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Acompanhamento da fauna parasitária do tambaqui, Colossoma
macropomum (Cuvier, 1818), em repovoamento de lagos de várzea da
Amazônia Central. / Sandro Loris Aquino Pereira - Manaus, 2001.
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Dissertação de Mestrado- INPA/UA.

1. Parasitas 2. Repovoamento 3. Colossoma macropomum 4. Lagos
de várzea 5. Amazônia Central

Sinopse:

Foram examinados 83 tambaquis {Colossoma macropomum): oriundos da
piscicultura, armazenados em tanques-rede, lagos repovoados e lagos não
repovoados. Sete grupos de parasitas foram encontrados: Protozoa,
Monogenoidea, Nematoda, Acantocephala, Copepoda, Branchiura e Isopoda,
sendo que o único grupo que ocorreu em todos os locais foi Monogenoidea. A
composição da fauna de parasitas encontrada, aparentemente não
compromete a utilização destes peixes no repovoamento como uma ferramenta
para tentativa de aumento do estoque natural do tambaqui.

Palavras-chave: Parasitas, repovoamento, Colossoma macropomum, lagos de
várzea, Amazônia Central.



RESUMO

Foram examinados 83 tambaquis {Colossoma macropomum), oriundos da

Estação de Piscicultura de Baibina, estocados em tanques-rede no lago

Catalão, de lagos repovoados e de lagos não repovoados. Sete grupos de

parasitas foram encontrados: Epistylis sp. e Mixoboius sp. (Protozoa);

Anacanthorus spathulatus e Linguadactiloides brinkmanni (Monogenidea), mais

quatro espécies de monogenóides ocorreram nestes peixes; Spirocamallanus

sp. (Nematoda), Neoechinorhyncus buttnerae (Acantocephala), Miracetyma sp.

(Copepoda), Dolops geayi (Branchiura) e Braga patagonica (Isopoda). Foram

registradas pela primeira vez, para o tambaqui, Miracetyma sp. e D. geayi, em

peixes da natureza. Monogenoidea foi o único grupo que ocorreu em todos os

locais amostrados. Acantocephala ocorreu somente na natureza e apresentou

índices parasitários nos peixes dos lagos repovoados menores que nos dos

lagos não repovoados. Os índices parasitários de Monogenoidea dos peixes da

natureza foram menores que dos peixes da piscicultura e dos tanques-redes.

^  Diferentemente, os índices parasitários de Monogenoidea dos peixes da

natureza foram maiores que os dos peixes dos lagos repovoados.
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#  ABSTRACT
m

%
^  Tve examined 83 tambaquis {Colossoma macmpomum) from the Balbina Fish

li Culture Station, stored in cages in Catalão Lake, of stocked lakes and not
H
^  socked lakes. Seven groups of parasites were found: Epistylis sp. and

-  Mixoboius sp. (Protozoa); Anacanthorus spathulatus and Linguadactiloides
%

%  brínkmanni (Monogenoldea), and at least four species of Monogenea occurred

^  In these fish,; Spirocamallanus sp. (Nematoda), Neoechinorhyncus buttnerae

^  (Acantocephala), Miracetyma sp. (Copepoda), Dolops geayi (Branchiura) and

Braga patagonica (Isopoda). For the first time the occurrence of Miracetyma sp.

and D. geayi was registered for tambaqui from nature. Monogenoldea was the

%  only group that occurred in ali the investigated sites. Acantocephala only

• 1

rs

^  occurred in fishes from the nature and presented smaller parasític índices in

stock enhanced lakes that not stocked lakes. The parasitic índices of

^  Monogenoldea on fish from nature were less than from fish from fish culture

station or from the cages. Differentiy, the parasitic índices of Monogenoidea in

fish from nature were greater that from fish at stock enhanced lakes.

li!
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0  I - INTRODUÇÃO

1^4

o ambiente aquático é um dos componentes mais importantes da

natureza amazônica e a pesca é, de longe, a mais importante fonte de

obtenção de proteína animal e também o principal gerador de renda para os

ribeirinhos. Nessa região, possuidora de um grande número de espécies de

peixes com potencial para criação em viveiros, quase toda a produção de

pescado é procedente de capturas (Araújo-Lima & Qoulding, 1998).

A população de Manaus triplicou em 20 anos (1975-1995), alcançando

1,5 milhão de habitantes (Araújo-üma & Goulding, 1998). Acompanhando este

crescimento, houve a expansão explosiva da pesca, até então relativamente

sub-explotada. Nas últimas décadas, tem-se observado um significativo

declínio na quantidade do desembarque de pescado, o que tem contribuído

para a elevação nos preços do mesmo para o consumidor (Petrere Jr., 1978;

1983; Merona & Bittencourt, 1988). E, como conseqüência, um crescente

interesse por parte dos proprietários rurais para com a piscicultura,

principalmente do tambaqui, Colossoma macropomum (Cuvier, 1818). O qual é

uma espécie que alcança um alto valor no mercado e que já conta com

razoável tecnologia para produção de alevinos e também para sua criação em

cativeiro (Pereira-Filho, 1996).

Sua utilização para a piscicultura se deu efetivamente na década de 70,

quando pesquisadores do extinto Departamento Nacional de Obras Contra as

Secas (DNOCS) consideraram a possibilidade de introduzir a espécie nos



^  açudes e rios do Nordeste (Fontenele & Nepomuceno, 1980; Silva & Gurgel,

*  1989).
m

#  O tambaqui é uma espécie nativa dos rios Amazonas, Orinoco e seus

^  afluentes. Alcança porte máximo em torno de lOOcm de comprimento e 30kg

de peso. Sua alimentação, quando jovem, é constituída basicamente de:

zooplâncton, frutos e arroz bravo Oryza perennis (Carvalho, 1981). A

preferência alimentar do tambaqui muda de zooplâncton às sementes e frutos

conforme o peixe cresce (Carvalho, 1981). Esse tipo de alimentação é

encontrada na várzea, que representa o seu principal habitat, e serve como

berçário para larvas e jovens; e como área de alimentação ("pomar") para

adultos (Araújo-Lima & Goulding, 1998).

^  Repovoamento e introdução de parasitas

Muitos parasitas são disseminados e introduzidos em novas localidades

por movimentos de hospedeiros infectados. Transfaunação de espécies de

peixes de água doce tem ocorrido durante séculos e deve ter estendido o

alcance de muitas espécies de parasitas. O aumento na freqüência e rapidez

dos transportes tem causado problemas nos estoques e manejo de peixes de

água doce, com a introdução de novos parasitas nos continentes, países e

localidades, aumentando o risco de doenças e epidemias (Kennedy, 1993).

Exemplos de introduções de parasitas, e conseqüentes problemas com

doenças, resultado de movimentos produzidos pelo homem nos peixes de

água doce são bem documentadas (Hoffman, 1970; Bauer & Hoffman, 1976

r



apud Kennedy, 1993; Peters & Hartmann, 1986 apud Kennedy, 1993;

Halvorsen & Hartvigsen, 1989 apud Kennedy, 1993; Bauer, 1991).

Um relatório produzido pelos "Friends of Clayoquot Sound Report",

afirmou que há um risco elevado, e impacto irreversível aos estoques de

salmões selvagens, em conseqüência de transferência de doenças dos

salmões cultivados para salmões da natureza. O relatório, uma revisão

rigorosa da literatura científica atual, documentou exemplos onde

transferências e doenças dos salmões cultivados aos salmões selvagens

foram catastróficas para os estoques naturais (relatório disponível em

www.ancientrainforest.ora1 (Paone, 2000).

Os impactos de organismos aquáticos introduzidos em comunidades

aquáticas nativas na América do Norte tem sido sumarizadas por Contreras e

Escalante (1984) apud Kholer & Courtenay (1998) para o México, por Taylor et

ai (1984) apud Kholer e Courtenay (1998) para o continente do Estados

Unidos e por Crossman (1984) apud Kholer e Courtenay (1998) para o

Canadá. Estes impactos podem ser classificados em cinco grandes categorias:

alteração de habitat, alteração trófica, alteração espacial, deterioração do pool

genético (degradação genética de espécies nativas por hibridização) e

introdução de parasitas (Kholer & Courtenay, 1998).

No projeto Tambaqui de piscicultura extensiva, onde este trabalho foi

realizado, designado como PPD 1139/99, está sendo testado em escala piloto,

se a reintroduçâo de juvenis de tambaqui advindos da piscicultura, em lagos

de várzea do rio Solimões/Amazonas próximo à Manaus aumentará a

produção desta espécie.



Parasitas do tambaqui

Protozoa

Representado por myxosporídeos do gênero Myxoboius Bütschií, 1982 e

Henneguya Thélohan, 1892 são parasitas comuns em peixes (Thatcher, 1991),

sendo Myxoboius colossomatis Móinar & Békési. 1993 a única espécie de

protozoário descrito para o tambaqui. Na estação de piscicultura Rodolfo Von

ihering em Pentecoste-CE, os cistos deste parasita foram encontrados em

alevinos de 4 a 6 semanas de idade em grande número nas nadadeiras,

brânquias, coração e sob a membrana do intestino, com maiores índices de

infecção no verão (Móinar & Békési, 1993). Foi encontrado também M.

colossomatis parasitando o fígado e Henneguya plaractus Martins & Souza,

1997 parasitando as brânquias de tambaquis cultivados em Jaboticabal, São

Paulo (Martins et ai., 1999). Em tambaquis com 2,5 meses de idade cultivados

no Estado de São Paulo, foram encontrados Cryptobla sp. Leidy, 1846

parasitando as brânquias, Icthyobodo necafor (Henneguy, 1884) parasitando a

pele e Tríahodina sp. Ehrenberg, 1831 parasitando pele e brânquias (Eiras

et.al, 1995).

