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1. Parasitos de peixes. I. Título.

CDD 597.0929

Sinopse:
Estudou-se os parasitos de peixes de pequeno porte encontrados em seis igarapés da Reserva
Florestal Ducke, no município de Manaus, AM. Os índices parasitários foram calculados, e
verificou-se as relações destes com o comprimento dos hospedeiros. A caracterização
morfológica foi feita para os exemplares do Filo Nematoda coletados.

Palavras-chave: Amazônia, terra firme, hospedeiro, diversidade.
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Capítulo 1
Composição

parasitária

de

peixes

Reserva Florestal Ducke, Manaus, AM

de

igarapés

da

RESUMO
Pequenos peixes de igarapés das florestas de terra firme representam pelo menos metade da
diversidade da ictiofauna sul-americana. No entanto, estes peixes são pouco estudados e, para
a maioria das espécies, seus parasitos ainda são desconhecidos ou não descritos. Neste estudo
190 peixes pertencentes a 26 espécies, coletadas em igarapés da Reserva Florestal Ducke
foram examinados a fim de identificar seus parasitos. As coletas foram realizadas entre
janeiro e setembro de 2011, com uma única coleta realizada em cada igarapé. Seis pontos de
amostragem (igarapés) foram escolhidos, sendo três em cada lado do platô que divide a
reserva. Os pontos foram georeferenciados e as variáveis ambientais como temperatura da
água, pH, largura média do canal, profundidade, velocidade da correnteza média e substrato
foram medidos. Os peixes foram identificados, medidos e necropsiados, a fim de coletar os
seus parasitos. A abundância e diversidade de peixes coletados variou entre córregos, bem
como a quantidade de parasitos encontrados (N = 1608). Dos cinco grupos de parasitos
coletados, Nematoda foi o mais abundante com 972 exemplares. O órgão mais parasitado foi
a bexiga natatória. A prevalência de infestação abundância média e intensidade média tiveram
grande variação entre as espécies de peixes e entre os grupos taxonômicos das duas bacias de
drenagem. Uma relação negativa e significativa entre a prevalência de parasitismo e o
tamanho dos peixes foi encontrada (r = -0,45, P = 0,03). No entanto, não houve relação
significativa entre a abundância de parasitos e o tamanho dos peixes (r = 0,18, P = 0,37).
Peixes de riacho da Reserva Florestal Ducke abrigam uma fauna de parasitos diversa, com
diversas espécies não descritas, sendo um importante contribuinte para o conhecimento da
relação parasito-hospedeiro na Amazônia.
Palavras-chaves: Amazônia, hospedeiros, terra firme, riachos, diversidade.
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ABSTRACT
Small fishes from streams the upland forests represent at least half of the South American
ichthyofauna diversity. However, these fishes are poorly studied and, for the majority of
species, their parasites are still unknown or not described. In this study 190 fishes belonging
to 26 species from Reserva Florestal Ducke were examined in order to identify their parasites.
Fishes were captured between January and September 2011 with one single collection
conducted in each stream, totaling six. Sampling locations are chosen in order to include three
streams from both drainage areas on each side of the plateau which divides the reserve. All
streams were georeferenced and environmental variables such as water temperature, pH,
average channel width, depth, average current velocity and substrate were measured. Fishes
were identified, measured, and necropsied in order to collect their parasites. The abundance
and diversity of fishes collected (N = 190) ranged among streams, as well as the amount of
parasites found (N = 1608). From the five groups of parasites collected, Nematoda was the
most abundant with 972 individuals. The most common organ site of infestation was the swim
bladder. The prevalence of infestation, mean abundance and mean intensity had great
variation among fish species and taxonomic groups between the two watersheds. A significant
negative relationship between parasite prevalence and fish standard length was found (r = 0.45, P = 0.03). However, there was no significant relationship between the parasite
abundance and the fish standard length (r = 0.18, P = 0.37). Stream fishes from Reserva
Florestal Ducke host a diverse parasite fauna, where many species have not been described,
being an important contribution for the knowledge of the parasite-host relationship in the
Amazon.
Key-words: Amazon, host, upland, streams, diversity.
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Introdução
A região amazônica abriga o sistema fluvial mais extenso e de maior massa líquida da
Terra formando uma das mais densas redes de riachos do mundo (Junk et al. 1983; Sioli,
1991). É um sistema complexo, com uma série de diferentes ecossistemas, onde se destacam
as florestas de terra firme (Rezende, 2007).
Floresta de terra firme são aquelas que não são inundadas pelas cheias dos rios
(Ribeiro et al. 1999). Caracterizam-se por abrigar pequenos riachos, denominados
regionalmente como igarapés, que apresentam o leito bem delimitado, pequena largura, águas
límpidas e pH ácido, não sendo submetidos aos efeitos do pulso sazonal de inundação
(Mendonça et al. 2005; Hercos et al. 2009).
Estes cursos d’água são componentes importantes da paisagem das florestas de terra
firme na Amazônia Central (Anjos e Zuanon, 2007). Abrigam uma fauna diversificada e
abundante, constituindo uma importante fonte de recursos para inúmeros grupos taxonômicos
que o utilizam de diversas formas: peixes (Mendonça et al. 2005; Espírito-Santo et al. 2009),
invertebrados (Rezende, 2007; Fonseca et al. 2009), sapos (Lima et al. 2008), lagartos (Vitt et
al. 2008), mamíferos (Pontes et al. 2008), aves (Cintra e Naka, 2012), entre outros.
Os peixes de pequeno porte, que normalmente podem ser encontrados em riachos,
representam no mínimo cerca de 50% do total das espécies da ictiofauna Sul-americana. Estes
são menos estudados que as espécies de maior porte (Castro, 1999) e que as espécies
comerciais visadas pelo mercado de peixes ornamentais e comestíveis (Santos et al. 2009;
Eiras et al. 2010a).
Muitos organismos vivem associados a estes peixes se beneficiando de diversas
formas, como: abrigo, alimento e dependência fisiológica. Estima-se que cerca de 10.000
espécies parasitam os peixes do mundo (Möller e Anders, 1986), e para os peixes de água
doce do Brasil, a estimativa apurada através de um levantamento, é de 1.034 espécies
parasitas (Eiras et al. 2010).
O parasitismo é uma forma muito comum de existência e provavelmente o meio mais
prevalente na obtenção de alimento entre os organismos (Price, 1977). Os parasitos são
encontrados em todo o mundo e afetam espécies de peixes, independente do nicho ecológico e
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do habitat do hospedeiro (Eiras, 1994), agindo não só como organismos patogênicos, mas
também como reguladores da biodiversidade animal (Luque, 2008).
Embora não exista nenhuma definição universalmente aplicável de parasitismo, o
parasito é um animal que vive sobre ou dentro de outro animal de espécie diferente, o
hospedeiro, dependendo deste para sobreviver (Olsen, 1974; Thatcher, 2006). Um indivíduo
de qualquer espécie parasita irá, normalmente, obter a maioria dos seus alimentos a partir de
um único organismo vivo, em contraste com as outras relações entre seres vivos (Price, 1977).
Os peixes são parasitados por uma grande quantidade e diversidade de organismos:
Myxozoa

(Myxosporida);

Ciliophora;

Platyhelminthes;

Nematoda;

Acanthocephala;

Arthropoda; Annelida e Pentastomida. Isto é explicado pela estreita associação entre os
parasitos e os peixes durante um longo período de tempo (Malta, 1984; Thatcher, 2006).
Entretanto, inúmeros fatores como as características fisiológicas e biológicas, a
alimentação, padrões de migração, imunidade, história evolutiva, ecologia, tamanho corporal,
diversidade, o tempo evolutivo de colonização e co-evolução, e a distribuição geográfica
podem afetar a fauna parasitária de um hospedeiro. Os fatores ambientais que atuam
diretamente no hospedeiro, também afetam a fauna parasitária (Dogiel, 1970; Price, 1977;
Poulin, 1995).
As espécies parasitas são indicativas de muitos aspectos da biologia de seus
hospedeiros incluindo, dieta, migração, recrutamento, desagregação de população e filogenia.
Alguns são monoxênicos e apresentam um ciclo de vida simples envolvendo apenas um
hospedeiro, outros, com ciclos de vida heteroxeno, têm a sua transmissão dependente da
presença de uma variedade de hospedeiros intermediários invertebrados ou vertebrados,
hospedeiros paratênicos e definitivos dentro do ecossistema (Anderson, 1988).
O estudo de espécies parasitas de peixes do Brasil tem aumentado (Eiras et al. 2010),
mas o número conhecido ainda é inferior a quantidade de hospedeiros disponíveis,
principalmente quando se trata da bacia Amazônica e do Orinoco, que juntas abrigam cerca de
2.416 espécies de peixes (Lévêque et al. 2008).
A Reserva Florestal Ducke é uma das áreas de floresta de terra firme mais
intensivamente estudadas na Amazônia brasileira. Pesquisas envolvendo aves, peixes,
artrópodes, mamíferos, anfíbios, répteis, além de diversificados experimentos florestais,
botânicos

e

estudos

geológicos,

são

frequentemente

realizados

em

sua

área
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(www.ppbio.inpa.gov.br). No entanto, não há nenhum estudo sobre as espécies parasitas dos
peixes que vivem nos igarapés da reserva.
Somente duas espécies de parasitas são citadas para a Reserva Ducke, ambas do
subfilo Crustacea, classe Branchiura: Dipteropeltis hirundo Calman, 1912 coletado no igarapé
do Acará, parasitando Brycon amazonicus (Spix & Agassizi, 1829). Esta é a espécie mais rara
de Branchiura da região Neotropical, e poucos exemplares foram coletados até hoje. A
segunda, Argulus sp., foi coletada no igarapé Barro Branco, parasitando a superfície externa
do corpo de girinos (Malta e Varella, 2009a).
Este é o primeiro trabalho com espécies parasitas de peixes de igarapés em ambiente
natural da Reserva Ducke e da Amazônia. Os diferentes grupos parasitas têm sido
negligenciados nos estudos da biodiversidade brasileira. Com este trabalho serão conhecidas
novas ocorrências e as espécies que utilizam os peixes da Reserva Ducke como hospedeiros
intermediários,

paratênicos

ou

definitivos,

aumentando

o

conhecimento

sobre

a

biodiversidade amazônica.

Objetivo geral
Conhecer os parasitos de peixes de igarapés da Reserva Florestal Ducke.

Objetivos específicos
1. Realizar o levantamento dos táxons de parasitos de peixes encontrados em seis igarapés
da Reserva Florestal Ducke;
2. Determinar as diferenças na abundância parasitária entre os locais de infestação;
3. Calcular os índices parasitários para cada espécie de peixe;
4. Calcular os índices parasitários para as bacias Leste e Oeste;
5. Avaliar se existe relação entre o tamanho do hospedeiro e a abundância e prevalência
parasitária.
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Material e métodos
Área de estudo
A Reserva Florestal Ducke (RFD), criada em 1963, pertence ao Instituto Nacional de
Pesquisa da Amazônia (INPA), sendo uma importante base de pesquisa da instituição. Situa-se
no perímetro urbano de Manaus (02º55’-3º1’S e 59º53’-59º59’W), apresentando 10.000 ha de
floresta primária de terra firme (Figura 1).

Rio Negro

Figura 1. Localização geográfica da Reserva Florestal Ducke, Amazonas, Brasil. Imagem digital da área.
Fonte: Siglab/INPA, 2006.

O clima é tropical úmido com umidade relativa de 75-86% e precipitação anual de
1.750 a 2.500 mm. Está coberta por floresta tropical úmida de baixa altitude e sua vegetação é
do tipo tropical densa. O terreno da RFD é formado por platôs que variam de 80 a 140 m de
altitude, vertentes, e baixios drenados por pequenos cursos d`água. Um platô localiza-se na
parte central da reserva, cortando-a em um eixo norte-sul (Ribeiro et al. 1999).
Devido ao platô central, duas bacias hidrográficas distintas são formadas na reserva,
uma do lado oeste com igarapés que deságuam no rio Negro, e outra do lado leste com os
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igarapés desaguando no rio Amazonas. Quase todos os igarapés tem sua origem na área da
reserva, local ainda protegido da expansão urbana. Nas áreas dos platôs os solos são argilosos,
e nas vertentes, a fração de argila vai gradativamente diminuindo até predominar a fração de
areia nas áreas de baixios. Poças temporárias também podem ser encontradas ao longo dos
igarapés na área da reserva durante o período chuvoso (novembro a maio) (Ribeiro et al.
1999).
Os igarapés de terra firme da reserva apresentam águas ácidas, pobres em nutrientes, e
densa cobertura florestal (Mendonça, 2001; Mendonça et al. 2005; Pazin et al. 2006). Essa
vegetação impede que a luz atinja a superfície da água, tornando raro o aparecimento de
plantas aquáticas (Mendonça, 2001).
A reserva possui uma grade completa de um sítio PELD, com 25 km2 inseridos em
uma grade maior de 64 km2 (PPBio), onde foram efetuadas as coletas (Figura 2).
Amostragem
A coleta dos dados foi efetuada entre janeiro e setembro de 2011, abrangendo seis dos
38 igarapés encontrados nas parcelas aquáticas da grade do Sítio PELD, sistema RAPELD da
RFD. Os igarapés foram escolhidos de acordo com sua localização, de modo que se
encontrassem três de cada lado do platô. Foi realizada uma única coleta em cada igarapé, com
a finalidade de amostrar as duas bacias hidrográficas. Os igarapés escolhidos foram: Acará (3ª
ordem), Bolívia (3ª ordem) e Barro Branco (2a ordem) na bacia Oeste, e Uberê (1a ordem),
Ipiranga (2ª ordem) e Tinga (3ª ordem) na bacia Leste (Figura 3).
Variáveis ambientais
Os pontos de coleta foram georeferenciados e as variáveis ambientais foram
observadas para uma descrição mais detalhada do ambiente. A temperatura da água e pH
foram mensurados com uso de uma sonda multiparâmetro YSI, modelo 556.
A largura média do canal (distância entre as margens) foi determinada a partir de seis
pontos de medidas distantes 10 m entre si, no percurso dos 50 m. Para a profundidade, a cada
medida de largura foi dividida por três, determinando o espaçamento entre os pontos de
medição (em uma distância entre margens de 2,50 m, a medida de profundidade era efetuada a
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cada 0,83cm). Com isso, foram determinados três pontos de medidas transversais (margemcentral-margem) totalizando 18 medidas.
A média da velocidade da corrente (m/s) foi determinada a partir de três medidas do
tempo de deslocamento de uma boia ao longo de 1 metro. Foi observado o substrato
predominante no trecho amostrado.
As coletas de peixes nos igarapés de 1ª e 2ª ordem (Barro Branco, Ipiranga e Uberê)
foram realizadas seguindo a metodologia proposta por Mendonça et al. (2005), que utiliza
dois coletores que exploram 50 m do igarapé por duas horas (Anexo A). Para os igarapés de 3ª
ordem (Acará, Bolívia e Tinga), foram utilizados quatro coletores por quatro horas.

Figura 2. Mapa dos igarapés encontrados na Reserva Florestal Ducke. Em detalhe, os pontos amostrados.
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A

D

B

E

C

F

Figura 3. Igarapés amostrados na Reserva Florestal Ducke. Coluna à esquerda bacia Oeste. A –Barro
Branco; B – Acará; C – Bolívia. Coluna à direita bacia Leste. D – Uberê; E – Ipiranga; F - Tinga.

Coleta dos peixes
Os peixes capturados, ainda no puçá, peneira ou redinha, foram submetidos a uma
primeira avaliação visual a procura de ectoparasitos visíveis a olho nu (Figura 4 A). Como o
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exame parasitológico externo é o primeiro passo, ele deve ser efetuado logo após a captura
dos exemplares para que não se corra o risco de perder a amostra.
A superfície do corpo e base das nadadeiras foram examinadas in loco. Não havendo
ectoparasitos e anormalidades visíveis, os peixes eram cuidadosamente retirados do apetrecho,
colocados em sacos plásticos resistentes com água do mesmo local de coleta, onde
permaneceram até o momento do transporte ao laboratório provisório (Figura 4 B).

A

B

Figura 4. A - Procura visual por ectoparasitos no momento da coleta. B – Forma de acondicionamento dos vivos
para transporte ao laboratório.

