicos atuais, há sinais de que continuam a ser um 

componente subestimado da biodiversidade total em muitas regiões do planeta (Luque e 

Poulin 2007).  

 Para a Amazônia são citadas cerca de 3.000 espécies de peixes (Reis et al. 2003). A 

biodiversidade de espécies parasitas de peixes da Amazônia é estimada em 400 espécies 

distribuídas entre protozoários e metazoários. Este número representa 4% da fauna parasitária 

estimada para os peixes da região (Thatcher 2006).  

 Muitas espécies parasitas foram descritas de peixes comerciais, o que traduz uma 

compreensão limitada do ecossistema como um todo (Bellay et al. 2013). No estado do 

Amazonas também a maioria dos estudos com as espécies parasitas são de peixes comerciais: 

Colossoma macropomum (Fischer 2002; Morais et al. 2009); Pygocentrus nattereri (Vital et 

al. 2011; Morais 2012); Arapaima gigas Cuvier, 1829 (Pereira 2014); Brycon amazonicus 

Spix & Agassiz, 1829 (Aquino-Pereira 2010); Cichla monoculus (Santana 2013); 

Pterygoplichthhys pardalis (Porto 2009); Serrasalmus rhombeus Linnaeus, 1766 (Lima 

2010); Pseudoplatystoma fasciatum Linnaeus, 1766 (Lopes 2006); Osteoglossum bicirrhosum 

Cuvier, 1829 (Pelegrini 2013); Hypophtalmus edentatus Spix, 1826 e H. fimbriatus Kner, 

1857 (Boeger et al. 1993); Prochilodus nigricans Agassiz, 1829 (Malta 1993b); 

Semaprochilodus insignis Jardine e Schomburgk, 1841 (Thatcher e Boeger 1984); Pelona 

castelnaeana Valenciennes, 1847 (Thatcher e Boeger 1983).  

  A primeira espécie parasita citada para A. falcirostris foi Rhinergasilus piranhus 

parasitando as narinas (Varella 1992). De seguida foi descrita Ergasilus turucuyus do Pacaás-

Novos no estado de Rondônia (Malta e Varella 1996). Um terceiro trabalho com A. 

falcirostris foi feito no estado do Amapá e foram encontradas onze espécies de metazoários e 

duas de protozoários (Hoshino 2013). Neste trabalho foram encontradas 40 espécies parasitas 

de seis grupos taxonômicos em A. falcirostris, um peixe não comercial, por isso muito pouco 

se conhecia de sua fauna parasitária.  

 Em 355 espécimes de P. nattereri capturados em seis lagos de várzea do rio Solimões, 

na Amazônia Central foram coletados 52.664 parasitos pertencentes a quatro filos: Filo 

Platyhelminthes (Monogenoidea, Cestoda e Trematoda), Filo Acantocephala, Filo Nematoda, 
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e Filo Arthropoda (Copepoda, Branchiura, Pentastomida e Isopoda). E 57 espécies parasitas 

foram identificadas (Morais 2012). 

 Neste trabalho 79 A. falcirostris foram capturados em cinco lagos de várzea do rio 

Solimões e um do rio Purus, na Amazônia Central. Foram identificadas 40 espécies de seis 

grupos: Filo Platyhelminthes (Monogenoidea e Trematoda), Filo Acantocephala, Filo 

Nematoda e Filo Arthropoda (Copepoda e Branchiura). Em termos proporcionais da riqueza 

de espécies parasitas/número de hospedeiros examinados, no trabalho de Morais (2012) é 

menor do que a encontrada em A. falcirostris, uma espécie de peixe de água doce. 

 Na região Neotropical são conhecidas cerca de 651 espécies de Monogenoidea  

parasitas de peixes, anfíbios e reptéis (Cohen et al. 2013). Destas espécies, cerca de 308 são 

parasitas de 144 espécies de peixes com uma média de 2,14 espécies de Monogenoidea por 

espécie de peixe (Boeger e Vianna 2006). 

 Acestrorhynchus falcirostris coletados na bacia do igarapé Fortaleza no estado do 

Amapá estavam parasitadas por duas espécies de Monogenoidea Diaphorocleidus sp. e 

Dactylogyridae gen. sp., ambas da família Dactylogyridae (Hoshino 2013). Dessas espécies 

citadas para A. falcirostris nenhuma ocorreu neste trabalho. Neste trabalho oito espécies de 

Monogenoidea foram encontradas, todas da família Dactylogyridae. Sete espécies de três 

novos gêneros são novas para a ciência. E, uma Anacanthorus cinctus é ampliada sua área de 

ocorrência do rio Uatumã e lago Samaumã para os lagos de várzea do rio Solimões.   

 Para o estado do Amazonas foram citadas doze espécies de Digenea parasitando 

peixes: Amazonadistoma negrensis Thatcher, 1979 (Thatcher 1979); Anavilhanatrema 

robusta Thatcher, 1992; Alphamphistoma canoeforma Thatcher & Jégu, 1996; 

Annelamphistoma elegans Thatcher, Sey & Jégu, 1996; Dadayius pacuensis Thatcher, Sey & 

Jégu, 1996; Deltamphistoma pitingaense Thatcher & Jégu, 1996; Doradamphistoma 

bacuensis Thatcher, 1999; Gamamphistoma collaris Thatcher & Jégu, 1996; Inpamphistoma 

papillatum Thatcher, Sey & Jégu, 1996 (Thatcher 2006); Prosorhynchus piranhus Thatcher, 

1999 (Thatcher 1999); C. marginatum e A. compactum (Morais et al. 2011).  