Platyhelminthes

Representado pelos Monogenoidea, Trematoda e Cestoda. Os

Monogenoidea encontrados no tambaqui foram Anacanthorus spathulatus

Kritsky, 1979, LInguadactyloldes brínckmannl Thatcher & Kritsky, 1983 e

Notozothecium sp. Boeger & Kritsky, 1988 da família Dactylogiridae. As

primeiras duas espécies foram encontradas parasitando as brânquias dos



■/- ^

tambaquis, coletados no lago do Janauacá, Tefé/Coari, Santarém e estações

de cultivo na Venezuela, Notozothecium sp. foi encontrada parasitando os

tambaquis das duas últimas regiões (Kritsky et ai, 1979; Thatcher & Kritsky,

1983; Fischer, 1998; Aragort & Moreno, 1997). Além das três espécies citadas

anteriormente, Belmont-Jegú (1995) encontrou na região amazônica, em

filamentos branquias de peixes da natureza, de cultivos semi-intensivo e

intensivo, outras três novas espécies do gênero Notozothecium Boeger &

Kritsky, 1988, dentre elas Notozothecium sp. n., Notozothecium gen. n.1 e

Notozothecium gen. n.2; e uma espécie do gênero Gyrodactyius sp. n.; dentro

das três situações, o comprimento padrão dos peixes variou entre 1,7 a

19,5cm.

Trematoda

Representantes pertencentes à família Paramphistomidae foram

encontrados por Fischer (1998), parasitando o intestino de tambaquis

coletados no rio Solimões na região de Téfe/Coari, no Estado do Amazonas.

Como os exemplares eram muito jovens, não foi possível a identificação.

Cestoda

Larvas da família Proteocephalidae foram encontradas por Békési et ai.

(1992) em suas formas livres no íúmen do estômago de tambaquis. E, em

outras espécies de peixes teleósteos foram encontradas formas adultas no

lúmen do intestino, ou mais comumente, na vesícula biliar.
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Nematoda

3^  Larvas e indivíduos adultos de Spirocamallanus inopinatus Travassos,

#  1929 e Spirocamallanus spp. (Camalianidae: Splruroldea) foram encontrados

ê
0  nos Intestinos de alevinos de tambaquis na Venezuela (Ferraz, 1995). Larvas

^  de 4® estágio de Spirocamallanus spp. e Procamallanus sp. foram encontradas
ê

#  parasitando o Intestino de tambaquis nas regiões de Tefé/Coari e Santarém,

0  Procamallanus sp. foi encontrado somente na região de Tefé/Coari (FIscher,

^  1998). Chabaudinema americana é comum nos estoques slivestrese também

^  foi registrado em peixes de cultivo (Conroy, 1989). Cucullanus colossomi até o

^  momento só foi registrado em populações silvestres na Venezuela (Díaz-

Ungría, 1968; Thatcher, 1991).

' ̂

1^.

Acanthocephala

^  A espécie de acantocéfala encontrada nos Intestinos do tambaqui foi

Neoechinorhyncus buttnerae Golvan, 1956, Neoechinorhynchidae (Thatcher,

1981; Golvan, 1956 api/d Thatcher, 1991; FIscher, 1998). Malta et al. (2001)

registraram o primeiro caso de mortalidade de tambaquis ocasionado por N.

^  buttnerae em cultivos.

A

Arthropoda

Os parasitas do filo Arthropoda que ocorrem em tambaquis são

representados por dois grupos da classe Crustácea: as subclasses Branchiura

e Copepoda (Malta, 1981; Malta & Varella, 1983). A subclasse Branchiura é

formada por duas famílias: Argulldae e DIpteropeltIdae. Nos peixes

6
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neotropicais de água doce foram registradas 30 espécies, onde a famíiia

Argulidae possui 18 representantes do gênero Arguius Müller, 1786 e 11 de

Dolops Audoin, 1837. A família Dipteropeitidae possui 1 espécie de

Dipteropeltis Calman, 1912. A região Neotropical caracteriza-se pelo

^  endemismo de espécies de dois gêneros: Dipteropeltis (D. hirundo Calman,

^  1912) e Dolops com 11 espécies, exceto D. ranarum que só ocorre na África e

^  Tasmânia (Maita, 1982; Malta & Varella, 1983).

^  Em tambaquis foram registradas três espécies de branquiúros. A

^  primeira, Dolops carvalhol Castro, 1949, que parasitou sete espécies de

^  peixes, ocorreu na superfície extema do corpo com baixa especificidade. A

^  segunda, Arguius ma/f/co/or Sthekhoven, 1937, ocorreu nas cavidades bucal e

branquial de quatro espécies de peixes: Serrasaimus natereri, Colossoma

^  macropomum, Clohia temensis e Geophagus jurupari. Estes branquiúros foram

^  coietados no lago Janauacá. A ocorrência desses parasitas variou conforme a

f*. sazonalidade do nível do rio. Os maiores índices de parasitismo ocorreram na

estação de cheia e os menores na de seca (Maita, 1981; 1982; 1983; 1984).

Dolops carvalhol também foi encontrado parasitando tambaquis de

cultivos na região de Manaus no Estado do Amazonas (Gomes, 1999). A

terceira espécie A. chioomendesi Malta & Varella (2000) ocorreu na superfície

do corpo de C. macropomum; Prochúodus nigricans (Agassiz, 1829);

Pseudoplatystoma tigrínum (Valenciennes, 1840); Hypophthaimus edentatus

Spix, 1829; Pygocentrus nattereri (Kner, 1860); Schizodon fasclatus Agassiz,

1829 do lago Janauacá, margem direito do rio Soiimões. Brycon erythropterus

(Cope, 1872) do rio Negro; Schizodon fasclatus do rio Guaporé, Estado de



Rondônia. Esta espécie também foi encontrada parasitando C. macropomum e

a erythropterus em cultivos (Malta & Varella, 2000).

O segundo grupo da classe Crustácea é a subclasse Copepoda,

constituída por microcrustáceos que formam uma importante parte do

zooplâncton, servindo de alimento para muitas espécies de peixes. Os

copépodos citados para o tambaqui foram o vaigamídeo Gamidactyius

jaraquensis Thatcher & Boeger, 1984 parasita de fossas nasais, de peixes das

regiões de Tefé/Coari e Santarém (Fischer, 1998) e o lernaeídeo Perulemaea

gamitanae Thatcher & Paredes, 1985 encontrado em fossas nasais de

tambaquis capturados na Amazônia peruana (Thatcher & Paredes, 1985) e em

#  cultivos próximoà Manaus (Benetton & Malta, 1999).

^  Todo esse potencial patogênico das espécies de parasitas do tambaqui

r*_

o
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adulto, larvas e alevinos encontrados na região Amazônica, tanto na natureza

como os produzidos em estações de cultivo no Estado do Amazonas, tem sido

alvo de estudos do Laboratório de Parasitologia e Patologia de Peixes do

INPA. Devido às condições de manejo nos cultivos intensivos e transportes e a

falta de conhecimento das respostas do tambaqui a uma reintrodução, há a

necessidade de um acompanhamento das condições de saúde dos peixes e

dos seus índices parasitários, visando a elaboração de programas preventivos

de saúde dos peixes para obtenção de pescado em quantidade e de boa

qualidade.



II - OBJETIVOS

Geral: Coletar, Identificar, quantificar e monitorar a fauna de parasitas

do tambaqui na natureza e dos juvenis oriundos de estações de

cultivo, antes e após a introdução nos lagos de várzea do rio

Solimões e Amazonas.

Específicos:

• Determinar as espécies de parasitas e os índices parasitários

dos juvenis produzidos nas estações de cultivo, antes da

introdução nos lagos de várzea, levando em conta as

condições de manejo;

• Monitorar a ocorrência das espécies de parasitas e os índices

parasitários dos juvenis produzidos nas estações de cultivo e

^  dos peixes na natureza antes e após a introdução, entre os

lagos que serão introduzidos e os que não serão introduzidos

os peixes, levando em consideração as características de

cada lago.

111 - HIPÓTESE

Os índices parasitários dos peixes na natureza são menores que nos

peixes oriundos do cultivo, mantidos nos tanques-rede no lago Catalão e nos

peixes introduzidos nos lagos de várzea.



IV - RAATERIAL E MÉTODOS

1. Obtenção dos peixes

Os peixes foram obtidos na Estação de Piscicuitura da Hidrelétrica de

Balbina, localizada no município de Presidente Figueiredo, AM. Os peixes,

com aproximadamente 30 a 40 dias, tinham entre 3 a 10cm de comprimento.