No acampamento (laboratório provisório), quando possível, os peixes eram
identificados e necropsiados, e os indivíduos parasitos encontrados eram fixados de acordo
com a metodologia específica. Para a otimização do trabalho, as cavidades bucal e branquial
foram analisadas apenas no laboratório do INPA, devido à necessidade de uma inspeção mais
detalhada sob microscópio esteroscópio.
Quando a equipe permanecia por dois dias ou mais no campo (para lugares mais
distantes), os peixes eram transferidos para uma caçapa com a água do local de coleta até o
dia da volta, quando eram então novamente transferidos para os sacos plásticos. Caso o
trabalho de campo fosse realizado em um único dia, os animais eram levados diretamente para
o Laboratório Úmido do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), previamente
preparado com aquários com água e aeração para recebê-los. Os peixes que morreram no local
foram fixados em formoldeído 10%.
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As coletas dos peixes e suas espécies parasitas foram previamente autorizadas pelo
Ministério do Meio Ambiente/Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, via
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade nº 26630-1 – 07/02/2011.
Necropsia dos peixes
Foi seguido o protocolo de necropsias do Laboratório de Parasitologia de Peixes - LPP
do INPA (Anexo B) com alterações para espécimes muito pequenos e delicados, abaixo
detalhadas.
No laboratório, alguns dos peixes coletados foram submetidos à secção da medula
espinhal, colocados em frascos de vidro com água quente (60OC) para o desprendimento dos
exemplares de Monogenea. Os demais peixes foram submetidos à eutanásia por dose letal do
anestésico Eugenol, medidos (comprimento padrão e total) e preparados para a necropsia.
Todas as eutanásias dos peixes estão de acordo com a resolução no 714, de 20 de
junho de 2002, que dispõe sobre procedimentos e métodos de anestesia e eutanásia em
animais. A necropsia em laboratório iniciou-se pela superfície do corpo. Nos peixes que não
foram destinados ao banho quente, foi efetuada uma raspagem no tegumento com a finalidade
de observar o muco sob estereomicroscópio. A seguir os peixes tiveram a base das nadadeiras,
cavidade bucal e branquial novamente examinadas.
Os olhos foram retirados, colocados em uma placa de Kline com escavações de 6x8cm
onde passaram por uma primeira inspeção minusciosa. Em seguida, o cristalino foi esmagado
em uma das escavações, e sua estrutura observada ao estereomicroscópio.
O exame das narinas, para a maioria dos exemplares capturados, foi realizado por
um corte na parte frontal do crânio feito com uma pequena tesoura cirúrgica de ponta fina
em direção à boca, expondo a parte interna. Após, retirou-se as lamelas olfativas (rosetas)
desprendendo-as com um estilete, e lavando-as de acordo com Varella (1992).
Para os animais maiores que 7,0 cm seguiu-se o método de Varella (1992), lavando
as fossas nasais com água destilada, retirando as lamelas olfativas interior do osso nasal,
colocando-as em uma placa de Petri com água destilada, e lavando-a várias vezes com
auxilio de uma pisseta. Após, as lamelas foram transferidas para as escavações da placa de
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Kline onde foram observadas ao estereomicroscópio. Todo o conteúdo proveniente das
lavagens foi examinado.
O cérebro, exposto durante o corte das narinas, foi retirado e analisado. Para análise
das brânquias, com o auxílio de um estilete os opérculos foram retirados, os arcos branquiais
separados, e individualmente observados ao estereomicroscópio. Foi efetuado um corte
longitudinal ventral, utilizando um fino estilete para exposição das vísceras. Nas espécies um
pouco maiores (acima de 4,0 cm), utilizou-se tesoura e bisturi.
Os órgãos internos foram separados nas escavações da placa de Kline, hidratados com
soro fisiológico 65%, e cuidadosamente, o conteúdo dos órgãos internos foi exposto com o
auxílio de dois estiletes finos. Para as espécies acima de 7,0 cm, utilizou-se bisturi e/ou
tesoura.
Foi denominado material excedente (adicional) todo parasito encontrado em peixes
coletados na Reserva Ducke, dentro ou fora da grade do Programa de Pesquisa em
Biodiversidade – PPBio por outros pesquisadores e doados para esta pesquisa.
Coleta, fixação, conservação e preparo de lâminas
Os parasitos encontrados foram cuidadosamente retirados dos órgãos com estiletes,
fixados e acondicionados de acordo com a metodologia específica para cada grupo. Cada
frasco foi etiquetado com o nome do hospedeiro, igarapé, código (dia.mês.nºdo frasco),
parasito, local de infecção e quando possível, o número de parasitos no frasco. Todos os
dados foram anotados em uma planilha contendo todas as informações da etiqueta,
juntamente com observações pertinentes (animal danificado, encistado, etc.).
Acanthocephala
Os acantocéfalos, que já estavam mortos, foram fixados e conservados em uma
solução A.F.A. (Álcool Etílico 70%, Formol e Ácido Acético), conforme Amato et. al
(1991). Para preparação das lâminas, foi utilizado o processo progressivo com coloração
em Carmim Alcoólico Clorídrico (Eiras et al. 2006).
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Crustacea
Os crustáceos copépodes foram fixados e conservados em álcool 70%, conforme
Amato (1991). Pelo baixo número de espécimes coletados, esses não foram dissecados,
sendo conservados em álcool 70%.
Digenea
Os trematódeos vivos foram comprimidos entre lâmina e lamínula com uma gota de
solução A.F.A e usado pequeno peso adicional para auxiliar no processo. A seguir foram
colocados em uma placa de Petri e cobertos com A.F.A., onde permaneceram por 24h.
Quando retirados, foram colocados em um frasco contendo a mesma solução. Os
trematódeos que estavam encistados foram primeiramente retirados da cápsula para
poderem ser comprimidos (Eiras et al. 2006). Após, foram fixados em A.F.A. até o preparo
das lâminas.
As lâminas de trematódeos foram preparadas a partir do método de desidratação e
coloração descrito em Thatcher (1993). Foram utilizados como corantes: carmim clorídrico;
hematoxilina; tricrômico de gomori: além de outros não usuais como vermelho congo, azul
de toluidina.
Monogenea
Os monogeneas foram fixados e conservados em formaldeído 5%. Para a montagem
das lâminas, os indivíduos foram retirados da solução de formaldeído 5% e colocados
diretamente sobre uma gota do meio de clarificação Grey & Wess sobre lâmina e lamínula
(Amato et al. 1991).
Nematoda
Os nematoides, quando vivos, foram colocados em solução fisiológica 65% para a
limpeza. Em seguida foram submetidos a um banho quente (65ºC) de solução A.F.A. onde
permaneceram até a montagem das lâminas. Os indivíduos encistados foram retirados dos
cistos, e em seguida foi efetuado o mesmo procedimento (Amato et al. 1991; Moravec,
1998). Os indivíduos encontrados nos peixes fixados em formoldeído foram transferidos
para frascos com álcool 70%.
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Para a montagem das lâminas, os nematódeos foram submetidos a diferentes
métodos de clarificação/coloração. Lâminas permanentes: Grey & Wess; processo
progressivo, processo regressivo; eosina/orange G. Para as lâminas provisórias: glicerina
P.A.; lactofenol; fenol em diferentes concentrações; hidróxido de sódio e ácido lático,
aquecidos ou não.
Identificação dos espécimes
Para a identificação dos grupos e gêneros, foram feitas montagens de exemplares
inteiros ou parte desses. Para crustáceos, foram montadas lâminas provisórias; para
acantocéfalos, metacercárias e monogeneas, lâminas permanentes.
Para a identificação das espécies de nematoides foram realizados desenhos do
corpo inteiro, e de partes de importância taxonômica para o grupo com auxílio da "câmara
clara" acoplada a um microscópio óptico Olympus. Os detalhes foram melhores
observados em microscópio Zeiss.
Para as medidas dos exemplares foi utilizada uma ocular micrométrica acoplada ao
microscópio óptico. As fotomicrografias foram realizadas em câmera digital acoplada ao
microscópio Zeiss. Também foram feitas fotomontagens a partir de microscópio e
estereomicroscópio Leica, para o aperfeiçoamento dos detalhes.
Todos os espécimes foram comparados com as bibliografias específicas: Eiras
(1993), Thatcher (1993, 2006); Moravec (1998); Rodrigues et al. (1991); Vicente et al.
(1985); Travassos et al. (1969); Yamaguti (1958, 1961, 1963); Kritsky et al. (1986).
Exemplares dos espécimes coletados serão depositados na coleção de invertebrados do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA após a identificação das espécies.
Análise dos dados
Índices parasitários
Para quantificar o número de parasitos encontrados foram realizadas medidas de acordo
com Bush et al. (1997) e Serra-Freire (2002), onde foram calculados:
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Coeficiente de prevalência: relação entre o número de hospedeiros parasitados, dividido
pelo número de hospedeiros examinados, multiplicado por 100;
P = (HI/ HE)*100
Onde: P = prevalência;
HI = número de hospedeiros parasitados;
HE = número de hospedeiros examinados.
Abundância média: número médio de parasitos encontrados para o total de hospedeiros
examinados.
IA = ∑xi / HE
Onde: IA = índice de abundância;
Xi = número de todos os parasitos em cada hospedeiro;
∑xi = soma de todos os parasitos nos hospedeiros;
HE = número de hospedeiros examinados.
Intensidade média: número médio de parasitos encontrados nos hospedeiros parasitados.
IMP: ∑xi / HI
Onde: IMP = intensidade média de parasitismo;
Xi = número de todos os parasitos em cada hospedeiro;
∑xi = soma de todos os parasitos nos hospedeiros;
HI = número de hospedeiros parasitados.
Os parasitos do material excedente (adicional) bem como os indivíduos de
Myxosporida não entraram nos cálculos dos índices parasitários. Apenas foram contabilizados
como número de espécimes e diversidade parasitária.
Testes estatísticos
Foi realizado um teste de correlação de Pearson entre a prevalência parasitária e o
comprimento padrão dos peixes, com prévia transformação angular (arcoseno) dos dados de
prevalência. Para verifcar a relação entre a abundância parasitária e o comprimento padrão,
foi utlizado o teste de correlação de Spearman (Zar, 2010). O nível de significância adotado
foi P < 0,05. O programa estatístico utilizado para gerar os dados foi o R.
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Resultados
Foram necropsiados e analisados 190 peixes, sendo 119 da bacia Oeste e 71 da Leste,
pertencentes a 26 espécies de 13 famílias capturados em seis igarapés da Reserva Ducke. Os
peixes eram, em sua maioria, espécimes de pequeno porte (Tabela 1).

Tabela 1. Espécies de peixes capturados em seis igarapés da Reserva Florestal Ducke, Manaus, AM.
Família
Callichthyidae
Cetopsidae
Cichlidae
Cichlidae
Cichlidae
Cichlidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Crenuchidae
Crenuchidae
Erythrinidae

Espécie
Callichthys callichthys
(Linnaeus, 1758)
Helogenes marmoratus
Günther, 1863
Aequidens pallidus
(Heckel, 1840)
Apistogramma agassizii
(Steindachner, 1875)
Apistogramma sp.
Apistogramma hippolytae
Kullander, 1982
Bryconops caudomaulatus
(Günther, 1864)
Bryconops giacopinii
(Fernández-Yépez, 1950)
Bryconops inpai
Knöppel, Junk & Géry, 1968
Hemmigrammus belottii
(Steindachner, 1882)
Hemigrammus cf. pretoensis
Géry, 1965
Hyphessobrycon melazonatus
Durbin, 1908
Iguanodectes geisleri
Géry, 1970
Characidium pterostictum
Gomes, 1947
Crenuchus spirulus
Günther, 1863
Hoplias malabaricus
(Bloch, 1794)

Nome comum

Número de
peixes

Comprimento
padrão (cm)

Tamoatá

01

8,5

Bagre-folha

01

7,3

Acará

01

2,7

Carazinho

07

2,7 ± 0,8

Carazinho

01

Carazinho

01

2,8

Piaba

14

4,3 ± 1,4

Piaba

64

2,5 ± 0,5

Piaba

01

6,6

Piaba

16

2,1 ± 0,1

Piaba

02

4,4 ± 0,7

Tetra

35

2,7 ± 0,7

Piabão

08

4,0 ± 0,6

Piaba

02

2,7 ± 0,3

Cabocão

01

4,1

Traíra

03

7,9 ± 3,5

2,8
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Tabela 1. Continuação
Família

Espécie

Gasteropelecidae
Gymnotidae
Heptapteridae
Heptapteridae
Lebiasinidae
Lebiasinidae
Lebiasinidae
Trichomycteridae
Poeciliidae
Polycentridae

Carnegiella strigata
(Günther, 1864)
Gymnotus coropinae
Hoedeman, 1962
Mastiglanis asopos
Bockmann, 1994
Nemuroglanis pauciradiatus
Ferraris, 1988
Copella nattereri
(Steindachner, 1876)
Pyrrhulina brevis
Steindachner, 1876
Nannostomus marginatus
Eigenmann, 1909
Pygidianops amphioxus
de Pinna & Kirovsky, 2011
Poecilia reticulata
Peters, 1859
Monocirrhus polyacanthus
Heckel, 1840

Nome comum

Número de
peixes

Comprimento
padrão (cm)

Peixe-borboleta

01

3,2

Sarapó

03

7,2 ± 1,2

Mandizinho-daareia

01

5,4

Mandizinho

02

2,9 ± 0

Peixe-lápis

03

1,7 ± 0,3

Piaba

17

3,8 ± 1,5

Peixe-lápis

02

2,0 ± 0,5

Candirú

01

2,4

Guppy

01

1,5

Peixe-folha

01

4,0

Os igarapés avaliados neste estudo podem ser caracterizados como estreitos, pouco
profundos, de águas ácidas com pouca variação de temperatura, e leito com predomínio de
areia no substrato (Tabela 2).
Tabela 2. Características ambientais dos igarapés da Reserva Florestal Ducke, medidas entre janeiro e setembro
de 2011.
Largura
(m)

Profundidade
(cm)

Velocidade da
corrente (m/s)

pH

Temperatura
(oC)

Substrato

Acará

3,6±0,8

52,0±18,7

0,33±0,10

4,0

24,8

areia/pedra

Barro Branco

2,1±0,5

22,0±2,6

0,11±0,02

3,9

25,0

areia/foliço

Bolívia

5,0±0,3

56,5±9,4

0,14±0,00

4,3

24,3

areia/foliço

Ipiranga

2,6±0,3

27,9±19,7

0,32±0,02

4,1

24,0

areia

Tinga

3,8±1,2

46,9±9,8

0,28±0,03

4,0

25,0

areia

Uberê

2,2±0,6

18,5±7,2

0,13±0,03

4,5

24

areia
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A riqueza e a composição das espécies de peixes coletadas variou entre os igarapés,
assim como a quantidade de parasitos encontrados. O número total de parasitos encontrados
nos diferentes órgãos dos hospedeiros foi de 1.608 (Tabela 3).
Tabela 3. Relação entre número de peixes e o número de parasitos encontrados por igarapé na Reserva Florestal
Ducke. Abaixo, o número total de espécies de peixes e o número total de parasitos coletados por igarapé.
Bacia Oeste
Hospedeiro
Acará

Barro
Branco

Bacia Leste

Bolívia

Apistogramma sp.

Ipiranga

01/22

Aequidens pallidus

01/13

Apistogramma agassizii

01/01

06/16

Bryconops caudomaculatus

14/123
37/69

Bryconops inpai

01/05

22/117

04/06

01/02

Callichthys callichthys

01/21

Copella nattereri

03/04

Characidium pterostictum

02/05

Crenuchus spilurus

01/02

Carnegiella strigata

01/12

Gymnotus coropinae

03/17

Hemigrammus belottii

15/118

01/01

Hemigrammus cf. pretoensis

02/01

Hoplias malabaricus

01/06

01/28

01/08

Helogenes marmoratus

01/01

Hyphessobrycon melazonatus
Iguanodectes geisleri

08/88
03/01

07/11

19/55

01/0

02/08

02/09

01/01

Mastiglanis asopos

01/03

Monocirrhus polyacanthus

01/15

Nannostomus marginatus
Nemuroglanis pauciradiatus

Uberê

01/08

Apistogramma hyppolitae

Bryconops giacopinii

Tinga

02/04
02/02

Pyrrhulina cf. brevis

02/04

Pygidianops amphioxus

15/801

01/0

Poecilia reticulata

01/0

Total: espécies peixes / nº parasitos

5/190

8/112

12/249

4/21

3/187

8/849
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Os parasitos encontrados pertencem a seis grupos: Acanthocephala (Figura 5 A, B),
Crustacea (Figura 6 e 7), Monogenea (Figura 8 A, B) e Digenea (Figura 9). Além desses, foi
encontrado um grupo não identificado que estava parasitando a brânquia de uma espécie, o
qual foi listado como “desconhecido” (Figura 10 A,B) e 12 espécimes de Myxozoa
encontrado aderido ao corpo de dois nematódeos, indicando um possível caso de
hiperparasitismo (parasita do parasita), ou contaminação da amostra (Figura 11). Os
Nematoda são detalhados no segundo capítulo da presente dissertação.
O material excedente (material adicional coletado por outros pesquisadores na área da
RFD) resultou em 12 espécimes de parasitos provenientes de um total de sete peixes dos quais
dois Characidium pteroides Eigenmann, 1909 e Microcharacidium eleotrioides (Géry, 1960)
não haviam sido coletados nos igarapés amostrados, contribuindo como novos hospedeiros.

