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RESUMO

Durante o período de setembro a janeiro de 1998 foram feitas cinco coletas mensais

para o estudo da fauna parasitológica e das condições de manejo do Brycon

cephaius em sistema de cultivo intensivo em canal de igarapé, localizado na estrada

de Puraquequara. próximo a Manaus, Estado do Amazonas. Oitenta (80) peixes

foram amostrados. Destes, 71(89%) encontravam-se parasitados com 4 espécies de

monogenóideos (Anacanthorus spiralocirrus, Jainus amazonensis, Tereancistrum

kerri e Trinibacuium brazilensis), 12(15%) com o nematóide Spirocamallanus

inopinatus e 3(3,75%) com o ergasilídeo Ergasilus bryconis. A avaliação das

condições de manejo indicaram que os procedimentos mensais de captura e

transporte para o laboratório podem ter sido responsáveis por alguns dos sinais

clínicos observados nos peixes. Estes foram: perda de escamas; erosão e

despigmentação da nadadeira caudal e opacidade de córnea. Para conhecer a

fauna natural de parasitas de B. cephaius foram necropsiados 136 alevinos recém

capturados no lago do Catalão e rio Solimões, próximo à Ilha da Marchantaria.

Deste total, 49(36%) estavam parasitados com metacercárias de trematódeos,

32(23,5%) com S. inopinatus, 26(19,11%) com J. amazonensis, 3(2,2%) com o

protozoário Tríchodina sp., 2(1,47%) com larvas plerocercóides de cestóides e

1(0,73%) com o acantocéfalo Echinorhynchus sp. Para conhecer a fauna de

parasitas do matrinchã da Estação de Piscicultura do INPA foram necropsiados 60

alevinos. Destes, 42(70%) estavam parasitados com J. amazonensis, 14(23%) com

S. inopinatus, 9(15%) com metacercárias de trematódeos e 2(3%) com

Echinorhynchus sp. Jainus amazonensis foi a única espécie encontrada parasitando

o matrinchã nos três ambientes. Os maiores índices de infestação por

monogenóideos ocorreram nos alevinos procedentes da natureza e da estação de

piscicultura.
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ABSTRACT

During the period between September and January 1998, studies of the parasite

fauna and the husbandry conditions of Brycon cephaius, cultured under intensive

conditions In a channel system at an "igarapé" were conducted. This "igarapé" was

^  located on the road to Puraquequara, near Manaus, in the State of Amazonas,

j  Eighty (80) fish were sampled, out of which 71 (89%) were infected by four species of
monogenoideans {Anacanthorus spiralocirrus, Jainus amazonensis, Trínibacuium

brazilensis, Tereancistrum kerrí), 12(15%) by the nematode, Spirocamallanus

inopinatus and 3(3,75%) by the ergasilid, Ergasilus bryconis. Husbandry procedures,

principally those related to fish capture and transport to the Laboratory of

Parasitology at INPA, may have been responsible for some of the clinicai signs

observed on the fish examined. The main clinicai signs associated with these

conditions were: loss of scales, erosion and depigmentation of the caudal fin and

opacity of the cornea. In order to determine the natural parasite of B. cephaius, 136

alevins, recentiy captured from the wild, were necropsied. Out of this total, 49(36%)

were infected by metacercariae of trematode, 32(23,5%) by S. inopinatus,

26(19,11%) by J. amazonensis, 3(2,2%) by protozoan Trichodina sp., 2(1,47%) by

plerocercoid larvae of cestodes and 1(0,73%) by acanthocephalan Echinorhynchus

sp. To determine the parasite fauna of matrincha maintained at INPA's Department

of Aquaculture, 60 alevins were necropsied. Out of this total, 42(70%) were infected

by J. amazonensis, 14(23%) by S. inopinatus, 9(15%) by metacercariae of trematode

and 2(3%) by Echinorhynchus sp.. Jainus amazonensis was the only species

monogenoideans found to be infecting matrinchã in ali three of the environments

I  sampled. The highest infestations indexes for monogenoideans occurred on alevins
from the wild and from the Department of Aquaculture.
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1. INTRODUÇÃO

A Amazônia Central é recortada por uma complexa rede de rios e igarapés de

tamanhos e formas variadas. Essas águas contribuem para a formação das bacias

de dois grandes rios do centro da Amazônia, o Solimões/Amazonas e o Negro, que

se encontram nas proximidades de Manaus e apresentam, em seus leitos e

margens, ecossistemas bastantes distintos (Walker, 1990).

A bacia amazônica possui uma enorme diversidade de organismos aquáticos.

Somente em peixes, estima-se a existência de 2500 a 3000 espécies, três vezes

mais que a fauna da América do Norte inteira (Goulding, 1980). O peixe é um dos

recursos naturais mais importantes e abundantes na Amazônia. Sua maior

importância relaciona-se com a alimentação humana (Lovshin & Cyrino, 1998). Na

cidade de Manaus, em meados da década de 70, eram consumidos 55kg per

capita/ano (155g per cap/fa/dia), correspondendo a 64,4% da proteína animal

utilizada (Shrimpton & Giugliano, 1979).

A pesca é a mais importante fonte de obtenção de proteína animal na bacia

amazônica e também o principal gerador de renda para os caboclos ao longo os

rios (Araújo-Lima & Goulding, 1997). Estatísticas realizadas em Manaus revelai , }

sete grupos de espécies que representam 89% do desembarque total, o tambaqui

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818). o jaraquí Semaprochilodus spp., o

curimatã Prochilodus nigricans Spix & Agassiz, 1829, o pacu Mylossoma spp., o

matrinchã Brycon cephaius (Günther, 1869), o tucunaré Cichia spp. e a pirapitinga

Pfsractus brachypomus (Cuvier, 1818) (Barthem et ai, 1995).



1.1 Sistemas de cultivos

Os sistemas de cultivo classificam-se de acordo com a quantidade e

intensidade de utilização dos fatores de produção. Dividem-se em três tipos:

extensivo, semi-intensivo e intensivo. O extensivo caracteriza-se por ser totalmente

dependente da produção natural do viveiro e densidade de estocagem baixa,

estando associado à pequena vazão de água, pois é importante que os nutrientes

sejam retidos no tanque para garantir a produtividade primária. O sistema intensivo

de cultivo caracteriza-se pela elevada densidade de estocagem e dependência total

de alimento exógeno, sendo inclusive desconsiderada a produção natural de

alimento do viveiro. O fator limitante desse sistema é a qualidade de água, que é

monitorada rotineiramente. Utiliza-se elevada taxa de renovação de água para

retirada dos metabólitos e resíduos alimentares. Em alguns casos, pode ser incluída

aeração complementar nos períodos de baixa concentração de oxigênio dissolvido

e, assim, permitir uma maior densidade de estocagem. Existe ainda a forma

intermediária de cultivo, o sistema semi-intensivo, que utiliza tanto alimento

naturalmente produzido no viveiro, quanto o exógeno, com densidades de

estocagem intermediárias (Zaniboni-Filho, 1997).

O cultivo de peixes pode ser realizado em tanques, barragens, gaiolas ou em

sistemas de canal, os quais apresentam fluxos contínuos de água. Esses sistemas

são usualmente rasos, através do qual percorre um grande volume de água, sendo

por isso considerados sistemas de alto fluxo. As densidades de estocagem podem

ser muito mais altas do que em qualquer outro tipo de cultivo, permitindo que se crie



um maior número de peixes em uma área menor, com constante renovação de água

(Huet, 1971; Soderberg, 1994). Esses sistemas são fáceis de se construir e manter

quando comparados aos demais sistemas de cultivo; requerem um grande fluxo de

água se operados em paralelo, mas o requerimento de água é reduzido se

construído em série (Wheaton, 1985).

O cultivo de peixes em sistemas de fluxos contínuos é bastante viável, já que

o fluxo de água minimiza as concentrações metabólicas e problemas de oxigênio.

Esses sistemas apresentam um melhor manejo durante a despesca por permitir a

observação visual do peixe (Huet, 1971; Wheaton, 1985).

No Brasil, esses tipos de sistemas de cultivos são relativamente novos,

sendo utilizados no Estado do Mato Grosso do Sul para várias espécies de peixes,

como piraputanga Brycon sp., pintado Pseudoplatystoma coruscans (Valenciennes

in Cuvier & Valenciennes, 1840) e pacu Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1891)

(Kubtiza, com. pessoal).

1.2 Piscicultura na Amazônia

O marco inicial da aquacultura no Estado do Amazonas ocorreu em 1980 com

a implantação do Programa de Desenvolvimento da Aquacultura. Em 1981, houve

uma crescente demanda pela atividade. Na época, as técnicas para reprodução

induzida das espécies nativas estavam ainda em desenvolvimento, tanto na

Amazônia, quanto no nordeste brasileiro. Os primeiros trabalhos de implantação da

atividade foram realizados por diversos orgãos conveniados. Os alevinos de

tambaqui, matrinchã, curimatã e jaraqui eram coletados na natureza e distribuídos

com a orientação dos profissionais do INPA e da EMATER-AM (Rolim, 1995).



A piscicultura na região Norte, atualmente, é considerada uma atividade de

pequeno porte. Esta vem se desenvolvendo de várias formas, sendo que a

predominante comercialmente é a recria e engorda de peixes, consorciados ou não,

com aves, suínos e quelônios (Inoue, 1995). O perfil dos piscicultores do Estado do

Amazonas é representado por pequenos produtores rurais, os quais vem adotando

principalmente sistemas extensivos ou semi-intensivos de criação (Fracalossi,

1997).

Na região amazônica, várias espécies nativas vem sendo cultivadas,

estando o tambaqui, Colossoma macropomum, e o matrinchã, Brycon cephaius,

entre as mais procuradas pelos piscicultores. A falta de conhecimentos sobre a

biologia reprodutiva do matrinchã, associado à baixa produção de alevinos, tem

dificultado a sua propagação em larga escala. Isso faz com que o tambaqui, uma

espécie mais estudada, seja aquela mais comumente encontrada nos cultivos

(Andrade & Ferraz, 1999).

As informações a respeito da aquacultura na região Norte são fragmentadas

e escassas, não existindo um órgão governamental ou privado que forneça dados

atuais sobre essa atividade, dificultando o início de qualquer projeto (Fracalossi,

1997; Andrade & Ferraz, 1999).

1.3 DoGnças ©m cultivos de peixes

O sucesso de explorações aquaculturais depende de vários fatores, entre os

quais um dos mais importantes, senão o mais relevante, relaciona-se com a

condição sanitária dos peixes a serem criados (Pavanelli &t al., 1998). Como em

todos os sistemas de produção animal, as doenças são consideradas limitações à



produção, desenvolvendo-se e expandindo-se na indústria da aquacultura

(Southgate, 1993).

A atividade piscícola, como os demais tipos de produção animal, necessita

observar as condutas de manejo, do ponto de vista sanitário, como forma de

garantir o sucesso econômico a que se propõe (Figueira & Ceccarelli, 1991). A

freqüente transferência de peixes entre as fazendas e a proximidade desses

animais no meio aquático facilitam a rápida transmissão de patógenos (Sniesko,

1974; Howarth, 1990).

Os cultivos intensivos requerem o uso de vários procedimentos de manejo

como captura, despesca, anestesia, biometrias, transporte, etc., os quais,

freqüentemente desencadeiam processos de estresse, geralmente acompanhados

por aumento da susceptibilidade à doenças infecciosas (Ellsaesser & Ciem, 1986).

O próprio ambiente aquático artificial, devido a fatores como temperatura,

concentração de oxigênio dissolvido e pH, contribui para o estabelecimento desse

quadro (Donaldson, 1981; Fios etaL, 1988).

As doenças em peixes têm aspectos diferentes de acordo com a origem dos

hospedeiros, seja de populações selvagens, seja de piscicultura. Nesses ambientes,

as condições são bastante distintas, devido a fatores como: altas densidades

populacionais, tipo de alimentação, degradação da qualidade de água, manuseio

dos exemplares e execução de tratamentos, os quais provocam estresse nos

hospedeiros principalmente em piscicultura intensiva, que os tornam muito mais

eitos a infecções de etiologias variadas, destacando-se a parasitária. Estas

dem ser para as populações de cultivo, a origem de graves problemas sanitários,



econômicas que podem proporcionar, tais como redução das taxas de assimilação e

de crescimento dos animais parasitados, ocorrendo uma diminuição no valor do

produto final (Thatcher & Brites-Neto, 1994). Portanto, pesquisas direcionadas as

enfermidades que acometem os peixes em cultivo são de grande relevância para o

sucesso das pisciculturas, uma vez que nesses ambientes as doenças manifestam-

se de forma mais vigorosa e disseminada.

1.4 Considerações sobre o gênero Brycon

O gênero Brycon (Müller & Troschel, 1844) possui um dos maiores números

de espécies entre os Characiformes neotropicais. São cerca de 60 espécies, sendo

40 válidas. As espécies apresentam uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo

na maior parte da América do Sul e Central (Howes, 1982). A taxonomia do gênero

ainda está muito confusa, carecendo de uma revisão que abranja a totalidade das

espécies do gênero (Borges, 1986).

Brycon cephaius, de acordo com Howes (1982), restringe-se à bacia

Amazônica. Essa espécie, cujo exemplar tipo foi capturado na Amazônia peruana,

foi pobremente descrita por Günther (1869), que a incluiu no gênero Megalobrycon

(Zaniboni-Filho et al., 1988). Steindachner (1876) apud Howes (1982) considerou

esse espécimen aberrante e o posicionou no gênero Brycon.