1.1. Captura, manejo e transporte dos peixes

Na estação de piscicultura os alevinos foram retirados dos tanques de

terra com o auxílio de uma redinha e armazenados em tanques de alvenaria e

revestidos de azulejo. A partir daí, foram capturados com puçá e

aconcjicionados em sacos plásticos de 50 litros, contendo 10 litros de água e o

restante de oxigênio com uma densidade de 30 peixes/litro. Os sacos foram

armazenados individualmente em caixas de isopor para transporte até

Manaus. Uma das caixas contendo uma amostra dos peixes foi levada

diretamente ao Laboratório de Parasitologia e Patologia de Peixes do INPA

para as análises parasitoiógicas. O restante das caixas com os alevinos foi

transportado até a base flutuante do INPA, localizada no lago do Catalão,

margem direita do rio Negro, próximo à Manaus. Na base do INPA, foi

realizada uma triagem dos peixes, onde os mesmos foram mantidos em

tanques-rede de 1,5 m^ A estrutura dos tanques-rede era composta de canos

de pvc de 6m, flutuadores (tambores) de plástico de 50 litros secos para

flutuação, panagem de sombrite 50% e, pernamancas ou âncoras para fixação

(Figura 01). Toda a estrutura somou 30 tanques-redes dispostos em séries de
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m
3 tanques. A densidade de estocagem se deu de acordo com o comprimento

padrão dos peixes, variando de 1.500 a 2.000 peixes por tanque-rede.

fiutuadores

âncoras

Cano de pvc

i

í
Tanques de sombrite

VÍlJ , TT- -J;

pemamanca ^

Figura 01. Esquema dos tanques-redes localizados no lago do Catalão.

O transporte de Balbina até Manaus, foi realizado em um caminhão

fechado (tipo baú). Daí até a base flutuante do lago Catalão foi utiiizado o

transporte fluviai, onde as caixas com os peixes foram transportadas com o

auxíiio de uma canoa motorizada durante um período de 30 minutos sem

proteção contra a luz solar. Da base flutuante, os peixes também foram

transportados em uma canoa motorizada com duração variada, de acordo com

a distância de cada lago onde os peixes seriam reintroduzido (Figura 02). Nos

lagos, os sacos foram retirados das caixas de isopor e dispostos à margem do

capim flutuante, por aproximadamente 30 minutos. Passado esse tempo foi

adicionando-se água e iiberando-se os peixes, que imediatamente refugiaranrv-

se embaixo do capim (Figura 03).
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Figura 02. Transporte dos peixes armazenados nos tanques-rede, no lago

Catalão, para os lagos a serem repovoados.

Figura 03. Metodologia utilizada na reintrodução dos peixes nos lagos de

várzea da Amazônia Central.
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2. Na natureza

2.1. Locais de coleta

Foram realizadas excursões para coleta dos peixes nos lagos de várzea

entre os municípios de Manaus, Manacapuru, Iranduba e Itacoatiara. Os iagos

escoihidos foram classificados em repovoados e não repovoados e em

protegidos e não protegidos. Alguns lagos foram apenas escolhidos para

coleta dos peixes da natureza com fins de acompanhamento (Quadro 01). Esta

classificação se deu devido a necessidade de se acompanhar a dinâmica dos

peixes e seus parasitas nas diferentes situações. A iocalizaçâo mais precisa

dos lagos pode ser vista na Figura 04.

Repovoados Não repovoados

Protegidos Níuba (i), Jacaretinga (0) Passarinho (C)

Não

Protegidos

Ariaúzinho (1), Cavalo (It) Tinim (1), Santo Antônio (1),

Grande (C).

Quadro 01 - Classificação dos iagos. (C=Careiro, l=lranduba,

lt=:itacoatiara)

Os lagos protegidos são uma denominação estabeiecida nas medidas

legais de manejo pesqueiro na região amazônica. Segundo Welcomme (1983),

as normas ciássicas que tendem a restringir o esforço pesqueiro, visando o

ordenamento de estoques pesqueiros de água doce, são: i) controie de artes

de pesca (tipo e tamanho), ii) proibição de épocas e locais, iii) controie de
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licenças de pesca e iv) cotas de captura. Os dois primeiros são aplicados no

ordenamento da pesca artesanal de águas interiores na Amazônia. Também

acontece a proteção de lagos realizada pela própria comunidade, que impede

o acesso de barcos pesqueiros nos lagos e a utilização de alguns tipos de

pescaria; isso foi verificado em alguns lagos utilizados neste trabalho.

Figura 04. Área de coleta e a localização aproximada dos lagos (+). (Fonte:

Modificado de NASDA, 1995).

2.2. Captura dos peixes

A captura dos peixes foi realizada a partir de pescarias experimentais,

que foram compostas de dois momentos: o primeiro, as pescarias foram

realizadas antes do peixamento nos lagos já definidos e nos lagos onde havia

confirmação da pesca do tambaqui; o segundo, foi realizado após 2 meses do

repovoamento dos lagos, nos repovoados, não repovoados e naqueles onde

havia a confirmação da pesca do tambaqui. Utilizando-se uma bateria de



maihadeiras de 90 a 120mm entre nós. A pescada foi realizada durante um

período de 24 horas. Os peixes capturados foram pesados, em gramas (g),

com a utilização de uma balança com capacidade de 2Kg; e para a obtenção

das medidas foi utilizado um ictiômetro, tomando-se: o comprimento padrão e

total. Com os mesmos peixes foram feitas as análises parasitològicas e os

parasitas encontrados foram fixados para posterior identificação, quantificação

e determinação dos índices parasitários.

As medições dos parâmetros físico-químicos da água do tanque de pré-

transporte da Estação de Piscicultura, foram tomadas antes do transporte dos

peixes até os tanques-rede; visto que, a água utilizada para o transporte foi a

mesma. Já, as medições dos parâmetros físico-químicos da água dos lagos:

oxigêpio dissolvido e temperatura, foram tomadas no período de captura dos

peixes, próximo as maihadeiras.

3. Análise dos peixes

Para o exame parasitológico foi utilizada uma ficha de necrópsia, onde

foram anotadas as observações sobre o estado de saúde em que o peixe se

encontrava, os parasitas e as anomalias encontradas a partir do exame

macroscópico, que consiste na observação do aspecto geral do peixe.

Após realizado o exame macroscópico deu-se início ao exame

microscópico. Nesta etapa foi realizada a raspagem de pele, brânquias e

nadadeiras; esse procedimento foi realizado apenas nos peixes coletados na

piscicultura e nos tanques-rede. Nos peixes coletados na natureza, as
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brânquias foram observadas a olho nu e feita uma raspagem da mesma para

verificar a presença de parasitas, após este procedimento foram retiradas e

acondicionadas em recipiente de vidro contendo formalina 1:4000 agitadas e

deixado em repouso durante lhora. Em seguida, as brânquias foram passadas

para outro recipiente de vidro e foi adicionado formo! a 10%; e no líquido do

recipiente que continha as brânquias foi acrescentado formo! até alcançar uma

concentração de 5%. No laboratório, as brânquias tiveram seus arcos

branquiais separados e analisados sob microscópio estereoscópio.

Posteriormente, os peixes coletados na piscicultura e em tanques-rede,

sofreram uma incisão na região abdominal e os órgãos foram retirados

separadamente e colocados em placas de Petri individuais, com água

destilada para serem observados. Os peixes coletados na natureza, também

sofreram uma incisão na região abdominal e todos seus órgãos retirados e

acondicionados em um recipiente de vidro contendo formo! a 10%, embebendo

todo o material. Para o intestino, estômago e bexiga natatória também foram

feitas raspagens. Todo o material coletado foi colocado entre lâmina e

lamínula, adicionando-se uma gota de água destilada para evitar o

ressecamento e levado ao microscópio óptico, para observar a ocorrência de

protozoários.

Todo o material no qual foi verificado a presença de algum agente

etiológico foi separado, preservado, fixado e feita as suas preparações de

acordo com a metodologia para cada grupo segundo Thatcher (1991). O

material separado foi acondicionado em vidros e identificados com etiquetas

escritas á lápis, internas e externas.
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Os exames parasitológicos e patológicos dos peixes serviram para

conhecer a parasitofauna e o estado de saúde dos mesmos, seguido de

identificação de cada espécie de parasita e determinação dos índices

parasitários seguindo Margolis et al.(1982) e Bush et ai. (1997), como;

Prevalência: porcentagem do número de indivíduos de uma espécie de

hospedeiro infectado com uma espécie de parasita particular em relação ao

número de hospedeiros examinados;

Intensidade: variação do número de parasitas de uma determinada espécie em

cada peixe examinado na amostra;

intensidade média: número total de parasitas de uma determinada espécie

dividido pelo número de hospedeiros infectados na amostra;

Abundância: número total de uma espécie de parasita particular na amostra de

hospedeiro em relação ao número total de indivíduos da espécie hospedeira

(infectados + não infectados) na amostra.

4. Análise estatística

A amostragem dos peixes foi realizada em 3 etapas: a primeira na

estação de piscicultura de Balbina; a segunda nos tanques-redes na base

flutuante do Catalão, após 30 dias de estocagem e a terceira nos lagos que

foram repovoados e não-repovoados. A terceira etapa foi realizada depois do

repovoamento dos lagos, após 2 meses. Desses quatro tipos de lago foram

sorteados no mínimo dois, tendo-se assim a repetição para os lagos. A

amostra que foi obtida nos lagos sorteados é composta do total de peixes

capturados no período. O tamanho da amostra foi fixado conforme o tamanho

17
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da população amostrada, o grau desejado de probabilidade de detectar o

patógeno e assumir a prevalência mínima do patógeno. Assim, o tamanho da

amostra foi de acordo com a tabela da "American Fisheries Society" para uma

prevalência estimada de 10%, modificada por Kabata (1985).

Foi utilizada a estatística descritiva para verificar a possível relação

entre os índices parasitários dos peixes em ambiente natural, os peixes que

foram utilizados no repovoamento e os peixes dos sistemas de cultivo

utilizados; aiém da verificação de uma possível relação entre comprimento

padrão dos peixes e o número de parasitas encontrados.