 Neste trabalho foram encontradas 13 espécies de Digenea parasitando A. falcirostris, 

uma a mais do que todas as espécies citadas anteriormente para o estado. Das 12 espécies 

anteriormente citadas para Amazônia, duas C. marginatum e A. compactum ocorreram neste 

trabalho. Outras 11 espécies encontradas neste trabalho são novos registros de ocorrência na 

Amazônia e algumas possivelmente novas espécies, devido as diferenças das suas 

características morfológicas e morfométricas com as espécies já conhecidas.   
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 Pygocentrus nattereri capturados em seis lagos de várzea na Amazônia Central 

estavam parasitados com metacercárias de C. marginatum e A. compactum encistadas na 

musculatura dorsal (Morais et al. 2011). Neste trabalho é feito o primeiro registro de 

metacercárias livres de C. marginatum na cavidade visceral, olho (humor vítreo), intestinos e 

de metacercárias encistadas na cavidade da narina e fígado de A. falcirostris. Também o de 

metacercárias livres de A. compactum parasitando brânquias e intestino de A. falcirostris.    

 Espécies de sete gêneros da família Derogenidae parasitam peixes da América do Sul 

(Kohn et al. 2007). Nenhuma foi encontrada parasitando peixes de água doce e neste trabalho 

é feito o primeiro registro de uma espécie de Gonocerca sp. parasitando um peixe de água 

doce.  

 Espécies de oito gêneros da família Gorgoderidae parasitam peixes da América do Sul 

(Kohn et al. 2007). Desta família duas espécies foram citadas para peixes da Amazônia, 

Amazonadistoma negrensis Thatcher, 1979 parasito de Gymnorhanphichthys hypostomus 

Ellis, 1912 do lago Janaucá, um lago de várzea do rio Solimões (Thatcher 1979; Kohn et al. 

2007). A segunda espécie de Gorgoderidae, P. spatula foi citada parasitando C. macropomum 

coletados no estado do Ceará (Fernandes 1984). É ampliada a distribuição geográfica de P. 

spatula para os lagos de várzeas da Amazônia Central.  

  Espécies de seis gêneros da família Bucephalidae parasitam peixes da América do Sul 

(Kohn et al. 2007). Cinco gêneros Rhipidocotyle Diesing, 1858, Prosorhynchus Odhner, 

1905, Prosorhynchoides Dollfus, 1929, Bellumcorpus Kohn, 1962 e Glandulorhynchus 

Thatcher, 1999 são conhecidas de peixes da água doce da América do Sul (Lunaschi 2004). 

 Duas espécies de Prosorhynchoides são conhecidas em peixes de água doce da 

América do Sul: P. rioplatensis (Szidat, 1970) Luanschi, 2003 parasitando Catathyridium 

jenynsii (Günther, 1862) do Rio de La Plata, Buenos Aires, Argentina (Lunachi 2003). Outra 

espécie é P. cambapumtanesis Lunaschi, 2004 de Salminus maxillosus coletado no rio Paraná 

na província de Cambá-Punta na Argentina (Lunaschi 2004).  

 As espécies de Prosorhynchoides encontradas neste trabalho diferem das espécies 

descritas em peixes de água doce da América do Sul, devido ao tamanho dos ovos ser quatro 

vezes menores. Outras diferenças incluem a estrutura do rhynchus, distribuição dos folículos 

vitelínicos, disposição dos testículos, forma e direcção do ceco intestinal, posição da boca e a 

ornamentação do tegumento. 

 Três espécies de Rhipidocotyle foram citadas em peixes de água doce na América do 

Sul R. gibsoni Khon & Fernandes, 1994 em Acestrorhynchus lacustris do rio Paraná, Guaira, 
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estado do Paraná, Brasil (Khon e Fernandes 1994); R. jeffersoni Khon, 1970 em Salminus 

hilarii do Piranussunga, São Paulo (Kohn et al. 1985) e R. santanaensis Lunaschi, 2004 de S. 

maxillosus do rio Paraná, próximo ao campo experimental de Cambá-Punta, Província do 

Corrientes, Argentina (Lunaschi 2004). As espécies encontradas neste trabalho diferem das 

descritas devido a distribuição dos folículos vitelínicos, disposição dos testículos, forma e 

direcção do ceco intestinal, posição da boca e a ornamentação do tegumento. 

 Uma espécie de Acanthocephala, Neochinorhynchus pterodoridis Thatcher, 1981 foi 

citada para A. falcirostris da bacia do igarapé Fortaleza um tributário do rio Amazonas, 

Macapá, no estado do Amapá (Hoshino 2013). Neste trabalho foram encontradas duas 

espécies Q. torquatus e Q. brasiliensis em A. falcirostris. É ampliada a distribuição 

geográfica das duas espécies para os lagos de várzea do rio Solimões, estado do Amazonas.  