As descrições originais relativas as formas que mais se aproximam do

matrinchã (Brycon cephaius, B. erythropterum e B. melanopterum), por serem

sucintas e baseadas em poucos exemplares em mau estado de conservação, têm

gerado dúvidas quanto à sua validade e controvérsias entre os autores (Zaniboni-

Filho ef a/., 1988).



os quais se não forem combatidos a tempo, podem causar grandes prejuízos aos

piscicultores (Moinár ef a/., 1991; Obiekezie & Taege, 1991).

As práticas de manejo geralmente causam danos aos peixes, tais como perda

de muco, escamas e lesões, que os deixam propensos a contrair enfermidades

(Liversidge & Munro, 1978; Gómez, 1993). Portanto, o manejo adequado nas

atividades de piscicultura é, sem dúvida, a medida mais importante a ser tomada,

para evitar que os peixes sejam acometidos pelas doenças, já que há uma forte

correlação entre técnicas de manejo, fatores ambientais e o aparecimento de

doenças (Wedemeyer, 1997).

A localização e o sistema de cultivo de peixes podem ter também um potente

efeito sobre a saúde dos indivíduos, principalmente porque influenciam na

quantidade e qualidade de água disponíveis. Estes são parâmetros limitantes para a

produção e essenciais para a saúde dos peixes (Grant, 1993).

Nos ambientes naturais, existem normalmente um grande número de

indivíduos que, embora abriguem uma série de diferentes patógenos, não

apresentam sinais clínicos de alguma espécie de parasita. Normalmente, isso

acontece, devido ao estado nutricional e fisiológico do peixe estar em equilíbrio com

o ambiente, evitando a manifestação da doença (Pavanelli et ai, 1998). Quando

porém, ocorrem alterações ambientais, com reflexos nos mecanismos de defesa dos

peixes, imediatamente poderão levar esses animais a manifestarem sinais clínicos

de certas enfermidades, já que passam a se tornar sujeitos à ação dos patógenos

(Thatcher. 1991; Martins, 1998).

Os estudos relativos à patologia e à parasitologia de peixes são campos de

crescente importância no contexto da piscicultura mundial, devido às implicações



econômicas que podem proporcionar, tais como redução das taxas de assimilação e
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de espécies entre os Characiformes neotropicais. São cerca de 60 espécies, sendo

40 válidas. As espécies apresentam uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo

na maior parte da América do Sul e Central (Howes, 1982). A taxonomia do gênero

ainda está muito confusa, carecendo de uma revisão que abranja a totalidade das

espécies do gênero (Borges, 1986).

Brycon cephaius, de acordo com Howes (1982), restringe-se á bacia

Amazônica. Essa espécie, cujo exemplar tipo foi capturado na Amazônia peruana,

foi pobremente descrita por Günther (1869), que a incluiu no gênero Megalobrycon

(Zaniboni-Filho et al., 1988). Steindachner (1876) apud Howes (1982) considerou

esse espécimen aberrante e o posicionou no gênero Brycon.

As descrições originais relativas as formas que mais se aproximam do

matrinchã (Brycon cephaius, B. erythropterum e B. melanopterum), por serem

sucintas e baseadas em poucos exemplares em mau estado de conservação, têm

gerado dúvidas quanto à sua validade e controvérsias entre os autores (Zaniboni-

Filho ef a/., 1988).



Zaniboni-Filho et ai. (1988) realizaram estudos para procurar esclarecer a

dúvida existente quanto à real identidade dessa espécie, onde efetuaram a sua

caracterização morfológica. Os resultados indicaram que o matrinchã é o Brycon

cephaius (Günther, 1869). Segundo este autor, o matrinchã do rio Negro e o "sabalo

de cola roja" do Peru, são denominações de uma mesma espécie, mas a

nomenclatura Brycon cephaius é mais correta devido ao enquadramento perfeito do

material analisado com a descrição original.

Estudos parasitológicos reforçam os resultados obtidos por Zaniboni-Filho et

ai (1988). Thatcher & Boeger (1983), estudando crustáceos parasitos de peixes da

Amazônia brasileira, sugeriram uma especificidade parasitária para os membros da

família Ergasilidae, onde cada espécie é encontrada somente no hospedeiro-tipo.

Thatcher & Paredes (1985) encontraram uma nova espécie de Ergasilidae

simultaneamente em exemplares de matrinchã do rio Negro e de "sabalo de cola

roja" do Peru.

A espécie estudada, Brycon cephaius, alcança cerca de 3 a 4 kg de peso e

atinge a maturação sexual com três anos de idade. Em cultivos, aceita bem rações

peletizadas, bem como subprodutos agro-industriais. O matrinchã pode alcançar de

700g até Ikg no primeiro ano de vida e 1,3 a 1,6kg no segundo ano (Saint-Paul,

1986; Graef, 1995). Entre as características dessa espécie para cultivo estão o seu

bom desempenho produtivo, hábito onívoro, boa aceitação de ração, adaptação a

ambientes de confinamento, hábito voraz para o arraçoamento e ótima aceitação

comercial (Mendonça etal., 1993; Guerra, et ai, 1996) (Figura 1).

Trabalhos têm sido realizados com o matrinchã envolvendo sua ecologia,

densidade crescimento e sobrevivência. Borges (1986) estudou a ecologia de três



espécies do gênero Brycon comumente encontradas na Amazônia Central, dando

ênfase à caracterização taxonòmica, alimentação e migração. Villacorta-Correa

(1987), estudando o crescimento do Brycon cephaius, constatou que a espécie

possui um ciclo de vida curto, de cerca de 3,5 anos. Lopes et al. (1994)

pesquisaram o crescimento e sobrevivência de larvas de matrinchã submetidos a

diferentes dietas alimentares. Gomes (2000) estudou o efeito da densidade de

estocagem sobre a qualidade de água, sobrevivência e crescimento de larvas de

matrinchã.

Existem vários trabalhos sobre alimentação de Brycon cephalus. Cyrino

(1984) estudou a digestibilidade da proteína animal e vegetal utilizada pelo

matrinchã e concluiu que essa espécie tem capacidade de digerir bem a proteína,

independente de sua origem. Mendonça et al. (1993) estudaram a influência da

fonte protéica no crescimento do matrinchã. Esses autores compararam o

desempenho produtivo dessa espécie quando alimentados com duas rações

isoprotéicas, uma de origem animal e outra de origem vegetal. Pereira-Filho et al.

(1995) pesquisaram o efeito de diferentes níveis de proteína e de fibra bruta no

crescimento e composição corporal de juvenis de matrinchã. Pizango-Paima (1997)

estudou a alimentação e a composição corporal da espécie em ambiente natural.
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Figura 1. Exemplar juvenil de Brycon cephaius



1.5 Parasitas das espécies do gênero Brycon

Os parasitas conhecidos para as várias espécies de Brycon são: Brycon

brevicaudata Günther, 1864, o nematóide Spirocamallanus inopinatus Travassos,

1929; Brycon cephaíus, o copépodo Amplexibranchius bryconis Thatcher & Paredes,

1985; Brycon falcatus Müller & Troschel, 1844, o nematóide Rhabdochona

acuminata Molin, 1860; Brycon hilarii, o nematóide S. inopinatus, o acantocéfalo

Echinorhynchus bryconis Machado Filho, 1959; Brycon lundii Lütken, 1875, o

trematódeo Dendrorchis /?e/Va/Travassos, 1926, o nematóide AmpHcaecum sp.; e

Brycon erythroptherum Cope, 1872, os monogenóideos Anacanthorus brevis Mizelle

& Kritsky, 1969, A. elegans Kritsky, Thatcher & Kayton, 1979, A. kruidenieri Kritsky,

Thatcher & Kayton, 1979, A. spiraiocirrus Kritsky, Thatcher & Kayton, 1979, Jainus

amazonensis Thatcher & Kayton, 1980, Tereancistrum kerri Thatcher & Kayton,

1980, T. ornatus Thatcher & Kayton, 1980, Trinibacuium brazHiensis Thatcher &

Kayton, 1980, o nematóide S. inopinatus e o copépodo ErgasHus bryconis Thatcher,

1981 (Thatcher, 1991).

Devido aos problemas taxonômicos do gênero Brycon, existe somente uma

espécie de parasita que tem o Brycon cephalus, como hospedeiro, o copépodo

Amplexibranchius bryconis (Thatcher, 1991). Zaniboni-Filho et ai. (1988) colocaram

B. cephalus como sinonímia de B. erythroptherum, desta forma, todos os parasitas

do segundo hospedeiro são comuns ao primeiro.

Investigações parasitológicas revelaram que o B. erytropterum é

freqüentemente parasitado com monogenóideos do gênero Anacanthorus Mizelle &

Price, 1965 (16% de infestação) e com o copépodo ErgasHus Nordmann, 1832 o

qual foi encontrado em 50% dos peixes (Sanchez, 1981). Varella {1985) estudou o
11



ciclo de vida do copépodo E bryconis, parasita de brânquia do B. erythroptherum

em ambiente natural e de piscicultura.

Em um estudo com os crustáceos branquiúros,parasitas de peixes do lago do

Janauacá, um lago de várzea da margem direita do rio Solimões, sete exemplares

de Brycon cf. melanopterus foram examinados e nenhum ocorreu parasitado (Malta,

1981). Em 1983, um Brycon cf. melanopterus foi coletado parasitado por cinco

exemplares de Dipteropeltis hirundo Calman, 1912 (Crustácea: Branquiura), no

igarapé Traíra, na Reserva Ducke, próximo de Manaus, Amazonas (Malta, com.

pessoal).

Estudos relacionados a susceptibilidade à infestação por Lernaea Linnaeus,

1746 em peixes cultivados no CEPTA, mostraram que as espécies mais parasitadas

foram a carpa capim, Ctenopharyngodon idella Valenciennes In Cuvier &

Valenciennes, 1844, o matrinchã, Brycon spp., a carpa comum, Cyprinus carpio

Linnaeus, 1758 e o lambari, Astyanax sp. (Ceccarelli, 1988).

O "Projeto Brycon" criado pelo CEPTA em 1993, realizou coletas de material

parasitológico em matrinchã, Brycon cephaius e piracanjuba, Brycon orbignyanus. O

exame consistiu em raspados de pele, muco e brânquias, não constatando-se a

ocorrência de parasitas na piracanjuba. Para o matrinchã, foram encontrados o

protozoário Peritrichia mobilinia, nas brânquias e cercárias na pele, não havendo

registros de mortal idades provocadas por enfermidades nas espécies do gênero

Brycon. Contudo, verificou-se a ocorrência de Lernaea sp. em reprodutores de

matrinchã criados em policultivos, evidenciando a susceptibilidade da espécie a

esse parasita (Mendonça, 1994).
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Pizango-Paima (1997) estudando Brycon cephaius da natureza, encontrou o

isópodo Braga sp. na cavidade bucal aderido à língua, três espécies de nematóides,

S. inopinatus, Cucullanus sp. e Rabdochona sp. na primeira porção do intestino.

A obtenção de alevinos de matrinchã na natureza é um procedimento

freqüente na região. Atualmente, algumas estações de piscicultura estão produzindo

alevinos desta espécie intensivamente, para poder suprir a demanda dos cultivos.

No entanto, quando coletamos esses peixes na natureza, não temos conhecimento

das condições de saúde destes indivíduos ao deixarem o ambiente natural. Apesar

da importância desta espécie para piscicultura, as doenças presentes nos cultivos e

os possíveis danos causados por um manejo inadequado são praticamente

desconhecidos. Portanto, estudos para se diagnosticar as doenças parasitárias do

matrinchã são de grande relevância para o manejo da espécie. O presente estudo

foi o primeiro trabalho desta natureza a ser desenvolvido em sistema de cultivo

intensivo no Estado do Amazonas, abordando também, aspectos sanitários de

peixes capturados na natureza.

2. OBJETIVOS:

1) Monitorar mensalmente a fauna parasitológica e as condições de manejo dos

juvenis de Brycon cephaius em um sistema de cultivo intensivo em canal de

igarapé;

2) Conhecer a fauna parasitológica de alevinos capturados na natureza e na

Estação de Piscicultura do INPA.

13



3. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo foi desenvolvido em colaboração com os pesquisadores da Estação de

Piscicultura do INPA responsáveis pelo projeto "Desenvolvimento da Aquacultura no

Estado do Amazonas". O projeto foi composto de duas fases, nas quais as seguintes

etapas foram desenvolvidas:

1. Coleta de alevinos de matrinchã na natureza;

2. Manutenção desses alevinos na Estação de Piscicultura do INPA por 6 meses;

3. Povoamento do igarapé para realização do cultivo intensivo.

Para estudo da parasitofauna do matrinchã foram realizadas coletas nas

seguintes fases:

Fase I: Durante o cultivo intensivo em sistema de igarapé, no período de setembro a

janeiro de 1998.

Fase II: Posterior à captura na natureza e após 30 dias de manutenção na Estação de

Piscicultura do INPA.

O trabalho de cultivo intensivo do matrinchã, Brycon cephaíus, em canal de

igarapé de terra firme foi realizado por pesquisadores da Coordenação de Pesquisa em

Aquacultura (CPAQ) do INPA, na estrada de Puraquequara, a 17 km da cidade de

Manaus, 3° 02' 32" sul e 59° 53' 45" oeste.

O igarapé foi alargado e o excesso de areia e matéria orgânica foram removidos.