18



V - RESULTADOS

Foram analisados um total de 83 peixes: 26 exemplares oriundos da

estação de piscicultura, pesando em média 9,66±8,17g e com comprimento

padrão de 5,86±2,11cm; 12 exemplares mantidos nos tanques-rede, com peso

médio de 4,75±3,41g e com comprimento padrão de 4,70±1,32cm; 25

exemplares dos lagos repovoados, com peso médio de 218,88±114,23g e com

comprimento padrão de 17.16± 2,86cm; e 20 exemplares dos lagos não

repovoados, com peso médio de 503,58±131,26g e com comprimento padrão

de 23,06± 2,38cm.

Os parâmetros físico-químicos; oxigênio dissolvido (CD), temperatura,

pH, dióxido de carbono (CO2) e amônia total {NH3 + NH4), da piscicultura são

apresentados na Tabela 01. Na Tabela 02, são apresentados os parâmetros de

CD e temperatura para os lagos repovoados e não repovoados. As medidas

dos parâmetros físico<|uímicos não foram tomadas enquanto os peixes foram

mantidos nos tanques-rede.

Tabela 01. Média e desvio padrão dos valores dos parâmetros físico-químicos

da água da Estação de Piscicultura da Hidrelétrica de Balbina, AM.

Locafidade OD (mg/i) Temperatura (®C) pH CO2 (mg/l)
Amônia

(mg/i)

Piscicultura 7,08±0,53 27,9±0,2 5,5±0,2 5,5±1,1 0,62±0,0
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Tabela 02. Média dos valores dos parâmetros físico-químicos da água dos

lagos repovoados e não repovoados.

Localidade OD (mg/l) Temperatura (^)

Profundidade (m)

0,01 0,6 1 1,5 2 2,5

Lagos

repovoados
3.7 3,5 2,5 2,1 1.4 0,3 31,3 31,2 30,8 30,2 29,9 29,9

Lagos não

repovoados 4,6 4,4 3.7 2,6 0,6 0.5 31,9 31,7 31,3 30,9 30,3 30,2

0,01 0,5 1 1,5 2 2,5

./ ^

Durante as três etapas do trabalho, foram examinados: 26 brânquias, 26

fossas nasais e 26 tratos digestivos dos peixes oriundos da piscicultura da

Hidrelétrica de Balbina; 12 brânquias, 12 fossas nasais e 12 tratos digestivos

dos peixes mantidos nos tanques-redes no lago do Catalão; 20 brânquias, 20

fossas nasais e 20 tratos digestivos dos peixes capturados nos lagos não

repovoados; e 25 brânquias, 25 fossas nasais e 25 tratos digestivos dos peixes

capturados nos lagos repovoados.

Do total de 83 peixes necropsiados, durante as três etapas do trabalho,

66 (80%) encontravam-se parasitados por monogenóides; 27 (33%) com

acantocéfalos e 14 (17%) com isópodos, ocorrendo apenas na natureza. Ainda,

desse total, também foram encontrados nematódeos, branquíuros, copépodos

e protozoários. Nos três primeiros grupos foi encontrado apenas um

representante, cada um parasitando um peixe, e no último grupo foi verificada

apenas a sua presença.
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Protozoa

Foram encontrados em peixes oriundos da piscicultura e daqueles

mantidos em tanques-rede espécies dos gêneros: Epistilys Ehrenberg, 1980 e

Myxoboius Bütschii, 1882, sendo verificada apenas a presença desses

protozoários nas brânquias. Nos peixes capturados na natureza, não foi

possível observar a presença desses parasitas.

Monogenoidea

Neste trabalho foi identificado duas espécies da classe Monogenoidea

parasitando as brânquias e a pele de C. macropomum: Anacanthorus

spathulatus Kritsky, Thatcher & Kayton, 1979 subfamília Anacanthorinae Price,

1967; Linguadactyloides brínckmanni subfamília Linguadactyloidinae Thatcher

& Kritsky, 1983. E pelo menos mais quatro espécies de monogenóides

ocorreram nestes peixes, mas não foi possível a identificação dos mesmos.

Nos peixes oriundos da piscicultura foram encontrados nas brânquias e pele;

nos armazenados em tanques-rede e nos peixes da natureza parasitavam

brânquias, sempre as duas espécies. Foi realizada apenas a quantificação

geral de indivíduos da classe Monogenoidea e não dos indivíduos de cada

espécie.

Observou-se processos de hiperplasía nos filamentos branquiais

examinados, ocasionados pela ação de fixação deste parasita. Os indivíduos

desse grupo encontrados na pele, estavam no muco produzido pelo peixe.

Nos peixes oriundos da piscicultura foram examinados 26 brânquias,

sendo que 9 estavam parasitadas, e apresentaram prevalência de 34,6%. A
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intensidade média foi de 728,7 por peixe. A intensidade variou de O a 2066

indivíduos com abundância de 252,2 monogenóides por hospedeiro.

Nos peixes mantidos nos tanques-rede foram examinados 12 brânquias,

onde as 12 estavam parasitadas. Apresentaram prevalência de 100%. A

intensidade média foi de 76,2 por peixe. A intensidade variou de 17 a 146

indivíduos com abundância de 76,2 monogenóides por hospedeiro.

Nos peixes capturados nos lagos repovoados foram examinados 25

brânquias e todas encontravam-se parasitadas. Apresentaram prevalência de

100%. A intensidade média foi de 22,2 por peixe. A intensidade variou de 1 a

68 indivíduos com abundância de 22,2 monogenóides por hospedeiro.

Nos peixes capturados nos lagos não repovoados foram examinados 20

brânquias, todas encontravam-se parasitadas. Apresentaram prevalência de

100%. A intensidade média foi de 71,2 por peixe. A intensidade variou de 1 a

186 indivíduos com abundância de 71,2 monogenóides por hospedeiro.

Os índices parasitários, de intensidade média e abundância, dos lagos

não repovoados foram menores que dos peixes oriundos da piscicultura e

daqueles mantidos nos tanques-rede; e maiores que os dos peixes dos lagos

repovoados (Tabela 03 e Figuras 05 e 06).
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Tabela 03. índices de parasitismo por monogenóides branquiais observados

nos exemplares de Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) em diferentes

localidades.

Localidade n® de peixes total Prevalência Intensidade Intensidade Abundância

parasitados/ de

de peixes parasitas

examinados

Piscicultura

Tanques-

rede

Lagos

repovoados

Lagos não

repovoados

12/12

25/25

20/20 1423

média

0-2066 728,69

17-146 76,2

252,2

76,2

1-186

800

700

600
.52
"O

E
500

0)
■a
(0 400

T3
"{5
c 300

200

100

0

728.67

Piscicultura Tanques-rede Lagos Lagos não
repovoados repovoados

Figura 05. Valores de intensidade média dos monogenóides encontrados nas

três etapas do trabalho, a terceira etapa é composta pelos dois tipos de lagos

(repovoados e não-repovoados).
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Figura 06. Valores de abundância dos monogenóides encontrados nas três

etapas do trabalho, a terceira etapa é composta pelos dois tipos de lagos

(repovoados e não-repovoados).

Nos peixes capturados nos lagos repovoados houve uma relação

significativa entre o comprimento padrão (cm) e o número de parasitas

monogenóides encontrados (Figura 07). A análise de regressão realizada

apresentou os seguintes valores: coeficiente de correlação (r)=0,81, coeficiente

de determinação (R2)=64.86% e R2 ajustado=63.33%. Pode-se verificar que,

63,33% do aumento no número de monogenóides é explicado pelo

comprimento padrão, devendo outros fatores atuarem como preditores do

aumento do número de monogenóides.



Y =-55,5019 + 4,64 X
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Comprimento padrão (cm)

Figura 07. Relação entre o comprimento padrão (cm) de tambaqui capturado

nos lagos repovoados e o número de parasitas monogenóides encontrados.
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Nematoda

Foram encontrados representantes desse grupo apenas nos peixes

oriundos da piscicultura e nos mantidos nos tanques-rede. Foram observados

no mesentério e nos cecos pilóricos, respectivamente.

Nos peixes oriundos da piscicultura foram examinados 26 tratos

digestivos, sendo que apenas 1 estava parasitado. A prevalência foi de 3,8% a

intensidade média de 1,00 por peixe. A intensidade variou de O a 1 indivíduos

com abundância de 0,04 Spirocamallanus sp. por hospedeiro.

Nos peixes mantidos nos tanques-rede foram examinados 12 tratos

digestivos, 1 estava parasitado. Apresentaram prevalência de 8,3%. A

intensidade média foi de 1,00 por peixe. A intensidade variou de O a 1

indivíduos com abundância de 0,08 Spirocamallanus sp. por hospedeiro.
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Os dados sobre os índices parasitários dos nematóides encontrados no

C. macropomum encontram-se na Tabela 04.

Tabela 04. índices de parasitismo por nematóides observados nos exemplares

de Colossoma macropomum (Cuvier, 1818).

Localidade de peixes NF total Prevalência Intensidade Intensidade Abundância

parasitados/ de % média

de peixes parasitas

examinados

Piscicultura
1/26 1 3,8 0-1 1,00 0,04

Tanques-

redes
1/12 1 8.3 0-1 1,00 0,08

Acanthocephala

Família Neoechinorhynchidae Van Cleave, 1919

Neoechinorhynchus buttnerae Golvan, 1966

Os indivíduos de N. buttnerae foram encontrados apenas nos peixes

capturados na natureza. Observando-se que freqüentemente os indivíduos

obstruíam a luz intestinal, mas não provocavam grandes danos na mucosa.

Nos peixes capturados nos lagos repovoados foram examinados 25

tratos digestivos, dos quais 12 encontravam-se parasitados. A prevalência foi

de 48% e a intensidade média de 6,8 por peixe. A intensidade variou de O a 40

indivíduos com abundância de 3,2 acantocéfalos por hospedeiro.