 Em um trabalho sobre comunidade de parasitos de espécies simpátricas A. falcatus e 

A. falcirostris do estado do Amapá, o intestino, fígado e mesentério estavam parasitados pelas 

espécies de Nematoda: Philometra sp., Contracaecum sp. e Procamallanus (S.) inopinatus 

(Hoshino 2013). No estado de São Paulo foi citada uma diversidade de 17 espécies de 

Nematoda, das quais 10 parasitavam A. lacustris (Abdallah 2012).  

 No presente trabalho nove espécies de Nematoda foram identificadas em A. 

falcirostris. Duas espécies, Contracaecum sp. e Procamallanus (S.) inopinatus foram comuns 

ao trabalho de Hoshino (2013), que estudou a parasitofauna de Characidae e 

Acestrorhynchidae provenientes do Amapá, Amazônia Oriental. Três espécies de Nematoda, 

P. (S.) inopinatus, Brevimulticaecum sp. e Pseudoproleptus sp. foram comuns ao trabalho de  

Morais (2012) em P. nattereri dos lagos de várzea na Amazônia Central.  

 Larvas de Contracaecum sp. foram citadas em A. lacustris, A. britski e A. falcirostris 

do rio São Francisco e da bacia do igarapé Fortaleza, Macapá, estado do Amapá (Abdallah et 

al. 2012; Hoshino 2013); e Anisakis sp. foi citada em A. lacustris coletados no Macapá, 

Amapá (Silva-Junior et al. 2011). Estas espécies têm ampla distribuição em áreas geográficas 

e parasitam uma ampla gama de peixes no Brasil. Neste trabalho A. falcirostris é um novo 

hospedeiro para Anisakis sp. e é ampliada sua distribuição geográfica para os lagos de várzea 

do rio Solimões, na Amazônia central.   

 O primeiro registro de ocorrência de larvas de Anisakis sp. na Amazônia foi em uma 

espécie de peixe exclusivamente de água doce da região Neotropical, P. nattereri por Morais 

(2011). Larvas de 3º estágio da família Anisakidae, principalmente do gênero Anisakis são 

importantes agentes etiológicos de doença parasítica aguda no trato gastrintestinal de seres 
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humanos. Apesar de A. falcirostris ser uma espécie sem interesse comercial reconhecido, a 

presença deste parasito naquele ambiente permite que outros hospedeiros sejam infectados. 

 Nas espécies de Nematoda da família Atractidae, as fêmeas são vivíparas com larvas 

em estágio avançado de desenvolvimento (Moravec 1998). Das espécies de Klossinemella, 

apenas K. iheringi é conhecida como parasita de peixes da região Neotropical (Moravec 

1998). Ela foi citada parasitando o intestino de Piaractus brachypomus Cuvier, 1818, Mileus 

sp. e Dora granulosus Valenciennes, 1821 dos rios Cuiabá, Mogi-Guaçu, Emas, 

Pirassununga, São Paulo e São Lourenço, Mato Grosso (Costa et al. 1968; Kohn e Fernandes 

1987). 

 Klossinemella iheringi foi também citada em Mylesinus paraschomburgkii Jegú, 

Santos & Ferreira 1989 do rio Trombetas, estado do Pará (Moravec e Thatcher 1997). Neste 

trabalho A. falcirostris é um novo hospedeiro para K. iheringi e é ampliada sua distribuição 

geográfica para os lagos de várzea do rio Solimões, estado do Amazonas.   

 Procamallanus (S.) inopinatus é parasito de várias espécies peixes de água doce e 

salgada (Moravec 1998; Eiras et al. 2010; Vital et al. 2011). É considerada a espécie mais 

comum do Brasil, pois parasita 51 espécies de peixes (Morais 2012).  

 No estado do Amazonas, Procamallanus (S.) inopinatus foi citada parasitando: P. 

nattereri coletados nos lagos de várzea do rio Solimões (Vital et al. 2011; Morais 2012); S. 

rhombeus do rio Solimões (Lima 2010); B. amazonicus do rio Purus (Aquino-Pereira 2010);  

P. fasciatum do rio Amazonas (Lopes 2006). Neste trabalho P. (S.) inopinatus ocorreu 

parasitando 30 dos 79 A. falcirostris examinados, indicando eficiente adaptação ao hospedeiro 

e a abundância dos hospedeiros intermediários (crustáceos) nos lagos de várzea. 

 Analisando os trabalhos sobre parasitos em peixes carnívoros, P. nattereri (Vicentin 

2009; Barros et al. 2010), A. lacustris (Abdallah 2012), H. malabaricus (Fábio 1982; Benigno 

et al. 2012) verificou-se que Contracaecum sp. e P. (S.) inopinatus têm ocorrência simultânea 

nestes hospedeiros. Possivelmente exista alguma interação interespecífica ou similaridade de 

hospedeiros intermediários. 