0,01 mm

A
0,1 mm

B

Figura 5. Fotomicrografia de exemplar representante do Filo Acanthocephala encontrado nas brânquias de peixes
coletados na Reserva Florestal Ducke. A - Corpo inteiro em vista lateral; B - Extremidade anterior; em detalhe
os ganchos cefálicos.
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0,01 mm

Figura 6. Fotomontagem de exemplar representante do Filo Crustacea, Lernaeidae, Amazonlernaea sp. parasito
de peixes da Reserva Florestal Ducke.

2,0mm

2,0mm

A

B

Figura 7. Fotomicrografia de exemplar do Filo Crustacea, Cymothoidae, Braga sp., parasito da superfície do
corpo de peixes da Reserva Florestal Ducke. A - Vista dorsal; B - Vista ventral.
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A

B

Figura 8. Fotomontagem de exemplares de Monogeneas parasitos de peixes da Reserva Florestal Ducke. A Vista ventral de Urocleidoides sp., parasito de brânquias; B - Gyrodactylidae sp., parasito de gônadas.

1,0mm

1,0mm

A

B

Figura 9. A, B - Fotomicrografia de espécimes de Digenea parasitos da superfície do corpo e órgãos internos de
peixes da Reserva Florestal Ducke.
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Figura 10. Fotomontagem do exemplar não identificado, “deconhecido”, parasito das brânquias de Bryconops
caudomaculatus da Reserva Florestal Ducke. A - Corpo inteiro em vista ventral; B - Extremidade anterior, em
detalhe os ganchos cefálicos.

Figura 11. Fotomontagem de Myxozoa, Myxobolus sp. aderido ao corpo do Nematoda encontrado em um
exemplar de peixe da Reserva Florestal Ducke.

O grupo de metazoários parasitos mais abundante foi Nematoda com 964 exemplares
provenientes da coleta dos seis igarapés, além de oito do material excedente (adicional),
totalizando 972 parasitos (sendo as larvas predominantes). O animal não identificado listado
como “desconhecido”, foi o menos encontrado com apenas quatro exemplares, três de peixes
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capturados nos igarapés amostrados e um do material excedente. Crustacea foi o segundo
grupo menos abundante, com cinco exemplares: três lerneídeos dos peixes coletados nos
igarapés amostrados, e dois isópodes do material excedente (Figura 12).

Figura 12. Grupos de parasitos encontrados nos peixes de igarapés da Reserva Florestal Ducke.

Com exceção das narinas e boca, todos os órgãos continham pelo menos um parasito.
O local de infestação com mais parasitos foi a bexiga natatória com 625 exemplares, seguido
de intestino com 298 e o estômago com 236. Os órgãos menos parasitados foram cérebro e
olhos (1) (Figura 13 A, B). Algumas larvas de nematóides e metacercárias estavam encistadas.
Cada cápsula de digenéticos continha pelo menos dois indivíduos, mas algumas chegaram a
conter até cinco. Os nematoides, apenas um por cisto.
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A

B

Figura 13. Número total dos parasitos encontrados em cada local de infestação. A - Infestações acima de 45
exemplares. B - Infestações até 35 exemplares.

A prevalência de infestação, a abundância média e a intensidade média de parasitismo
teve grande variação entre as espécies de peixes (Tabela 4) e entre os grupos taxonômicos nas
duas bacias de drenagem (Tabela 5).
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Tabela 4. Prevalência, abundância média e intensidade média dos metazoários parasitos de cada peixe capturado
nos igarapés da Reserva Florestal Ducke. N= número de exemplares de peixes analisados.

N

Prevalência (%)

Abundância média

Intensidade média

Aequidens pallidus

01

100

-

-

Apistogramma agassizii

07

85,7

2,42 ± 2,5

2,83 ± 2,48

Apistogramma hyppolitae

01

100

-

-

Apistogramma sp.

01

100

-

-

Bryconops caudomaulatus

14

100

8,78 ± 6,6

8,78 ± 6,6

Bryconops giacopinii

64

75

3,0 ± 3,6

4,1 ± 3,6

Bryconops inpai

01

100

-

-

Callichthys callichthys

01

100

-

-

Carnegiella strigata

01

100

-

-

Characidium pterostictum

02

50

2.5 ± 3,5

5

Copella nattereri

03

66,6

1,33 ± 1,5

2 ± 1,4

Crenuchus spirulus

01

100

-

-

Gymnotus coropinae

03

100

5,66 ± 2,0

5,66 ± 2,0

Hemigrammus belotti

16

87,5

7,43 ± 17,1

8,5 ± 18,1

Hemigrammus cf. pretoensis

02

50

0,5 ± 0,7

1

Hyphessobrycon melazonatus

35

71.4

4,4 ± 6,3

6,16 ± 6,7

Helogenes marmoratus

01

100

-

-

Hoplias malabaricus

03

100

14 ± 9,9

14 ± 9,9

Iguanodectes geisleri

08

75

2,37 ± 2,3

3,16 ± 2,1

Mastiglanis asopos

01

100

-

-

Monocirrhus polyacanthus

01

100

-

-

Nannostomus marginatus

02

100

2±0

2±0

Nemuroglanis pauciradiatus

02

50

1 ± 1,4

2

Poecilia reticulata

01

0

-

-

Pygidianops amphioxus

01

0

-

-

Pyrrhulina cf. brevis

17

88,2

47,3 ± 148,1

53,6 ± 157,1
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Tabela 5. Prevalência, abundância média e intensidade média para os diferentes táxons de parasitos em cada
bacia. N= número de peixes analisados.

Bacia Oeste (N=119)

Bacia Leste (N=71)

NI

NP

P (%)

A

IM

NI

NP

P (%)

A

IM

Acanthocephala

03

03

2,5

0,02

01

01

03

1,4

0,04

03

Crustacea

02

03

1,6

0,02

1,5

0

0

0

-

-

Monogenea

02

02

1,6

0,01

01

05

15

7

0,21

03

Nematoda

90

535

75,6

4,49

5,94

56

429

78,8

6,04

7,66

Digenea

03

08

2,5

0,06

2,66

04

607

5,6

8,54

151,75

“Desconhecido”

0

0

0

-

-

01

03

1,4

0,04

03

N= Peixes examinados; NI= Número de peixes parasitados; NP= Número total de parasitos; P(%)= Prevalência
de infestação; A= Abundância média; IM= Intensidade média.

Foi verificada uma relação negativa e significativa entre a prevalência parasitária e o
comprimento padrão dos peixes (r= -0,45; P= 0,03), enquanto que a abundância parasitária
média teve uma relação não significativa (r= 0,18; P= 0,37) com o comprimento padrão
(Figura 14 A, B).
A

B

Figura 14. Relações entre o comprimento padrão (CP) dos peixes analisados e os índices parasitários. APrevalência (%) x CP; B - Abundância x CP.
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Discussão
Variáveis ambientais como profundidade, composição da comunidade de hospedeiros,
temperatura, pH da água, entre outros, podem ter influência sobre a abundância e prevalência
parasitária (Dogiel, 1970, Kennedy, 1993). Em um trabalho com peixes ornamentais,
Xiphophorus spp. (Poecilidae) no Estado de São Paulo, foi encontrado uma grande ocorrência
de Monogeneas Urocleidoides sp. parasitando as brânquias dos peixes. Os autores inferiram
que esta infestação estava relacionada com três variáveis: pH, temperatura e condutividade
elétrica, mas as correlações apresentaram-se negativas (Garcia et al. 2003).
Medidas da temperatura e do pH das águas dos igarapés da Reserva Florestal Ducke
aferidas em trabalhos anteriores, indicaram que o ambiente é estável e com poucas variações
(ver Mendonça, 2005; Espírito-Santo, 2009). Neste trabalho, a temperatura e o pH das águas
dos igarapés foram semelhantes àquelas encontradas por Mendonça e Espírito-Santo. O pH
sempre ácido destes igarapés, variando de 3,9 a 4,5, talvez tenha sido o fator deteminante para
a baixa presença de ectoparasitos (26 indivíduos) nos peixes examinados.
Sabemos que a temperatura é um dos fatores que mais tem efeito sobre os parasitos.
Quando a temperatura da água é constante, não é comum ter variações na intensidade do
parasitismo (Bauer e Karimov, 1990). Neste trabalho as temperaturas das águas dos igarapés
da Reserva Ducke mantiveram-se constantes, determinando uma intensidade de parasitismo
também constante: poucos peixes parasitados por poucos exemplares de parasitos.
Espécies de Monogenea e de Copepoda não sobrevivem em baixas temperaturas,
entretanto as mais altas favorecem o desenvolvimento de monogeneas (Cecchini et al. 1998),
sendo que a considerada ideal para a reprodução de algumas espécies está entre 24 e 26°C
(Dogiel, 1970). A temperatura também é um dos principais fatores que determina a
distribuição de espécies de Copepoda Lerneidae, sendo ótima entre 26 e 28 °C (Vargas, 2001).
Neste trabalho, a temperatura das águas dos igarapés da reserva foram próximas as ideais para
a reprodução de espécies de Monogeneas e de Lernaeidae, entretanto poucos indivíduos
destes grupos foram encontrados, indicando que exitem outros fatores que limitam a
ocorrência e determinam a distribuição destas espécies parasitas.

43

Outra variável que pode afetar direta ou indiretamente as espécies parasitas é o
ambiente externo. Neste caso, os ectoparasitos são os mais afetados por estarem em contato
direto com estes estímulos e variações. Por outro lado, as espécies endoparasitas são afetadas
indiretamente pelas alterações fisiológicas dos hospedeiros em resposta às mudanças
ambientais (Dogiel, 1970). Para que uma espécie parasita tenha sucesso, ela deve permanecer
no hospedeiro (Thatcher, 2006). O primeiro fator ambiental importante na abordagem e
permanência de uma espécie parasita em um peixe é a velocidade da água. Neste trabalho, a
velocidade da correnteza dos igarapés da Reserva Ducke parece contribuir para a baixa
prevalência de espécies ectoparasitas nos locais estudados.
Neste trabalho os valores da correnteza (Tabela 2) registraram que as águas menos
correntes foram as dos igarapés Barro Branco, Bolívia e Uberê. No igarapé Barro Branco já
foi coletada uma espécie ectoparasita Crustacea, Argulus sp. parasitando a pele de girinos. No
igarapé Acará também já foi encontrado um Brycon amazonicus (Spix & Agassizi, 1829)
parasitado com a mais rara e endêmica espécie de Branchiura da região Neotropical,
Dipteropeltis hirundo Calman, 1912 (Malta e Varella, 2009).
Durante este trabalho, alguns peixes capturados no igarapé Bolívia apresentaram
ectoparasitos lerneídeos fixados à superfície do corpo. O igarapé Tinga, que apresentou uma
velocidade da corrente intermediária, também apresentou peixes com isópodes ectoparasitos
aderidos ao corpo. No igarapé Acará (maior velocidade observada neste estudo), mesmo
igarapé de registro de D. hirundo por Malta e Varella (2009), foi capturada uma Copella
nattereri (Steindachner, 1876) parasitada por um indivíduo isópode.
Parâmetros como largura do leito, e a profundidade devem também influenciar na
abordagem e permanência dos parasitos no peixe. Se os peixes disputam espaço e alimento,
pode haver uma interferência na comunidade parasitária, provocando concorrência ou de
associação entre as espécies (Holmes, 1990).
Algumas espécies ectoparasitas do filo Platyhelminthes, classe Monogeneas são
ovíparas e liberam seus ovos diretamente na água para que a larva ciliada, oncomiracídio,
ecloda e nade até encontrar seu hospedeiro (Dogiel, 1970; Eiras, 1994). Na Reserva Ducke, a
correnteza dos igarapés deve dificultar, ou até mesmo impedir o encontro da larva infectante
com o seu hospedeiro. Neste trabalho, Monogeneas ocorreram, em maior quantidade, em
peixes capturados no igarapé Tinga, que apresentou uma velocidade da corrente intermediária.
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Distância entre as margens, profundidade e substrato parecem não ser relevantes a estes
parasitos.
De acordo com Boeger e Vianna (2006), as espécies de Monogenea apresentam alta
especificidade parasitária. Durante o período de amostragem, de todos os peixes coletados no
igarapé Tinga, apenas as espécies de Bryconops caudomaculatus (Günther, 1864) estavam
parasitadas por Urocleidoides sp, indicando que neste igarapé, ela pode ser específica a este
peixe. Entretanto mais coletas são necesssárias já que poucas espécies foram coletadas.
A composição da fauna de parasitos nos peixes depende da localização geográfica, do
habitat, das características da água, do tipo de fundo, da fauna presente em torno do habitat,
das complexas inter-relações recíprocas entre a espécie hospedeira e a parasita, além dos
numerosos fatores que advêm do hospedeiro. Um dos fatores bióticos que tem grande
importância é a alimentação. A partir dela, numerosos animais que servem como hospedeiro
intermediário para os parasitos tem a chance de completar o seu ciclo de vida (Dogiel, 1970),
sendo a riqueza de endoparasitos proporcional ao aumento da quantidade de alimento de
origem animal na dieta dos hospedeiros (Poulin, 1995).
As espécies de Nematoda parasitas de peixes requerem, na maioria das vezes, pelo
menos um hospedeiro intermediário, e uma variedade de animais aquáticos, tanto vertebrados
como invertebrados, são capazes de fazer este papel. Os crustáceos são normalmente os
hospedeiros mais freqüentes, mas anelídeos e peixes também são observados, só que em
menor frequência. Na água doce, insetos principalmente da ordem Ephemeroptera e também,
excepcionalmente anfíbios são registrados como hospedeiros intermediários para muitas
espécies de Nematoda (Moravec, 2004).
Para os igarapés da Reserva Florestal Ducke são citadas oito espécies da ordem
Ephemeroptera (Lopes e Silva, 2009). Outros insetos aquáticos presentes nos igarapés
amostrados também podem ser importantes consumidores de larvas de parasitas, bem como
essenciais para a alimentação dos peixes. Espécies da ordem Plecoptera têm uma fase de ninfa
aquática e são carnívoras (Froehlich, 2009). Espécies da ordem Zoraptera são predadoras de
nematódeos (Rafael, 2009), e presas de outros invertebrados que também podem ser presas de
peixes dos igarapés da Reserva Ducke.
Decapodas também podem ser encontrados nas áreas da reserva, embora apenas três
espécies de camarões e duas de carangueijos tenham sido relatadas até o momento
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(Magalhães, 2009). Durante as coletas, foram capturados camarões de todos os tamanhos nos
igarapés. Estes organismos servem como hospedeiros para algumas espécies parasitas, onde o
gênero Macrobrachium, que é encontrado na Ducke, é conhecido por hospedar larvas de
Pseudoproleptus sp. (Moravec e Santos, 2009) parasito também coletado neste estudo.
O hábito alimentar das espécies de peixes de igarapés foi estudado por Carvalho
(2008), e de acordo com os resultados encontrado pela autora, 20 espécies de peixes
capturados na Reserva Ducke se enquadram na categoria trófica insetívoras, Aequidens
pallidus, H. malabaricus e M. polyacanthus são carnívoras/piscívoras, e B. giacopinii e C.
callichthys

onívoras.