Nos peixes capturados nos lagos não-repovoados foram examinados 20

tratos digestivos, 15 encontravam-se parasitados. Apresentaram prevalênda de
26



75%. A intensidade média foi de 33,5 por peixe. A intensidade variou de O a

245 indivíduos com abundância de 25,1 acantocéfalos por hospedeiro.

Foi possível observar que os índices parasitários, de intensidade média

e abundância, dos lagos não repovoados foram maiores que os dos peixes dos

lagos repovoados (Tabela 05 e Figuras 08 e 09).

Tabela 05. Índices de parasitismo por acantocéfalos observados nos

exemplares de Colossoma macropomum (Cuvier, 1818).

Localidade de peixes n® total Prevalência Intensidade Intensidade Abundância

parasitados/ de % média

n® de peixes parasitas

examinados

Lagos

repovoados 12/25 81 48 0-40 6.8 3.2

Lagos não

repovoados 15/20 502 75 0-245 33,5 25,1
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Figura 08. Valores de intensidade média dos acantocéfalos encontrados na

terceira etapa do trabalho, composta pelos dois tipos de lagos (repovoados e

não-repovoados).
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Figura 09. Valores de abundância dos acantocéfalos encontrados na terceira

etapa do trabalho, composta pelos lagos (repovoados e não-repovoados).



Arthropoda

Foram encontrados representantes das subclasses Branchiura,

Copepoda e Isopoda nos peixes capturados na natureza.

Branchiura e Copepoda

Foi encontrado um representante da subdasse Branchiura, Dolops geayi

(Bouvier, 1892) e um representante da subdasse Copepoda, gênero

Miracetyma Maita, 1993.

Nos peixes capturados nos iagos repovoados foram examinados 25

brânquias, sendo que apenas 1 encontrava-se parasitada. A prevatênda foi de

4% e a intensidade média de 1,00 por peixe. A intensidade variou de O a 1

indivíduos com abundânda de 0,04 Dolops geayi por hospedeiro.

Nos peixes capturados nos iagos não repovoados foram examinados 20

fossas nasais, 1 encontrava-se parasitada. Apresentaram prevaiênda de 5%. A

intensidade média foi de 1,00 por peixe. A intensidade variou de O a 1

indivíduos com abundância de 0,05 Miracetyma por hospedeiro.

Os dados sobre os índices parasitários dos branquiúros e copépodos

encontrados no C. macropomum encontram-se na Tabeia 06.
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Tabela 06. índices de parasitismo por Branchiura e copepodos observados nos

exemplares de Colossoma macropomum (Cuvier, 1818).

Localidade de peixes

parasitados/

de peixes

examinados

fr total

de

parasitas

Prevalência

%

Intensidade Intensidade

média

Abundância

Lagos

repovoados
1/25 1 4 0-1 1,0 0,04

Lagos não

repovoados 1/20 1 5 0-1 1.0 0,05

Isopoda

Família Cymotholdea Schiõdte, 1866

Braga patagonica Schiõdte & Meinert, 1884

Foram encontrados 16 indivíduos de B, patagonica nas brânquias dos

peixes capturados na natureza. Foi observado a presença de um indivíduo com

filhotes, que foram liberados pela mãe no momento de sua captura e que nâo

foram contabilizados. Também observou-se a ausência de outros parasitas nos

locais de fixação de B. patagonica', e os danos causados pela fixação, como

atrofia dos arcos branquiais.

Nos peixes capturados nos lagos repovoados foram examinados 25

brânquias, sendo que apenas 8 encontravam-se parasitadas. A prevalência foi

de 32% e a intensidade média de 1,1 por peixe. A intensidade variou de O a 8

indivíduos com abundância de 0,3 B. patagonica por hospedeiro.
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Nos peixes capturados nos lagos não repovoados foram examinados 20

fossas nasais, 8 encontravam-se parasitadas. Apresentaram prevalência de

40%. A intensidade média foi de 1,1 por peixe. A intensidade variou de O a 8

indivíduos com abundância de 0,4 B. pstsgonica por hospedeiro.

Os dados sobre os índices parasitários dos isópodos encontrados no C.

macropomum encontram-se na Tabela 07.

./ ̂

Tabela 07. [ndices de parasitismo por isópodos observados nos exemplares de

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818).

Lcx^lídade n® de peixes n® total Prevalência Intensidade Intensidade Abundância

parasitados/ de % média

de peixes parasitas

examinados

Lagos

repovoados 8/25 8 32 0-8 1.1 0,3

Lagos não

repovoados 8/20 8 40 0-8 1,1 0.4
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VI-DISCUSSÃO

O ambiente aquático compreende uma ampla variedade de parâmetros

físico-químicos, como a temperatura, a condutividade, o pH, a concentração de

oxigênio dissolvido e outros gases, sem contar com as variáveis biológicas como a

ação de microorganismos e parasitas. Tais parâmetros influenciam na

manutenção constante do ambiente interno do organismo do peixe, ou seja, na

sua homeostase essencial para o crescimento e reprodução (Sniesko, 1974;

Roberts, 1978). Partindo destes princípios, para se estabelecer um manejo

apropriado para a espécie, é necessário conhecer as influências do ambiente em

que o peixe vive, bem como os requerimentos básicos para a manutenção da

saúde em todo o seu ciclo de vida, adequando-os aos objetivos do manejo

(Roberts, 1978). O manejo da qualidade da água é imprescindível para a saúde do

peixe e para um bom rendimento na produção piscícola (Roberts, 1978; Barton,

1997).

Os parâmetros físico-químicos da água podem exercer efeitos diretos e

indiretos no organismo. Dentres estes, a temperatura se destaca pela influência

direta no metabolismo dos peixes, microorganismos associados e na

concentração dos gases dissolvidos com especial atenção para o oxigênio e a

amônia (Jobling, 1981; Logue, et st., 1995 e Gonzáiez & Heredia, 1989). Swingie

(1969) apud Figueroa & Palafox (1998) considerou que as concentrações abaixo

de 5mg02/l são indesejáveis em tanques de cultivo para as espécies e condições
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do sul dos Estados Unidos da América. Valores que provavelmente para as

espécies e condições amazônicas são mais próximas da realidade local.

No ambiente natural, a maior variação nos níveis de oxigênio dissolvido na

água foi encontrada nos lagos de várzea. Em diferentes períodos do ano águas

anóxicas são encontradas nos lagos de várzea, sob a vegetação flutuante e nas

florestas inundadas. Em quase todos os habitats da várzea existe, durante todo o

ano, pouco oxigênio a profundidade abaixo de 3m (Araujo-Lima & Goulding, 1998).

Neste trabalho, a quantidade de oxigênio dissolvido na água dos tanques

da piscicultura encontrava-se acima da considerada por Figueroa & Palafox

(1998). Os efeitos adversos dos baixos níveis de oxigênio geralmente são

traduzidos em uma diminuição do crescimento do organismo e em uma maior

susceptibilidade às enfermidades (Boyd, 1982). Na natureza, a concentração de

oxigênio dissolvido acompanhou os níveis esperados, diminuindo sua

concentração à medida que se aumentava a profundidade.

Segundo Molnár (1994), carpas com baixas infecções do monogenóideo

Dactylogyrus vastator são mais resistentes à deficiência de oxigênio dissolvido, do

que carpas com altas infecções.

Existe uma relação inversa entre a quantidade máxima de oxigênio que

pode dissolver-se na água e a temperatura. Os peixes nativos da bacia

amazônica necessitam de águas com temperaturas entre 25 a 30®C para

realizarem suas funções vitais satisfatoriamente (Saint-Paul, 1986). O intervalo

ótimo de temperatura para o tambaqui está entre 28 e 30°C (Gonzáiez & Heredia,

1989).
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Na bacia amazônica a temperatura do ar determina, em grande parte, a

temperatura média da água nos grandes rios e suas planícies inundadas. Nos

ambientes aquáticos os picos de altas temperaturas ocorrem nos lagos de

várzea, onde a circulação é mínima, ao longo das zonas de margem e sob a

vegetação flutuante. A fraca circulação de água freqüentemente leva a gradientes,

chamados de termoclínas, com diferenças de até 13^C entre a superfíde e o

fundo.

Além das variações de temperatura mencionadas anteriormente para as

áreas da distribuição normal do tambaqui, deve ser salientado que a espécie está

sendo criada em cativeiro fora desta região, onde as temperaturas das águas são

consideravelmente mais baixas do que as médias para a Amazônia Central

(AraujOrLima & Goulding, 1998).

O tambaqui agora habita, ou tem sido encontrado, em rios e canais na

Flórida, Texas e Califórnia (Fuller etal., 1995 apud Araujo-Lima & Goulding, 1998).

Jovens, com mais de lOOmg, mantidos em tanques-rede no sul do Brasil também

sobrevivem a temperaturas abaixo de 18®C (Merola & Cantelmo, 1987; Merola &

Andreotti, 1988 apud Araujo-Lima & Goulding, 1998). Apesar do tambaqui

sobreviver em águas mais frias o sucesso reprodutivo parece ser afetado por

temperaturas menores qúe 15-18®C (Araujo-Lima & Goulding, 1998).

Neste trabalho, a média da temperatura da água, dos tanques onde os

peixes foram armazenados para posterior transporte, variou entre o limite do nível

ótimo para a espécie estudada (27,9±0,2<'C), mas dentro do limite aceitável pela

mesma. Na natureza, a temperatura seguiu o mesmo padrão do oxigênio
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dissolvido, diminuindo à medida que a profündidade aumentava. Variando de

aproximadamente 30 a 32^C, de 2,5m até a superfície.