 Adultos de Nematoda da família Guyanemidae foram citados em Acestrorhynchus 

spp., sendo que uma Travassosnema (t.) paranaensis descrita da cavidade abdominal de A. 

lacustris ocorreu em A. falcirostris. Guyanema sp. foi descrita do intestino de P. gilberti do 

rio Paraná próximo a Guairá. Neste trabalho Travassosnema (t.) paranaensis e Guyanema sp. 

ocorreram parasitando o intestino e a área de ocorrência destas duas espécies é ampliada para 

os lagos de várzea do rio Solimões.  
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 Duas espécies de Copepoda eram conhecidas, Ergasilus turucuyus como parasita dos 

filamentos branquiais de A. falcirostris capturados no rio Pacaás-Novos, próximo à Guajará-

Mirim no estado de Rondônia e na bacia do igarapé Fortaleza no estado do Amapá, Brasil 

(Malta e Varella 1996; Hoshino 2013). Outra espécie Rhinergasilus piranhus foi citada como 

parasita da narina (Varella 1992). 

 Com este trabalho mais três espécies de Copepoda são conhecidas para A. falcirostris: 

M. piraya, A. pellonidis e A. bryconis. Amplexibranchius bryconis é a segunda vez que é 

encontrada, a primeira foi de Brycon cephalus (Günther, 1869) capturados no rio Amazonas, 

próximo a Iquitos, no Perú (Thatcher e Paredes 1985).  

  Para a região Neotropical são citadas 34 espécies de Branchiura incluídas em três 

gêneros. Vinte e duas são do gênero Argulus, dez de Dolops e duas de Dipteropeltis. Para o 

Brasil são citadas nove espécies do gênero Argulus, nove de Dolops e duas de Dipteropeltis. 

Das 34 espécies que ocorrem na região Neotropical, doze foram encontradas em peixes da 

região Amazônica, cinco do gênero Dolops, cinco de Argulus e duas de Dipteropeltis (Malta e 

Varella 2009; Neethling et al. 2014).  

Das doze espécies de Branchiura que parasitam os peixes da região Amazônica 

nenhuma era citada para A. falcirostris. Neste trabalho foram encontradas quatro espécies 

parasitando A. falcirostris, Dolops geayi, D. bidentata, A. chicomendesi e A. amazonicus. Para  

todas elas A. falcirostris é um novo hospedeiro.  

Análise da estrutura da infracomunidade de parasitos 

 Neste trabalho a maior diversidade de espécies parasitas foi de Digenea com 13 

espécies, sendo a família Bucephalidae com nove espécies de três gêneros: três espécies de 

Rhipidocotyle; três de Prosorhynchoides; B. schubarti, B. major e metacercárias de 

Bellumcorpus sp. parasitando A. falcirostris.     

 Na região sudeste dos Estados Unidos, na América do Norte, à diversidade de espécies 

de Digenea em peixes de água doce é grande. Recentes coleções dos rios que drenam para o 

golfo do México, leste do rio Mississipi revelaram uma grande riqueza de espécies e uma 

substancial fauna desconhecida de Digenea da região. Esta grande diversidade foi  atribuída a 

quatro fatores (Curran e Overstreet 2009). 

 O primeiro fator, a região contém a assembleia nativa mais diversificada do mundo de 

moluscos de água doce, que servem como hospedeiros intermediários para espécies de 

Digenea (Neves et al. 1997). O segundo, a região tem uma rica fauna de artrópodes aquáticos, 

insetos aquáticos e crustáceos que servem como hospedeiros intermediários. O terceiro, a 
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região contém alta diversidade de peixes, com cerca de 435 espécies (Curran e Overstreet 

2009). 

  O quarto fator, os vários eventos glaciais do Pleistoceno que levaram a variações no 

clima na América do Norte, fazendo com que a região servisse periodicamente como um 

refúgio de clima temperado (Brown e Lomolino 1998 apud Curran e Overstreet 2009). As 

glaciações também fizeram variar o nível do mar que causou mudanças drásticas nas 

drenagens fluviais adjacentes (Robison 1986 apud Curran e Overstreet 2009). A conexão e 

separação das bacias hidrográficas pode ter fornecido um mecanismo para a criação de 

populações alopátricas de digenéticos (Bucephalidae). 

 As possíveis causas explicativas para a grande diversidade de espécies de Digenea, 

principalmente as da família Bucephalidae parasitando A. falcirostris do rio Solimões e Purus 

são semelhantes a aquelas mencionadas por Curran e Overstreet (2009).  O primeiro fator, 

apesar da Amazônia não ter a assembleia nativa mais diversificada do mundo de Mollusca de 

água doce, ele é o grupo com a maior biomassa entre os invertebrados em vários locais da 

Amazônia atingindo 1000 individuos/m
2 

(Junk 1973; Irmler 1975; Junk e Robertson 1993). 

 O segundo, na Amazônia também há uma riquíssima fauna de artrópodes aquáticos, 

insetos e crustáceos que servem como hospedeiros intermediários (Junk e Robertson 1993). O 

terceiro, a diversidade de peixes de água doce da Amazônia é a maior do mundo com mais de 

3.000 espécies, mais de três vezes aquela região da América do Norte (Reis et al. 2003).  

 O quarto, os vários eventos glaciais do Pleistoceno também levaram a flutuações no 

clima na América do Sul. Também fizeram variar o nível do mar e causaram mudanças nas 

drenagens fluviais (Sioli 1976). Esta conexão e separação das bacias hidrográficas também 

pode ter fornecido um mecanismo para a criação de populações alopátricas de digenéticos na 

Amazônia (Malta comunicação pessoal, 2014). 

