
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE E PESCA 

INTERIOR-BADPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRIGIO MOTA MORAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, Amazonas  

Dezembro de 2011 

 

 

 

Biodiversidade de parasitos da piranha vermelha 

Pygocentrus nattereri (Kner, 1858) 

(Characiformes; Serrasalmidae) e sua avaliação 

como bioindicadores na Amazônia Central 

 



INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA – INPA 

PROGRAMA DE PÓS - GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA DE ÁGUA DOCE E PESCA 

INTERIOR-BADPI 

 

 

 

 

APRIGIO MOTA MORAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, Amazonas  

Dezembro de 2011 

 

 

 

Biodiversidade de parasitos da piranha vermelha 

Pygocentrus nattereri (Kner, 1858) (Characiformes; 

Serrasalmidae) e sua avaliação como 

bioindicadores na Amazônia Central 

 



APRIGIO MOTA MORAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: José Celso de Oliveira Malta, Dr. 

CO-ORIENTADORA: Angela Maria Bezerra Varella, Dra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus, Amazonas  

Dezembro de 2011 

 

Tese de Doutorado apresentada ao Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia como 

parte dos requisitos para a obtenção do 

título de Doutor em Biologia de Água 

Doce e Pesca Interior. 

Biodiversidade de parasitos da piranha vermelha 

Pygocentrus nattereri (Kner, 1858) 

(Characiformes; Serrasalmidae) e sua avaliação 

como bioindicadores na Amazônia Central 

 



 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopse 

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

Petróleo na Amazônia), projeto que estuda os efeitos da mineração do petróleo e de seu transporte 

entre os municípios de Manaus e Coari no Estado do Amazonas. As coletas dos peixes para as 

análises parasitológicas foram realizadas entre março de 2008 a dezembro de 2008. Foram coletados e 

identificados 52.664 parasitos divididos em nove grupos taxonômicos distintos. Uma nova espécie 

de Nematoda é descrita assim como novas ocorrências em relação a grupos de parasitos foram 

reportadas para P. nattereri. Os índices parasitológicos e descritores ecológicos calculados, bem como 

a análise estatística destacaram algumas espécies de parasitos com potencial bioindicador.  As análises 

de bioacumulação apontam o nematóide Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus como modelo 

de espécie bioacumuladora para metais pesados como Cobre, Chumbo, Cádmio e Níquel. As espécies 

parasitas de P. nattereri podem ser utilizadas como bioindicadoras de efeito e de acumulação em 

medidas de monitoramento no ambiente estudado.  

Palavras–chave: Peixes, poluição, indicadores ambientais, parasitismo 
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Figura 21- Detalhe de uma fêmea de Philometra sp. n. 1deixando a órbita ocular de 
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RESUMO GERAL 

Foram estudados 355 espécimes de Pygocentrus nattereri capturados durante quatro 

expedições, nos meses de março, junho, setembro e dezembro de 2008 em seis lagos de 

várzea do rio Solimões: Baixio, Preto, Iauara, Ananá, Campina e Maracá. Os pontos de 

coletas estão situados entre os municípios de Manaus e Coari, no Estado do Amazonas em um 

trajeto de aproximadamente 400 km que é rota do transporte de petróleo e gás na Amazônia 

Central, Portanto, sensível a acidentes decorrentes desse transporte. Os peixes mediam 

15,4cm ± 3,5 e pesavam 230,9g ± 2,7. Os objetivos deste trabalho foram descrever 

taxonomicamente a fauna parasitária de Pygocentrus nattereri (piranha vermelha) e, por meio 

de métodos qualitativos, quantitativos (descritores ecológicos) e bioacumulativos avaliar o 

uso de espécies parasitas como ferramenta de bioindicação para alterações ambientais na 

Amazônia Central. Todos os peixes estavam parasitados por pelo menos uma espécie de 

metazoário. Foram coletados e identificados 52.664 parasitos pertencentes a 4 filos 

constituídos em 9 grupos taxonômicos distintos: Filo Platyhelminthes (Monogenoidea, 

Cestoda e Trematoda), Filo Acantocephala, Filo Nematoda, e Filo Arthropoda (Copepoda, 

Branchiura, Pentastomida e Isopoda). Elevou-se de 47 para 57 o número de espécies citadas 

para P. nattereri. Os índices parasitológicos, descritores ecológicos, e a análise estatística, 

destacaram espécies de Monogenoidea e Nematoda como bioindicadoras de efeito. A análise 

qualitativa por Espectroscopia de Enegia Dispersiva (EDS) registrou a presença de Al, C, Co, 

Fe, Mg, O, P, S, Si, Zn, Pt, Po, K, Sl, Na, Er, Tm, Ru, Hf, Ti, Cu, Br, W, Cl, Cd, Pd, Ni e Pb 

no nematóide Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus. Elementos como Zn, Co, Pd, Cu, 

Hf e Er possuem função biológica conhecida em pequenas concentrações enquanto que Pb, 

Cd, Ni, Tm, W, Ru, Pt, Po e Ti, não possuem função biológica definida e podem ser 

decorrentes de pequenos vazamentos provenientes de embarcações que navegam pela área. 