Os viveiros foram construídos em série. A separação foi feita por estruturas de madeira,

com telas plásticas com malha de Icm e sacos de ráfia cheios com uma mistura de

areia e cimento. Na parte inicial do sistema de cultivo havia uma piscina e em seguida

um monge. O trecho selecionado do igarapé foi dividido em dois viveiros. No primeiro,
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logo após o monge, foram colocados 30 reprodutores de matrinchà, com espelho

d'água de 70m^ (14X5) e profundidade de 60 cm. No segundo, onde foi feito o cultivo

dos 1000 juvenis de matrinchã, o espelho d'água era de 100m^(20X5) e a profundidade,

de 55cm (Figura 2).

Os juvenis de B. cephaius utilizados no cultivo foram capturados em fevereiro

de 1997 na fase de alevinos, no lago Catalão, margem direita do rio Negro, e no rio

Solimões, próximo à ilha da Marchantaria e mantidos na Estação de Piscicultura do

INPA por seis meses, até o início do cultivo. Os peixes foram cultivados no igarapé

por um período de cinco meses. No início do experimento apresentavam

aproximadamente 15cm de comprimento furcal e llOg de peso. A densidade de

estocagem foi de 10 peixes/m^ ou 1,3kg/m^.

Os peixes foram alimentados com ração extrusada, duas vezes ao dia, ad

libitum. A alimentação foi suspensa 24 horas antes de cada biometria. A despesca

foi realizada com uma rede de nylon com malha de 12mm entre nós.

Os peixes foram anestesiados com 0,4ml/l de 2 phenoxyetanol (Sygma

AIdrich). Foram colocados em baldes plásticos, com capacidade para 15 litros em

lotes de 5 a 7 indivíduos. A água com anestésico era reutilizada para os outros

lotes. O tempo de permanência do peixe no anestésico variou de 1 a 2 minutos. Os

peixes foram pesados e medidos (comprimento furcal).
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Os dados referentes aos parâmetros físico-químicos foram obtidos junto aos

pesquisadores do CPAQ, responsáveis pelo experimento. As medições dos

parâmetros físico-químicos foram realizadas nos pontos assinalados na figura 3, no

período da manhã. O oxigênio dissolvido (OD) foi determinado através do Método

de Winkier. A transparência foi medida com um disco de Secchi, o pH com um

pHmetro WTW pH90, a temperatura e condutividade foram medidas com um

condutivímetro WTW LF92.

Fluxo de água

►

Entrada de e Piscina 1 í Reprodutores i Juvenis m

água A 1
/

Monge Telas

Saída de água

Telas

Figura 3. Pontos onde foram realizadas as medições dos parâmetros físico-químicos da

água no igarapé.

3.1 Monitoramento das condições de manejo

O monitoramento das condições de manejo no sistema de igarapé foi realizado

observando-se os parâmetros de qualidade de água, procedimentos de despesca,

biometrias e anestesia.
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3.2 Amostragem dos peixes do sistema de cuitivo intensivo no

igarapé

De uma população de 1000 indivíduos, foram retirados mensalmente cerca

de 100 peixes para biometria, os quais eram devolvidos aos viveiros. Deste total,

foram retiradas subamostras mensais de 16 peixes durante 5 meses, totalizando 80

peixes para os exames parasitológicos. As amostragens para detecção dos

patógenos seguiram a tabela de Clers (1994), a qual indica que, com 80 peixes,

podem ser detectados os patógenos com uma prevalência mínima de 3,5 (P<0,05).

3.3 Coleta e transporte dos peixes para o laboratório

Os exemplares utilizados para exames parasitológicos foram colocados em

caixa de isopor com aeração até o momento do transporte. Os peixes foram

transportados para o Laboratório de Parasitologia e Patologia de Peixes do INPA

em sacos plásticos de 60 litros com água aerada, na densidade de 8 peixes por

saco.

3.4 Preparo dos tanques e manutenção dos peixes no laboratório

No laboratório, os tanques para recepção dos peixes eram preparados três

dias antes das coletas. Nesse período foi monitorada a temperatura da água. Os

peixes foram acondicionados em caixa de cimento amianto de 500 litros com

aeração constante. Foram mantidos vivos e sem fornecimento de alimentação por

no máximo 48 horas, para que não houvesse mudança na parasitofauna de

protozoários e monogenóideos.
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3.5 Amostragem dos peixes da natureza e da Estação de

Piscicultura do INPA

Foram capturados cerca de 2500 peixes, durante os meses de janeiro e

fevereiro de 1998, no lago Catalão, no rio Negro, e rio Solimões, próximo à ilha da

Marchantaria. Uma subamostra aleatória de 136 peixes com 0,8 a 5cm de

comprimento padrão foi retirada antes de serem introduzidos na Estação de

Piscicultura do IMPA. O restante foi mantido em um tanque de alvenaria, com fundo

de terra nessa estação. Após 30 dias, foi realizada uma segunda amostragem de 60

alevinos para estudo da parasitofauna.

3.6 Procedimentos de necrópsia

Para cada peixe fez-se uma ficha de necrópsia com uma descrição

macroscópica da condição do espécimen e informações sobre os parasitas

encontrados.

Peixes peouenos (espécimens de 0,8 - 2cm)

Os exemplares pequenos foram mortos com uso de um estilete, por meio de

perfuração da região cefálica. Os peixes foram colocados inteiros em placa de Petri

com água destilada para exame de qualquer anormalidade em microscópio

estereoscópio. Posteriormente, foram colocados sobre uma lâmina com uma gota de

água destilada e cobertos com uma lamínula. Efetuou-se uma pressão sobre a lamínula

para observação dos órgãos internos em microscópio óptico.
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Lâminas de esfregaço de sangue foram feitas em 25% dos peixes amostrados

para verificar a presença de parasitas sangüíneos através do método de Giemsa (Bier,

1975).

Solução de Giemsa:

•  Diluiu-se a solução de Giemsa na proporção de 1 gota; Iml de água destilada

aproximadamente neutra (pH 7,0-7,2);

• Adicionou-se o corante gota a gota sobre a água;

• Misturou-se lentamente sem agitar.

Peixes maiores (>2 - 30cm)

Os exemplares foram mortos com punção cerebral e enrolados em papel toalha

molhado para evitar o ressecamento da pele. após isso, foram pesados e medidos

(comprimento padrão e total).

No exame macroscópico, efetuou-se minuciosas observações na superfície

externa do peixe: pele, nadadeiras, boca, olhos, opérculos e brânquias. Os sinais

clínicos foram quantificados em uma tabela de freqüência absoluta (Tabela 2).

Lâminas temporárias de raspado de pele, nadadeiras, opérculo e brânquias

foram feitas para verificar a presença de protozoários e monogenóideos. Os raspados

foram realizados no sentido cabeça-cauda com o auxílio de bisturi. O material foi

colocado sobre uma lâmina com uma gota de água destilada, coberto com uma

lamínula e levado ao microscópio óptico. Os olhos foram retirados, abertos e colocados

em água destilada para verificar a presença de metacercárias.



Os arcos branquiais foram retirados e colocados em placa de Petri contendo

água destilada. Em seguida, foram examinados em microscópios estereoscópio e óptico

para verificação da presença de monogenóideos.

A cavidade abdominal dos peixes foi aberta com uma incisão longitudinal sobre a

linha mediano - ventral, iniciando entre as nadadeiras peitorais até o ânus (1° corte -

incisão ventral: Fig. 4), tomando-se o cuidado para não cortar ou perfurar o intestino e

os demais órgãos internos. Em seguida, procedeu-se a uma segunda incisão, partindo-

se do ponto em que se terminou a incisão ventral, cortando-se a parede dorsal da

musculatura que cobre a cavidade abdominal até o nível superior das brânquias (2°

corte - incisão lateral: Fig. 4). Após isso, levantou-se a parede abdominal cortada, e

com um estilete de dissecção, desprendeu-se cuidadosamente os tecidos que

pudessem estar aderidos a mesma. Por último, efetuou-se um corte final (3° corte:

Fig. 4 ), entre os cortes 1° e 2°, para remoção da parede abdominal, deixando expostos

in situ os órgãos internos para observação de qualquer patologia.

Os órgãos internos foram removidos e separados em placas de Petri, com água

destilada, sendo examinados em microscópio estereoscópio e óptico para verificação de

endoparasitas. Lâminas temporárias do raspado da mucosa do intestino, estômago e

bexiga natatória foram feitas para verificar a presença de protozoários. O baço, fígado,

vesícula biliar e rins foram observados macroscopicamente. Posteriormente, um pedaço

de aproximadamente 0,5cm de cada órgão foi retirado, colocado entre lâmina e lamínula

e levado ao microscópio óptico. Após o exame da cavidade abdominal, fez-se um corte

longitudinal na parte dorsal para verificar a presença de parasitas encistados na

musculatura. Esfregaços e gota espessa de sangue do coração foram realizados para

verificar a presença de protozoários e metacercárias.
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Figura 4. Cortes para observação da cavidade abdominal.

3.7 Estudo e preparação dos parasitas

Para a coleta de protozoários parasitas do sangue foram feitos esfregaços de

sangue do coração em 25% dos peixes amostrados. As lâminas foram secas ao ar livre,

fixadas em álcool absoluto e coradas pelo método de Giemsa.

Preparação da lâmina de esfreoaco de sangue:

•  Colocou-se uma gota de sangue em uma das extremidades de uma lâmina;

•  Com uma segunda lâmina efetuou-se um movimento de arrasto sobre a superfície

da primeira, onde o sangue foi depositado, produzindo um fino esfregaço;

•  Deixou-se secar ao ar livre;

•  Fixou-se em álcool 100% por no mínimo 5 minutos;

•  Imergiu-se as lâminas em recipiente com corante de Giemsa por 24hs;

•  Lavou-se as lâminas com um forte jato de água para retirar o excesso de corante;

•  Secou-se as lâminas ao ar livre.

Para estudo dos monogenóideos, metade dos arcos branquiais foi colocado em

formalina fosfatada tamponada a 10%. A outra metade foi individualizada e colocada em
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frascx) com tampa contendo formalina 1:4000. Posteriormente, os monogenóideos foram

coletados com uma pipeta de Pasteur ou pincel fino n° O e colocados em frascos de

15ml contendo álcool 70% (Shinn et ai, 1993). Os monogenóideos encontrados ainda

fixados nos filamentos branquiais foram removidos e os pontos de fixação anotados.

Lâminas permanentes foram feitas utilizando-se solução de Maimberg (Maimberg,

1970).

Solução de Maimberg:

Dissolver em partes iguais:

•  Picrato de amònia saturada 1 parte
•  Glicerina ou glicerol 1 parte

Montagem das lâminas permanentes:

•  Retirou-se os espécimens do álcool 70%;

•  Colocou-se os espécimens por alguns minutos em água destilada;

•  Retirou-se os espécimens da água destilada com um pincel fino;

• Montou-se em uma lâmina com uma gota de água destilada;

•  Cobriu-se com uma lamínula redonda de 13 mm e submeteu-se a uma pressão

leve;

•  Com uma pipeta de Pasteur, colocou-se uma gota da solução de Maimberg em

um dos lados da borda da lamínula. No lado oposto da lamínula contendo a

solução de Maimberg foi colocado um pedaço de papel de filtro de

aproximadamente 2cm para auxiliar na retirada da água destilada presente.

Posteriormente, as lâminas foram limpas com álcool e vedadas com Permount.

A identificação dos monogenóideos foi baseada nos trabalhos de Kritsky et

ai (1979), Kritsky et ai (1980) e Thatcher (1991). Holótipos e parátipos depositados
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na Coleção de invertebrados do INPA foram também examinados para auxiliar na

identificação. As espécies utilizadas foram as seguintes:

•  Jainus amazonensis Kritsky, Thatcher & Kayton, 1980: (INPA 012) - Holótipo e

(INPA 013A - i) Parátipo

•  Tereancistrum kerri Kritsky, Thatcher & Kayton, 1980: (INPA 014) - Holótipo e

(INPA 015A - f) Parátipo

•  Trinibacuium brazHensis Kritsky, Thatcher & Kayton, 1980: (INPA 018) - Holótipo

e (INPA 019) Parátipo

As metacercárias dos trematódeos e os estágios larvais de cestóides foram

coletadas com o auxílio de estilete ou pipeta de Pasteur, fixadas e conservadas em

AFA.

Os nematóides foram transferidos para um recipiente com água destilada,

onde eram agitados fortemente para limpeza dos lábios, abertura bucal e superfície

da cutícula. Em seguida, foram conservados em álcool 70%. Lâminas permanentes

de cortes com vista frontal da cápsula bucal foram feitas através do Método "Hyp"

Hundred Year Permanence (Thatcher, 1991).

Os acantocéfalos foram transferidos para água destilada e deixados por algumas

horas para ficarem com a probóscide extrovertida. Os exemplares foram fixados e

conservados em AFA (Thatcher, 1991).

Os copépodos foram coletados com o auxílio de estiletes e conservados em

álcool 70%.
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Para estudo dos espécimes de copépodos, acantocéfalos e nematóides foram

feitas lâminas permanentes com montagem dos parasitas de acordo com o método

"HYP", Hundred YearPermanence (Thatcher, 1991), o qual seguiu as seguintes etapas:

®  Retirou-se os espécimens a serem montados da solução aquosa;

•  Transferiu-se os exemplares para solução corante (partes iguais de Eosina e

Orange-G dissolvidos em álcool 95% numa coloração de intensidade equivalente ao

de um chá forte) por aproximadamente 10 minutos;

•  Transferiu-se os exemplares para o fenol (cristais de fenol puro liqüefeitos em álcool

95%), por pelo menos 10 minutos, para diafanizar, desidratar e descobrir o excesso;

•  Transferiu-se os exemplares para o salicilato de metila para interromper o processo

de descoloração, por no mínimo 3 minutos;

• Montou-se os exemplares em bálsamo do Canadá, entre lâmina e lamínula e

colocou-se em estufa a 56° 0 para secar.