A amônia é o principal produto excretado pelos organismos aquáticos

(Campbell, 1973 apud Vinatea Arana, 1997). Segundo Boyd (1982), a amônia

excretada pelos organismos aquáticos é oxidada em nitrato pela ação das bactéria

quimioautrotóficas Nitrossomonas e Nitrobacter, que transformam NH4+ em N02-

e N02- em N03-; estas reações de nitrificaçâo são mais rápidas com pH entre 7 e

8, e temperaturas de 25 a 35®C.

Segundo Colt e Armstrong (1981) api/cí Vinatea Arana (1997), problemas

com toxidez podem ocorrer em todos os tipos de sistemas de cultivo, devido a

amônia ser o principal composto nitrogenado excretado por animais aquáticos.

Concentrando os seus estudos de toxidez em peixes, estes autores, identificaram

sete tipos de efeito tóxico, que são: em nível celular, na excreção, na

osmorregulaçâo, no transporte de oxigênio, nos tecidos, no crescimento e sobre

enfermidades. Uma série de variáveis afetam a toxidez da amônia tais como pH,

CO2. oxigênio dissolvido, alcalinidade, temperatura, salinidade e processos de

aclimatação (Meade, 1985 apud Vinatea Arana, 1997).

Fiveistad ef a/., 1993 apud Vinatea Arana (1997) estudaram os efeitos que

as concentrações subletais de amônia tinham sobre juvenis de Salmo safar em

processo de adaptação à água salgada. Os espécimes foram expostos a diversas

concentrações de NH3 (de O a 0,065mg/l) em experimentos realizados a baixas

temperaturas (4®C) e recomendaram evitar valores superiores a 0,019mg/l de NH3.

Colt & Tchobanoglous (1976) apud Vinatea Arana (1997) determinaram que o LC50
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(96h) para o bagre do canal {Ictalurus punctatus) a 30®C, foi de 3,8mg/l de NH3.

Neste trabalho, a amônia apresentou valor médio de 0,62 mg/l, aparentemente

aceitável para a espécie.

O potencial hidrogeniônico (pH) é um parâmetro muito especial em

ambientes aquáticos, podendo ser a causa de muitos fenômenos químicos e

biológicos, como o profundo efeito sobre o metabolismo e processos fisiológicos

de organismos aquáticos; porém pode também ser conseqüência de outra série de

fenômenos, como abundância de fitoplâncton em tanques de cultivo (Vinatea

Arana, 1997). Segundo Esteves (1998), o pH possui uma estreita

interdependência entre as comunidades vegetais, animais e o meio aquático. A

faixa de pH entre 6,5 e 9 é considerada a melhor para a produção de peixes de

águas quentes (Boyd, 1982).

Neste trabalho, a média do pH encontrado nos tanques foi inferior a melhor

faixa considerada para a produção de peixes de águas quentes. Segundo

Gonzáiez & Heredia (1989). em 90% das água em ambientes naturais

apresentaram valores de pH entre 6,7-8,2, no entanto, os peixes podem ser

cultivados em intervalos de 6,5-9,0 e alguns podem sobreviver em pH mais

extremos.

Todas as águas contém certa quantidade de dióxido de carbono (CO2),

geralmente menos de 5mg/l, concentrações que são suportáveis para os peixes.

Mas acima de 10mg/l pode ser perigoso, sobretudo quando juntamente as

concentrações de oxigênio na água são baixas cerca de 4mg/l. Altas
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concentrações de CO2 interferem com a fislologia reprodutiva dos peixes e podem

provocar acidose no sangue (Vinatea Arana, 1997).

Neste trabalho, a concentração de CO2 apresentou valor médio aceitável de

5,5±1,1 para os peixes. Segundo Gonzáiez & Heredia (1989), ocorrem variações

diárias na concentração de CO2 na água, devido aos processos de fotossíntese e

respiração, que alteram as flutuações diárias no pH.

Os valores encontrados para os parâmetros físico-quimicos, talvez possam

explicar o maior número de parasitas monogenóides na pisdcultura em relação as

outras etapas do trabalho, visto que influenciam na susceptibilídade à doenças.

Parasitas do tambaqui

Até o momento nenhuma doença endêmica foi registrada para o tambaqui

cultivado ou silvestre, e isto tem contribuído para sua reputação de ser uma

espécie robusta (Hernández ef a/., 1992). Condições ambientais extremas, a idade

e o estresse são os principais fatores determinantes da intensidade das doenças.

Em geral, peixes jovens são os mais suscetíveis, uma vez que não tiveram tempo

de criar resistência (Conroy, 1989).

A parasitose dos peixes tem aspectos bastante diferentes conforme trate-se

de hospedeiros de populações selvagens ou de cultivo. Neste caso, as condições

de existência dos exemplares são completamente diferentes devido aos seguintes

fatores: altas densidades populacionais, tipo de alimentação, degradação da

qualidade da água, manuseio dos exemplares, execução de tratamentos, etc.

(Pavanelli ef a/., 1998).
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Em populações de peixes da natureza os parasitas têm pouca ou

praticamente nenhuma expressão. É relevante ressaltar que alguns dos mais

m  importantes parasitas em piscicultura são mesmo considerados como organismos,

via de. regra comensais na natureza, e só em condições propícias, que

^  normalmente apenas ocorrem em piscicultura, têm uma ação parasitária

^  propriamente dita (Pavanelli et at., 1998).

Walliker (1969) e Paredes (1984) apud Araujo-üma & Qoulding (1998)

registraram a presença de protozoários do gênero Myxoboius BQtschIi, 1882 em
m

0-

peixes do rio Amazonas, no Brasil e no Peru. Thomé (2000) relatou a presença de

espécies dos gêneros Epistilys e Myxoboius em ovos e larvas de tambaqui de

pisciculturas da Amazônia Central, onde uma delas é a Estação de Piscicultura de

Balbina:

Myxoboius colossomatis Móinar & Békési, 1993 é a única espéde de

protozoário descrito para o tambaqui, encontrada em alevinos de 4 a 6 semanas

de idade em grande número nas nadadeiras, brânquias, coração e sob a

membrana do intestino (Móinar & Békési, 1993). Foi encontrado também M.

colossomatis parasitando o fígado de tambaquis cultivados em Jaboticabal, São

Paulo (Martins et ai, 1999).

Outros gêneros de protozoários já foram relatados parasitando o tambaqui,

como: Cryptobia sp. em brânquias, Icthyobodo necator na pele e Tríchodina sp. na

pele e brânquias de peixes com 2,5 meses de idade cultivados no Estado de São

Paulo (Eiras et al, 1995).
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Neste trabalho, foi verificado a presença de Epistilys e Myxoboius nos

peixes oriundos da piscicultura e dos mantidos em tanques-rede. Não foi

constatado nenhum dano nas brânquias e nenhum sinal clinico foi observado.

Sâo conhecidos para o tambaqui seis espécies da classe Monogenoidea,

são elas: Anacanthorus spathulatus Kritsky et ai. 1979, Linguadactyloides

brinkmanni ThaXcher & Kritsky, 1983 , Notozothecium sp 1, Gen. n.1, Gen. n.2 e

Gyrodactyius sp 1. Sendo três da subfamília Ancyrocephalinae Bychowsky, 1937,

duas da família Dactylogyridae e uma da família Gyrodactylidae Cobbold, 1885

(Kritsky ef a/. 1979, Thatcher& Kritsky, 1983, Belmont-Jégu, 1995).

Os monogenóides sâo em sua maioria, ectoparasitas de peixes e possuem

ciclo de vida direto, ou seja, monoxeno (Thatcher, 1981 ;1991). Fazem parte de um

grupo ;de Platyhelminthes parasitas e algumas espécies sâo altamente

patogênicas, sendo responsáveis por mortalidades de peixes em cultivos

(Thatcher & Kritsky, 1983). A principal característica dos monogenóideos é a

presença de um órgão de fixação, o haptor, órgão adesivo posterior,

freqüentemente provido de ganchos marginais, âncoras e barras (Yamaguti, 1963c

apud Fischer, 1998), A parte anterior dos monogenóideos pode também atacar o

tecido dos hospedeiros por meio dos lóbulos cefálicos glandulares ou ventosas, de

aberturas ao longo das margens laterais da extremidade anterior, conhecidas

^  como prohaptor. Os monogenóideos podem ser tâo patogênicos através da

m  alimentação ativa, quanto pela ação de fixação dos ganchos e âncoras

^  (Southgate, 1993).
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Os monogenóides foram os parasitas mais numerosos (9450 indivíduos),

ocorrendo em 80% dos peixes amostrados. Foi verificada a presença das duas

espécies da família Dactyíogyridae, relatadas para o tambaqui: Anacanthoms

spathulatus e Linguadactyloides brínkmannr, mais quatro espécies de

monogenóides ocorreram nestes peixes, os quais não foi possível a identificação.

Belmont-Jégu (1995) trabalhou com tambaquis oriundos do ambiente

natural, de cultivo semi-intensivo e intensivo com comprimento padrão variando de

17,0mm a 480,0mm e verificou a presença das seis espécies de monogenóides

identificados para a espécie, que apresentaram uma riqueza específica

diversificada de acordo com o local de origem e faixa de comprimento padrão.

Ainda, Belmont-Jégu (1995) verificou que, a infestação por monogenóides, já é

positiva em peixes medindo 23,0mm comprimento padrão, oriundos da natureza e

20,0mm comprimento padrão de sistema de cultivo intensivo.