No nematóide Procamallanus (S.) inopinatus foi detectada uma habilidade bioacumuladora 

para elementos traço, principalmente para metais pesados, como Cu, Pb, Cd e Ni, com níveis 

de concentrações acima das encontradas  no hospedeiro e no ambiente de coleta. O estudo 

concluiu que a fauna parasitária de P. nattereri pode ser utilizada como uma eficiente 

ferramenta bioindicadora de efeito e de acumulação, contribuindo para o monitoramento no 

ambiente estudado.  
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Capítulo I 

BIODIVERSIDADE PARASITÁRIA DA PIRANHA VERMELHA Pygocentrus nattereri 

(KNER, 1958) (CHARACIFORMES: SERRASALMIDAE) NA AMAZÔNIA 

CENTRAL: OCORRÊNCIA E ESTUDO TAXONÔMICO 
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Resumo 

 É descrita a fauna parasitária de Pygocentrus nattereri capturados em lagos de várzea 

da Amazônia Central. Foram adicionadas informações as descrições originais das espécies já 

descritas, citadas novas ocorrências e descrita uma nova espécie de Nematoda do gênero 

Philometra. Os lagos estudados foram: Baixio, Preto, Iauara, Ananá, Campina e Maracá, 

localizados entre as cidades de Manaus e Coari na Amazônia Central, em um trecho de 

aproximadamente 400 km. Foram coletados 355 P. nattereri durante quatro excursões de 

campo nos meses de março, junho, setembro e dezembro de 2008. Os peixes mediam em 

média 15,4cm ± 3,5 de comprimento total e pesavam 230,9g ± 2,7. Foram coletados e 

determinados, até o menor táxon possível, 52.664 espécimes de parasitos, divididos em 36 

espécies pertencentes a 4 filos: Platyhelminthes, Acantocephala, Nematoda e Arthropoda 

destes 16 espécies de Monogenoidea; 1 de Cestoda; 2 de Digenea; 1 de Acantocephala; 6 de 

Nematoda; 3 de Copepoda; 5 de Branchiura; 1 uma de Pentastomida1 e  de Isopoda. Elevou-

se de 47 para 57 o número de espécies citadas para P. nattereri, é descrita uma nova espécie 

de Nematoda do gênero Philometra. Análises dos exemplares de Anacanthorus sp. indicaram 

ser uma espécie nova, porém o número de indivíduos foi muito pequeno para possibilitar a 

descrição. As novas ocorrências de parasitos em P. nattereri foram: Gyrodactylus sp. 

(Monogenoidea); Clinostomum marginatum e Austrodiplostomum compactum (Digenea); 

Neochinorrynchus sp. (Acantocephala); Capillaria sp., Anisakis sp., Pseudoproleptus sp. 

(Nematoda) e Dolops bidentata (Branchiura). A grande diversidade de espécies parasitas que 

utilizam P. nattereri como hospedeira indica o importante papel que essa espécie de peixe 

possui para a manutenção da biodiversidade nos lagos de várzea da Amazônia central. 

 

Palavras–chave: Parasitos de peixes; Filo Platyhelminthes; Filo Acanthocephala; Filo 

Nematoda; Filo Arthropoda; lagos de várzea; Rio Solimões. 
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Abstract 

 

Was described the parasitic fauna of Pygocentrus nattereri captured in foodplains lakes of 

the Central Amazonia. Information was added to the descriptions of the species already 

described, cited new occurrences and new species were described. The lakes studied were: 

Baixio, Preto, Iauara, Ananá, Campina and Maracá, located between the cities of Manaus and 

Coari in the Central Amazônia, a 400 stretch of approximately km. Were collected 355 P. 

nattereri captured during four field trips during the months of March, June, September and 

December. The fish measured 15,4cm ± 3,5 and weighed 230,9g ± 72,7. Were collected and 

determined, to the lowest taxon possible, 52,664 specimens of parasites, divided into 37 

species: 17 espécies of Monogenoidea; 1 of Cestoda; 2 of Digenea; 1 of Acantocephala; 6 of 

Nematoda; 3 of Copepoda; 5 of Branchiura; 1 of Isopoda and 1 of Pentastomida. Increased 

from 47 to 57 the number of species cited for P. nattereri, it described a new species of 

Nematoda of the genus Philometra. Analysis of specimens of Anacanthorus sp. indicated to 

be a new specie, but the number of individuals were too small to make the description. The 

new occurrences of parasites in P.nattereri were: Clinostomum marginatum and 

Austrodiplostomum compactum (Digenea); Neochinorrynchus sp. (Acantocephala); Capillaria 

sp. Anisakis sp., Pseudoproleptus sp. (Nematoda) and e Dolops bidentata (Branchiura). The 

great diversity of parasite species that use P. nattereri as a host, indicates the important role 

that this species has to maintain biodiversity in the Amazon floodplain lakes. 58 species 

depend of P. nattereri to complete its life cycle. 