3.8 índices parasitários

Os índices parasitários foram expressos conforme Margolis et ai (1982) revisado

por Bush etaL (1997). Os índices utilizados para estimar o tamanho das populações de

parasitas nos peixes foram os seguintes:

•  Prevalência: número de peixes parasitados por uma determinada espécie de

parasita, dividido pelo número de hospedeiros examinados multiplicados por 100.

•  Intensidade: número de parasitas de uma determinada espécie em um único

hospedeiro infectado.
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•  Intensidade média: número total de parasitas de uma determinada espécie,

dividido pelo número de hospedeiros infectados com esta espécie de parasita na

amostra.

•  Abundância média: número total de indivíduos de uma espécie de parasita em uma

amostra, dividido pelo número total de hospedeiros examinados. Incluindo os peixes

parasitados e não parasitados.

3.9 Análises estatísticas

As análises estatísticas foram realizadas no Systat versão 7.0. Os dados

obtidos através da quantificação dos índices parasitários mensais dos parasitas da

classe Monogenoidea foram analisados mediante análises de variãncias não

paramétricas de Kruskall Wailis, de acordo com Aragort & Moreno (1997).

As fotos dos parasitas foram realizadas em microscópio óptico Axioplan/

Axiophot 2 e, no microscópio estereoscópio Zeiss KL1500.

Amostras das espécies de parasitas e do hospedeiro foram depositadas na

Coleção de Invertebrados (acervo de Platyhelminthes) e na Coleção de Peixes do

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
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J ai nus amazonensis (IN P A 385)

Anacanthorus spiralocirrus (INPA 386)

Spirocamallanus inopinatus (INPA 387)

Trínibacuium brazilensis (INPA 388 a-b)

Tereancistrum kerri (INPA 399 a-c)

Brycon cephaius (INPA 15902)
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4. RESULTADOS

4.1 Peixes do sistema de cultivo intensivo em igarapé

Os parâmetros físico-químicos pH, oxigênio dissolvido, condutividade e

temperatura da água sâo apresentados na tabela 1. A transparência foi total em

todos os pontos durante o experimento.

Os procedimentos mensais de captura, biometrias e transporte,

proporcionaram o surgimento de lesões como perda de escamas e hemorragias em

alguns exemplares (Figura 5). A ocorrência de erosão da nadadeira caudal também

foi registrada (Figura 6). Além dessas lesões descritas acima, ocorreram danos

físicos bem acentuados devido à manutenção dos peixes em sacos plásticos e ao

ataque de outros indivíduos durante o transporte para o laboratório (Figura 7). Os

sinais clínicos que acometeram os peixes são apresentados por freqüência absoluta

na tabela 2.

Após a liberação dos peixes no viveiro, verificou-se que alguns permaneciam

por aproximadamente 1 minuto com a região abdominal voltada para cima,

registrando-se perda de equilíbrio, tendo sido evidenciados batimentos operculares.

Dos 80 peixes necropsiados do sistema de igarapé, 71(89%) encontravam-se

parasitados com monogenóideos, 12(15%) com nematódeos e 3(3,75%) com

ergasilídeos. As espécies de parasitas do Brycon cephaius encontrados no sistema

de igarapé e o seu local de fixação são apresentados na tabela 3. As análises das

lâminas de esfregaço de sangue do coração mostraram-se negativas para parasitas

sangüíneos nos 20 peixes amostrados.
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Nas lâminas temporárias de raspado de pele e brânquias foram encontrados

monogenóideos, constatando-se uma maior infestação no lado direito da brânquia.

Os helmintos são da classe Monogenoidea e família Dactylogyridae. Foram

registradas quatro espécies:

Subfamília Ancyrocephalinae

Jainus amazonensis Kritsky, Thatcher & Kayton, 1980

Tereancistrum kerri Kritsky, Thatcher & Kayton, 1980

Trinibacuium brazilensis Kritsky, Thatcher & Kayton, 1980

Subfamília Anacanthorinae

Anacanthorus spiralocirrus Kritsky, Thatcher & Kayton, 1979

A prevalência dos monogenóideos durante o cultivo de matrinchã em sistema

de igarapé foi de 89%. A espécie Trinibacuium brazilensis apresentou a maior

prevalência média durante o cultivo (81 %), sendo seguida das espécies

Anacanthorus spiralocirrus (71%), Jainus amazonensis (71%) e Tereancistrum kerri

(30%) (Figura 8). As quatro espécies de monogenóideos ocorreram durante todos os

meses. As variações nas prevalências mensais de cada espécie são apresentados

na tabela 4.
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Tabela 1. Parâmetros físico-químicos da água do igarapé.

Mês PH OD (mg/l) Condutividade (ps/cm) Temperatura ( C)

1 2 3 4

Set - 5,3 5,5 5,2
Out - 5,2 6,0 5,3
Nov 5,1 5,1 5,2 5,1
Dez 4.3 4,3 4,4 4,3
Jan 4,2 4,3 4,4 4.4
"D)Entrada da piscina

(2) Saída da piscina
(3) Área dos reprodutores
(4) Área dos juvenis

1 2 3 4 1 2 3 4

10 9,7 9,8 - 25,8 25,8 25,8

9,8 10 10 27 26,4 26,4 26,4

12 12 13 26 25,7 25,7 25,6

9,5 9,7 10 26 26,2 26,2 26,3

15 15 16 26 25,7 25,7 25,6

4.2 4.8 6.1
5.4 5.6 5.4
4.0 4.0 4.0
6.2 5,9 6,1

4.8

5,8
5.3
3.7
5.6

9,6
12

9.4
15
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5 Perda de escamas e hemorragia em Brycon cepíia/us juvenil, coletado no



Figura 6. Erosão de nadadeira caudal em Brycon cephaius luwenW, coletado no
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Figura 7. Brycon cep/ja/us juvenil com ferimentos provocados pelo ataque de outros

peixes durante o transporte.
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Tabela 2. Freqüência absoluta dos sinais clínicos observados no Brycon cepha/us

durante o cultivo no sistema de igarapé.

Sinais Clínicos Freqüência
Externos

Brânquia friável e pálida 8

Petéquia hemorrágica nas brânquias 2

Hemorragia difusa na nadadeira caudal 2

Despigmentação de nadadeira caudal 14

Erosão de nadadeira caudal 18

Lesão no pedúnculo caudal 11

Petéquia hemorrágica no globo ocular 7

Opacidade de cómea 20

Perda de escamas 23

Internos

Fígado friável e pálido 46

Tabela 3. Parasitas de Brycon cephaius durante o cultivo em igarapé e seus locais

de fixação.

Espécie Locai de fixação

Monogenoidea
Anacanthorus spiralocirrus

Trinibacuium brazHensis

Tereancistrum kerri

Jainus amazonensis

Nematoda

Spirocamal/anus inopinatus
Copepoda

ErgasHus bryconis

Porção intermediária dos filamentos
branquiais e superfície do corpo
Porção basal dos filamentos branquiais
e superfície do corpo
Porção intermediária dos filamentos e
superfície do corpo
Todo filamento branquial e pele

Porção anterior do intestino

Filamentos branquiais
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Tabela 4. Prevalência das quatro espécies de monogenóideos parasitas de Brycon

cephaius cultivado em igarapé.

Mês A. spiraiocirrus 7. brazHensis 7. kerri J. amazonensis

Set. 43 43 31 19

Out. 100 100 38 69

Nov. 100 75 31 75

Dez. 75 100 19 94

Jan. 38 88 31 100

Prev.

Média (%) 71 81 30 71

Trínibacuium brazHensis apresentou os maiores índices de intensidade e

intensidade média nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Sendo

superado apenas no mês de janeiro por J. amazonensis, que apresentou índices

crescentes de intensidade e intensidade média durante todo o cultivo. T. kerri

apresentou baixos índices de intensidade e intensidade média em todos os meses

(Tabela 5).

Os índices de abundância média dos monogenóideos variaram de forma

semelhante à intensidade média. T. brazHensis apresentou as mais altas

abundâncias durante todos os meses, com exceção de janeiro, quando J.

amazonensis fo'\ mais abundante (65,1). 7. kerri apresentou os índices mais baixos

de abundância média (Tabela 6).

As análises de variâncias de Kruskall-Wailis mostraram que houve uma

diferença significativa ao nível de 5% entre as intensidades médias e abundâncias

médias mensais das espécies de A. spiralocirrus, T. brazHensis e J. amazonensis

(P<0,05). A intensidade média e abundância média da espécie 7. kerri foi

estatisticamente igual durante todos os meses (P>0,05) (Tabela 5 e 6 e Figuras 9-

16).
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Tabela 5. Análise de variância de Kruskall-Wallis dos índices de intensidade média entre as espécies de monogenóideos parasitas

de Brycon cephaius cultivados em igarapé.

Mês A. spiralocirrus (±EP) T. brazUensis (±EP) T. kerrí (±EP) J. amazonensis (+EP)

1 IM 1 IM 1 IM 1 IM

Set 1-5 4 (±0.61) 1-52 15 (±7.37) 1-6 3 (±0.83) ■  1-3 2 (±0,57)
Out 10-54 25 (± 2,85) 2-83 27 (±5.91) 1-3 2 (±0.36) 1-9 2 (±0,78)
Nov 1-12 4 (± 0,76) 2-39 9 (±3.88) 1-2 1 (±0.24) 1-16 5 (±1,44)
Dez 2-18 5 (±1.54) 4-48 15 (±3.0) 1-3 2 (±0.57) 1-62 9 (±3,81)
Jan 1-6 1.5 (± 0,79) 1-30 7 (±2.51) 1-2 1 (±0.24) 5-149 57 (±12,9)
P <0,000 <0,0340 >0,2490 <0,0001

P<0,05

(± EP) Erro padrão da média
I - Intensidade

IM - Intensidade média
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Tabela 6. Análise de varíância de Kruskall-Wailis dos índices de abundância média entre as espécies de monogenóideos

parasitas de Brycon cephaius cultivado em igarapé.

Mês Abundância Abundância Abundância Abundância

média (±EP) média (±EP) média {±EP) média (±EP)

A. spiralocirrus T. brazUensis T. kerrí J. amazonensis

Set 0 (±0.52) 0 (±3.99) 0 (±0,43) 0 (±0,22)
Out 25 (±2,85) 27 (±5.91) 0 (±0.28) 1.5 (±0,65)
Nov 4 (±0.76) 6 (±3.36) 0 (±0.18) 4 (±1,28)
Dez 3 (±1.35) 15 (±3.01) 0 (±0.22) 9 (±3,67)
Jan 0 (±0.38) 5.5 (±2.34) 0 (±0.18) 57 (±12,98)
P <0,0001 <0,0001 >0,8140 <0,0001

P<0,05

(± EP) Erro padrão da média
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Figura 9. Variação mensal da intensidade média de Anacanthorus spiralocirrus

(Monogenea: Dactylogyridae) parasita de Brycon cephaius cultivado em igarapé.

MESES$

Figura 10. Variação mensal da intensidade média de Trinibacuium brazilensis

(Monogenea: Dactylogyridae) parasita de Brycon cephaius cultivado em igarapé.
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Figura 11. Variação mensal da intensidade média de Tereancistrum kerri

(Monogenea: Dactylogyridae) parasita de Brycon cephaius cultivado em igarapé.
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Figura 12. Variação mensal da intensidade média de Jainus amazonensis

(Monogenea: Dactylogyridae) parasita de Brycon cephaius cultivado em igarapé.
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Figura 13. Variação mensal da abundância média de Anacanthorus spiralocirrus

(Monogenea: Dactylogyridae) parasita de Brycon cephaius cultivado em igarapé.
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Figura 14. Variação mensal da abundância média de Trinibacuium brazilensis

(Monogenea: Dactylogyridae) parasita de Brycon cephaius cultivado em igarapé.
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Figura 15. Variação mensal da abundância média de Tereancistrum kerri

(Monogenea: Dactylogyridae) parasita de Brycon cephaius cultivado em igarapé.
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Figura 16. Variação mensal da abundância média de Jainus amazonensis

(Monogenea: Dactylogyridae) parasita de Brycon cephaius cultivado em igarapé.
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o exame parasitológico interno registrou a ocorrência de nematóides na

porção anterior do intestino do matrinchã. A espécie encontrada foi:

Classe Nematoda

Família Camallanidae Railliet & Henry, 1915

Gênero Spirocamallanus Olsen, 1952

Spirocamallanus inopinatus Travassos, 1929

Os nematóides da espécie Spirocamallanus inopinatus (Figura 17- a e b)

foram o segundo grupo de parasitas mais prevalente, apresentando baixas

prevalências durante todo o cultivo e não ocorrendo em outubro. Os índices de

intensidade, intensidade média e abundância média também foram baixos para esta

espécie (Tabela 7).

Tabela 7. índices parasitários do Spirocamallanus inopinatus parasita de Brycon

cephaius cultivado em igarapé.