Neste

trabalho,

espécies

adultos

de

Nematoda

da

família

Rhabdochonidae foram encontradas parasitando Pyrrhulina. cf. brevis, que é insetívora
alóctone. Isto indica que o potencial hospedeiro intermediário era neste caso um inseto, e
como a maioria das espécies capturadas neste estudo são insetívoras, pode se admitir que
várias espécies parasitas estão utilizando estes invertebrados como hospedeiro intermediário.
A diversidade potencial de parasitos pode estar associada à diversidade de hospedeiros
intermediários e definitivos (Von Zuben, 1997). Neste trabalho foram encontradas espécies de
Nematoda em diferentes estádios de desenvolvimento parasitando H. malabaricus. Por ser um
peixe carnívoro, sua uma ampla variedade de alimentos pode lhe propiciar o parasitismo tanto
por larvas como por adultos. Entre os peixes coletados, H. malabaricus foi a espécie
predadora com o mais alto nível na cadeia trófica. De acordo com a quantidade de peixes
menores capturados nos seis igarapés, e assumindo que tal espécie se alimenta destas presas, é
indicado que a via trófica é um fator importante na composição de parasitos para esta espécie.
Outro fator considerado determinante para a composição parasitária de um peixe é a
idade. Nos peixes, o tamanho é reflexo de idade e provoca mudanças biológicas, como as
mudanças no hábito alimentar, que afeta diretamente a composição da fauna de parasitos
(Polyanski, 1961). Na medida em que o peixe cresce, há um aumento no tamanho da boca
propiciando-lhe a exploração de novos recursos alimentares, e a ingestão de uma maior
diversidade de alimentos, o que inclui outros níveis trófico presentes na cadeia alimentar
(Marques e Alves, 2011). Além disso, peixes maiores podem consumir uma maior quantidade
de alimento quando comparados com os menores, e com isso tendem a ficar expostos a mais
estágios infectantes de espécies parasitas (Von Zuben, 1997).
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O tamanho dos peixes também reflete o tempo de contato destes com os parasitos
(Malta, 1984; Thatcher, 2006). Peixes maiores fornecem mais espaço para os parasitos,
permitindo a co-ocorrência de várias espécies (Poulin, 1995). Neste trabalho, as menores
espécies de peixes dos igarapés da Reserva Florestal Ducke aparentemente tiveram maiores
chances de serem infectadas, já que o tamanho dos peixes não teve relação com a abundância
das espécies parasitas.
Muitas espécies de Nematoda que parasitam de peixes utilizam mamíferos felinos,
répteis, aves entre outros como hospedeiros defintivos (Moravec, 2004). Espécies da ordem
Spirurida (Moravec, comunicação pessoal) e também de digenéticos (Haas, 2003) utilizam
aves como hospedeiros finais. Cintra e Naka (2012), estudando aves na Reserva Ducke,
admitem que os igarapés são importantes nas florestas por que servem de microhábitat para
aves especialistas. De uma lista de 191 espécies, registradas por eles no estudo, dez
apresentam o habito alimentar do tipo piscívoro. Com isso, sugere-se que espécies de
Nematoda da Reserva Ducke estão utlizando os peixes como segundo hospedeiro
intermediário, e aves piscívoras como definitivos.
O tamanho da população e a distribuição geográfica de uma espécie é muito
importante para que um parasita atinja um novo hospedeiro, o colonize e mantenha uma
relação com ele (Price, 1977), e este relacionamento pode se dar devido à dinâmica dos
hospedeiros intermediários (Luque e Chaves, 1999). Nos igarapés amostrados, insetos da
ordem Ephemeroptera que são amplamente distribuídos, devem ser os hospedeiros mais
importantes para espécies de Nematoda parasitos de peixes, bem como os Copepoda da ordem
Harpacticoida.
Em um estudo realizado com espécies de peixes da alta planície do rio Paraná,
Takemoto e Lizama (2010) examinaram algumas espécies de peixes de pequeno porte. Essas
estavam parasitadas por uma grande quantidade de indivíduos em estágio larval, mas também
estavam parasitadas por adultos. Neste trabalho os peixes analisados apresentaram o mesmo
padrão. A maioria das espécies parasitas eram larvas, indicando que com algumas exceções,
os peixes da Reserva Florestal Ducke são hospedeiros intermediários.
Neste trabalho, a bexiga natatória foi o órgão com maior abundância de parasitos, com
predomínio de larvas de nematóides. Considerando os parasitos muitas vezes utilizam
estratégias para conseguir atingir seu hospedeiro final (ver Poulin, 1995, Lefrère et al. 2009),
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a elevada infestação na bexiga natatória dos peixes por larvas, pode ser uma maneira
encontrada pelos parasitos para prejudicar seu deslocamento na coluna d`agua. Neste caso, a
alteração comportamental, que é mais vantajosa entre aqueles parasitos que são troficamente
transmitidos (Lafferty, 1999; Seppälä et al. 2005), poderia estar agindo na falicitação da
predação por aves e peixes carnívoros, hospedeiros onde as larvas completariam seu ciclo de
vida.
Observando os parasitos encontrados nas duas bacias, a Leste, mesmo sendo
representada por uma menor quantidade de espécies e indivíduos de peixes, teve uma maior
quantidade de parasitos (1057) do que a bacia Oeste (551). Podemos atribuir esta diferença ao
fato de um indivíduo da espécie Phyrrhulina cf. brevis encontrado no igarapé Uberê estar
parasitada com um número excessivo de metacercárias, 602 espécimes. Os outros táxons
ocorreram nas duas bacias variando em grupo e no número de seus representantes.
O número de espécies de parasitas disponíveis deve ser diferente de um local para o
outro, podendo então limitar a diversidade parasitária que os hospedeiros podem adquirir ao
longo do tempo, não dependendo das características dos hospedeiros (Takemoto et al. 2005).
Apesar das bacias Leste e Oeste estarem isoladas, tendo um platô central que atua como
barreira, poucas foram as espécies que ocorreram em apenas um lado da bacia. O grupo
“desconhecido” ocorreu apenas na bacia Leste enquanto que os lerneídeos e os nematódeos
Cucullanidae apenas na Oeste. Ainda assim, com o esforço amostral empregado, não é
possível garantir que esses grupos estejam restritos a uma das bacias.
Uma relação negativa entre prevalência parasitária e comprimento padrão dos peixes
tem sido encontrada em estudos parasitológicos (Bicudo et al. 2005; Cordeiro e Luque, 2005).
Neste trabalho essa relação também foi negativa. A relação não significativa entre a
abundância e o comprimento padrão dos peixes indica que a quantidade de parasitos nos
peixes não é determinada pelo tempo de exposição (idade) Luque e Chaves (1999). Neste
trabalho também se encontrou essa mesma relação.
A abundância e a prevalência encontradas neste estudo sugerem que as mesmas
podem estar mais relacionadas à alta quantidade de hospedeiros intermediários disponíveis
nos igarapés, o que aumentaria a chance de um peixe consumir um hospedeiro intermediário
infestado. A hipótese de Carvalho (2008) que os peixes maiores, ao logo do tempo criam
defesas para se tornarem imunes aos parasitos, pode explicar o fato de, neste trabalho, os
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peixes maiores apresentarem poucos indivíduos de espécies parasitas, ao contrário dos
menores.
A maioria das espécies de peixes que vivem nos igarapés da reserva são de pequeno
porte. Estes peixes não são aqueles hospedeiros usualmente listados como de interesse ao
estudo parasitológico. Apenas 11,1% das espécies hospedeiras de água doce conhecidas (451)
no Brasil tiveram seus parasitos listados, além disso, o número reduzido de pesquisadores na
área da ictioparasitologia dificulta o avanço do conhecimento destes organismos (Eiras et al.
2010).
Das 26 espécies de peixes dos igarapés da Reserva Florestal Ducke coletadas, apenas
H. malabaricus, Poecilia reticulata Peters, 1859, C. callichthys e Characidium pterostictum
Gomes, 1947 já haviam tido sua fauna parasitária estudada (Moravec, 1998; Thatcher, 2006).
Algumas

espécies

dos

gêneros:

Bryconops,

Moenkhausia,

Aequidens,

Gymnotus,

Hemigrammus, Hyphessobrycon já tinham sido estudadas (Moravec, 1998; Thatcher, 2006;
Takemoto e Lizama, 2010; Kohn et al. 2011).
O número de parasitos das espécies de pequeno porte ainda é muito baixo quando
relacionado a quantidade de parasitos desconhecidos, e àqueles dos hospedeiros que são alvo
de estudos. Os peixes da reserva irão contribuir com o conhecimento parasitário de muitos
hospedeiros que não são de interesse econômico e que até o momento foram pouco ou nunca
estudados.
Torna-se necessário uma investigação do que poderia estar influenciando a
distribuição dos grupos parasitas entre os hospedeiros da reserva. A filogenia dos hospedeiros,
a migração dos peixes, o comportamento, a dieta e a distrubuição dos hospedeiros definitivos
na área da Reserva Ducke.
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Considerações finais
As espécies endoparasitas foram as mais abundantes, sendo Nematoda o grupo mais
representativo. A maioria das espécies de peixes examinadas atua como hospedeiro
intermediário de algumas espécies parasitas e poucas são hospedeiros definitivos. De acordo
com o tamanho dos peixes, não houve influência deste sobre a prevalência e abundância
parasitária. É importante a realização de um estudo mais aprofundado sobre os padrões de
distrubuição espacial dos parasitos dos peixes da Reserva Ducke, além de avaliações sobre as
relações destes com os organismos que podem ser encontrado nos igarapés.
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Capítulo 2
Nematoda parasitos
Ducke, Manaus, AM

de

peixes

da

Reserva

Florestal

RESUMO
O Filo Nematoda inclui parasitos que são comuns em peixes e representa uma parte
significativa da fauna Neotropical que é pouco conhecida. As florestas de terra firme da
Amazônia Central, tem sido intensamente pesquisadas, mas as espécies de nematóides
parasitos de peixes de igarapés nunca foram estudados. Este estudo visa conhecer os
nematóides parasitos de peixes dos córregos da Reserva Florestal Ducke. Os dados foram
coletados entre janeiro e setembro de 2011, com uma única coleta em seis córregos na reserva.
Os pontos de amostragem foram escolhidos de acordo com a localização: três fluxos de cada
lado do platô que divide a reserva, com a finalidade de amostrar as duas bacias diferentes.
Cada igarapé foi georreferenciado e os peixes capturados foram identificados, medidos e
necropsiados para coleta de nematóides parasitos. Indivíduos nematóides foram submetidos a
diferentes métodos de clarificação e coloração, a fim de serem melhor observados. As
amostras foram retiradas, medidas e fotografadas para auxiliar na identificação taxonômica.
Cento e noventa peixes, distribuídos em 26 espécies e 13 famílias foram necropsiados e
examinados. Um número total de 972 indivíduos de nematóides foram encontrados, sendo as
larvas o grupo predominante. A descrição de 26 Nematoda foram feitas durante este estudo.
Todas as espécies de peixes parasitados continham pelo menos um indivíduo de nematóide na
fase larval. O elevado número de novas espécies encontradas nos igarapés estudados mostra
que este é um grupo bastante diverso e pouco conhecido, necessitando de mais estudos de
parasitos de peixes nestes ambientes.
Palavras-chaves: Água doce, hospedeiros, helmintos.
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ABSTRACT
The Phylum Nematoda includes parasites that are common in fish and represents a significant
part of the Neotropical fauna which is poorly known. The upland forests of Central Amazonia,
has been intensively researched, but the species of nematodes parasites of fishes of their
headwater streams have never been studied. This study aims to know the nematode parasites
in fishes from the Reserva Florestal Ducke streams. Data were collected between January and
September 2011, covering a single collection in six streams in the reserve. The sampling sets
were chosen according to the location: three streams on each side of the plateau which divides
the area, with the purpose to sample the two different watersheds.

Each stream was

georeferenced and the fishes caught were identified, measured and necropsied to collect
parasitic Nematodes. Nematodes individuals were submitted to different methods of clearing
and staining in order to the better observation. Specimens were drawn, measured and
photographed to assist in the taxonomic identification. A hundred and ninety fishes distributed
in 26 species of 13 families were necropsied and examined. A total number of 972 individuals
of nematodes was found, with larvae being the predominant group. The description of 26
nematodes was performed during this study. All fish species parasitized contained at least
one individual of nematode in the larval stage. The high number of new nematode species
found in the streams studied shows that this is a quite diverse and not well-known group,
which means that further studies of fish parasites on these environments are required.
Key-words: Freshwater, hosts, helminths
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Introdução
O Filo Nematoda compreende parasitos que são frequentes em peixes. São
caracterizados por apresentar corpo alongado, não segmentado, geralmente delgado, cujos
extremos afilam gradualmente até a região terminal. São envolvidos por uma cutícula e
possuem trato digestório completo, sexos separados e dimorfismo sexual (Eiras, 1994; Eiras,
et al. 2006).
Encontram-se como formas de vida livre na água e no solo, bem como parasitos de
plantas e animais (Thatcher, 2006). Aqueles que parasitam peixes são comuns aos de água
doce, de água salobra e marinhos, em que atacam parasitam todos os órgãos do corpo,
parasitando-os como adultos ou como larvas (Moravec, 1998). Podem ser encontradas
diversas espécies parasitando um mesmo hospedeiro (Eiras, 1994).
O ciclo de vida dos nematóides é relativamente complexo e apresenta múltiplas
variantes. As larvas passam por quatro estágios de mudas até tornarem-se nematódeos adultos.
Algumas das mudas ocorrem no ovo, na fase de vida livre, e outras nos hospedeiros
intermediários e definitivos (Olsen, 1974).
Muitas espécies de nematóides necessitam de pelo menos um hospedeiro intermediário
durante seu ciclo, e neste caso, muitos invertebrados podem fazer este papel, mas geralmente
são os crustáceos que o desempenham. Estes, ao serem ingeridos, infestam os peixes, que
podem infestar um outro peixe (predador), ou então outros hospedeiros ao serem consumidos
por eles (Dogiel, 1970; Eiras, 1994; Moravec, 1998).
De acordo com o local (sitio) de infestação nos peixes, os nematóides adultos
parasitam principalmente o trato digestório ou as cavidades do corpo. As larvas geralmente
ocorrem no interior de cistos, na musculatura, mesentério, cavidade do corpo, intestino, sobre
o tegumento (entre escamas), coração e vasos sanguíneos (Eiras et al. 2006).
As primeiras referências sobre nematóides do Brasil foram feitas em 1648 por
Marcgrave, que menciona o encontro de pequenos nematóides no intestino de iguana. Em
1819, Rudolphi fez as primeiras descrições científicas de nematóide. Em 1928, Travassos,
Artigas & Pereira realizaram o primeiro grande trabalho sobre helmintos de peixes no Brasil,
estudando 27 espécies de Nematoda a partir de 217 necrópsias de peixes do rio Mogi-Guassu,
Estado de São Paulo (Vicente, 1985).
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Hoje existem centenas de espécies descritas a partir de distintos hospedeiros, famílias
e regiões, mas o grupo Nematoda precisa ser melhor estudado, já que o número de espécies de
parasitas conhecidas é inferior à quantidade de espécies de hospedeiros disponíveis na bacia
Amazônica (Luque, 2008), e embora o número de espécies que parasitam peixes não seja
conhecido, estima-se que existam milhares (Eiras, 1994).
As florestas de terra firme da Amazônia Central, mais precisamente a Reserva
Florestal Ducke tem sido intensivamente pesquisada nos últimos 30 anos. Mas as espécies de
Nematoda parasitos de peixes dos igarapés da reserva, da Amazônia e do Brasil nunca foram
estudadas.
Devido a enorme extensão da malha de pequenos igarapés de floresta na Amazônia,
que representam uma área ainda inexplorada para estudos parasitários, e pelas peculiaridades
do sistema de igarapés (pequeno porte, águas claras e ácidas, ambientes lóticos) que o tornam
muito diferentes dos grandes rios de água branca, que têm sido o local da maior parte estudos
quanto ictioparasitofauna, o estudo de parasitos de peixes de igarapés torna-se importante.
Nematódeos que parasitam peixes representam uma parte significante da fauna
Neotropical, que é pouco conhecida. Esses metazoários parasitos são, em algumas regiões,
também de considerável importância prática, especialmente do ponto de vista da medicina
veterinária e saúde pública (Moravec, 1998).
A necessidade de uma classificação é fundamental para o estudo da vida (Abreu,
1994). A descrição de qualquer espécie é uma hipótese sobre a identidade dos organismos
individuais, o que é testável contra as evidências adicionais, como a biologia molecular
(Grimaldi e Engel, 2007).