 Os parasitos nematóides têm sido usados em experimentos diversos, porque 

geralmente oferecem ótimas possibilidades de interpretação das condições ambientais. Essas 

ótimas possibilidades incluem a sua alta diversidade e densidade nos nichos ecológicos e 

reação rápida às pertubações ambientais (Bongers 1999). Neste trabalho o filo Nematoda 

apresentou a segunda maior riqueza de espécies na comunidade parasitária 9 espécies, 

indicando que esses ambientes estão ainda bem preservados e sofrem pouca perturbação da 

ação antrópica (Abdallah 2012).  

 Em peixes, altas prevalências foram citadas para diferentes grupos de parasitos. Em 

peixes de água doce foram citadas prevalências altas para espécies de Anacanthorus thatcheri 
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Boeger & Kritsky, 1988 (100%) e P. (S.) inopinatus (100%) em Pygocentrus nattereri de 

lagos de várzea (Morais 2012) e Monogenoidea (100%) (Vital et al. 2011). Em peixes de água 

salgada, Microcotyle pseudopercis Amato & Cezar, 1994 (69,2%) em Pseudopercis numida e 

P. semifasciata (Luque et al. 2008); Lecithochirium sp. (91,3%) em Euthynnus alleteratus 

ambas do litoral do estado do Rio de Janeiro (Alves e Luque 2006).  

 Neste trabalho a mais alta prevalência foi do Nematoda Brevimulticaecum sp. com 

48,1%. Esta prevalência alta nesta comunidade parasitária pode ser explicada por dois fatores. 

Primeira, a alta disponibilidade dos hospedeiros crustáceos, peixes, anfíbios, cobras, raias de 

água doce e aves piscívoras que facilitam a complementação do ciclo de vida (Moravec e 

Kaiser 1994). Segunda, a distribuição uniforme de  Brevimulticaecum sp. entre os hospedeiros 

resultando  em uma alta prevalência (Poulin 2007).  

 A maioria da fauna parasitária de peixes é formada por uma mistura de indivíduos 

adultos e de formas larvais. Quase sempre com uma proporção maior para um dos estágios 

(Poulin e Leung 2011). O hábito alimentar do hospedeiro é uma característica a ser 

considerada sob o aspecto epidemiológico, pois tem forte relação com a intensidade e riqueza 

de endoparasitos (Dogiel 1961).  

 Os peixes carnívoros são expostos às formas larvais de helmintos pela via trófica 

(Luque et al. 2004; Luque e Poulin 2004). Esta infecção ocorre porque se alimentam de 

peixes, crustáceos, insetos e moluscos que são hospedeiros intermediários ou paratênicos de 

várias espécies parasitas (Campbell et al. 1980; Marcogliese 2002).  

 Neste trabalho, a fauna de espécies parasitas do A. falcirostris também foi composta 

por uma mistura de formas adultas e larvais, com maior proporção para os indivíduos adultos. 

Ocorreram 29 espécies parasitas na forma adulta, 16 endoparasitas e treze ectoparasitas. Oito 

espécies na forma metacercária (endoparasitos) e três espécies jovens (ectoparasitas).  

 A alta intensidade de formas larvais indica que aquela espécie de peixe é uma presa. E, 

ela tem uma posição intermediária na cadeia alimentar, é hospedeira intermediária ou 

paratênica de uma ou várias espécies parasitas (Bellay et al. 2013; Poulin e Leung 2011). 

Nestes casos, outras espécies de peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos serão os 

hospedeiros definitivos.  

 Neste trabalho a intensidade e a abundância das formas larvais foram maiores que as 

dos adultos indicando que A. falcirostris é hospedeiro intermediário ou paratênico para essas 

espécies, ocupa posição intermediária na teia alimentar quando considerada a biodiversidade 

total e é presa de outros vertebrados. 
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 Pygocentrus nattereri coletada nos lagos de várzea do rio Solimões, era hospedeira 

definitiva de 48 espécies. De uma espécie era hospedeira paradefinitivo e/ou definitiva e de 

oito era hospedeira intermediária (Morais 2012). Neste trabalho A. falcirostris, possivelmente 

é hospedeiro definitivo de 29 espécies e intermediário ou paratênico de onze espécies. 

 O tamanho corporal do parasito é uma variável correlacionada negativamente (cerca 

de 90%) com a abundância (Damuth 1987). Esta tendência provavelmente é garantida pela 

combinação de características de história de vida da espécie (período geracional, fecundidade) 

e disponibilidade de hospedeiros. A limitação do espaço no hospedeiro é outro fator que gera 

relação abundância dependente de tamanho. O espaço físico no hospedeiro limita a densidade 

de nematódeos maiores para baixa abundância e pequenos para alta abundância (Arneberg et 

al. 1998).  

 Neste trabalho a maior abundância na comunidade parasitária analisada foi de 

Brevimulticaecum sp., um parasito de pequeno porte (0,4-4 x 0,098-0,120 mm). Esta 

abundância pode estar relacionada com um ou combinação dos fatores mencionados, 

características de história de vida, o menor tamanho corporal do nematódeo e a 

disponibilidade dos hospedeiros para a complementação do ciclo de vida. 