Mês Prevalência (%) intensidade Intensidade Abundância

média (±EP) média (±EP)

S. inopinatus

Set 18,75 1-3 2 (±0,16) 0,37 (±0,22)

Out 0 0 0 0

Nov 12,5 1-3 1,5 (±0,5) 0,18 (±0,13)

Dez 18,75 1-3 2 (±0,57) 0,37 (±0,22)

Jan 25 1-3 1,75 (±0,47) 0,43 (±0,22)

(± EP) Erro padrão da média
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Figura 17. Fotomicrografia de luz de uma fêmea adulta de Spirocamallanus

inopinatus (Nematoda: Camallsnidae), parasita de intestino de Brycon

cephaius, coletado no igarapé, a) Extremidade anterior b) Vista frontal

da capsuia bucal.



o copépodo Ergasilus bryconis apresentou as prevalências mais baixas dos

três grupos de parasitas. Ocorreu apenas nos meses de outubro e novembro, com

prevalências de 6,25 e 12,5, respectivamente. A intensidade (1 e 1), intensidade

média (1 e 1) e abundância média (0,06 e 0,12) também foram baixas (Tabela 8).

Tabela 8. índices parasitários do Ergasilus bryconis parasita de Brycon cephaius

cultivado em igarapé.

Mês Prevalência (%) Intensidade Intensidade Abundância

média (±EP) média (±EP)

Ergasilus bryconis

Sei 0 0 0 0

Out 6,25 1 1 0,06 (±0,06)
Nov 12,5 1 1 0,12 (±0,08)
Dez 0 0 0 0

Jan 0 0 0 0

(± EP) Erro padrão da média

4.2 Peixes coletados na natureza

Dos 136 peixes necropsiados, 49(36%) encontravam-se parasitados com

trematódeos, 32(23,5%) com nematódeos, 26(19,11%) com monogenóideos,

3(2,2%) com protozoários, 2(1,47%) com estágios larvais de cestódeos e 1(0,73%)

com acantocéfalo.

Os exames macroscópicos dos alevinos de B. cephaius provenientes da

natureza não revelaram a ocorrência de nenhum sinal clínico ou anormalidade no

aspecto externo dos peixes (Figura 18).

As análises das lâminas de esfregaço de sangue mostraram-se negativas

para parasitas sangüíneos nos 34 peixes amostrados. As espécies de parasitas do
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Brycon cephaius registrados na natureza e o seu local de fixação são apresentados

na tabela 9.

As lâminas temporárias de raspados de brânquias evidenciaram a presença

do protozoário Trichodina sp. Ehrenberg, 1834 e monogenóideos da família

Dactylogyridae. O exame branquial detectou a ocorrência de massivas infestações

de Jainus amazonensis, em alevinos de matrinchã, acompanhadas de intensa

produção de muco (Figura 19).

O exame parasitológico interno registrou a ocorrência de trematódeos nos

estágios de metacercárias, nematóides Spirocamallanus inopinatus e larvas

plerocercóides de cestóides, as quais encontravam-se dispostas em forma de

cachos de uva nos cecos pilóricos e intestino. Foi encontrado um acantocéfalo do

gênero Echinorhynchus Zoega in Müller, 1776 no intestino.

As metacercárias de trematódeos apresentaram a prevalência mais alta,

parasitando 36% dos peixes provenientes da natureza. Os demais índices de

intensidade, intensidade média e abundância média foram mais altos para o

monogenóideo Jainus amazonensis. Os índices parasitários das espécies de

parasitas do matrinchã proveniente da natureza estão na tabela 10.
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Tabela 9. Parasitas de alevinos de Brycon cephaius coletados no lago Catalão e rio

Solimões, próximo à ilha da Marchantaria, e seus locais de fixação.

Espécie Local de fixação

Monogenoidea
Jainus amazonensis

Nematoda

SpirocamaUanus inopinatus

Trematoda

Metacercária

Cestoda

Larvas plerocercóides

Acantocephala
Echinorhynchus sp.

Protozoa

Trichodina sp.

Filamentos branquiais

Porção anterior e média do
intestino

Cecos pilóricos, mesentério e
intestino

Cecos pilóricos, mesentério e
intestino

Porção anterior do intestino

Filamentos branquiais
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2 mm

Figura 19. Fotomicrografia de luz da brânquía de um alevino de Brycon cephalus

coletado na natureza, parasitada com Jainus amazonensis (Monogenea:

Dactylogyridae).
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Tabela 10, índices parasitários de alevinos de Brycon cephaius coletados no lago Catalão e rio Solimões, próximo à ilha da

Marchantaria,

Classe Espécie de parasita Prevalência Intensidade intensidade Abundância

(%) média (±EP) média (±EP)

Monogenoidea Jainus amazonensis 19,1 2-2679 342,42 (± 130,43) 65,46 (±27,1)

Nematoda S. inopinatus 23,52 1-3 1,25 (±0,08) 0,294 (±0,05)

Trematoda Metacercária 36,02 1-25 5,36 (± 0,74) 1,93 (± 0,34)

Cestoda Larvas plerocercóides 1,47 30-110 70 (± 24,76) 1,02 (±0,83)

Acanthocephala Echinorhynchus sp. 0,73 1 1 Ü,ÜÜ7

Protozoa Tríchodina sp. 2,2 10-20 13,33 (±1.5) 0,294 (± 0,17)

(±EP) Erro padrão da média
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4.3 Peixes coletados na Estação de Rlsoicuitura do INPA

Dos 60 peixes necropsiados, 42(70%) encontravam-se parasitados com

monogenóideos, 14(23%) com nematóides, 9(15%) com metacercárias de

trematódeos e 2(3%) com acantocéfalos.

As análises das lâminas de esfregaço de sangue mostraram-se negativas

para parasitas sangüíneos nos 15 peixes amostrados. Os parasitas de Brycon

cephaius registrados na Estação de Piscicultura do INPA e os seus locais de fixação

são apresentados na tabela 11.

Tabela 11. Parasitas de alevinos de Brycon cephaius cultivados na Estação de

Piscicultura do INPA e seus locais de fixação.

Espécie Local de fixação
Monogenoidea

Jainus amazonensis Filamentos branquiais e pele
Nematoda

Spirocamallanus inopinatus Intestino e cecos pilóricos
Trematoda

Metacercária Cecos pilóricos e mesentério
Acanthocephala

Echinorhynchus sp. Intestino

Os exames macroscópicos nos alevinos de matrinchã provenientes da

Estação de Piscicultura do INPA não revelaram a ocorrência de nenhum sinal clínico

(Figura 20). As lâminas temporárias de raspado de brãnquia detectaram a presença

de monogenóideos da família Dactylogyridae. O exame branquial evidenciou a
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ocorrência de massivas infestações do monogenóideo Jainus amazonensis (Figura

21).

O exame parasitológico interno registrou a ocorrência de metacercárias de

trematódeos, do nematóide Spirocamallanus inopinatus e do acantocéfalo

Echinorhynchus sp. (Figura 22).

A espécie de parasita mais prevalente nos matrinchãs provenientes da

Estação de Piscicultura do INPA foi o monogenóideo J. amazonensis, presentes em

70% dos peixes amostrados. Os índices mais altos de intensidade, intensidade

média e abundância média foram também desta espécie. Os índices parasitários

das espécies de parasitas do matrinchã da Estação de Piscicultura do INPA estão

apresentados na tabela 12.

A tabela 13 apresenta um quadro comparativo da fauna parasito lógica do

matrinchã registrada nos três ambientes: cultivo intensivo em igarapé, natureza e

estação de piscicultura.
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Figura 21. Folomicrografia de luz da brânquia de um alevino de Brycon cephalus

coletado na Estação de Piscicultura do INPA, parasitada com Jainus

amazonensis (Monogenea: Daclylogyridae).



Figura 22. Fotomicrografia de luz da probó&cide do acantocéfalo Echinorhynchus sp.,

parasita de intestino de Brycon cephalus, coletado na Estação de

Piscicultura do INPA.



Tabela 12. índices parasitários de alevinos de Brycon cephaius coletados na Estação de Piscicultura do INPA.

Classe Espécie de parasita Prevalência

(%)

Intensidade Intensidade média

(±EP)

Abundância

média (±EP)
Monogenoidea
Nematoda

Trematoda

Acantocephala

J. amazonensis

S. inopinatus
mertacercária

Echinorhynchus sp.

70

23,33

15

3,33

1-2400

1-2

2-25

1-2

222,47 (± 90,16)
1,14 (± 0,09)
7,67 (±1,86)
1.5 (±0,48)

115,73 (± 64,77)
0,27 (± 0,06)
1.15 (±0,5)
0,05 (± 0,03)

(± EP) Erro padrão da média
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Tabela 13. Quadro comparativo da fauna parasitológica do Brycon cephaius registrada nos três ambientes de coleta.

Ambientes de coleta
Parasitas

Anacanthorus spiralocirrus

Trinibacuium brazilensis

Tereancistrum kerri

Jainus amazonensis

Spirocamallanus inopinatus

Ergasilus bryconis
Metacercária

Larvas plerocercóides

Echinorhynchus sp.
Trichodina sp.

Cultivo intensivo Natureza Estação de piscicultura
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5. DISCUSSÃO

5.1 Peixes cultivados no igarapé

A manutenção da qualidade da água dentro dos limites de tolerância para a

espécie, são cruciais para o sucesso de qualquer sistema aquacultural e para a

estabilidade do ambiente aquático de cultivo (Branson, 1993). Os sistemas de fluxos

contínuos em série, geralmente apresentam qualidade de água desuniforme, ou

seja, a qualidade dos parâmetros limnológicos diminuem ao longo do fluxo da

corrente (Huet, 1971; Wheaton, 1985). Esse fato geralmente ocorre devido ao

aumento da concentração de resíduos metabólicos na água dos viveiros (Shepherd,

1993).

Neste trabalho, apesar do sistema ser em série, não foram evidenciadas

variações na qualidade da água dos viveiros. Esse fato pode ser devido â taxa de

estocagem dos peixes não ser muito alta, à constante renovação de água e à

localização desse sistema em um ambiente natural de igarapé de terra firme

relativamente pequeno.

Na Amazônia Central podem ser distinguidos dois períodos sazonais: (1)

período de chuva, de novembro a junho e (2) período menos chuvoso, ou seco, de

julho a outubro (Walker, 1995).

Bührnheim (1998) estudando estrutura de comunidades de peixes em três

igarapés de floresta de terra firme de segunda ordem na Amazônia Central, não

verificou variações nos parâmetros limnológicos: pH, temperatura e condutividade

em períodos chuvosos (fevereiro-maio) e menos chuvosos (agosto, outubro e
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novembro). Alves (1993) avaliou as características físico-químicas da água de um

igarapé de terra firme de primeira ordem em períodos chuvosos e não chuvosos e

constatou amplitudes de variação muito pequenas nos parâmetros de temperatura,

condutividade e pH.

Neste trabalho, as medições dos parâmetros físico-químicos pH, oxigênio

dissolvido (OD), condutividade e temperatura, foram registradas durante o período

de setembro à janeiro, abrangendo períodos menos chuvosos (setembro, outubro e

novembro) e períodos chuvosos (dezembro e janeiro). Os parâmetros de qualidade

de água mostraram-se praticamente estáveis durante todo o cultivo, apesar das

mudanças climáticas nesses períodos. Isso corrobora os resultados de Bührnheim

(1998) e Alves (1993), nos quais os parâmetros limnológicos em igarapés de terra

firme de 1® e 2® ordem da região não sofreram influências climáticas.

As recomendações dos níveis de oxigênio dissolvido na água para os peixes

variam bastante na literatura. Boyd (1982) verificou que valores de OD acima de 4,5

mg/l são satisfatórios para a criação de peixes e valores abaixo de 4 mg/l, por

longos períodos, podem ser prejudiciais à alimentação e ao crescimento. Branson

(1993) e Swingie (1969) apud Figueroa & Palafox (1999) recomendaram o nível de 5

mg/l como sendo o nível ideal para a maioria das espécies. Braun (1983) ressaltou

que o matrinchã Brycon sp. suporta condições críticas de oxigênio (0,5 mg/l), por

apresentar adaptações morfológicas, como extensão dermal labial, que possibilita

uma melhor captação da água superficial mais rica em oxigênio. Soares (1989)

mencionou que o matrinchã pode sobreviver em águas com teores de oxigênio

dissolvido mais baixos que outras espécies de zona temperada poderiam suportar.

O tambaqui e matrinchã são capturados em lagos de várzea na região amazônica
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central, onde os valores de OD podem chegar a menos de 1mg02/l. Neste trabalho,

os valores de OD encontrados, variaram de 4,0 a 6,2 mg/l. Esse parâmetro foi

considerado satisfatório para o B. cephaius, por está próximo dos níveis

recomendados.

Baixas concentrações de OD podem aumentar a susceptibilidade a doenças

em peixes (Sniesko, 1974). Prevalências de Aeromonas salmonicida em órgãos e

tecidos foram significativamente mais altas em adultos de salmão mantidos em

níveis de 6 - 7 mg/l de OD, do que em peixes mantidos em água com nível de OD

em torno de 10 mg/l (Wedemeyer, 1997). Carpas com baixas infecções do

monogenóideo Dactylogyrus vastator são mais resistentes à deficiência de OD, do

que carpas com altas infecções (Moinár, 1994). Devido à estabilidade desse

parâmetro, os resultados deste trabalho não evidenciaram aumento ou diminuição

da fauna parasitológica que possa ser atribuída aos níveis de oxigênio dissolvido.

A faixa ideal de pH para a maioria das espécies de peixes é de 6,5 a 8,5.