A média do comprimento padrão dos peixes utilizados variou 4,70±1,32cm

a 23,06±2,38cm. Dando alusão a possibilidade dos peixes da piscicultura terem

apresentado um maior número de parasitas monogenéticos, em relação as outras

etapas do trabalho; pois, segundo Conroy (1989) peixes jovens são mais

suscetíveis, uma vez que não tiveram tempo de criar resistência. Os peixes da

piscicultura apresentaram comprimento padrão igual a 5,86±2,11cm e o

comprimento padrão do menor peixe parasitado foi de 3,8cm.

Aragort & Moreno (1997) observaram os maiores índices parasitários de

Anacanthoms spathulatus e Linguadactyloides brínkmanni no tambaqui em

períodos de chuva. Os autores concluíram que as condições climáticas úmidas
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influenciaram no incremento da carga parasitária dessa espécie, propiciando

condições favoráveis para a reprodução dos monogenóideos. Quando esse

parasita se favorece dos fatores ecológicos desenvolve-se de forma explosiva e

requer apenas cinco dias para completar o seu ciclo biológico (Soulsby, 1987 apud

Flores-Crespoefa/., 1992).

O efeito das condições ambientais sobre a variação dos índices parasitários

não é generalizado, variando aparentemente com a espécie de parasita. Algumas

espécies não mostram um padrão de infestação associado a variações climáticas

(Aragort & Moreno, 1997).

Neste trabalho, a coleta dos peixes na piscicultura e dos tanques-rede

foram realizadas entre os meses de abril e junho (final do período chuvoso),

enquanto que, as coletas da natureza foram feitas no mês de outubro (período

menos chuvoso). Assim as condições climáticas úmidas podem ter influenciado no

incremento das cargas parasitárias dos monogenóideos nesses locais.

Belmont-Jégu (1995) encontrou uma variabilidade de infestação de 1

indivíduo por brânquia até 12 indivíduos por filamento branquial em tambaquis

oriundos do ambiente natural, de cultivo semi-intensivo e intensivo. Os resultados

de Aragort & Moreno (1997) indicaram que a prevalência global das espécies de

monogenóides encontrados em tambaquis cultivados foi de 98,37% para A.

spathulatus e 17,07% para L. brínkmanni.

Foi relatada a ocorrência de A. spathulatus, L. brínkmanni e Notozothecium

sp. nas regiões de Tefé/Coari e Santarém em tambaquis com aproximadamente

25 alOOcm de comprimento total. A intensidade média de L brínkmanni io\ de 19,6
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por peixe, a intensidade variou de 1 a 146 indivíduos com abundância de 12

monogenóides por hospedeiro na região de Tefé/Coari. A intensidade média de

Notozothecium sp. foi de 1,7 por peixe, a intensidade variou de 1 a 4 indivíduos

com abundância de 0,46 monogenóides por hospedeiro na região de Tefé/Coari

(Fischer, 1998).

Apenas a prevalência dos monogenóides encontrados na piscicultura foi de

34,6%. Os valores de intensidade média, intensidade e abundância

aparentemente foram superiores aos valores encontrados por Fischer (1998),

devido a possibilidade de infestação mista. Pode-se observar que, tomando os

lagos repovoados como controle, ou seja, naturais; os monogenóides encontrados

nos peixes da natureza apresentaram índices parasitários, de intensidade média e

abundância, menores que os monogenóides dos peixes da piscicultura e dos

tanques-rede. Apenas os monogenóides dos peixes dos lagos repovoados

apresentaram esses índices inferiores aos da natureza, mesmo estando em

ambientes semelhantes. Foi observado uma correlação positiva entre o

comprimento padrão dos tambaquis dos lagos repovoados e o número de

monogenóides, indicando que a quantidade de monogenóides aumenta conforme

o aumento do comprimento padrão.

Entre os fatores ambientais bióticos, a composição alimentar do hospedeiro

definitivo é um dos fatores mais importantes para o sucesso do estabelecimento

das espécies de ciclo indireto, já que os hospedeiros estão associados ao seu

hábito alimentar (Bauer, 1962 apud Fischer, 1998). Os endoparasitas encontrados

no tambaqui estão associados ao seu hábito alimentar. Os itens alimentares

42



./ ̂

utilizados por tambaquis em ambientes naturais na Amazônia, variam em função

da flutuação no nível das águas dos rios. Dependendo da idade do peixe e da

disponibilidade do item no ambiente, existe maior ou menor predominância do

alimento a ser consumido (Carvalho, 1981; Goulding & Carvalho, 1982; Araújo-

Lima & Goulding, 1998). Em decorrência de seu hábito alimentar zooplânctófago,

o cido de vida de parasitas com ciclo indireto, como os acantocéfalos e os

nematóides, podem ser facilmente completados em tambaqui de qualquer idade,

desde que o hospedeiro intermediário esteja presente no mesmo ambiente

(FIscher, 1998).

Os nematóides são animais tipicamente alongados, com corpo cilíndrico,

não segmentado, mais ou menos afilado nas extremidades e coberto por uma

cutícula. A boca é terminal e o tubo digestivo é claramente dividido em esôfago e

Intestino (Eiras, 1994).

Ferraz (1995) relatou que larvas e indivíduos adultos de Spirocamallanus

inopinatus Travassos, 1929 e Spirocamallanus spp. (Camallanidae: Spiruroidea)

foram encontrados nos intestinos de alevinos de tambaquis na Venezuela. Fischer

(1998) relatou que larvas de 4® estágio de Spirocamallanus spp. e Procamallanus

sp. foram encontradas parasitando o intestino de tambaquis coletados nas regiões

de Tefé/Coari e Santarém, Procamallanus sp. foi encontrada somente em peixes

da região de Tefé/Coari. Conroy (1989) relatou o parasitismo de Chabaudinema

americana em estoques naturais de tambaqui, e em tambaquis mantidos em

cativeiro. Cucullanus colossomi até o momento só foi registrado em populações

nativas de tambaquis da Venezuela (Díaz-Ungría, 1968; Thatcher, 1991).
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Neste trabalho foi verificada a presença de Spirocamallanus sp. em número

pequeno, apenas um indivíduo em cada peixe. Spirocamallanus sp. ocorreu

somente nos peixes da piscicultura e nos dos tanques-rede; na época de coleta

dos peixes foi possível observar a presença de aves e caramujos,

respectivamente, nesses locais. Dessa forma, é mais provável a ocorrência

desses parasitas nesses ambientes, pois necessitam de um hospedeiro para

completar seu ciclo de vida (heteroxeno).

Os acantocéfalos, por via de regra, não são muito prejudiciais aos

hospedeiros. A intensidade da patogenia depende da espécie, do número de

espécimes, do tamanho dos parasitas e hospedeiros e do nível de penetração da

probóscide (órgão fixador). Em casos extremos podem chegar a provocar

perfuração intestinal (Pavanelli ef a/., 1998).

Thatcher (1991) e Conroy & Conroy (1998) relataram o parasitismo de

Neoechinorhynchus buttnerae em intestinos de tambaquis capturados próximos à

Manaus. Schmidt & Hugghins (1973) apud Malta et ai (2001) registraram o

parasitismo de N. buttnerae no intestino de Colossoma nigrípinis (-macropomum)

capturado próximo à Letícia, na Amazônia colombiana. Fischer (1998) também

relatou o parasitismo de N. buttnerae em tambaquis adultos coletados próximo aos

municípios de Tefé e Coari, médio rio Solimões; e próximo ao município de

Santárem, baixo rio Amazonas.

A primeira epizootia por nr^tazoário parasitária registrada para o tambaqui

cultivado foi uma infestação maciça por acantocéfalos, N. buttnerae. Ocorreu na

Amazônia central, próximo à Manaus. A prevalência foi de 100%, a intensidade
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variou de 30 a 406 e a Intensidade média e abundância de 125,26 helmintos por

peixe. Os parasitas causaram ociusão parcial e, nos casos de maiores

infestações, ociusão total do trato intestinal, prejudicando a capacidade de

absorção e competindo diretamente com o alimento ingerido. Neste cultivo, as

barragens estavam interligadas entre si, sendo uma fonte constante de

contaminação da água e dos peixes das barragens á jusante. Como não foi

possível fazer um tratamento dos peixes. Todos os peixes da barragem, cerca de

3750, foram sacrificados e incinerados (Malta et ai 2001).

A ocorrência desse parasita se deu somente nos lagos repovoados e não

repovoados. Fazendo uma comparação, os índices parasitológicos confirmam que

nos cultivos a prevalência é maior: 100%, no cultivo (Malta et ai, 2001); contra

78% e 55,5% (Fischer, 1998); e 48% nos lagos repovoados e 75% nos lagos não

repovoados, próximo ao valor encontrado por Fischer (1998). A intensidade variou

de 31 a 406, no cultivo; de 1 a 1549 e 1 a 67, na natureza; e O a 40 nos lagos

repovoados e O a 245 nos lagos não repovoados. Fischer (1998), encontrou uma

correlação positiva entre o comprimento total do tambaqui e o número de

acantocéfalos, ou seja, quanto maior o peixe maior o número de parasitas.