Objetivo
Caracterizar morfologicamente as espécies de Nematoda encontradas nos igarapés da
Reserva Florestal Ducke.
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Material e métodos
Área de estudo e amostragem
A coleta dos peixes foi realizada entre janeiro e setembro de 2011, abrangendo seis
dos 38 igarapés encontrados nas bacias Leste: Ipiranga, Tinga e Uberê, e Oeste: Acará, Barro
Branco e Bolívia, da Reserva Florestal Ducke (RFD) situada no perímetro urbano de Manaus
(02º55’-3º1’S e 59º53’-59º59’W) (Ribeiro et al. 1999).
Alguns exemplares de nematódeos provenientes de peixes de outras áreas da Reserva
Florestal Ducke foram doados por pesquisadores do Projeto Igarapés. Estes espécimes foram
denominados “material excedente” e contribuíram para as descrições.
Os peixes capturados, sempre que possível, foram transportados vivos até o
Laboratório Úmido do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, do contrário,
foram fixados em formoldeído 10%.
Para maiores detalhes da área de estudo e coleta, ver o capítulo I desta dissertação.
Necropsia dos peixes
Foi adotado o protocolo de necropsias do Laboratório de Parasitologia de Peixes - LPP
(Anexo B) com alterações para espécimes muito pequenos e delicados, detalhadas no Capítulo
I. Todas as eutanásias foram feitas de acordo com a resolução no714, de 20 de junho de 2002,
que dispõe sobre procedimentos e métodos de anestesia e eutanásia em animais.
Coleta, fixação e conservação.
Os nematoides quando vivos foram colocados solução fisiológica 65% para a
limpeza. Em seguida foram submetidos a um banho quente (65ºC) de solução AFA (85
partes de álcool, 10 partes de formaldeído e 5 partes de ácido acético glacial) onde
permaneceram até a montagem das lâminas. As larvas encistadas foram retiradas dos cistos,
e em seguida foi efetuado o mesmo procedimento (Amato, 1991; Moravec, 1998). Os
indivíduos encontrados nos peixes que estavam fixados em formoldeído, foram trasferidos
para frascos com álcool 70%.
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Preparo de lâminas
Os nematoides foram submetidos a diferentes métodos de clarificação/coloração e
montagem de lâminas permanentes: Grey & Wess; processo progressivo, processo
regressivo; eosina/orange G. As lâminas provisórias foram: glicerina P.A.; lactofenol; fenol
em diferentes concentrações; hidróxido de sódio e ácido lático aquecidos ou não.
Identificação das espécies
Para a identificação das espécies de nematoides foram realizados desenhos do
corpo inteiro, e de partes de importância taxonômica para o grupo com auxílio da "câmara
clara" acoplada a um microscópio óptico Olympus. Os detalhes foram melhores
observados no microscópio Zeiss.
Para as medidas foi utilizada uma ocular micrométrica onde foram realizadas as
medidas dos exemplares, sendo estas expressas em milímetros (mm).
As fotomicrografias foram realizadas em uma câmera digital acoplada ao
microscópio Zeiss, e a partir da fotomicrografia de multimontagem Leica, onde os detalhes
foram aperfeiçoados.
A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada no Laboratório
Temático de Microscopia Eletrônica do INPA- LTMOE.
Primeiramente os indivíduos permaneceram em gluteraldeído por duas horas. Após,
as amostras foram submetidas a uma primeira desidratação em série alcoólica, passando
posteriormente para a desidratação pelo aparelho o denominado “ponto crítico” (critical
point dryer – CPD 030, marca Bal-Tec). Após esse processo, as amostras foram colocadas
no porta-amostra “stub”. Com isso pode ser efetuado o processo de deposição da fina
camada de metal, neste caso foi utilizado ouro, com a intenção de deixar a superfície do
parasito uma boa condutora e emissora de elétrons, que consiste no processo de
metalização (sputtering). O equipamento comumente utilizado é o “sputter-coater” (Sputter
Coater – SPD 050, marca Bal-tec) ou metalizador. Logo após, o material pronto foi levado
ao Microscópio Eletrônico de Varredura, marca Carl Zeiss modelo LEO 435 VP, onde
foram realizadas as fotografias.
A MEV foi utilizada apenas para os gêneros Pseudoproleptus e Rhabdochona que
tinham representantes suficientes. Alguns destes indivíduos e os das demais espécies foram
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perdidos durante o processo de desidratação no “ponto crítico”, e pelo baixo número de
representantes, a varredura não pode ser efetuada. Com isso, somente duas espécies
puderam ser fotografadas, ficando as demais para um estudo futuro.
Todos espécimes foram comparados com as bibliografias específicas: Eiras (1994),
Thatcher (2006); Moravec (1998); Rodrigues et al. (1991); Vicente et al. (1985); Travassos
et al. (1969); Yamaguti (1958, 1961, 1963); Kritsky et al. 1986). Exemplares dos
espécimes coletados serão depositados na coleção de invertebrados do Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia, INPA.

Resultados
Foram necropsiados e analisados 190 peixes de treze famílias e 26 espécies capturados
em seis igarapés da Reserva Florestal Ducke. O número total de nematoides encontrados foi
972, e dentre estes, as larvas foram predominantes. Todas as espécies de peixes parasitadas
continham pelo menos um exemplar no estágio larval.
Os Nematodas encontrados na Reserva Florestal Ducke foram aqui agrupados em:
Anisakidae Railliet e Henry, 1915, Camallanidae Railliet e Henry, 1915, Capillariidae
Railliet,

1915,

Cucullanidae

Cobbold,

1864,

Cystidicolidae

Skrjabin,

1946

Rhabdochonidae Skrjabin, 1946, além da Subordem Spirurina, a qual não foi possível
chegar até família. Exemplares da ordem Enoplida (Capillariidae) foram encontrados,
entretando não entraram nas descrições pela dificuldade para a identificação.
Como a maior parte dos indivíduos eram muito pequenos e de difícil clarificação,
existem larvas, provavelmente do primeiro e segundo estágio, que não entraram no estudo.
Além disso, algumas espécies de nematóides não foram determinadas por ter apenas um
exemplar, por estarem quebradas, ou então por serem perdidas durante o processo de
clarificação e preparo de lâminas. Representantes da família Capillariidae Railliet, 1915,
Anisakidae Railliet e Henry, 1915 e Camallanidae Railliet e Henry, 1915, necessitam de
novas coletas para que as mesmas possam ser devidamente identificadas.
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* Os Nematodas serão tombados na Coleção de Invertebrados não Insecta, após
terminadas as identificações das espécies, podendo ser encontrados a partir do nome do
depositante: Camila Saraiva dos Anjos juntamente com a área estudada.

Ordem Ascaridida Skrjabin & Shulz, 1940
Família Cucullanidae Cobbold, 1864
Diagnose da família: Abertura oral triangular ou alongada dorsoventralmente. Papilas
cefálicas do círculo externo em número de oito, sendo fundidas em pares; papilas do círculo
interno pequenas. Lábios bem desenvolvido ou pseudolabia ausente. Cápsula pseudobucal
presente (“oesophastome”). Esôfago muscular único atravessando toda parte anterior do corpo
e expandido anterior e posteriormente. Intestino com cecos voltados para a parte anterior ou
ausentes. Asa caudal masculina estreita ou ausente. Espículos iguais ou quase iguais.
Gubernáculo presente. Vulva ligeiramente pós-equatorial. Ovovivíparos.

Gênero Neocucullanus Travassos, Artigas & Pereira, 1928
Diagnose do gênero: Boca dorsoventralmente alongada, cercado por colares
membranosos com dentículos. Margem peribucal esclerotizada; ligadas a peças esclerotizadas
que projetam-se para dentro dos músculos esofágicos adjacentes. Quatro pares de papilas
grandes no círculo externo, dois anfídeos e seis papilas pequenas presentes no círculo interno.
Esôfago claviforme, com o final anterior distendido formando uma cápsula pseudobucal com
suportes externos esclerotizados. Ceco intestinal ausente. Macho com cauda muito pequena e
arredondada; espículos pequenas e muito largas, com pontas arredondadas; ventosa précloacal presente; numerosas papilas pré-anais. Fêmea com cauda curta e arredondada; vulva
na parte posterior do corpo, ovejetor curto e útero oposto. Ovos de casca fina.
Neocucullanus sp.
Descrição geral. Nematódeo de tamanho médio, robusto, com cutícula transversal
estriada. Boca dorsoventralmente alongada, cercado por colares membranosos com dentículos.
Esôfago claviforme com a porção posterior mais larga que a anterior e esclerotizado. Cápsula
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pseudobucal circundada por um par de anfídeos localizado na extremidade lateral-superior.
Anel nervoso na porção médio-superior do esôfago. Deirídeos não observados. Cauda
arredondada, curta e com terminação abrupta e pontiaguda (mucro). Inúmeras e pequenas
papilas anais localizadas ao longo da cauda.
Macho (medidas de 03 exemplares/ ㎜ ): Tamanho do corpo 4,734-7,030 de
comprimento e 0,331-0,426 de largura. Esôfago com 0,56-0,666. Cápsula pseudobucal com
0,105 -0,158 de comprimento. Anel nervoso e poro excretor distando respectivamente 0,2310,279 e 0,378 da extremidade anterior. Cauda medindo 0,14-0,225. Espículo com 0,159-0,243
de comprimento. Presença de 9 pares de papilas caudais; 3 pós-anais, sendo 2 médio-ventral e
1 latero-ventral, 1 adanal e 5 pré-anais, sendo 1 latero-ventral e 5 laterais. Porção terminal da
cauda (mucro) medindo 0,021-0,031 de comprimento.
Hospedeiro:

Hyphessobrycon

melazonatus

Durbin,

1908,

(Characidae,

Characiformes).
Localidade: Reserva Florestal Ducke, igarapés Acará (S02º57’17’’ W47º57’56’’) e
Bolívia (S02º 57’17’’ W47º54’,56’’).
Local de infestação: Intestino.
Prevalência: 1, 57 %.
Biologia: Desconhecida.
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0,5 ㎜

Figura 1. Neocucullanus sp. Vista geral.

A

B

0,05 ㎜

Figura 2. Neocucullanus sp. A – Extremidade anterior; B - Desenho esquemático.
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A

B

0,05 ㎜

Figura 3. Neocucullanus sp. A – Extremidade posterior; B – Desenho esquemático.

Comentários: Espécies do gênero Neocucullanus ocorrem na América do Sul
parasitando peixes caracídeos. É representado por três espécies, N. neocucullanus Travassos,
Artigas & Pereira, 1928 coletada no intestino de Characidae gen. sp. na bacia do rio Paraná,
em Pirassununga, São Paulo. Neocucullanus multipapillatus Petter, 1989 coletada no intestino
de Brycon (microlepis) hilarii (Valenciennes, 1850) (Characidae) bacia do rio Paraguai na
Provincía de Concepción, Paraguai (Moravec, 1998), e Neocucullanus marcelae Ramallo,
2012 coletada no intestino, cecos pilóricos e fígado de Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816)
(Characidae), na bacia do rio Paraná na província de Salta, Argentina (Ramallo, 2012).
Neocucullanus sp. diferencia-se das demais espécies pelas medidas do comprimento e
largura do corpo. Neocucullanus neocucullanus tem 16,00

de comprimento e 0,680

de

largura, N. multipapillatus 19,80-23,4 e 0,700-0,750

e N. marcelae 17,10-22,04.

Neocucullanus sp. mede 4,734-7,030 de comprimento cerca de quatro a cinco vezes menor
que as outras espécies e mede 0,331-0,426 de largura cerca da metade da largura das outras
espécies.
O esôfago de N. neocucullanus mede 1,30, o de N. multipapillatus 1,15

e o de N.

marcelae 1,52-1,67. O esôfago de Neocucullanus sp. mede de um terço a metade das demais
espécies, 0.56-0.666. O anel nervoso de N. multipapillatus dista da extremidade anterior do
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corpo 0,400-0,475; N. marcelae 0,63-0,83 e o de N. neocucullanus

0,32-0,42. Em

Neocucullanus sp. a distância é menor 0,231-0,279.
As quatro espécies são muito semelhantes na forma e comprimento da cauda,
apresentando

valores próximos. A cauda de N. multipapillatus mede 0,20, a de N.

neocucullanus 0,21, a de N. marcelae 0,28-0,33 e a de Neocucullanus sp. 0,140-0,225.
Neste trabalho foram coletados somente três indivíduos machos, e torna-se necessário
obter uma maior quantidade de exemplares para poder fazer estudos mais detalhados sobre o
número de dentes, e papilas anais utilizando também a microscopia eletrônica de varredura.
Com esta nova ocorrência, o número de espécies de Neocucullanus parasitas de peixes
na região Neotropical aumenta de três para quatro. Como Neocucullanus sp. estava, dentre
todas as espécies de peixes coletadas, parasitando H. melazonatus que pertence a família
Characidae, as espécies do gênero Neocucullanus continuam indicando potencialidade para
serem específicas a essa família de peixes.
Família Anisakidae Railliet & Henry, 1915
Diagnose da família: Esôfago com ventrículo posterior de oblongo a cilíndrico com
uma depressão longitudinal ventral e uma dorsal, ou com pequenos ventrículos globulares e
apêndices posteriormente direcionados com tais depressões, ou raramente dois apêndices.
Sistema excretor assimétrico, confinado ao lado esquerdo. Poro excretor situado entre a base
dos lábios subventrais, ou próximo ao anel nervoso. Ceco intestinal presente ou ausente.
Anisakidae gen. sp. 1
Descrição: Nematódeo com cutícula transversal estriada. Presença dente larval. Poro
excretor situado próximo à extremidade anterior. Esôfago muscular terminando em um
ventrículo; apêndice ventricular ausente. Anel nervoso não observado. Órgãos sexuais não
observados. Cauda cônica e com ponta. Presença de inúmeros pequenos pontos (manchas)
distribuídos por todo corpo.
Larva (medidas de 15 exemplares/㎜): Comprimento do corpo 1,98-4,338 e 0,0110,288 de largura. Esôfago medindo 0,178-0,554. Ventrículo com 0,039-0,07 de comprimento
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e 0,035-0,07 de largura. Distância do poro excretor à extremidade anterior 0,001-0,082 . Anel
nervoso não observado. Cauda medindo 0,01-0,208.
Hospedeiros: Apistogramma agassizii (Steindachner, 1875) (Perciformes, Cichlidae);
Bryconops inpai Knöppel, Junk & Géry, 1968 (Characiformes, Characidae); Bryconops
giacopinii (Fernández-Yépez, 1950) (Characiformes, Characidae); Callichthys callichthys
(Linaeus, 1758) (Siluriformes, Callichthyidae); Hemigrammus bellottii (Steindachner, 1882)
(Characiformes,

Characidae);

Hoplias

malabaricus

(Characiformes,

Erythrinidae);

Hyphessobrycon melazonatus Durbin, 1908, (Characidae, Characiformes); Pyrrulhina cf.
brevis Steindachner, 1876 (Characiformes, Lebiasinidae).
Localidade: Reserva Florestal Ducke, igarapés Acará (S02º57’17’’ W47º57’56’’),
Igarapé Barro Branco (S02º55’47.7” W59º58’24.0”), Bolívia (S02º57’17’’ W47º54’.56’’),
Tinga (S03º09’42.55” W59º54’25.1”) e Uberê (S03º09’45.5’’ W59º54’25.1’’).
Local de infestação: Bexiga natatória, ceco, estômago, fígado, intestino.
Prevalência: 10 %.
Biologia: Desconhecida.

0,01 ㎜

Figura 4. Anisakidade gen. sp. 1. Vista geral.
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Figura 5. Anisakidade gen. sp. 1. A – Extremidade anterior; B – Desenho esquemático.
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A

B

Figura 6. Anisakidade gen. sp. 1. A – Extremidade posterior; B - Desenho esquemático.
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Anisakidae gen. sp. 2
Descrição: Nematódeo mediano, com cutícula transversal estriada. Presença de dente
larval. Poro excretor situado próximo a extremidade anterior. Esôfago muscular terminando
em um ventrículo arredondado. Apêndice ventricular ausente. Ceco intestinal presente; parte
interna do ceco e intestino subdivididas formando um mosaico nucleado. Anel nervoso
próximo ao final do esôfago muscular. Órgãos sexuais não observados. Cauda cônica e
arredondada.
Larva (medidas de 03 exemplares/㎜): Corpo medindo 4,14-4,995 de comprimento e
0,14-0,331 de largura. Distância da extremidade anterior ao anel nervoso e ao poro excretor
0,441 e 0,018-0,033 respectivamente. Ventrículo medindo 0,037-0,044 de comprimento e
0,030-0,047 de largura. Cauda medindo 0,162-0,303.
Hospedeiro: Callichthys callichthys (Linaeus, 1758) (Siluriformes, Callichthyidae);
Gymnotus coropinae (Hoedeman, 1962) (Gymnotiformes, Gymnotidae).
Localidade: Reserva Florestal Ducke, igarapés Acará (S02º57’17’’ W47º57’56’’) e
Uberê (S03º09’45.5’’ W59º54’25.1’’).
Local de infestação: Intestino.
Prevalência: 1,05 %.
Biologia: Desconhecida.
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0,3 ㎜

Figura 7. Anisakidade gen. sp. 2. Vista geral.
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0,5 ㎜

Figura 8. Anisakidade gen. sp. 2. A - Extremidade anterior; B – Desenho esquemático.
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Figura 9. Anisakidade gen. sp. 2. A -Extremidade posterior; B - Desenho esquemático.

Comentários: Adultos de espécies da família Anisakidae de seis gêneros:
Heterotyphlum Spaul, 1927, Goezia Zeder, 1800, Raphidascaris Ralliet & Henry, 1915,
Terranova Leiper & Atkinson, 1914, Raphidascaroides Yamaguti, 1941 e Hysterothylacium
Ward & Magath, 1917 parasitam peixes de água doce da região Neotropical (Moravec, 1998).
Até o presente momento, todas as larvas de Ascaridoidea, parasitos de peixes migradores e de
peixes de água doce da região Neotropical pertenciam as famílias Acanthocheilidae Wulker,
1929, Anisakidae Railliet & Henry, 1915 e Ascarididae Baird, 1853 (Moravec, 1998).
Anisakidae gen. sp. 1 e Anisakidae gen. sp. 2 foram caracterizados juntos pelo fato de,
pelo menos um exemplar de cada tipo de larva, ter sido coletado em um mesmo hospedeiro,
neste caso C. callichthys. Mas apesar disso existem diferenças na morfologia.
Anisakidae gen. sp. 1 é a que mais se assemelha as espécies do gênero Anisakis
Dujardin, 1845. Anisakidae gen. sp. 2 é mais semelhante as espécies do gênero Contracaecum
Railliet & Henry, 1912. Como as larvas de Ascaridoidea tem sua morfologia e sistemática
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pouco conhecida, a sua exata identificação ou até mesmo identificação genérica baseada em
características morfológicas é difícil.
A transmissão das espécies desta família, usualmente, envolve invertebrados aquáticos
e peixes como hospedeiros intermediários, paratênicos ou definitivos (Anderson, 2000).
Como C. callichthys alimenta-se de peixes, insetos, matéria vegetal (Mills & Vevers, 1989),
rotíferos, micro-crustáceos e larvas de insetos aquáticos (Le Bail et al. 2000), provavelmente
a infestação por diferentes estágios larvais em C. callichthys ocorreu através da alimentação.
Embora existam estudos sobre anisaquídeos, as larvas ainda têm muitos problemas
relacionados à identificação (Moravec, 1998). Uma alternativa seria a utilização de estudos
moleculares para a confirmação se os indivíduos coletados são espécies diferentes, ou então
estágios de desenvolvimento diferentes.