Valores fora desses extremos podem desencadear efeitos tóxicos e estresse

(Branson, 1993). Entretanto, pH ácidos são normalmente encontrados nos igarapés

de terra firme e no rio Negro (Walker, 1990), onde o Brycon cephaius e outras

espécies de peixes habitam. Amplitudes de variação de pH entre 4,1 - 5,2 foram

registradas por Buhrnheim (1998) em igarapés de terra-firme em períodos chuvosos

e menos chuvosos. Alves (1993) verificou em igarapés de terra firme, uma média de

pH de 5,17 em períodos chuvosos e um pH médio de 5,23 em períodos sem chuva,

constatando uma amplitude de variação de 0,06. No igarapé estudado, os valores

de pH variaram de 4,2 a 6,0, apresentando-se dentro dos limites de tolerância para

a espécie em estudo.
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A condutividade é uma medida numérica que mede a capacidade da água

para conduzir uma corrente elétrica. Condutividades entre 6,8 a 10,3ps/cm foram

freqüentemente registradas por Buhrnheim (1998) em três igarapés de terra firme da

região. Alves (1993) encontrou condutividades em igarapés de terra firme da região,

de 10,1 ps/cm em períodos chuvosos e 9,4 ps/cm em períodos não chuvosos, com

amplitudes de variação de 0,7. No presente trabalho, os valores de condutividade

no igarapé de terra-firme variaram de 9,4 a 16.

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 matrinchã tolera faixas de temperatura de 18 a 36°C com

sobrevivência de 100%, durante um período de 24 horas, sendo um peixe indicado

para ser cultivado em amplas áreas geográficas (Guimarães, com. pessoal). Apesar

do matrinchã sobreviver em amplas faixas de temperaturas, valores menores que

22°C são críticos para o manuseio e despesca dessa espécie (Ceccarelli &

Senhorini, 1996).

A temperatura pode afetar o peixe em sua susceptibilidade a doenças,

podendo também influenciar no surgimento e desaparecimento de certos patógenos

(Branson, 1993). Baixas temperaturas propiciam uma diminuição na resposta imune

e uma queda nos níveis e na taxa de produção de anticorpos em peixes (Paterson &

Fryer, 1974 api/d EIlis, 1981).

Igarapés de terra firme de primeira ordem possuem pouca profundidade e

temperaturas usualmente baixas, em torno de 25°C, com variação de temperatura

entre períodos chuvosos e não chuvosos, de apenas 0,4°C (Alves, 1993).

Bührnheim (1998), estudando igarapés de terra firme de segunda ordem, não
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verificxju variações bruscas nos níveis de temperatura entre os períodos chuvosos e

menos chuvosos, indicando que esse parâmetro sofre pouca influência das

variações climáticas nesses ambientes.

Neste trabalho, apesar do intenso período de chuva em dezembro e janeiro,

não constatamos variações bruscas na temperatura da água do igarapé. A

temperatura apresentou valores praticamente constantes neste trabalho (25,4 a

26,6°C). Portanto, associações quanto ao surgimento ou desaparecimentos de

patógenos, relacionados a este parâmetro, não devem ter ocorrido pois a variação

foi mínima.

Os parâmetros físicos químicos da água analisados no igarapé

apresentaram-se satisfatórios para a espécie em estudo, pois o cultivo foi realizado

em ambiente natural. Isso sugere, que o sistema de cultivo de peixes não afetou

visivelmente a qualidade da água nesse ambiente.

Os sistemas de viveiro em série exigem maiores cuidados profiláticos para

minimizar a ocorrência de doenças, devido à água passar de um tanque para outro

(Wheaton, 1985; Grant, 1993). No entanto, no local onde foi desenvolvido este

trabalho existe uma piscina no início do sistema de cultivo, utilizada para lazer. Essa

água passa em seguida para o viveiro dos peixes, podendo interferir na qualidade

da água do sistema e, conseqüentemente, na condição de saúde dos peixes.

A profilaxia na piscicultura inicia-se com a construção de viveiros abastecidos

individualmente com água de boa procedência, de preferência originária de uma

nascente existente na propriedade. A viabilidade de qualquer modelo de

aquacultura depende da disponibilidade e da qualidade de água. Fontes de

suprimento contaminadas podem resultar em peixes impróprios para o consumo ou,
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em casos extremos, podem propiciar altas mortalidades nos cultivos (Howarth,

1990).

A nascente de água do igarapé onde o trabalho foi conduzido não era

conhecida. A água passava por várias propriedades a montante, sendo utilizada no

uso doméstico, lazer e criações de peixes. A água usada nesse sistema corre o

risco de se tornar imprópria para o cultivo de peixes.

A intensificação dos cultivos resulta na exposição dos peixes a condições

estressantes, sendo uma conseqüência do ambiente artificial e dos procedimentos

de manejo. O estresse está associado às práticas de cultivos como; captura;

transporte; biometrias e anestesia (Mazeaud et ai., 1977; Fios atai., 1988).

O tipo de equipamento para captura, aliado aos procedimentos de manejo,

surtem um potente efeito sobre a aparência externa do peixe (Grant, 1993). Vários

autores mencionam a ocorrência de lesões causadas por injúrias físicas decorrentes

das práticas de manejo. Resultados semelhantes foram também observados neste

estudo (Tabela 2).

Durante este trabalho, os peixes foram submetidos mensalmente a estresses

mecânicos durante os procedimentos de captura, biometria e, especificamente, no

transporte. O comportamento agressivo do matrinchã ocasionou, em alguns

exemplares, o surgimento de sinais clínicos como perda de escamas e ocorrência

de hemorragias durante o transporte para o laboratório. De acordo com a tabela 2,

perdas de escamas ocorreram em 23 dos 80 peixes amostrados. A ocorrência de

hemorragias foi menos freqüente, sendo registrada em três regiões: brânquias (2),

olhos (7) e nadadeira caudal (2). O surgimento desses sinais pode estar associado

a traumas físicos ou químicos (ação traumática de equipamentos de pesca,
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problemas com anestésico, qualidade de água ou ataque de outros indivíduos). O

surgimento dessas lesões compromete o sistema de defesa dos indivíduos,

deixando-os mais propensos a adquirirem infecções secundárias por bactérias ou

fungos, caso tivessem permanecido no sistema de cultivo. De acordo com

Kristjansson et ai. (1995) e Wagner et ai. (1996), o grau de ocorrência de perdas de

escamas e lesões, geralmente, está mais relacionado ao manejo inadequado e ao

uso de equipamentos não apropriados, do que à ocorrência de alguma doença.

Neste trabalho foram registrados brânquia e fígado friável, opacidade de

córnea, lesão inicial no pedúnculo caudal e erosão de nadadeira caudal. A

ocorrência de brânquia friável pode indicar anemia, infecção por parasitas, bactérias

ou vírus. Entretanto, embora essa patologia possa estar associada à infecção por

parasitas, neste trabalho, é pouco provável, devido a baixa intensidade de infecção.

A opacidade de córnea foi registrada nos peixes após os procedimentos de captura,

anestesia e transporte, podendo ser uma resposta do peixe ao estresse pós -

anestésico ou à deficiência de O2 durante o transporte. A ocorrência de erosão de

nadadeira e lesões no pedúnculo, estão provavelmente associadas ao ataque de

outros peixes no cultivo ou à ação traumática dos equipamentos de pesca durante a

captura, seguida de invasão bacteriana secundária.

Os sinais clínicos observados macroscopicamente no fígado são difíceis de

serem diagnosticados sem o auxílio de histologia. A ocorrência de fígado friável

pode indicar a presença de deposição de gordura, pois muitas espécies de peixes

normalmente estocam grandes quantidades de lipídios no fígado (Ferraz, com.

pessoal). Durante as necrópsias verificamos que os peixes apresentavam muita
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gordura corporal, o que pode ter sido ocasionado pelo tipo de dieta fornecida ou,

porque a espécie estudada apresenta normalmente acúmulo de lipídios no fígado.

As doenças em peixes podem se manifestar por uma variedade de sinais

clínicos. Os aspectos normais de um órgão podem variar grandemente entre a

mesma espécie e espécies diferentes, sendo possível generalizar poucos sinais

clínicos (Coilins, 1993).

Não se tem estudos sobre as alterações patológicas nos órgãos do matrinchã

submetidos a condições de estresse pós - anestésicos, captura e deficiência de O2.,

portanto, as respostas dessa espécie não são conhecidas. Os sinais clínicos

registrados neste estudo podem ser indicativos de alguma doença ou ação

mecânica traumática.

Os anestésicos são utilizados para minimizar o estresse e facilitar o

manuseio e, consequentemente, reduzir a ocorrência de lesões, consumo de O2 e a

excreção de produtos metabólitos na água (Ross & Ross, 1984; Kristjansson et ai,

1995). O anestésico utilizado neste trabalho, o 2-phenoxyethanol, freqüentemente

recomendado para peixes (Weyl et sL, 1996a): além de anestésico, possui uma

ação terapêutica efetiva como bactericida e fungicida (Ross & Ross, 1984).

O tempo e a dosagem para anestesiar um peixe são dependentes de

inúmeros fatores, como diferenças interespecíficas, temperaturas e tamanho do

peixe (Bonath, 1977 apud Weyl et aí., 1996b). Weyl et ai (1996a) obtiveram

resultados satisfatórios com dosagens de 0,5ml/l para tilápia Oreochromis

mossambicus. Weyl et ai (1996b) verificaram que concentrações de 0,4 a 0,5 ml/l

de 2-phenoxyetanol foram suficientes para alcançar a anestesia em goldfish

Carassius auratus. Kaiser & Vine (1998), realizando estudos com o 2-phenoxyetanol
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com a mesma espécie de peixe, encontraram melhores resultados em

concentrações de 0,35ml/l. Graef et al. (1987) utilizaram o mesmo anestésico para o

Brycon cephaius e Semaprochilodus insignis na concentração de 0,4ml. A dosagem

de aplicação do anestésico neste trabalho foi de 0,4ml/l, próxima das concentrações

registradas na literatura.

Durante o acompanhamento dos procedimentos de anestesia neste trabalho,

verificamos que apesar de terem sido efetuadas práticas de recuperação nos

peixes, observamos que alguns exemplares foram liberados no igarapé sem

estarem totalmente recuperados. Nós evidenciamos perda total de equilíbrio e

redução de batimento opercular.

Fauna parasitólóoica

Foram descritas para o Brycon erythropterum (= Brycon cephaius, segundo

Zaniboni-Filho et ei., 1988) oito espécies de monogenóideos: quatro da subfamília

Ancyrocephalinae {Trinibacuium brazilensis, Jainus amazonensis, Tereancistrum

kerri e T. ornatus) e quatro da subfamíla Anacanthorinae {Anacanthorus brevis, A.

elegans, A. kruidenieri e A. spiralocirrus) (Thatcher, 1991).

Neste trabalho, os monogenóideos foram os parasitas que apresentaram

maiores prevalèncias, ocorrendo em 89% dos peixes amostrados. Três das quatro

espécies da subfamília Ancyrocephalinae {Jainus amazonensis, Tereancistrum kerri

e Trinibacuium brazilensis) e uma espécie da subfamília Anacanthorinae

{Anacanthorus spiralocirrus) ocorreram no B. cephaius.

Os monogenóideos fazem parte de um grupo de Platyhelminthes parasitas e

algumas espécies são altamente patogênicas, sendo responsáveis por mortalidades
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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 ganhos marginais, âncoras e barras

(Yamaguti, 1963). 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 tão patogênicos através da alimentação

ativa, quanto pela ação de fixação dos ganhos e âncoras (Southgate, 1993).

A forma da estrutura e o modo de fixação do haptor induzem a diferentes

reações do epitélio branquial (Belmont-Jegú, com. pessoal). As espécies

registradas no nosso trabalho apresentaram haptors bastante distintos. A única

espécie de Anacanthorinae encontrada, A. spiralocirrus, apresenta um haptor com

apenas ganchos marginais. As demais espécies, da subfamília Ancyrocephalinae,

apresentaram ganchos, âncoras e barras que auxiliam na fixação. Essas

diferenciações de haptor podem influenciar no grau de patogenicidade do parasita

e, consequentemente, na sua resposta inflamatória. Neste estudo, não foram

evidenciadas distinções de patogenias entre as espécies encontradas.

Vários estudos registraram a patogenicidade que os monogenóideos podem

causar nas brãnquias. Roubai (1985) verificou que esses parasitas provocam uma

variedade de respostas no tecido, as quais, parecem ser específicas da espécie de

parasita, do que uma característica do grupo dos monogenóideos. Estudos com

microscopia de varredura em peixes infectados, revelaram os seguintes sintomas:

leve achatamento da superfície da lamela branquial, pequenos nódulos, hiperplasia

e fusão dos filamentos branquiais. Cortes histológicos revelaram que a presença
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dos monogenóideos nas brànquias provoca fusão dos filamentos, hiperpiasia, focos

necróticos e edemas com desprendimento do epitélio branquial (Alexandrino et aL,

1995). A ausência ou a ocorrência de pequenas respostas tissulares podem estar

associadas à adaptação mútua entre o hospedeiros e o parasita (Martins & Romero,

1996).

Neste estudo, foram observadas pequenas alterações nas brànquias dos

matrinchãs: brânquia friável, palidez e hemorragia petequial. Esses sinais clínicos

podem estar associados à infestações por monogenóideos, os quais foram o único

grupo de parasitas de brànquias desses peixes. Porém, os índices de infestação por

esses parasitas foram baixos.