 O coeficiente de dominância indica o grau de importância de uma espécie em relação 

ao conjunto da comunidade parasitária (Serra-Freire 2002). Alguns estudos sobre parasitos de 

peixes da água doce da Amazônia mostraram o padrão de dominância para espécies de 

Monogenoidea: em P. nattereri, 58,46% (Morais 2012) e 98,5% (Vital et al. 2011); em 

Pseudoplatystoma punctifer e P. tigrinum 68,2% (Lopes et al. 2009) e em Cichla 

monoculus10,58% (Santana 2013). Em peixes marinhos o padrão de dominância foi para 

espécies de Cestoda em P. semifasciata e Isopoda em P. numida de Cabo Frio, no estado Rio 

de Janeiro (Luque et al. 2008). E em Euthynnus alleteratus do litoral do Rio de Janeiro 

espécies de Digenea demostraram dominância de 62,8% (Alves e Luque 2006). 

 A dominância de um grupo ou espécie varia em decorrência da densidade e da 

distribuição geográfica dos seus hospedeiros; mudanças da dieta e condições fisiológicas 

durante o desenvolvimento ontogênetico dos hospedeiros definitivos; da disponibilidade dos 

hospedeiros intermediários e das alterações ambientais (Marcogliese 2002; Alves e Luque 

2006). Neste trabalho, a dominância foi de Brevimulticaecum sp. (21,574%), que pode ser 

devido à biologia de A. falcirostris, particularmente a sua dieta carnívora e a abundância dos 

hospedeiros intermediários (anfíbios, cobras e peixes de água doce) e definitivos 

(crocodilianos, potamotrigonídeos e teleósteos) importantes no ciclo de vida de 
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Brevimulticaecum sp. (Vieira et al. 2010). Estes hospedeiros são abundantes em lagos de 

várzea.  

  A classificação das espécies de uma comunidade parasitária em centrais-satélites é 

baseada na prevalência (Bush e Holmes 1986b). A presença de espécies satélites em um 

hospedeiro é atribuída a diferentes fatores. Ao alto grau de especificidade parasitária de 

determinada espécie (Bush e Holmes 1986b). A baixa especificidade das espécies daquela 

comunidade (Toft 1986 apud Esch et al. 1990). Aos hábitos de forageio da espécie de peixe 

hospedeira (Bush e Holmes 1986a). Aos limites de distribuição da espécie parasita, a 

competição (sobreposição do nicho) com espécies similares e a degradação da espécie 

parasita causada pela alteração do ecossistema (Cao et al. 1998). 

 Outro fator importante é a condição do ambiente. Nos ambientes não impactados as 

comunidades parasitárias são sucessionais e geralmente passam de estágios imaturos, com 

baixa diversidade de espécies para estágios adultos com alta diversidade e grande número de 

espécies satélites (Cao et al. 1998). Neste trabalho das 40 espécies parasitas encontradas, 35 

eram satélites e com populações pequenas, indicando baixa disponibilidade de hospedeiros 

intermediários, resultando em uma baixa taxa de transmissão e complementação do ciclo de 

vida.  

 Devido ao pequeno tamanho das populações de espécies satélites elas são mais 

propensas à extinção, por isso são mais sensíveis a alterações do ambiente. Assim, as espécies 

satélites podem ser utilizadas para estudos de comunidades e avaliação de ambientes (Cao et 

al. 1998). Acestrorhynchus falcirostris do lago São Tomé apresentou a maior riqueza de 

espécies satélites 15, e com populações de pequeno tamanho. Este lago pode ser considerado 

o ambiente menos impactado dos estudados, talvez por estar no rio Purus e está menos sujeito 

à perturbações antrópicas que os lagos situados ao longo do rio Solimões rota intensa de 

embarcações de pequeno, médio e grande porte.  

 A presença de espécies secundárias com populações de grande tamanho é indicador de 

que a comunidade parasitária está em equilíbrio, onde as espécies sofrem influências de 

interações bióticas (Hanski 1982; Bush e Holmes 1986b; Price 1987). Elas sempre parasitam 

órgãos similares e os índices parasitários não apresentam diferenças significativas quanto ao 

local de amostragem (Bush e Holmes 1986b).  

 Neste trabalho das 40 espécies parasitas encontradas, A. compactum, C. marginatum, 

Brevimulticaecum sp., P. (S.) inopinatus e A. pellonidis foram espécies secundárias. Elas 

parasitavam os mesmos órgãos no hospedeiro, os cecos pilóricos e a cavidade abdominal. E, 
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os índices parasitários não apresentaram diferenças significativas e ocorreram em todos os 

lagos amostrados.  

 Segundo a hipótese de Hanski (1982), uma distribuição é bimodal quando na 

comunidade parasitária tem prevalências de 0-10% “espécies satélites” e 90-100% “centrais”. 

Segundo a lei da agregação, dentro de uma população parasitária, os parasitos são agregados 

entre indivíduos da população hospedeira (Poulin 2007). Esse padrão agregado dos parasitos 

reduz a sua prevalência, possivelmente por isso não se observou espécies centrais na 

comunidade parasitária.  