Ordem Spirurida Chitwood, 1933
Família Camallanidae Railliet & Henry, 1915
Diagnose da família: Círculo externo de papilas cefálicas consistindo de quatro
papilas grandes e quatro rudimentares; círculo interno formado por seis papilas muito
pequenas. Cápsula bucal fortemente esclerotizada, ou lateralmente deprimida e formando
duas válvulas laterais esclerotizadas ou arredondadas. Os machos tem asa caudal e papilas
pedunculadas. Espículos desiguais. Gubernáculo presente ou ausente. Parasitos de vertebrados
pecilotérmicos. Desenvolvimento involve copépodes como hospedeiro intermediário
obrigatório.

Subfamília Procamallaninae Yeh, 1960
Diagnose da subfamília: Cápsula bucal sólida, contínua, com espessamento interno
(cristas) ou sem; tridentes ausentes. Espécies de um único gênero ocorre nos peixes de água
doce da região Neotropical.
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Gênero Procamallanus Baylis, 1923
Diagnose do gênero: Abertura oral arredondada. Cápsula bucal contínua com paredes
da cápsula lisas ou providas de espessamentos espiralados; usualmente seis elevações
rudimentares distribuídos ao longo da margem anterior da cápsula. Oito papilas cefálicas
distribuídas em dois círculos e um par de anfídeos laterais presente. Esôfago dividido em uma
porção anterior muscular e outra posterior glandular. Machos de cauda cônica com asa caudal
presente. Espículos geralmente desiguais; gubernáculo presente ou ausente. Numerosas
papilas pré-anais e pós-anais presentes. Fêmea com extremidade posterior cônica, terminando
em três processos muito curtos e truncados. Vulva na região mediana do corpo. Ovário
posterior não desenvolvido. Ovovivíparos.
Subgênero Spirocamallanus Olsen, 1952
Diagnose do subgênero: Cápsula bucal com lâminas espiraladas presentes no macho
e na fêmea, ou quaisquer outras estruturas semelhantes. Machos sem dentes na base da
cápsula.
Procamallanus (Spirocamallanus) sp. 1
Descrição: Nematódeo de tamanho mediano. Coloração avermelhada quando vivos e
amarelo escuro quando fixados. Cutícula espessa, apresentando estrias transversais simétricas
com margem bem demarcada; superfície arredondada e em formato de dentes que diminui na
proximidade com a extremidade posterior. Cápsula bucal contínua com espirais que cobrem
mais que a metade do seu espaço; anel basal da cápsula bem desenvolvido. Anel nervoso na
porção mediana do esôfago muscular. Poro excretor não evidenciado. Esôfago muscular com
a parte posterior mais ampla que a parte anterior. Esôfago glandular mais largo na parte
central, diminuindo nas extremidades. Intestino bem evidenciado. Cauda cônica, com ponta
arredondada e extremidade curvada.
Macho (medidas de 01 exemplar/ ㎜ ): Comprimento do corpo 4,743 e 0,261 de
largura. Cápsula bucal com 0,07 de comprimento e 0,087 de largura; presença de 9 espirais;
anel basal com 0,017

de comprimento e 0,07 de largura. Distância entre anfídeos de 0,07.

Anel nervoso distando 0,192 da extremidade anterior. Poro excretor não observado. Esôfago
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muscular medindo 0,236 de comprimento e esôfago glandular 0,339. Cauda com 0,134.
Espículo pequeno (menor) com 0,07 de comprimento. Espículo maior com 0,105.
Hospedeiro: Hoplias malabaricus (Bloch, 1794), (Characiformes, Erythrinidae).
Localidade: Reserva Florestal Ducke, igarapé Uberê (S03º09’45.5’’ W59º54’25.1’’).
Local de infestação: Estômago.
Prevalência: 0,52 %.
Biologia: Desconhecida.

0,3 ㎜

Figura 10. Procamallanus (S.) sp. 1. Vista geral.
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Figura 11. Procamallanus (S.) sp. 1. A - Extremidade anterior; B - Desenho esquemático.
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0,02 ㎜

Figura 12. Procamallanus (S.) sp. 1. A - Extremidade posterior ; B – Desenho esquemático.
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Comentários: Espécies do gênero Procamallanus são as únicas da subfamília
Procamallaninae registradas parasitos de peixes de água doce da região Neotropical. Os
espécimes podem ou não ter estrias na cápsula bucal. Três espécies de Procamallanus
(Spirocamallanus) são citadas para a H. malabaricus: P. (S) hilarii Vaz & Pereira, 1928; P. (S)
iheringi Travassos, Artigas & Pereira, 1928, P. (S) inopinatus Travassos, Artigas & Pereira,
1928 (Moravec, 1998).
Procamallanus (Spirocamallanus) sp. 1 é a quarta espécie do gênero que parasita, H.
malabaricus. Neste trabalho foi coletado somente um indivíduo (provável macho), portanto a
necessidade de mais coletas para se obter mais exemplares torna-se essencial para um estudo
mais detalhado, utilizando também a microscopia eletrônica de varredura.

Procamallanus (Spirocamallanus) sp. 2
Descrição: Nematódeo de tamanho pequeno. Coloração escura quando vivo e
amarelada quando fixado. Cutícula fina e lisa. Cápsula bucal contínua; presença de espirais
intercruzantes cobrindo a parte central da cápsula, estando ausentes nas extremidades;
ausência de anel basal. Anel nervoso na porção mediana do esôfago muscular. Esôfago
muscular reto e truncado nas extremidades. Esôfago reto e truncado nas extremidades.
Intestino bem evidente, de cor marrom escura, com a porção anterior mais estreita que a
posterior do esôfago glandular. Vagina na região pós-equatorial. Cauda cônica e pontuda;
presença de papilas anais. Fasmídeo próximo ao final do ânus.
Fêmea (medidas de 01 exemplar/ ㎜ ): Tamanho do corpo medindo 2,565 de
comprimento e 0,109 de largura. Cápsula bucal com 0,023 de comprimento e 0,026 de largura.
Presença de 18 espirais, sendo 9 para a direita e 9 para a esquerda. Anel nervoso e poro
excretor distando 0,101 e 0,217 da extremidade anterior respectivamente. Esôfago muscular
com 0,231 de comprimento e esôfago glandular 0,259. Vagina a 1,214

da extremidade

anterior. Cauda medindo 0,140 de comprimento; presença de 7 papilas caudais e 1 fasmídeo.
Hospedeiro: Apistogramma agassizii (Steindachner, 1875), (Cichlidae, Perciformes).
Localidade: Reserva Florestal Ducke, igarapé Ipiranga (S02º99’04,25’’
W59º90’37,8’’).
Local de infestação: Intestino.
Prevalência: 0,52 %.
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Biologia: Desconhecida.
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Figura 13. Procamallanus (S.) sp. 2. A - Vista geral; B- Região cefálica.

74

A

B

0,05 ㎜

Figura 14. Procamallanus (S.) sp. 2. A - Extremidade anterior; B – Desenho esquemático.

0,03 ㎜

A

B

Figura 15. Procamallanus (S.) sp. 2. A – Extremidade posterior; B - Desenho esquemático.
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Comentários: Espécies de Procamallanus (Spirocamallanus) parasitam várias
espécies de peixes da família Cichlidae: P. (S). inopinatus parasitando Astronotus ocellatus
(Agassiz, 1831) e Crenicichla haroldoi Luengo e Britski, 1974 do Brasil; P. (S). rebecae
(Andrade-Salas, Pined-López & García-Magaña, 1994) parasitando Cichlasoma helleri
(Steindachner, 1864), C. meeki (Brind, 1918), C. pasionis Rivas, 1962, C. synspilum Hubbs,
1935, C. urophtahalmus (Günther, 1862) e Petenia splendida (Günther, 1931) do sul do
México (Moravec, 1998).
Este é o primerio registro de uma espécie de Procamallanus (S.) spp. parasitando
uma espécie de peixe do gênero Apistogramma e a primeira ocorrência de procamalanídeos na
Reserva Florestal Ducke. Entretanto, como no caso anterior, é necessário que se busque mais
exemplares para que possam ser melhores observados os órgãos reprodutivos, bem como
outras partes que não puderam ser observadas nestes exemplares.

Família Rhabdochonidae Travassos, Artigas & Pereira, 1928

Diagnose da família: Pseudolábio praticamente ausente. Abertura oral arredondada
ou hexagonal. Vestíbulo cilíndrico, alongado não dilatado, ou dilatado anteriormente; final
anterior do vestíbulo as vezes armado com varas longitudinais esclerotizadas projetadas
anteriormente como dentes. Machos sem asa caudal ou raramente com uma rudimentar asa
cloacal. Espículos desiguais, dissimilares. Gubernáculo ausente. Ovos maduros contendo
larvas formadas.

Gênero Rhabdochona Railliet, 1916
Diagnose do gênero: Nematoides de tamanho médio. Vestíbulo alongado, dilatado
anteriormente formando um funil bem definido ou em forma de barril suportado por projeções
longitudinais espessas como dentes. Número de dentes variável. Deirídeos simples ou
bifurcado. Asa lateral presente ou ausente. Macho com numerosas papilas pré-anais e 5-7
pares pós-anais, cauda sem asas; espículos desiguais, gubernáculo ausente; cauda cônica, de
ponta arredondada ou com espinho cuticular, raramente com alguns processos digitais
pequenos. Fêmea com útero oposto, vulva localizada na metade do corpo; ponta da cauda
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arredondada ou com espinho cuticular, às vezes com numerosos espinhos ou pontos
mucronados; ovos elipticos, embrionados, com conchas lisas, filamentadas ou com inchaços
especiais.

Rhabdochona sp. 1
Descrição: Nematoide de tamanho mediano com cutícula transversal estriada irregular
e corpo alongado. Boca circular. Prostômio “dividido” por dentes em duas partes, uma
superior mais larga e uma posterior mais estreita, que abriga em sua base dois dentes
primitivos. Vestíbulo longo. Esôfago dividido em duas partes, uma anterior muscular e uma
posterior glandular. Fêmeas com vagina na região pós-equatorial; útero contendo inúmeros
ovos pequenos e lisos. Cauda cônica, separada na extremidade posterior por uma divisão
cuticular, formando uma ponta. Machos menores que as fêmeas. Presença de dois espículos
desiguais. Cauda cônica, enrolada ventralmente e com inúmeras papilas ventrais.
Macho (medidas de 03 exemplares/ ㎜ ): Corpo medindo 5,364-8,204 de
comprimento e 0,099-0,18 de largura. Prostômio com 0,023-0,032 de comprimento e 0,0100,027 de largura, base do prostômio com 0,005-0,007 de largura. Vestíbulo medindo 0,0640,08 de comprimento. Esôfago muscular medindo de 0,28-0,287 de comprimento. Esôfago
glandular 1,68-2,24 de comprimento. Deirídio e poro excretor distando respectivamente 0,035
e 0,201-0,210 da extremidade anterior. Anel nervoso não observado. Cauda com 0,126-0,72
de comprimento. Espículo pequeno (menor) medindo 0,091-0,112 de comprimento e espículo
maior com 0,479-0,511. Presença inúmeras papilas caudais; 4-7 pós-anais; 2 adanais e 3-8
pré-anais.
Fêmeas (medidas de 11 exemplares/㎜ - 03 grávidas): Corpo medindo 7,30-12,825
de comprimento e 0,097-0,243 de largura. Prostômio com 0,019-0,052 de comprimento e
0,010-0,027 de largura. Base do prostômio com 0,001-0,009 de largura. Vestíbulo medindo
0,050-0,093 de comprimento. Esôfago muscular com de 0,304-0,399 de comprimento.
Esôfago glandular com 1,47-2,58 de comprimento. Deirídio e poro excretor distando 0,036 e
0,164-0,233 da extremidade anterior. Anel nervoso não observado. Vagina dista 1,656-5,043
da extremidade posterior. Lábios da vulva salientes. Ovos com 0,020-0,029 de comprimento e
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0,011-0,025 de largura. Cauda, medindo 0,064-0,252. Não houve diferenças entre as medidas
das fêmeas grávidas e as não grávidas.
Hospedeiro: Pyrrulhina cf. brevis Steindachner, 1876 (Characiformes, Lebiasinidae);
Carnegiella strigatta (Günther, 1864) (Characiformes, Gasteropelecidae).
Localidade: Reserva Florestal Ducke, igarapé Uberê (S03º09’45,5’’ W59º54’25,1’’),
Bolívia (S02º57’17’’ W47º54’,56’’) e Ipiranga (S02º99’04,25’’ W59º90’37,8’’).
Local de infestação: Intestino e cecos pilóricos.
Prevalência: 4,21 %.
Biologia: Desconhecida.
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Figura 16. Rhabdochona sp. 1. A – Extremidade anterior; B - Desenho esquemático.
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Figura 17. Rhabdochona sp. 1. A – Cauda do macho; B – Desenho esquemático.
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Figura 18. Rhabdochona sp. 1. A – Cauda da fêmea; B – Desenho esquemático.
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Figura 19. Rhabdochona sp. 1. A – Região da vulva, com ovos; B - Desenho esquemático.
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C
Figura 20. Foto de um exemplar fêmea de Rhabdochona sp. 1 em Microscopia Eletrônica de Varredura. A –
Extremidade anterior; B – Cauda; C – Detalhe da extremidade caudal.

80

Comentários: As espécies do gênero Rhabdochona ocorrem em todas as regiões
zoogeográficas parasitando o intestino de peixes. Cerca de 92 espécies válidas são conhecidas
e nove são duvidosas. Para a região Neotropical, 12 (espécies e subespécies) são citadas, onde
três ocorrem na América do Sul: R. acuminata (Molin, 1860); R. uruyeni Díaz-Ungría, 1968
(Moravec, 1998) e R. fabianae Ramallo, 2005 (Ramallo, 2005).
Rhabdochona sp. 1 é a menor das espécies com os valores mínimos de tamanho para
machos de 5,364 e para fêmeas de 7,30. Esse valor é menor que o de R. acuminata, 6,30 para
machos e 10,69

para fêmeas. As maiores medidas de tamanho dos machos 8,204 e das

fêmeas 12,825 estão dentro do intervalo mínimo e máximo de R. acuminata 10,22-20,54 mas
ultrapassam as medidas máximas de tamanhos de R. uruyeni de 7,5 nos machos e 11,60 nas
fêmeas.
O tamanho do esôfago muscular de Rhabdochona sp. 1 varia de 0,28-0,287 nos
machos e de 0,304-0,399 nas fêmeas. É semelhante ao de R. acuminata, 0,270-0,360 nos
machos e 0,321-0,476 nas fêmeas, que são menores. O tamanho do esôfago glandular dos
machos de Rhabdochona sp. 1 é 1,68-2,24, o seu maior valor está acima do maior tamanho
de R. acuminata que é 1,96.
O tamanho das espículos menores de Rhabdochona sp. 1 varia de 0,091-0,112 e a das
maiores de 0,479-0,511. São semelhantes aos tamanhos das espículos de R. acuminata que é
de 0,081-0,12 a menor e de 0,576-0,591 a maior. Para R. uruyeni, o maior tamanho da
espículo menor é 0,102 e o da maior 0,456 também semelhantes aos valores encontrados em
Rhabdochona sp.
O tamanho dos ovos de Rhabdochona sp. 1 é varia de 0,020-0,029 de comprimento e
0,011-0,025 de largura. Os de R. acuminata medem 0,030 de comprimento por 0,021 de
largura e os de R. uruyeni 0,036-0.039 comprimento e 0,018-0,021 de largura. Os tamanhos
dos ovos são muito próximos nas três espécies.
Neste trabalho dois novos hospedeiros são conhecidos para uma espécie do gênero
Rhabdochona: C. strigata e P. brevis. Um novo local de infestação também é registrado, os
cecos pilóricos. Como este gênero apresenta muitas complicações taxonomicas (Moravec,
2007), um estudo mais aprofundado desta espécie coletada torna-se importante.
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Rhabdochona sp. 2
Descrição: Nematoda com cutícula transversal estriada muito fina. Vestíbulo longo,
com paredes lisas que se abrem na parte posterior do prostômio; base do proston com dois
dentes primitivos. Eôfago dividido em duas porções, uma anterior, menor, muscular, seguida
de uma posterior glandular. Poro excretor um pouco abaixo da metade do esôfago muscular.
Cauda longa, cônica, com ponta arredondada, separada por uma cutícula que faz com que a
ponta seja lisa (sem ondulações transversais). Espículo menor robusto. Espículo maior, fino e
extremamente longo. Presença de papilas caudais.
Macho (medidas de 02 exemplares/ ㎜ ): Corpo 3,78-4,59 de comprimento e 0,090,129 de largura. Prostômio com 0,016-0,020 de comprimento e 0,007-0,009 de largura, base
do prostômio com 0,006 de largura. Vestíbulo medindo 0,255-0,259 de comprimento.
Esôfago muscular medindo de 0,35-0,42. Esôfago glandular 0,77-0,84. Poro excretor distando
0,14 da extremidade anterior. Anel nervoso não observado. Cauda com 0,105-0,182 de
comprimento. Espículo menor medindo 0,056-0,075 e espículo maior 0,91-0,98. Presença de
papilas caudais; 3 pós-anais; 1 adanal, pré-anais não observadas.
Hospedeiro: Pyrrulhina cf. brevis Steindachner, 1876 ( Characiformes, Lebiasinidae).
Localidade: Reserva Florestal Ducke, Igarapé Uberê, (S03º09’45.5’’ W59º54’25.1’’).
Local de infestação: Vesícula biliar.
Prevalência: 0,52 %.
Biologia: Desconhecida.
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Figura 21. Rhabdochona sp. 2. A – Região cefálica, B- Extremidade anterior; C - Desenho esquemático.
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Figura 22. Rhabdochona sp. 2.A A – Cauda do macho; B – Desenho esquemático.
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Figura 23. Rhabdochona sp. 2. A – Cauda do macho em everção; B – Desenho esquemático.