Distribuição espacial dos monogenóideos na brànauia

Cerfontaine (1896, 1898) apud Fernando & Hanek (1976) foi um dos

primeiros a constatar que alguns parasitas preferem locais específicos de infecção,

comprovando esse fenômeno com o monogenóideo, Dididophora denticulata,

parasita de brânquia de Gadus virens. Suydam (1971) realizou uma revisão

relatando a distribuição espacial de vários monogenóideos. Hanek (1973) apud

Fernando & Hanek (1976) estudou a distribuição espacial de sete espécies de

monogenóideos nas brànquias, constatando uma maior abundância na parte

anterior e média dos arcos branquias. Eiras et a/. (1995) constataram a preferência

de localização de Dactylogyridae na porção mediana ao ápice do filamento

branquial, mas, não identificou as espécies de monogenóideos dessa família.

Martins & Romero (1996) observaram a preferência de hábitat para monogenóideos

da subfamília Ancyrocephalinae e Anacanthorinae, entretanto, os seus locais
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específicos e as possíveis causas dessas preferências não foram mencionadas. As

afinidades desses parasitas por determinados arcos branquiais é influenciado

primeiramente pela direção e força da corrente de ventilação (Fernando & Hanek,

1976). Trabalhos mais recentes, relatam a preferência dos monogenóideos por

determinados arcos branquiais, a qual, estaria relacionada com o fluxo de entrada

de água e com a superfície de área na brânquia (Gutiérrez & Martorelli, 1999a;

1999b).

Neste trabalho, verificou-se uma tendência dos monogenóideos a se fixarem

em diferentes localidades do filamento branquial. A. spiralocirrus e T. kerrí ocorriam

na porção intermediária dos filamentos brânquias, entretanto, a população de A.

spiralocirrus era bem maior. Trinibacuium braziíensis fixava-se nas regiões basais,

próximas aos rastros branquiais, enquanto que J. amazonensis ocorria em todo o

filamento branquial (Anexo). Cada espécie explorou um microhabitat específico,

com exceção de J. amazonensis, a qual não foi observada colonizando um local em

particular, talvez devido aos seus níveis crescentes de infestação durante o cultivo.

índices parasitários

Diferenças nas taxas de prevalência podem ser atribuídas à competição pelo

biótopo na brânquia. Silan & Mailiard (1990) verificaram que o teleósteo

Dicentrarchus labrax era freqüentemente infectado com o monogenóideo

Diplectanum aequans, o qual apresentava-se em altas prevalências, enquanto que o

monogenóideo Diplectanum laubieri estava presente em poucos peixes. Os autores

atribuíram essas diferenças, ao fato de D. laubieri competir pelo mesmo biótopo com

D. aequans.
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Os valores de prevalência mensal e média de T. brazilensis foram os maiores

em quase todos os meses, sendo a espécie que mostrou a maior prevalência média

(Tabela 4). Não se verificou diferenças discrepantes nas taxas de prevalência entre

as espécies, com exceção de T. kerri, que apresentou prevalências, intensidades e

abundâncias mais baixas durante todo o cultivo. A baixa incidência de T. kerri

mostrou que A. spiralocirrus, por ocupar o mesmo biótopo (porção intermediária do

filamento branquial), prevaleceu sobre a população daquela espécie.

T. brazilensis, além de ter a maior prevalência foi também a que apresentou

as maiores intensidades de infestações e abundâncias (Tabela 5 e 6). Isso sugere

que a exclusividade de ocupação do biótopo pode ter contribuído para sua maior

proliferação, já que era a única espécie que explorava a área próxima aos rastros

branquiais. Essa espécie foi superada apenas no último mês (janeiro) de cultivo por

J. amazonensis que apresentou os maiores índices de intensidade, intensidade

média e abundância média, em um período caracterizado pela ocorrência de chuvas

na região.

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

Anacanthorus spatulatus Kritsky, Thatcher & Kayton, 1979 e Linguadactyloides

brinkmanni Thaicher & Kritsky, 1983 no tambaqui em períodos de chuva. Os autores

concluíram que as condições climáticas úmidas influenciaram no incremento das

cargas parasitárias dessas espécies, propiciando condições favoráveis para a

reprodução dos monogenóideos. Estes parasitas quando se favorecem dos fatores

ecológicos desenvolvem-se de forma explosiva e requerem apenas cinco dias para

completar o seu ciclo biológico (Soulsby, 1987 apud Flores-Crespo et ai., 1992).
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o aumento na população de J. amazonensis em janeiro pode ter sido

influenciado pelas condições climáticas. Os picos de proliferação da espécie

ocorreram durante os meses de dezembro e janeiro, coincidindo com o período mais

chuvoso durante o trabalho.

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

(Aragot & Moreno, 1997). Boxrucker (1979) verificou que o monogenóideo

Cleidodiscus sp., parasita de Ictalurus meias, não mostrou diferenças em valores de

abundância associados a variações sazonais. Os resultados do nosso trabalho

mostraram que, apesar das condições climáticas poderem ter influenciado o

aumento das taxas de intensidade e abundância de J. amazonensis, não foi

verificado nenhuma tendência marcante para as demais espécies.

Belmont-Jégu (1992) estudou a composição da comunidade de

monogenóideos branquiais em peixes Serrasalmidae em ambientes de corredeira

da bacia amazônica, e verificou uma heterogeneidade na taxa de infestação. A

autora atribuiu essas diferenças ao ambiente de corredeiras onde os hospedeiros

foram coletados, o qual dificultava a dispersão de oncomiracídios.

As espécies de monogenóideos considerados neste trabalho não

apresentaram índices parasitários uniformes durante os meses. Apesar do ambiente

de cultivo não se caracterizar por um sistema de corredeira, o aumento do fluxo de

água em períodos chuvosos no igarapé pode ter contribuído para a ocorrência de

diferenças demográficas nas infrapopulações desses parasitas.
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Aragort & Moreno (1997) utilizaram o teste de Kruskail-Wailis para verificar

se houve diferenças significativas nos índices parasitários de duas espécies de

monogenóideos durante os meses de coleta, tendo constatado uma diferença

significativa na distribuição desses parasitas no Cohssoma macropomum.

O teste de Kruskall-Wailis permitiu evidenciar que as diferenças visualizadas

nos índices de intensidade e abundância neste trabalho, foram estatisticamente

significativas para A. spiralocirrus, T. brazilensis e J. amazonensis. Porém, T. kerri

apresentou um padrão uniforme durante todos os meses, não sendo detectadas

diferenças significativas em seus índices parasitários. A diferença significativa na

variação mensal de intensidade e abundância de J. amazonensis pode estar

associada ao incremento do parasita no mês de janeiro. Essa espécie apresentou

os mais baixos índices parasitários no início do cultivo, desenvolvendo um padrão

crescente no decorrer dos meses, superando as demais espécies no último mês.

Os valores da análise de variância de Kruskall-Wallis para A. spiralocirrus

indicam que o mês de outubro foi estatisticamente diferente dos demais. Os índices

de intensidade e abundância foram maiores durante este mês, devido à amostragem

ter sido constituída de indivíduos 100% parasitados pela espécie. Entretanto, no

mês de novembro foram também constatadas prevalèncias de 100%, mas não

pareceu ser significativamente diferente dos outros meses, devido à carga

parasitária dessa espécie (74 indivíduos) ter sido fc)em menor que a do mês de

outubro (420 indivíduos).

Pizango-Paima (1997) registrou a ocorrência de três espécies de nematóides

em Brycon cephaius adultos provenientes da natureza (S. inopinatus, Cucullanus sp.
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e Rhabdochona sp). Neste trabalho, ocorreu apenas o S. inopinatus no ambiente de

cultivo.

As espécies do gênero Spirocamallanus caracterizam-se pela presença de

uma cápsula bucal com linhas em espirais. A cápsula bucal do S. inopinatus possui

dois dentes grossos medianos e quatro peças sublaterais retangulares, com bordas

irregulares espessas (Petter & Thatcher, 1988) (Figura 18). Essas estruturas

permitem que esse nematóide perfure a parede do intestino, alimentando-se do

sangue do hospedeiro. Em grandes infestações podem causar uma reação

inflamatória severa e anemia (Thatcher 1991). A ocorrência em pequenos peixes

pode obstruir o intestino, causando mortalidade ou afetando o crescimento

(Pavanelli et aí., 1998). Todavia, não foi detectado nenhuma patogenia nos

exemplares infectados por S. inopinatus durante o trabalho, devido à baixa

intensidade de infecção (1-3).

A prevalência e intensidade registrada por Pizango-Paima (1997) em

ambiente natural foram, respectivamente, S. inopinatus (13,8% e 5), Cucullanus sp.

(3,1% e 3) e Rhabdochona sp. (0,4% e 1). Neste trabalho, para S. inopinatus,

encontramos uma prevalência de 14,9% e intensidade de 1 - 3.

Varella (1985) constatou que adultos de Brycon erythropterus (= Brycon

cephaius) são parasitados pelo copépodo E. bryconis em indivíduos da natureza e

de piscicultura. Os maiores índices de parasitismo foram registrados nos peixes de

cultivo do que nos peixes da natureza. As prevalências e intensidades médias

encontradas para ambientes de cultivo foram de 80% e 52 nos 25 peixes

amostrados. Neste trabalho, os índices parasitários foram muito baixos, com o
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registro de uma prevalência e intensidade média de infecção de 3,75% e 0,4,

respectivamente, em 80 peixes.

A presença de ergasilídeos nas brânquias provoca uma reação inflamatória

por parte do hospedeiro. Essa reação pode consistir em: infiltração de células,

especialmente leucócitos; hiperplasia; metaplasia; fusão de lamelas e destruição da

capa epitelial do filamento. Tais reações ocorrem tanto na área de penetração das

antenas, como na altura da boca (Varella, 1985; Thatcher, 1991). Neste trabalho,

não foi observada nenhuma alteração na brânquia do matrinchã relacionada à

patogenicidade desse parasita, talvez em decorrência de terem sido encontrados

apenas três E. briconis nos 80 peixes amostrados.

Sistemas de cultivos que possuem taxas de fluxos rápidos impedem o ciclo

de vida direto de alguns parasitas (Robert, 1978). Sistemas que apresentam taxas

de fluxos mais baixas permitem a acumulação de estágios infectivos de parasitas

dentro do cultivo (Southgate, 1993). A fauna parasitológica do matrinchã no sistema

de igarapé não exprimiu índices parasitários muito altos, indicando que esse

sistema deve dificultar o ciclo de vida de alguns parasitas.

Embora os peixes possam parecer saudáveis, antes, durante e

imediatamente após serem submetidos a um período de estresse, um surto de

doença pode ocorrer na população no futuro. Pois muitos peixes são

assintomáticos, os quais carregam patógenos que sobre condições normais são

mantidos controlados pelo sistema imune (Anderson, 1974). O exame da fauna

parasitológica do matrinchã neste trabalho, revelou que o grupo de parasitas mais

prevalente foram os monogenóideos, porém, não foi registrada mortalidade durante

o cultivo.
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Os cultivos de matrinchã da região não registraram problemas de

mortandades, embora, já tenha sido registrado, em 1981, na Estação de Piscicultura

do IN PA, um grande surto de Arguius sp. para essa espécie, o qual causou grandes

danos aos hospedeiros (Benetton & Malta, 1999). É possível que, a partir do

momento em que se intensifique a produção da espécie em cativeiro, esses

problemas comecem a se manifestar nas pisciculturas da região.

5.2 Peixes da natureza

No ambiente natural geralmente há um relacionamento estável entre o

parasita e o hospedeiro. Sistemas de regulação foram desenvolvidos para

assegurar que a carga parasitária não aumente e ameace a vida do peixe

(Southgate, 1993). Os peixes na natureza, geralmente, carregam uma variedade de

parasitas que raramente são fatais, a menos que, mudanças no meio ambiente,

propiciem condições nas quais os organismos patogênicos, normalmente em

equilíbrio com o peixe, se multipliquem e desencadeiem a ocorrência de doenças

(Branson, 1993).

Trematódeos digenéticos da espécie Dendrorchis neivai, Travassos, 1926 já

haviam sido registrados na natureza infectando o Brycon fundi. Porém, não havia

registro desse grupo de parasita infectando outras espécies do gênero Brycon

(Thatcher. 1991).

Neste trabalho, os trematódeos digenéticos nos estágios de metacercárias,

foram os parasitas mais freqüentes nos peixes procedentes da natureza, com

prevalência de 36%. Este foi o primeiro registro de um trematòdeo parasitando

Brycon cephalus.
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Os danos dos trematódeos em peixes ocorrem geralmente quando a cercária

invade a pele do indivíduo. Uma infestação severa pode resultar em graves lesões

hemorrágicas, as quais, em peixes pequenos, podem ocasionar mortalidade

(Southgate, 1993). A patogenicidade desses parasitas é dependente da intensidade

de infecçâo, localização do cisto e do órgão atingido (Ferraz, 1995); podem causar

uma reação inflamatória, com infiltração de linfócitos, distensão do lúmen e

hiperplasia (Thatcher, 1991).

Os locais mais infectados com metacercárias neste trabalho, foram os cecos

pilóricos e o intestino. Entretanto, nenhuma patogenicidade foi visualizada no local

de infecção. As metacercárias foram evidenciadas na maioria das vezes associadas

a estágios larvais de cestóides (larvas plerocercóides).