 A ausência de espécies centrais e presença de nichos desocupados no hospedeiro 

indica que a comunidade parasitária é isolacionista e instável (Machado et al. 1996). Essa 

comunidade é insaturada, não está em equilíbrio, a distribuição das espécies é independente 

da presença de outras espécies e tem baixa taxa de transmissão (Bush e Holmes 1986b; Bush 

et al. 1997). 

 As espécies parasitas heteroxenas incluem, no seu ciclo de vida, vários hospedeiros 

como estratégia para o desenvolvimento dos estágios imaturos e facilidade de encontrar os 

hospedeiros definitivos. Estas espécies são mais dispersas e colonizam facilmente novas 

espécies hospedeiras e são tidas como espécies generalistas (Bush e Holmes 1986b; Poulin 

2002).  

 Neste trabalho, a riqueza de espécies heteroxena foi maior do que a de monoxenas 

(U=2,8022; P=0,0025). A maior riqueza de espécies heteroxenas larvas e adultos em A. 

falcirostris, possivelmente é explicada pela ocorrência e abundância dos seus hospedeiros 

intermediários e definitivos. Os hospedeiros intermediários servem como presas importantes e 

que são determinantes de infecções (Machado et al. 1996).  

 O hábito alimentar da espécie é um fator que determina a composição e abundância de 

endoparasitos, porque os hospedeiros adquirem os parasitos principalmente pela alimentação 

(Machado et al. 1996). Este fato corrobora com o resultado deste trabalho, em que a maior 

riqueza de espécies foi observada no intestino. A maior abundância foi nas brânquias, 

possivelmente esteja associada com a disponibilidade de formas infectantes no sistemas 

aquáticos.  

  As similaridades na riqueza das espécies parasitas entre lagos foram citadas para P. 

nattereri (Morais 2012) e P. pardalis (Porto 2009) dos lagos várzeas do rio Solimões.  

Dissimilaridades foram citadas para nove lagos da região Central (Kennedy 1978) e dez 

reservatórios da região Sudeste (Hartvigsen e Kennedy 1993), ambos na Inglaterra e para 
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Salvelinus fontinalis Mitchill, 1814 dos lagos do Nordeste da América do Norte (Marcogliese 

e Cone 1991). Naqueles estudos, as dissimilaridades na riqueza entre os lagos foram devido 

ao tamanho físico, as dimensões e idade de formação dos lagos. 

 A similaridade na composição de espécies entre os lagos pode ser devido a 

semelhanças de idade, da biota, das condições físico-químicas, da ocorrência de aves 

piscívoras (Hartvigsen e Kennedy 1993). Das distâncias geográficas entre as comunidades 

componentes (Poulin e Morand 1999). Da conectividade entre os locais (Hartvigsen e 

Halvorsen 1994). Neste trabalho, a riqueza de espécies parasitas entre os lagos foi similar. 

Como os lagos de várzea se ligam ao canal principal do rio e separam por pequenas distâncias 

geográficas podem apresentar similaridade na riqueza de espécies.  

 Muitos padrões de correlação entre o tamanho (comprimento) do peixe e a riqueza, a 

intensidade e a abundância de parasitos têm correlações positivas fracas não significativas ou 

mesmo correlações negativas (Saad-Farees e Combes 1992; Poulin 2000). Isto ocorre devido 

à regulação dependente de intensidade (limitação de tamanho e conteúdo de nutrientes). Essa 

regulação é mais intensa em peixes de maior tamanho do que nos menores (Poulin 1999).  

 Os peixes são “ilhas de recursos” disponíveis para colonização (ou imigração) por 

parasitos (Gravel et al. 2011; Poulin 2014). Segundo a teoria de “Biogeografia de Ilhas de 

MacArthur & Wilson`s, 1967: as ilhas de maior tamanho, com maior idade, de largo alcance 

geográfico e dieta ampla abrigam uma maior riqueza e abundância de espécies” por um 

processo de acumulação dos parasitos (Price 1987; Poulin 2007; Poulin 2014). 

 A influência do tamanho da ilha (tamanho do peixe) sobre a riqueza e abundância de 

espécies parasitas e a aplicação da teoria de biogeografia de ilhas é um assunto bastante 

controverso (Higgs 1981; Albuquerque 2009). Isto porque o acúmulo de parasitos em peixes 

de maior tamanho é evitado pela regulação dependente de intensidade (Arneberg et al. 1998; 

Poulin 2000; Poulin 2007; Bellay et al. 2013). Por isso são comuns correlações positivas não 

significativas ou correlações negativas (Saad-Farees e Combes 1992). 

  Correlações não significativas entre o comprimento do peixe e a intensidade de larvas 

e de adultos foram citadas por: Luque e Chaves (1999); Poulin (1999); Saad-Farees e Combes 

(1992); Takemoto et al. (2005); Poulin (2004); Luque et al. (2004) e Poulin e Leung (2011). 

Alguns autores encontraram correlações significativas para abundância de larvas: Luque e 

Poulin (2007) e Luque e Poulin (2004).  