 

 

 

 

Key-words: Fish parasites; Platyhelminthes; Acanthocephala; Nematoda; Arthropoda; 

floodplain lakes; Solimões River. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

1. Introdução 

A bacia Amazônica possui a mais elevada biodiversidade terrestre e aquática do 

planeta (Myers et al., 2000; Reis et al., 2003). Porém, esta biodiversidade está em constante 

ameaça devido a diversas ações antrópicas impostas a este ambiente. Principalmente na 

Amazônia Central, na bacia do rio Solimões-Amazonas, que é utilizada como hidrovia para 

transporte, inclusive o de petróleo e gás (Soares et al., 2007; Anjos 2008; Oliveira, 2010).  

A bacia Amazônica é um típico sistema de grande rio com amplas planícies adjacentes 

submetidas a um ciclo hidrológico previsível (pulso de inundação). A média anual é de 10 

metros, com inundações decorrentes do transbordamento lateral da água do canal principal do 

rio em direção à planície (Junk et al., 1983; Soares et al., 2007). 

Essa variação no nível da água promove a alternância das fases terrestre e aquática. 

Estas determinam modificações drásticas nas condições ambientais, exigindo adaptações 

específicas dos organismos aquáticos e terrestres (Junk et al., 1983; Val e Almeida-Val, 

1999). 

A impressionante diversidade da ictiofauna Amazônica com cerca de 3.000 espécies 

descritas, é atribuída a vários fatores. Estes podem ser a idade e o tamanho do sistema de 

drenagem, sucessão de habitats e diversidade de nichos disponibilizados por rios, lagos e 

áreas alagadas (Carvalho et al., 2007). 

A biodiversidade de peixes amazônicos é significativa e está relativamente bem 

estudada em relação a outras bacias do Brasil. Mas em face da grande diversidade de peixes, o 

conhecimento da diversidade das espécies parasitas e de seus ciclos de vida muito se tem a 

fazer (Thatcher, 2006; Silva-Souza et al., 2006). 

Nos últimos anos, os parasitos de peixes foram reconhecidos como um importante 

componente da biodiversidade global (Poulin e Morand, 2004). Apesar desse reconhecimento 

ter sido intensificado por diversos estudos científicos atuais, há sinais de que os parasitos 

continuam a ser um componente subestimado da biodiversidade total em muitas regiões do 

planeta (Luque e Poulin, 2007). 

Atualmente a biodiversidade em ecossistemas dulcícolas, em particular o amazônico, 

enfrenta ameaças ambientais decorrentes da degradação de seus corpos d’água. Dessa forma, 

estudos sobre a biodiversidade parasitária de peixes, são importantes, pois essas relações 

ecológicas regulam a abundância, a densidade das populações de hospedeiros e estabiliza teias 

alimentares estruturando assim, as comunidades animais (Poulin e Morand, 2004). 

O parasitismo representa uma das formas de vida de maior êxito sobre o planeta 
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ocorrendo em praticamente todas as cadeias alimentares e em todos os níveis tróficos (Ponce 

de León e Prieto, 2002). É provável, que esse tipo de interação tenha se desenvolvido por 

acaso, pouco tempo após o inicio da vida na Terra (Fortes, 2004). Em princípio como uma 

associação não prejudicial, e com o decorrer do tempo, tenha se transformado gradativamente 

em dependência até ficar o metabolismo de uma espécie completamente vinculado ao 

metabolismo da outra (Bell e Burt, 1991; Fortes, 2004, Thatcher 2006).  

Isso significa que muitas das espécies parasitas são, pelo menos em algum grau, 

específicas a um hospedeiro ou a somente um limitado número de espécies hospedeiras 

(Benetton e Malta, 1999; Malta e Varella, 1996; Malta et al., 2001). Essa especialização e a 

especificidade ao hospedeiro são necessárias devido a problemas de dispersão de um 

hospedeiro para o outro, dessa forma a organização do parasito se especializa 

correlativamente às condições em que vive no hospedeiro (Pessôa e Martins, 1988; Malta et 

al., 2001). 