A classe Cestoda é representada em peixes amazônicos pelas ordens

Proteocephalidea (19 gêneros e 45 espécies), Tetraphyilidea (5 gêneros e 15

espécies) e Trypanorhyncha (1 gênero e espécie). As duas últimas ordens ocorrem

em arraias, exceto para uma espécie de Tetraphyilidea (Thatcher, 1991). A ordem

Proteocephalidea é principalmente de cestódeos de peixes, mas algumas espécies

parasitam anfíbios e répteis. A família Proteocephalidae apresenta o escólex com 4

ventosas musculares em forma de copa; uma quinta ventosa pode aparecer no

ápice do escólex. A grande maioria dos cestodas de peixes de água doce são do

gênero Proteocephaius (Olsen, 1974; Thatcher, 1991).

Rego et a/. (1999) apresentaram chaves de identificação para cestodas de

peixes teleósteos de água doce da América do Sul. As chaves eram divididas para

estágios larvais e adultos. A ordem Proteocephalidea, no estágio larval,

caracterizava-se pela larva (plerocercóide) possuindo escólex com 4 ventosas.
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Bekési et al. (1992) encontraram plerocercóides em Astronatus oceUatus

(Agassiz, 1831), C/c/?/a oce//ar/s Schneider, 1801 Coíossoma brachypomum (Ou\f\er,

1818), Colossoma macropomum (Cuvier, 1818), Cyprinus carpio Linnaeus, 1758,

Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1844) e Oreochromis spp.

Neste trabalho, lâminas temporárias dos estágios larvais de cestóides

dissecados, evidenciaram a presença das quatro ventosas e uma quinta apical,

mostrando que os indivíduos pertencem a ordem Proteocephalidea. Este foi o

primeiro registro de um proteocefalídeo parasitando um peixe da subfamília

Bryconinae na América do Sul.

Os valores de prevalência e intensidade do nematóide S. inopinatus em

Brycon cephaius adultos provenientes da natureza, registrado por Pizango-Paima

(1997) foram 13,8 % e 5. Nós registramos, para a mesma espécie, uma prevalência

maior (24%) e uma intensidade menor (1 - 3) em alevinos. Esses índices ficaram

próximos dos encontrados no sistema de igarapé para a mesma espécie de

nematóide. Entretanto, a prevalência foi menor (15%), mas com a mesma

intensidade de infecção (1 - 3) para o mesmo hospedeiro no estágio juvenil,

indicando que essa espécie de parasita infecta peixes de diferentes faixas etárias,

seja de ambiente de cultivo, sejam do ambiente natural.

Os peixes são infectados com S. inopinatus quando ingerem copépodos

contendo larvas de nematóide do 3° e 4° estágios (Thatcher, 1991). Os matrinchãs,

na natureza, podem começar a se alimentar de copépodos a partir de 0,9 cm de

comprimento padrão (Galdino-Leite, 2000).

Neste trabalho, os peixes da natureza estavam na fase de alevinos, com um

comprimento padrão entre 1 - 5cm. Apesar do pequeno porte dos peixes, os
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nematóides apresentavam-se no estágio adulto, indicando que esses hospedeiros

foram infectados a partir do momento em que começaram a se alimentar de

copépodos.

Belmont-Jégu (com. pessoal) estudando monogenóideos de tambaqui

oriundos de ambiente natural e de cultivo, verificou que o Unguadactyloides

brínkmanni e Anacanthorus spatulatus têm preferência pela faixa etária do

hospedeiro.

Thatcher (1991) trabalhando com Brycon erythropterus (= Brycon cephaius)

adultos da natureza, encontrou oito espécies de monogenóideos. Neste trabalho, foi

encontrado no ambiente natural (lago Catalão e rio Solimões, próximo a ilha da

Marchantaria) apenas uma espécie, sendo que os peixes eram alevinos. Nas

amostragens no sistema de igarapé, observou-se a ocorrência de quatro espécies

de monogenóideos em matrinchâs no estágio de juvenil (Tabela 13).

A diferença na composição das espécies de monogenóideos nos resultados

encontrados por Thatcher (1991), e neste trabalho, em ambiente natural e sistema

de igarapé, levantam as seguintes hipóteses. O parasitismo por outras espécies de

monogenóideos, além do J. amazonensis, só ocorre em peixes maiores, ou seja, em

estágios de vida de juvenil a adulto. A ocorrência de quatro espécies de

monogenóideos no sistema de igarapé pode ter acontecido devido à presença dos

reprodutores de matrinchã, que estavam no viveiro acima dos juvenis, os quais

podem ter transmitido as demais espécies de monogenóideos para os juvenis,

indicando que o estágio de vida do hospedeiro exerce uma influência na

composição da fauna parasitológica deste grupo de parasita.
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Geralmente a maior intensidade de infecçâo por parasitas ocorre em

sistemas de cultivos do que na natureza (Ferraz, 1995). Monogenóideos são

geralmente mais prevalentes em condições de cultivo do que em ambiente natural

(Belmont-Jégu, com. pessoal). Neste trabalho, verificamos maiores prevalências de

J. amazonensis em ambiente de cultivo, mas as maiores intensidades de

infestações foram constatadas em matrinchãs da natureza. A intensidade média de

infestação na natureza, para esta espécie, foi de 342, enquanto que no cultivo em

igarapé variou de 0,57 a 12,97.

Peixes no estágio de alevinos são mais susceptíveis a doenças branquiais,

as quais, podem ser desencadeadas por fatores exógenos (Branson, 1993).

Infestações massivas de parasitas, na natureza, estão usualmente associadas ao

estresse, tornando-os mais propensos a adquirirem infecções (Roberts, 1978).

Nos peixes das coletas realizadas no lago Catalão e rio Solimões foram

registradas infestações massivas por J. amazonensis em todos os arcos branquiais,

com praticamente a mesma intensidade de infecção. Como esses peixes foram

capturados no período de ocorrência de chuvas, as altas taxas de infestação podem

ter sido influenciadas também por condições climáticas, como já foi reportado

anteriormente para essa espécie de parasita.

Os protozoários Trichodina sp. tem uma ampla distribuição e afetam a maioria

dos peixes de água doce e marinhos. Com exceção das raras espécies que são

endoparasitas, estes protozoários percorrem a superfície da brânquia e da pele com

movimentos em espiral, danificando o tecido do hospedeiro (Souza et al., 1997). A

doença mostra sinais típicos, com o excesso de produção de muco, erosão das

brânquias e pele. As populações aumentam rapidamente quando o peixe está
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debilitado ou em qualidade de água adversa (Southgate, 1993). Esses protozoários

são considerados parasitas facultativos, que em condições favoráveis tornam-se

parasitas. Podem causar altas mortalidades, pois destroem as células epiteliais,

pondo em risco os processos respiratórios (Souza et a/., 1997; Conroy & Conroy,

1998).

A prevalência de Tríchodina sp. nos peixes da natureza foi baixa (2,2), e

evidenciada nos indivíduos com altas infestações de J. amazonensis.

Provavelmente, o excesso de muco observado em alguns peixes possa ser devido a

infestação conjunta por esses dois grupos de parasitas. A presença desse

protozoário só foi evidenciada nos peixes da natureza, não ocorrendo no cultivo do

igarapé (Tabela 13). A sua ocorrência na natureza pode estar associada aos altos

índices de infecção por monogenóideos, os quais podem ter debilitado os

hospedeiros, deixando-os mais susceptíveis.

O acantocéfalo Echinorhynchus briconi Machado Filho, 1959 é geralmente

encontrado parasitando o Brycon hilariiem ambiente natural (Thatcher, 1991). Neste

trabalho, registramos a ocorrência de um Echinorhynchus sp. no trato digestivo de

um alevino.

A ocorrência de perdas de escamas e hemorragias nos peixes são

geralmente atribuídas ao manejo inadequado (Coilins, 1993, Kristjansson et ai,

1995). Neste trabalho, a presença de sinais clínicos não foi observada nos peixes

provenientes da natureza. Entretanto, esses sinais foram registrados nos peixes do

sistema de igarapé, onde os exemplares eram periodicamente manuseados. Isso

corroboraria a conclusão de que o regime de confinamento, aliado aos
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procedimentos de manejo freqüentes, contribui para a manifestação desses sinais

clínicos.

5.3 Peixes da Estação de Piscicultura do INPA

Houve variação na composição da fauna parasitógica e nos índices de

infestação nos peixes provenientes da natureza e examinados após 30 dias na

estação de piscicultura. Na natureza observamos seis grupos de parasitas

(Trematoda, Nematoda, Monogenoidea, Cestoda, Acanthocephala e Protozoa). Na

estação de piscicultura encontramos quatro. Os únicos dois grupos que não

ocorreram na estação de piscicultura foram Protozoa e Cestoda. Os baixos valores

de prevalência de Trichodina sp. (13,3) e cestódeos (1,47), podem ter dificultado a

sua detecção. Os cestódeos são parasitas heteroxènicos, ou seja, necessitam de

hospedeiro definitivo e intermediário para propagação do seu ciclo de vida, fato

este, que pode ter influenciado na sua distribuição. O próprio ambiente aquático

artificial pode ter sido limitante para a propagação deste parasita.

A fauna de monogenóideos dos peixes da estação de piscicultura foi a

mesma encontrada na natureza, representada por uma única espécie, J.

amazonensis (Tabela 13). Este parasita apresentou maior prevalência e abundância

média na piscicultura e maior índice de intensidade média na natureza.

Na estação de piscicultura foi encontrado a mesma espécie de nematóide da

naturareza, S. inopinatus, com índices parasitários similares. Os trematódeos

tiveram sua prevalência reduzida mais que a metade na estação de piscicultura,

mas, apresentaram valores de intensidade média bem próximos. A redução deste
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índice pode ter sido influenciada pelo estágio larva! deste parasita, o qual, não

encontrou condições favoráveis para seu desenvolvimento. Os acantocéfalos

obtiveram um aumento de prevalência na piscicultura, de 0,73% para 3%, porém a

intensidade de infestação permaneceu a mesma.

O tempo de permanência de 30 dias na estação de piscicultura, pode não ter

sido suficiente, para que maiores modificações, tanto na composição da fauna

parasitológica, como nos índices parasitários fossem melhor observados.

5.4 Discussão geral e conclusões

Os efeitos das infecções por parasitas e seu papel na morte do hospedeiro

são difíceis de avaliar. Parasitas causam freqüentemente infecções subclínicas, as

quais não necessariamente causam a morte do hospedeiro. Os seres vivos que

tiveram a resistência natural diminuída por parasitoses são inquestionavelmente

mais susceptíveis a estressores ambientais do que aqueles livres de parasitas. O

efeito prejudicial exercido por parasitas sobre a resistência do hospedeiro é um fato

amplamente conhecido. Os parasitas tornam os hospedeiros menos resistentes a

estressores bióticos e abióticos, o que pode ser muito mais importante do que seu

efeito patogênico direto (Moinár, 1995).

A avaliação da fauna parasitológica do Brycon cephalus neste trabalho

revelou que nos três ambientes (cultivo intensivo em igarapé, natureza e estação de

piscicultura) essa espécie estava infectada por monogenóideos (Tabela 13). Os

maiores índices de infestações ocorreram na natureza e estação de piscicultura.
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A composição da fauna parasitoiógica dos alevinos de B. cephaius na

natureza foi mais diversa do que no sistema de igarapé, onde os peixes

encontravam-se na fase de juvenil.

O exame da parasitofauna de alevinos de S. cephaius da natureza

evidenciou que os peixes nessa faixa etária são introduzidos na estação de

piscicultura infectados com o monogenóideo J. amazonensis e o protozoário

Trichodina sp.. Entretanto, medidas profilácticas não foram efetuadas antes dos

peixes serem introduzidos nos tanques da estação. Como a prática de retirada de

alevinos de matrinchã da natureza para recria é um procedimento comum na região,

a  utilização de medidas de quarentena e tratamentos profiláticos para

monogenóideos e protozoários devem ser realizados antes de serem incorporados

aos estoques de peixes das pisciculturas.

Os peixes do sistema de igarapé foram considerados, na maioria

assintomáticos, possuindo patógenos que apresentaram-se em equilíbrio com o

hospedeiro. A fauna parasitoiógica não proporcionou mortalidade em decorrência

da baixa intensidade de infestação. Porém, registramos durante o cultivo a

ocorrência de sinais clínicos nos peixes examinados, que podem estar relacionados

a alguma doença ou a traumas químicos ou físicos.

O estabelecimento de medidas preventivas em um cultivo surte um potente

efeito sobre a ocorrência de surtos epizoóticos, sendo muito mais fácil manter as

enfermidades longe dos cultivos, do que, propriamente retirá-las.

O tipo de sistema de cultivo e as condições de manejo adotadas durante o

trabalho no sistema de igarapé, poderão futuramente contribuir para o surgimento

de doenças nos peixes cultivados. Sendo assim, indicamos algumas medidas
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preventivas de doenças para o cultivo de B. cephaius em sistema de cana! de

igarapé:

1) Manter as gerações de peixes separadas, ou seja, peixes jovens e adultos nâo

devem ter contato direto, já que os últimos podem transportar parasitas, os quais

podem ser nocivos para peixes menores. Nos próximos cultivos, nesse ambiente,

deve-se colocar os jovens no primeiro viveiro e os adultos nos subsequentes,

pois o fluxo de água dificultará o intercâmbio de parasitas de indivíduos adultos

para os jovens;

2) Evitar a utilização de equipamentos em diferentes grupos de peixes, para nâo

comprometer a saúde dos mesmos. Caso não seja possível, devem ser

desinfetados antes de reutilizados;

3) Nâo utilizar áreas no sistema de igarapé que tenham outra finalidade, que não a

de criação de peixes;

4) Seleção de local com suprimento de água seguro, com nascentes dentro da

propriedade.
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