 Para as espécies, correlações positivas entre a intensidade das espécies e o 

comprimento foram citadas por Morais (2012) para P. nattereri de lagos de várzea; Dias et al. 
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(2004) para Pterodoras granulosus Valenciennes, 1833 do rio Paraná; Campos (2006) para P. 

fasciatum do rio Aquidauana, Pantanal Mato-grossense. Correlações positivas da abundância 

de espécies e o comprimento foram citadas para Metynnis lippincottianus Cope, 1870 da 

várzea do alto rio Paraná (Yamada et al. 2012). E, as não significativas foram citadas por 

Simková et al. (2002) e Pérez-del-Olmo et al. (2011).  

 Correlações positivas e não significativas e correlações negativas da intensidade, 

abundância e riqueza de endoparasitos com comprimento indicam que a dieta do A. 

falcirostris não varia de acordo com o crescimento. A dieta uniforme do A. falcirostris indica 

homogeneidade em seu comportamento alimentar durante a sua vida, o que permite um 

recrutamento uniforme de mesmas espécies de endoparasitos em qualquer faixa do 

desenvolvimento ontogênetico (Machado et al. 1996). 

 Para espécies ectoparasitas, correlações positivas significativas da abundância e o 

comprimento foram citadas por Poulin e Rhodes (1997), Poulin (1999) e Luque e Poulin 

(2004). Nestes casos, os peixes que tinham uma cavidade branquial e/ou superfície corporal 

maior tiveram maior abundância de parasitos. Correlação não significativa entre abundância 

de ectoparasitos e comprimento foi citada por Pérez-del-Olmo et al. (2011).  

 Correlações não significativas entre o comprimento e a intensidade de espécies de 

Copepoda foram citadas para os peixes do litoral do Rio de Janeiro por Luque et al. (2004). A 

correlação entre intensidade de infestação por copépodes e tamanho do peixe estaria mais 

associada ao grau de especialização dos órgãos de fixação e pela disponibilidade das formas 

infectantes a determinadas faixas etárias da população hospedeira (Luque e Chaves 1999; 

Bellay et al. 2013). As condições ambientais locais também podem influenciar (Arneberg et 

al. 1997).  

 As espécies de Copepoda parasitas de peixes são monoxenas e passam cerca de 75% 

de sua vida como livres natantes. Somente as fêmeas são parasitas e fixam-se aos filamentos 

branquiais depois do acasalamento. Como as segundas antenas são os órgãos de fixação, as 

espécies dos gêneros Ampexibranchius, Acusicola, Miracetyma abraçam o filamento 

branquial do hospedeiro. As de Ergasilus, suas garras penetram no filamento (Malta e Varella 

1996). As espécies que abraçam, com o crescimento do peixe os filamentos tornam-se mais 

largos e podem dificultar a fixação (Alves e Luque 2006). Por isso que o tamanho (espaço 

físico nas brânquias) não influencia as correlações (Luque e Chaves 1999). 

 As generalizações devem ser evitadas para correlações, porque a composição 

quantitativa de parasitos não necessariamente aumenta nos peixes maiores por um processo 
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mecânico de acúmulo, mas pelo processo que envolve interação de vários fatores (Price 1987; 

Saad-Farees e Combes 1992; Luque e Chaves 1999). As correlações são influenciadas por 

restrições biológicas (fisiologia e imunologia) e ecológicas (dinâmica de distribuição) das 

populações hospedeiras, eventos estocásticos e/ou interações bióticas como competição, 

regulação dependente de intensidade, inimigos naturais e dieta. Tais restrições evitam altas 

intensidades, abundância e riqueza de espécies parasitas nos peixes (Case e Cody 1987; Alves 

e Luque 2006; Bellay et al. 2013).  

 Neste trabalho foram encontradas correlações não significativas entre comprimento e a 

intensidade e abundância, tanto para espécies endoparasitas quanto ectoparasitas. Apenas a 

abundância de Anisakis sp. apresentou correlação positiva significativa, fraca e moderada (rs= 

0,345; P<0,05). Para endoparasitos, correlações negativas e positivas fracas, possivelmente 

estão relacionadas à dieta uniforme do A. falcirostris durante o desenvolvimento ontognético. 

E para ectoparasitos, ao grau de especialização dos órgãos de fixação do parasito e a 

disponibilidade de formas infectantes a determinadas faixas etárias da população hospedeira. 
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6. Conclusão 

A ocorrência de larvas de Nematoda da família Anisakidae em A. falcirostris é um 

alerta para a saúde pública pois é um grupo de parasitos de peixe com potencial zoonótico.  

 Procamallanus (S.) inopinatus, Travassosnema (t.) paranaensis, Acusicola pellonidis 

e Ergasilus turucuyus por serem as espécies dominantes sempre serão características  da 

comunidade parasita de A. falcirostris. 

 Acestrorhynchus falcirostris ocupa o topo da cadeia alimentar quando é o hospedeiro 

definitivo para 29 das 40 espécies parasitas.  

 Acestrorhynchus falcirostris ocupa uma uma fase intermediária na cadeia alimentar 

quando é hospedeiro intermediário ou paratênico para onze espécies parasitas.  

 As espécies parasitas encontradas em A. falcirostris apresentaram distribuição 

heterogênea, indicando que a riqueza e abundância de espécies não depende do tamanho do 

hospedeiro e que outros fatores interagem com o comprimento para determinar a abundância e 

riqueza das espécies. 
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8. Anexo 

 Anexo 1. Ficha de necrópsia. 
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