Comentários: Rhabdochona sp. 2 é semelhante a R. kidderi texensis Moravec &
Huffman, 1988 parasita de intestinos principalmente de peixes da família Cichlidae

da

América do Norte e México, e R. kidderi kidderi Pearse, 1936, parasita intestinal de peixes
das famílias Pimelodidae, Bythitidae e Poeciliidae do México (Moravec, 1998). Rhabdochona
sp. 2 difere destas espécies principalmente na cápsula bucal que (sob microscópio de luz) é
lisa, e tem dois dentes primordiais, enquando as outras espécies apresentam dentes próximos a
margem anterior.
As três espécies tem o espículo maior muito longo. Mas o comprimento do espículo
de Rhabdochona sp. 2 varia de 0,91-0,98, é menor que o de R. kidderi texensis 1,67-2,08 e
semelhante ao de R. kidderi kidderi 0,651-1,169. O comprimento do corpo de Rhabdochona
sp. 2 varia de 3,78-4,59 e é menor que de R. kidderi kidderi 6,42-9,26 e o de R. kidderi
texensis 4,90-15,8.
A largura do corpo de Rhabdochona sp. 2 (0,09- 0,129) fica dentro dos intervalos de
mínimo e máximo de R. kidderi texensis 0,090-0,218 e R. kidderi kidderi 0,082-0,095. A
cauda de Rhabdochona sp. 2 ,105-0,182 é ligeiramente maior que a de R. kidderi kidderi
0,111-0,177, mas é menor que a de R. kidderi texensis 0,147-0,225. Um novo local de
infestação é registrado: a vesícula biliar.
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Família Cystidicolidae Skrjabin, 1946
Diagnose da família: Nematoda de tamanho médio ou grande. Cutícula às vezes com
ornamentações. Abertura oral como fenda ou alongada dorsoventralmente. Pseudolábio
pequeno, frequentemente reduzido a um apêndice pequeno. Papila cefálica usualmente
reduzida a quatro na base no pseudolábio. A terminação anterior do vestíbulo, às vezes
armada com pequenos dentes. Esofago dividido em anterior muscular e posterior glandular.
Asa caudal no macho presente. Ovo oval, larvado, às vezes com formações especiais na
superfície.

Gênero Pseudoprolepus Khera, 1956
Diagnose do gênero: Boca com dois lábios laterais, cada um tendo um dente truncado
e duas papilas sbmedianas. Colar cefálico presente. Cápsula bucal cilíndrica, com paredes
transversalmente estriadas. Esôfago longo e não dividido.
Pseudoproleptus sp. 1
Descrição: Nematódeo mediano, com cutícula transversal estriada arredondada nas
extremidades; alguns com a cutícula bem marcante. Terminação anterior do corpo em forma
de “chápeu”. Vestíbulo reto. Esôfago dividido em duas partes, muscular e glandular. Anel
nervoso situado no início do esôfago muscular. Poro excretor abaixo do anel nervoso. Cauda
cônica com ponta arredondada.
Larva (medidas de 19 exemplares/ ㎜ ): Tamanho do corpo com 2.646-5.58 de
comprimento e 0.034-0.063 de largura. Terminação anterior (chapéu) com 0.004-0.007 de
comprimento e 0.007-0.015 de largura. Esôfago muscular medindo 0.056-0.7 e glandular
0.502-1.4 de comprimento. Anel nervoso e poro excretor distando 0.108-0.208 e 0.14-0.2
respectivamente da extremidade anterior. Cauda com 0.063-0.112. Porção terminal da cauda
(mucro) medindo 0.021-0.031 de comprimento.
Hospedeiros: Apistogramma agassizii (Steindachner, 1875) (Perciformes, Cichlidae);
Bryconops giacopinii (Fernández-Yépez, 1950) (Characiformes, Characidae); Bryconops
caudomaculatus (Characiformes, Characidae); Characidium pterostictum Gomes, 1947
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(Characiformes, Crenuchidae); Gymnotus coropinae Hoedeman, 1962 (Gymnotiformes,
Gymnotidae); Hemigrammus bellottii (Steindachner, 1882) (Characiformes, Characidae).
Localidades tipo: Reserva Florestal Ducke,

igarapés Bolívia (S02º57’17’’

W47º54’,56’’), Acará (S02º57’17’’ W47º57’56’’), Tinga (S03º09’42,55” W059º54’25,1”) e
Uberê (S03º09’45,5’’ W59º54’25,1’’).
Localde infestação: Intestino.
Prevalência: 13,1 %.
Biologia: Desconhecida.

A

B

0,03 ㎜

Figura 24. Pseudoproleptus sp. 1. A – Extremidade anterior; B - Desenho esquemático.
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Figura 25. Pseudoproleptus sp. 1. A – Extremidade posterior; B - Desenho esquemático.

2 µm

10 µm

Figura 26. Foto de Pseudoproleptus sp. 1 em Microscopia Eletrônica de Varredura. A – Região cefálica; B –
Cauda.

Pseudoproleptus sp. 2 larva
Descrição: Nematoda de tamanho longo. Cutícula transversal estriada apresentando
divisões mais alargadas; margem com ondas ou mais finas em formato de “dentes”.
Terminação anterior do corpo em forma de “capacete”; presença de dois pequenos lábios na
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extremidade anterior; presença de colar cefálico, que pode estar bem diferenciado ou não,
cobrindo parte da extremidade anterior. Esôfago dividido em duas porções, uma anterior
muscular e uma posterior glandular. Cauda cônica com ponta arredondada e extremidade
diferenciada por uma terminação pequena e circular.
Larva (medidas de 03 exemplares/ ㎜ ): Corpo 5,169-17,888 de comprimento e
0,091-0,27 de largura. Terminação anterior do corpo (chapéu) com 0,035-0,07 de
comprimento e 0,050-0,087 de largura. Esôfago 0,660. Anel nervoso e poro excretor distando
respectivamente 0,500 e 0,21 da extremidade anterior. Cauda 0,079-0,123 de comprimento.
Porção terminal da cauda (mucro) com 0,021-0,031 de comprimento.
Hospedeiros: H. malabaricus (Characiformes, Erythrinidae); Microcharacidium
eleotrioides (Géry, 1960) (Characiformes, Crenuchidae); Monocirrhus polyacanthus
Heckel, 1840 (Perciformes, Polycentridae).
Localidades

tipo:

Reserva

Florestal

Ducke,

Igarapé

Bolívia

(S02º57’17’’

W47º54’,56’’) e Uberê (S03º09’45,5’’ W59º54’25,1’’).
Local de infestação: Intestino; estômago.
Prevalência: 1,57 %.
Biologia: Desconhecida.

88

A

B

0,03 ㎜

Figura 27. Pseudoproleptus sp. 2. A – Extremidade anterior; B - Desenho esquemático.

A
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0,05 ㎜

Figura 28. Pseudoproleptus sp. 2. A – Extremidade posterior; B - Desenho esquemático.
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Pseudoproleptus sp. 3
Descrição:

Nematoda

longo.

Cutícula

transversal

estriada

que

pode

ser

consideravelmente mais alta que a extremidade anterior; estrias podem ser largas formando
margens com ondas, ou mais finas em forma de “dentes”. Terminação anterior do corpo
arredondada com um ou dois pequenos lábios na extremidade; colar cefálico presente ou
ausente. Esôfago dividido em duas porções, uma anterior muscular e uma posterior glandular.
Cauda cônica com ponta arredondada podendo ter a sua extremidade diferenciada por uma
terminação pequena e circular, ou não.
Fêmea (medidas de 09 exemplares/㎜): Corpo 13,14-23,64 de comprimento e 0,1080,161 largura. Terminação anterior do corpo com 0,007-0,02 de comprimento e 0,03-0,071 de
largura. Lábios 0,001-0,006 de largura. Esôfago muscular medindo 0,81 e glandular de 3,78
de comprimento. Anel nervoso e poro excretor distando 0,98-0,21 e 0,54 respectivamente da
extremidade anterior. Cauda medindo 0,102-0,142.
Hospedeiros: Characidium pteroides Eigenman, 1909 (Characiformes, Crenuchidae);
Hoplias malabaricus (Characiformes, Erythrinidae); Hyphessobrycon melazonatus Durbin,
1908 (Characiformes, Characidae).
Localidades tipo: Reserva Florestal Ducke, igarapé Barro Branco (S02º55’47,7”
W059º58’24,0”), Acará (S02º57’17’’ W47º57’56’’), Tinga (S03º09’42,55” W059º54’25,1”) e
Uberê (S03º09’45,5’’ W59º54’25,1’’).
Local de infestação: Intestino.
Prevalência: 2,63 %.
Biologia: Desconhecida.
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Figura 29. Pseudoproleptus sp. 3. A – Extremidade anterior; B - Desenho esquemático.
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A

0,05 ㎜

Figura 30. Pseudoproleptus sp. 3. A – Extremidade posterior; B - Desenho esquemático.
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0,03 ㎜

Figura 31. Pseudoproleptus sp. 3. A – Aparelho genital feminino; B - Desenho esquemático.

10 µm
2µm

B

10 µm

A
A
C
Figura 32. Foto de Pseudoproleptus sp. 3 em Microscopia Eletrônica de Varredura. A – Região cefálica; B –
Cauda; C - Abertura anal.
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Pseudoproleptus sp. 4 larva
Descrição: Nematoda de tamanho mediano. Cutícula transversal estriada que pode ser
disforme e de tamanhos variados. Terminação anterior do corpo em forma de “chapéu”, que
pode ser bem pequena em relação à largura do corpo. Esôfago dividido em duas porções, uma
anterior muscular e uma posterior glandular. Cauda cônica com ponta arredondada podendo
ter a sua extremidade diferenciada pelo afilamento da cutícula. Inúmeras glândulas
distribuídas pelo corpo, se concentrando principalmente na cauda.
Larva (medidas de 23 exemplares): Tamanho do corpo 1,26-4,40 de comprimento
e 0,074-0,113 de largura. Terminação anterior (chapéu) com 0,002-0,028 de comprimento e
0,007-0,098 de largura. Vestíbulo com 0,019-0,040 de comprimento. Esôfago muscular
medindo 0,175-0,840 e glandular 0,497-1,4 de comprimento. Anel nervoso e poro excretor
distando respectivamente 0,038-0,177 e 0,077-0,217 da extremidade anterior. Cauda medindo
0,035-0,135.
Hospedeiros: Apistogramma hyppolitae Kullander, 1982 (Perciformes, Cichlidae);
Bryconops inpai Knöppel, Junk & Géry, 1968 (Characiformes, Characidae); Bryconops
giacopinii

(Fernández-Yépez,

1950)

(Characiformes,

Characidae);

Bryconops

caudomaculatus (Characiformes, Characidae); Hemigrammus bellottii (Steindachner, 1882)
(Characiformes, Characidae); Hyphessobrycon melazonatus Durbin, 1908 (Characiformes,
Characidae).
Localidades: Reserva Florestal Ducke, igarapé Barro Branco (S02º55’47,7”
W059º58’24,0”), Acará (S02º57’17’’ W47º57’56’’), Tinga (S03º09’42,55” W059º54’25,1”) e
Uberê (S03º09’45,5’’ W59º54’25,1’’).
Local de infestação: Intestino.
Prevalência: 7,89 %.
Biologia: Desconhecida.
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Figura 33. Pseudoproleptus sp. 4. A – Extremidade posterior; B – Desenho esquemático.
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0,02 ㎜

Figura 34. Pseudoproleptus sp. 4. A – Extremidade posterior; B – Desenho esquemático.

Pseudoproleptus sp. 5
Descrição: Nematoda de tamanho longo. Cutícula transversal estriada. Terminação
anterior arredondada; presença de dois pequenos lábios na extremidade cefálica; presença de
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dois anfídeos laterais bem visíveis. Anel nervoso largo e bem visível. Presença de dois
espículos grandes e desiguais. Cauda virada ventralmente; presença de papilas anais.
Macho adulto (medidas de 01 exemplar): Tamanho do corpo 24,66

de

comprimento e 0,120 de largura. Terminação anterior até anfídeos com 0,04 de comprimento
e 0,042 de largura. Vestíbulo com 0,197 de comprimento. Esôfago muscular e glandular não
distintos. Anel nervoso distando 0,255 da extremidade anterior. Poro excretor não observado.
Cauda medindo 0,136. Espículo menor com 0,101 e espículo maior com 0,497 de
comprimento. Presença de papilas anais, 3 pares pré-anais, 6 pares pós-anais.
Hospedeiros: H. malabaricus (Characiformes, Erythrinidae).
Localidade: Reserva Florestal Ducke, igarapé Barro Branco (S02º55’47,7”
W059º58’24,0”).
Local de infestação: estômago.
Prevalência: 0,52 %.
Biologia: Desconhecida.
A

B

0,05 ㎜

Figura 35. Pseudoproleptus sp. 5. A – Extremidade anterior; B - Desenho esquemático.
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Figura 36. Pseudoproleptus sp. 5. A – Extremidade posterior; B - Desenho esquemático.

Comentário geral: A família Cystidicolidae abriga espécies parasitas de peixes do
trato digestivo e bexiga natatória (Moravec, 1998). Quanto a taxonomia e o sistema de
classificação, a família Cystidicolidae é aparentemente a mais complicada, e atualmente são
reconhecidos por diversos autores 23 gêneros como eventualmente válidos (Moravec, 2007).
As cinco diferentes larvas encontradas nestes trabalho foram unidas e descritas dentro
de da família Cystidicolidae. A característica marcante que determinou serem incluídas nessa
família foi a presença da estrutura da extremidade anterior do corpo, em forma de
“chapéu/capacete”, visíveis em todos os indivíduos estudados, mas esta variou de forma e
tamanho dentro de cada uma das cinco larvas.
As espécies foram divididas em cinco grupos distintos de acordo com o tamanho e a
largura do corpo

que são discrepantes. Pseudoproleptus sp. 1 mediu 2,646-5,58 de

comprimento e 0,034-0,063 de largura. Pseudoproleptus sp. 2 mediu 5,169-17,888 e 0,0910,27; Pseudoproleptus sp. 3 mediu 13,14-23,64 e 0,108-0,161; Pseudoproleptus sp. 4 mediu
1,26-4,40 x 0,074-0,113, e Pseudoproleptus sp. 5 mediu 24,66 x 0,120.
Comparando os comprimentos do corpo das larvas encontradas neste trabalho com o
das larvas encontradas por Melo et al. (2011) em Satanoperca juruparai (Heckel, 1840),
16,20-21,63 e o das larvas encontradas por Moravec & Santos (2009) em Macrobrachium
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amazonicum (Heller, 1862) 19,71-25,65. Os comprimentos de Pseudoproleptus sp. 3 e
Pseudoproleptus sp. 5 são semelhantes aos citados pelo autores, o que diferencia é a estrutura
anterior que em Pseudoproleptus sp. 5 não apresenta a cutícula tão expandida, enquanto
Pseudoproleptus sp. 3 sim.
Segundo Moravec (comunicação pessoal) Pseudoproleptus sp. 5 deve ser a espécie
Heliconema izeckzohni Fábio, 1982 que depois foi transferida para o gênero Pseudoproleptus,
P. izecksohni (Fábio, 1982). Isto devido as características morfológicas, e ao fato deste
parasito ter sido encontrado no mesmo hospedeiro tipo H. malabaricus.
As espécies que mais se assemelham morfologicamente e em medidas com as espécies
encontradas em S. jurupari e M. amazonicum, foram aquelas que coincidentemente estavam
parasitando H. malabaricus. Visualmente, e sob microscopia de luz Pseudoproleptus sp. 2 é a
espécie que mais se assemelha morfologicamente com as espécies (larvas) encontradas por
Moravec & Santos (2009) e Melo et al. (2011). Mas somente com estudos utilizando
microscopia eletrônica de varredura e biologia molecular os problemas relacionados a este
gênero e família poderão ser melhores esclarecidos (Moravec, 2007).
Mais estudos devem ser feitos para que as dúvidas sobre estas espécies sejam
elucidadas. Neste trabalho conseguiu-se poucos exemplares de algumas espécies, nem todos
puderam ser estudados utilizando a microscopia eletrônica de varredura. Por hora, são citadas
novas ocorrências deste parasita para diferentes hospedeiros, nova abrangência geográfica, e o
primeiro exemplar de Pseudoproleptus adulto a ser coletado na região.
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Figura 37. Foto de Pseudoproleptus sp. 5 em Microscopia Eletrônica de Varredura. A – Região cefálica; B –
Cauda; C - Poro excretor; D - Deirídeos.
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Ordem Spirurida Chitwood, 1933
Subordem Spirurina:
Diagnose da subordem: Nematoide de tamanho médio e com cutícula transversal
estriada. Extremidade anterior provida de dois lábios laterais.
Spirurina fam. sp. larva
Descrição: Nematódeo de corpo mediano. Cutícula transversal estriada. Parte anterior
do corpo com dois lábios (pseudolábios) escuros que saem um de cada lado e tendem a se
encontrar na região central. Cauda arredondada com estruturas terminais em formato de
“dedos”.
Larvas medidas baseadas em 15 exemplares: Tamanho do corpo 2,223-3,743 de
comprimento e 0,035-0,27 de largura. Cápsula bucal com 0,007-0,058 de comprimento e
0,002-0,03 de largura. Vestíbulo com 0,052-0,053 de comprimento. Estruturas, que
provavelmente são o anel nervoso e poro excretor, distando 0,050-0,130 e 0,078-0,160 da
extremidade anterior. Esôfago com 0,077-0,190 de comprimento. Cauda com 0,024-0,053 de
comprimento.
Hospedeiro: Bryconops giacopinii (Fernández-Yépez, 1950) (Characiformes,
Characidae), I. geisleri Géry, 1970 (Characiformes, Characidae), Helogenes marmoratus
Günther, 1983 (Siluriformes, Cetopsidae).
Localidade tipo: Reserva Florestal Ducke, igarapés Bolívia (S020 57’17’’ W470
54’.56’’).
Local de infestação: Estômago, brânquia, cecos pilóricos e intestino.
Prevalência: 4,21 %.
Biologia: Desconhecida.
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0,1 ㎜