Como neste trabalho só foram utilizados peixes jovens com comprimento

padrão variando de 17,16±2,86cm a 23,06±2,38cm, não houve tempo para que

fosse encontrada uma correlação positiva como a citada por Fischer (1998). A

abundância na natureza foi de 9,2 e 76,7 (Fischer, 1998) e no cultivo variou de

81,33 a 174,21, com uma média de 125,46. Nos lagos repovoados a abundância

foi de 3,2 e nos lagos não repovoados de 25,1. Sendo assim, a abundância
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encontrada no cultivo ainda é muito mais alta que no ambiente natural. A

intensidade média encontrada por Fischer (1998) foi de 98,4 e 16,6 indivíduos por

peixe, enquanto que nos lagos repovoados foi de 6,8 indivíduos por peixe e nos

lagos não repovoados foi de 33,5. O valor da intensidade média encontrada para

acantocéfalos nos lagos repovoados foi o menor encontrado, visto que, o valor da

intensidade média dos lagos não repovoados foi superior ao encontrado por

Fischer (1998) em tambaquis coletados próximos a Santarém.

Os copépodos parasitas citados para o tambaquí foram: Gamidactyius

jaraquensis Thatcher & Boeger, 1984; Matsunae (2000) encontrou esta espécie

em alevinos de tambaqui cultivados e Fischer (1998) em tambaquis coletados no

rio Solimões na região de Tefé/Coari (AM). Outro copépodo citado na literatura

como parasita do tambaquí é a espécie Perulemea gamitanae Thatcher &

Paredes, 1985 (Benetton & Malta, 1999).

Neste trabalho foi encontrado um exemplar pertencente ao gênero

Miracetyma Malta, 1993. Este é o primeiro registro de uma espécie deste gênero

para o tambaqui. As espécies, Perulemea gamitanae e Gamidactyius jaraquensis

não foram encontradas nos peixes estudados.

Somente uma espécie do gênero Dolops foi citado para o tambaqui: Dolops

carvaiiioi Castro, 1949. Esta espécie foi encontrado parasitando tambaquis do

lago Janauacá, margem esquerda do rio Solimões (Malta, 1984; Malta & Vareila,

1983). Gomes (1999) encontrou esta mesma espécie em uma estação de

piscicultura na Amazônia Central.
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A única espécie de Branchiura que foi encontrada parasitando o tambaqui

foi Dolops geayi (Bouvier, 1892). Este é o primeiro registro desta espécie para o

tambaqui.

Qs isópodos são parasitas geralmente pouco modificados em reiaçâo aos

espécimes de vida iivre, havendo pelo menos cinco famíiias que incluem parasitas

de peixes (Eiras ef a/., 2000). Muitos dos isópodos parasitas de peixes pertencem

à família Cymothoidae, os aduitos do gênero Braga spp. medem mais de 2cm de

comprimento e são encontrados no topo da língua de peixes (Thatcher & Neto,

1994). Os representantes dessa família podem ser muito destrutivos para o peixe.

Aiém da perda de tecido e sangue, os situados na cavidade branquial podem

causar atrofia compressiva das brânquias (Thatcher & Neto, 1994).

Neste trabalho foram encontrados um total de 16 indivíduos da espécie

Braga patagonica nas brânquias dos tambaquis dos lagos repovoados e não

repovoados. A prevalência nos iagos repovoados foi de 32% e dos não

repovoados de 40%; a intensidade média foi de 1,1 B. patagonica por peixe e a

intensidade de O a 8 indivíduos, tanto nos lagos repovoados como nos não

repovoados. Foi verificado a atrofia dos arcos branquiais, causado pela fixação

deste parasita e a ausência de outros parasitas nesses locais.

Repovoamento e introdução de parasitas

O repovoamento é uma técnica utiiizada na piscicultura extensiva, onde

iibera-se um grande número de jovens criados em cativeiro nos ambientes

naturais, sendo suportados peia produção natural e os custos de produção
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reduzidos. Este tipo de cultivo tem sido desenvolvido na Ásia, mas

especificamente no Japão, mas também no Canadá e na Noruega (Welcomme,

1994). A piscicultura extensiva também pode ser usada para repor estoques

sobrepescados, embora não necessariamente ela leve a uma maior produção do

que aquela que ocorre naturalmente (Novoa & Ramos, 1994 apad Araujo-Lima &

Goulding, 1998).

Impactos de organismos aquáticos introduzidos em comunidades aquáticas

nativas podem ser classificados em cinco grandes categorias: alteração de habitat,

alteração trófica, alteração espacial, deterioração do pool genético (degradação

genética de espécies nativas por hibridização) e introdução de parasitas (Kholer &

Courtenay, 1998).

Segundo Hoffman (1970), pelo menos 48 espécies de parasitas de peixes

de água doce (5 protozoários, 31 monogenéticos, 5 digenéticos, 3 nematóides, 1

acantocéfalo e 3 copépodes) estabeleceram-se em outros continentes através do

transporte de peixe vivo e congelado, por vezes com conseqüências sanitárias

catastróficas, especialmente quando os parasitas contactaram com novos

hospedeiros.

A naturalização de algumas espécies estrangeiras tem trazido

conseqüências catastróficas, enquanto que outras tem sido benéficas. Peixes

exóticos tem sido deliberadamente introduzidos por uma variedade de motivos,

incluindo aqüicultura, pescaria esportiva, incremento de estoques silvestres,

ornamental e controle biológico de espécies de insetos (de animais e plantas).
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Eles têm sido também introduzidos acidentalmente - por exemplo em

carregamento de outras espécies (Kennedy etal., 1991).

As espécies já utilizadas em repovoamentos pelo mundo sâo: o "red sea

bream", o salmão ártico, o salmão do atlântico {Salmo salat), o linguado, a truta

marrom {Salmo trvtía), a truta arco-íris {Oncorhynchus mykiss), a carpa comum

{Cyprínus carpio), a tilápia do Nilo e outras espécies (Jonsson etal., 1995, Kotaki,

1992).

Segundo Paone (2000) a preocupação dos "Friends of Clayoquot Sound

Report" deve-se a ocorrência de uma doença viral contagiosa, conhecida como

"Infectious Salmon Anemia - ISA" ou "anemia infecciosa do salmão", em salmões

cultivados. Este vírus é do tipo que é reconhecidamente capaz de sofrer mutações

freqüentes (ASF, 1999 apud Paone, 2000). A ISA pode causar hemorragias no

fígado e baço, conduzindo à anemia e morte.

Na América do Sul foram obtidos resultados com o repovoamento do

tambaqui nas represas da Venezuela (Represa de Guamo, área de 630ha). Onde,

o crescimento dos tambaquis soltos foi superior aos apresentados nos cultivos

intensivos e das populações silvestres da várzea do Solimões/Amazonas. Isso se

deve provavelmente a baixa taxa de estocagem (28 ind./ha) ou alimentação mais

rica em proteína (moluscos) (Novoa & Ramos, 1994 apud Araujo-Lima & Goulding,

1998).

O único lugar no Brasil onde os jovens de tambaqui foram introduzidos foi

na várzea do rio São Francisco, no Nordeste. A CODEVASF tem liberado 10.000-

20.000 larvas de peixes por mês nesse rio. Poucos indivíduos têm sido
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recapturados pelos pescadores locais e o tambaqui não é encontrado nos

mercados de peixe das cidades ribeirinhas (Pinheiro et a/., 1988 apud Araujo-Lima

&Goulding, 1998).

Mo presente trabalho, os grupos de parasitas encontrados não foram

diferentes do relatado pelos autores mencionados anteriormente. Miracetyma

Malta, 1993, um copépodo e Dolops geayi (Bouvier, 1892), um Branchiura foram

relatados pela primeira vez parasitando tambaquis da natureza. Apenas os

monogenóides ocorreram nas três etapas do trabalho: sistema de cultivo semi-

intensivo, cultivo em gaiolas e em lagos de várzea, com maior intensidade na

primeira etapa. Os protozoários e nematóides foram os únicos grupos que

ocorreram somente em peixes de cultivo. O gênero Epistylis foi encontrado em um

peixe oriundo da piscicultura, não representando uma infestação; este gênero não

possui relatos de parasítismo em tambaquis da natureza. Os acantocéfalos e

ísópodos ocorreram somente nos peixes da natureza. A composição da fauna de

parasitas encontrada aparentemente não comprometeu a utilização do

repovoamento como uma ferramenta para tentativa de aumento do estoque

natural do tambaqui na várzea amazônica.
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vn-CONCLUSÕES

1. Neste estudo foram relatados pela primeira vez parasitando tambaquis da

natureza, um copépodo do gênero Miracetyma Malta, 1993 e um Branchiura

Do/ops geay/(Bouvier, 1892).

2. Os tambaquis dos sistemas de cultivo utilizados apresentaram índices de

parasitismo por monogenóides maiores que os peixes da natureza.

3. Tambaquis reintroduzidos no ambiente natural apresentaram índices de

parasitismo de monogenóides menores que os peixes da natureza.

4. Uma correlação positiva foi observada entre o comprimento padrão dos

tambaquis dos lagos repovoados e o número de monogenóides, indicando

nesse caso que conforme o peixe cresce aumenta o número desses parasitas.

5. Os índices de parasitismo de acantocéfalos foram menores nos tambaquis dos

lagos repovoados do que da natureza.

6. Os isópodos apresentaram intensidades iguais, tanto para os lagos

repovoados como os não repovoados (natureza).

7. Os índices parasitários de monogenóides e acantócefalos encontrados para

os tambaquis dos lagos repovoados aparentemente mostraram que os peixes

liberados adquiriram üm tipo de resistência aos parasitas, já que encontravam-

se em ambiente semelhante aos peixes dos lagos não repovoados e eram

mais jovens.
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8. Até o presente momento, o repovoamento do tambaqui em lagos de várzea

não possuí efeitos sobre a parasítofauna e doenças da espécie, desse modo,

nâo prejudicando os estoques naturais.
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