Figura 38. Spirurida gen.sp. Vista geral.

A

B

0,05 ㎜

Figura 39. Spirurida gen.sp. A – Extremidade anterior; B - Desenho esquemático.
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Figura 40. Spirurida gen.sp. A – Extremidade posterior, B - Desenho esquemático.

Descrição: Nematoda de tamanho pequeno, com cutícula transversal estriada bem
marcada, com os dentes localizados na região anterior totalmente para dentro. Presença de
uma cutícula expandida na cauda.
Larva 2 Medidas baseadas em dois exemplares: Tamanho do corpo com 1,206-1,539
de comprimento e 0,117-0,077

de largura. Cápsula (dentes) com 0,005-0,022 de

comprimento x 0,015-0,004 de largura. Cauda com 0,042 de comprimento. Cutícula
expandida presente na cauda 0,027 de comprimento.
Comentários: Provavelmente as larvas descritas pertecem a ordem Spirurida. A
presença de formações esclerotizadas na extremidade cefálica (provavelmente em forma de
“V” em vista lateral) são característicos de larvas infectantes de Anguillicola e
Anguillicoloides (adultos parasitárias em enguias de água doce, Anguilla spp.). Mas estas
larvas são bastante pequenas (menos de 1 de comprimento) e diferem das larvas encontradas
neste trabalho que são longas e a cauda cônica (Moravec, comunicação pessoal).
Nematoides da subordem Spirurina que são caracterizadas por certas características
morfológicas e algumas peculiaridades biológicas. Representam um grupo grande e diverso
de parasitos com uma distribuição mundial. As suas larvas geralmente apresentam ganchos ou
espinhos cefálicos, e suas glândulas esofágicas são multinucleados (Moravec, 2007).
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As larvas encontradas neste trabalho provavelmente pertencem a alguma espécie de
spirurida parasita. Os adultos devem ocorrer mais provavelmente em aves, porque
semelhantes estruturas cefálicas esclerotizadas podem ocorrer, aparentemente, na terceira fase
de larvas de espécies spirurida diferentes (Moravec, comunicação pessoal).

Cosiderações finais
O elevado número de novas espécies de Nematoda encontrados nos igarapés,
demonstra que trata-se de um grupo bastante diversificado e pouco conhecido sendo
necessário mais estudos ictioparasitológicos nestes ambientes.
Torna-se necessário mais coletas nos igarapés da Reserva Ducke para sanar a baixa
ocorrência de alguns exemplares dos parasitos coletados, aumentando assim a probabilidade
de descrição de novas espécies.
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ANEXO A. Protocolo para coleta de peixes de igarapés.
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ANEXO B. Protocolo de necrópsia Laboratório de Parasitologia de Peixes.
________________________________________________________________________________________________________________________________

LABORATÓRIO DE PARASITOLOGIA E PATOLOGIA DE PEIXES
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA
Caixa Postal 478 - Manaus - AM, BRASIL CEP 69.011.970
Tel. 55 (092) 643 3144- fax 643 3146
Correio eletrônico: jcmalta@inpa.gov. br; avarella@inpa.gov.br
_______________________________________________________ __________________________________________________________________________

quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
ROTEIRO DE NECRÓPSIA PASSO A PASSO USADA NO LPP:
Necrópsia: exame de espécimen morto. Método para condições sépticas, isto é não para coleta de
bactérias ou vírus. Todas necrópsias começam com o exame de fora para dentro, começando com os
tecidos externos e gradualmente avançando para os mais internos, cada tecido deve ser examinado
intacto, antes de qualquer interferência, depois a dissecção e examinado sob microscópios. Se o peixe
estiver vivo, sacrificá-lo, deve ser morto (humanamente) sem danificar os tecidos: com um forte golpe
na cabeça ou perfuração com estilete na região cefálica. O peixe deve ser posicionado do lado direito,
com o lado esquerdo da cabeça virado para cima e a parte ventral virada para o examinador.
1. Preencher a “Ficha de Necrópsia” para cada peixe, preenchendo todos campos seguindo o modelo.
Número do peixe a ser examinado, seu número mais a data do dia: se for o primeiro do dia
02/04/2001– n. do peixe 01020401(n. peixe; dia; mês; ano).

2. Matar o peixe com uma perfuração na região cefálica. Pesar e medir (comprimento padrão,
furcal e total). A amostra de sangue deve ser feita antes de matar o peixe.
3. Lado esquerdo: examinar, boca; pele; nadadeiras; anus, olho; nariz a procura de lesões, úlceras,
hemorragias subcutâneas, escamas levantadas ou perdidas; pústulas; cistos; descolorações. Procure
por sinais ou parasitas externos. A posição do parasita achado deve ser anotada, este deve ser
removido e identificado ou fixado e conservado para posterior identificação. Muco e secreções
anormais devem ser coletados, preparadas lâminas e examinadas. Deformações grosseiras, tecidos
suspeitos devem ser retirados e examinados microscopicamente em macerados (pequeno pedaço
de tecido, entre lâmina e lamínula com água, pressione e examinar microscópio óptico). Examinar
a região perianal procurando áreas vermelhas incomuns, prolapsos do intestino. Examinar
cuidadosamente o olho esquerdo se há rotação e se as membranas são elásticas e bem visíveis.
Corte a pele em torno da órbita, corte os músculos do olho e o nervo óptico, remova-o e coloque
em uma placa de Petri com água destilada, remova a câmara interna, retire as lentes e o humor,
examinar separadamente os componentes do olho.
4. Examinar a narina esquerda se há excesso de muco. Se o peixe for pequeno colocá-lo sob o
estereomicroscópio e examinar. Retirar a narina e colocá-la em placa de Petri com água e dissecála sob estereomicroscópio. Insira um estilete na cavidade para testar se há um excesso de muco,
remova a pele, exponha a cavidade nasal. Examinar os tecidos olfativos para Protozoa,
Monogenea e Copepoda.
5. Um outro processo para coleta de parasitas da pele e nadadeiras é colocar o peixe em recipiente
com formol 1:4000 por duas horas e agitar vigorosamente a cada 15 minutos, de modo que fique
completamente imerso no líquido. Posteriormente e examinar o conteúdo das placas. Este método
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6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

não nos permite saber o local de fixação de cada parasita. Alternativamente podem-se cortar as
nadadeiras e colocá-las em placas com água e examiná-las em estereomicroscópio.
Fazer um raspado da pele, raspar com o bisturi cerca de pelo menos um terço da região lateral
dorsal do peixe, colocar o material sobre uma gota de água destilada, em lâmina, colocar lamínula
e levar ao microscópio óptico, para exame de Protozoa, Monogeneas.
Corte o opérculo esquerdo expondo as brânquias. Coloque-o em uma placa de Petri com água,
observe-o disseque-o sobre estereomicroscópio, procurando parasitas, lesões, e vascularização
anormal. Os arcos branquiais devem ser enumerados de 1 a 8, onde de 1 ao 4 significa que é o 1o,
2o, 3o e 4o arcos do lado esquerdo e de 5 ao 8, corresponde ao 1o. (5), 2o.(6), 3o.(7) e 4o.(8) arcos do
lado direito. Retire o primeiro arco branquial esquerdo cortando as extremidades dorsal e ventral.
Coloque-o em uma placa de Petri, cubra com água, observe-o sobre estereomicroscópio,
segurando com uma pinça e examinando cada filamento com um fino estilete. Procure por
parasitas, descolorações, camadas de muco e outras anormalidades. Se o arco é pequeno, coloqueo em uma lâmina, cubra com água, coloque uma lamínula e leve ao microscópio óptico. Se for
grande e fino e corte um pedaço e prepare uma lâmina com água, cubra com lamínula e leve ao
microscópio óptico. Aperte ligeiramente a lamínula, procure por tecidos anormais, Protozoa,
Glochidia e ovos de helmintos. Examinar individualmente os demais arcos sobre
estereomicroscópio com auxílio de estiletes. Observe a parede da cavidade branquial depois da
retirada do quarto arco.
Vire o peixe para o lado direito repita o passo 3 (exceto o exame da região perianal).
Corte o opérculo direito expondo as brânquias, repita os passos 7 e 8.
Retorne o peixe à posição prévia, com o lado esquerdo para cima. Abra a boca empurrando a
mandíbula e examinar a superfície da cavidade bucal, começando com o céu da boca. Preste
atenção para parasitas e lesões. Procure na linha, próximo aos dentes até a faringe. Se houver
algum ferimento retire algum tecido e examinar em microscópio óptico.
Abra a cavidade abdominal usando uma fina tesoura, iniciando com uma perfuração na linha
média ventral da parede abdominal, justamente entre e atrás das nadadeiras peitorais, cuidado para
não cortar profundamente. Corte na direção posterior por 2cm. Levante o lado superior com uma
pinça e verifique a posição das lâminas. Mantenha-as perto da parede abdominal e corte em
direção as vísceras e mantenha o corte até a região anal. Nesta região direcione o corte para cima e
acompanhando a margem posterior, superior até a anterior da cavidade abdominal. Quando o corte
for completado remova a “cobertura” do abdômen e exponha as vísceras. Examinar in situ
posições anormais, inchaços, descolorações, cistos de parasitas, lesões e outros sinais patológicos
e quantidade de gordura (ausente, pouca, muita). Preste especial atenção para o tamanho, cor e
consistência do fígado. Fluidos anormais, na cavidade, devem ser anotados e amostrados para
bactérias.
Remova inteiramente o canal alimentar e órgãos associados como uma unidade, faça um corte
transversal no esôfago próximo à cavidade bucal corte com tesoura o ligamento hepático, corte o
reto próximo ao anus. Coloque o complexo inteiro em uma placa grande e separe os componentes:
trato intestinal, fígado, bexiga natatória, pâncreas (se identificado) e baço. Examinar estes órgãos
um por um, começando com o fígado e a bexiga natatória. Separe a bexiga natatória do fígado,
pese o fígado e registre a cor. Guarde um pedaço do fígado para estudos histológicos. Corte o
fígado em finos pedaços, examinar cada superfície ante do próximo corte ser feito. Retire um
pequeno pedaço, prepare e examinar um macerado do tecido entre lâmina e lamínula, com água e
examinar em microscópio óptico. Abra a bexiga natatória, examinar a superfície interna retire um
pedaço e examinar junto com os fluidos em uma lâmina com grande aumento em microscópio
óptico.
Corte o baço no meio, faça uma impressão na lâmina (esfregaço) e examinar em microscópio
óptico. Observe tamanho, textura, possível lesões. Macere o tecido e procure por parasitas.
Examinar a impressão sobre médio aumento em microscópio óptico. Reserve uma parte para
histologia.
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14. Divida o canal alimentar em seções: estômago e esôfago, região pilórica e intestino. O intestino
pode ser cortado em diversas partes dependendo do tamanho dele. Usualmente em três regiões.
Corte com muito cuidado para não danificar o conteúdo. Use as pontas de finas tesouras e cortes,
fazendo cortes curtos e rasos. Coloque o esôfago e o estômago em uma placa de Petri, com o
fundo dividido em quadrados. Corte o estômago longitudinalmente expondo o conteúdo. Remova
o conteúdo e lave a superfície do estômago. Sobre estereomicroscópio examinar ambas as
superfícies para lesões ou cistos de parasitas. Remova o estômago da placa, coloque entre duas
lâminas de vidro (grandes lâminas ou placas de vidros para grandes pedaços de tecidos). Achatar
até o tecido ficar translúcido e examinar em microscópio óptico para cistos de parasitas. Partes
grossa do trato digestivo de grandes peixes não são boas para esta técnica. A superfície deve ser
raspada cuidadosamente e examinada em lâmina com água em microscópio óptico para Protozoa.
O conteúdo do estômago deve ser distribuído no fundo da placa com quadrados. Examinar
quadrado por quadrado identificando tipo de alimento e parasitas. Examinar o mesentério e os
tecidos pancreáticos. Conteúdo intestinal de grades peixes, particularmente amostras congeladas,
devem ser examinado usando a técnica de sedimentação: adicionar 10g de bicarbonato de sódium.
Em um cilindro de 1 litro. Corte e abra o intestino e rase o conteúdo dentro do cilindro. Complete
com água e mecha até o bicarbonato dissolver. Deixe de 5-10 minutos. Forma um sobrenadante
enquanto parasitas e fragmentos depositam no fundo. Elimine ¾ do líquido, cuidado para não
perder sedimento. Coloque o sedimento em uma placa e examinar em estereomicroscópio.
15. Identifique o sexo e examinar as gônadas superficialmente, registre a estádio de maturidade.
Remova e pese, examinar em estereomicroscópio. Macere um pouco de tecido e examinar em
estereomicroscópio. Prepare e examinar uma lâmina com água.
16. Examinar a parede externa da bexiga natatória remova-a, abra-a e examinar a parede interna.
Amostre e examinar qualquer coisa incomum.
17. Abra com uma incisão o peritôneo e exponha os rins. Cuidadosamente disseque-o e coloque em
uma placa de Petri. Corte transversalmente o rim faça uma impressão na lâmina (esfregaço) de
sangue e prepare e examinar uma macerado do tecido em uma lâmina com água e examinar em
microscópio óptico. (Em grandes peixes, se possível remova os ductos urinários com a bexiga
urinária. Examinar o conteúdo, a superfície interna da bexiga prepare e examinar uma lâmina com
água (o lugar favorito para mixozoários)).
18. Abra a cavidade pericárdica remova o coração. Examinar a superfície para descoloração, cistos e
forma anormal. Abra ventrículo examinar a superfície interna. Corte o músculo e examinar as
superfícies, abra e examinar outras partes do coração.
19. Abra o crânio, forte faca entre os olhos. Observe a superfície dorsal do crânio. Corte os nervos
cranianos, retire o crânio junto com a medula e examinar em estereomicroscópio. Retire um
pedaço para histologia. Faça vários cortes finos, coloque em lâminas de água e examinar em
microscópio óptico. Se há suspeita de parasitas no crânio, ele deve ser digerido (centrifugação, 2g
pepsina + 400ml de 0,5%HCL).
20. Expor cápsulas auditivas removendo a cobertura craniana. Fazer um corte na parede dorsal do
crânio na região ótica faça pressão, quebre o crânio no plano do corte e exponha a região do
ouvido. Examinar a cartilagem e o osso do ouvido para descolorações, inclusões, danos, esporos
de Myxozoa. Amostre tecidos anormais, faça, lâminas de água.
21. Examinar os músculos, removendo-os fileteando-os com uma fina faca.
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