Neste sentido os parasitos de peixes devem ser tratados como um componente 

integrante e importante das comunidades naturais, não só porque eles representam uma 

parcela substancial da diversidade de espécies e biomassa (Poulin e Morand, 2004). Mas 

também pela influência direta e indireta exercida na estrutura da comunidade influenciando 

diretamente a abundância relativa de espécies de vida livre (Mouritsen e Poulin, 2005; Wood 

et al., 2007) 

Assim, entender o papel integral desempenhado pelos parasitos de peixes 

em ecossistemas naturais, identificando regiões com altas e baixas diversidades parasitárias, é 

crucial para um completo entendimento do funcionamento do ambiente (Luque e Poulin, 

2007). 

Um levantamento recente da diversidade dos parasitos de peixes brasileiros de água 

doce revelou que até o presente momento já foram registradas 1.050 espécies parasitas em 

620 hospedeiros (Eiras et al., 2010).  

Na Amazônia com mais de 3.000 espécies de peixes descritas, pouco menos de 300 

espécies de metazoários parasitos de peixes são conhecidas. Em uma modesta avaliação, 

estimando que pelo menos quinze espécies desses organismos parasitem cada espécie de 

peixe, pelo menos 45.000 espécies existam, e dessa forma, cerca de 44.700 ainda faltam ser 

coletadas e descritas para a ciência (Malta e Varella, 2006; Thatcher, 2006).  

Portanto, existem muitas espécies parasitas de peixes a serem coletadas e identificadas 

em contraponto aos poucos taxonomistas e sistematas remanescentes (Brooks, 2000). Como 
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os parasitos só podem ser estudados após o reconhecimento científico da espécie, estimativas 

da biodiversidade parasitária para qualquer área geográfica estão sempre aquém da 

diversidade real (Overstreet, 1997; Poulin e Morand, 2004; Eiras et al., 2010). 

Trabalhos de cunho taxonômico que trazem à luz da ciência a descoberta de novas 

espécies e novas ocorrências representam uma importante contribuição ao conhecimento da 

biodiversidade de uma área e são a base para os demais estudos em ecologia parasitária como 

manejo ambiental, integridade biótica e conservação de bacias (Luque e Poulin, 2007). 

A perda de expertize na taxonomia de parasitos está acontecendo em todo o mundo. 

Essa tendência de declínio precisa ser revertida para que se pretenda monitorar corretamente 

novas ocorrências de parasitos em face das alterações ambientais por exemplo (Poulin, 2010). 

Considerando a importância dos parasitos de peixes como componentes chave da 

biodiversidade, conhecer a fauna parasitária em um ambiente, determinando se esta 

diversidade está ou não em declínio é crucial para ações de gestão e conservação ambiental no 

sentido de utilizar esses organismos como indicadores de estabilidade do ambiente (Poulin, 

2004; Luque e Poulin, 2007). 

 

O hospedeiro Pygocentrus nattereri (Kner, 1958) e sua diversidade parasitária  

Dentre as inúmeras espécies de peixes amazônicos destaca-se a Pygocentrus nattereri 

ou piranha vermelha por possuir interesse econômico na pesca extrativista, na confecção de 

artesanatos, aquariofilia e na venda de subprodutos industrializados como a sopa desidratada 

de piranha (Lessi et al., 2004; Santos et al., 2006; Soares et al., 2007). 

Pygocentrus nattereri é considerada uma espécie característica das várzeas 

amazônicas, devido à abundância em amostragens científicas de peixes, sendo assim utilizada 

como indicadora de estabilidade desses ambientes (Siqueira-Souza, 2004; Yamamoto, 2003; 

Do Vale, 2003; Claro-Jr, 2003; Freitas e Garcez, 2004; Vega-Corredor, 2004; Freitas e 

Siqueira-Souza, 2009)  

Pygocentrus nattereri pertence à ordem Characiformes, família Characidae sendo 

considerada de médio porte, alcança até 25 cm de comprimento padrão. Ocorre nas bacias dos 

rios Amazonas, Paraná-Paraguai e Essequibo, além de rios da região Nordeste do Brasil 

(Jégu, 2003; Santos et al., 2006). 

 Pygocentrus nattereri é pelágica, habitando os lagos e remansos de rios de águas 

brancas, águas claras e pretas com baixa correnteza. Nos lagos são capturadas principalmente 

na água aberta em ambos os períodos, diurno e noturno. A propensão dessa espécie para ser 
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atraída pelos peixes presos nas malhas das malhadeiras faz com que sejam emalhadas em 

grande número (Siqueira-Souza e Freitas, 2004; Freitas e Siqueira-Souza, 2009). 

A espécie possui coloração variada, o que dificulta sua caracterização. É cinza no 

dorso e laranja avermelhada no ventre, seus flancos têm cor castanha-creme com numerosas 

pintas de melanina estendendo-se para parte dorsal da cabeça, do rostro, das nadadeiras 

anteriores e inferiores e nadadeira caudal. Tem desova parcelada, reproduzindo no início da 

enchente, com um tamanho de primeira maturação sexual em torno de 13,0 cm nos machos e 

15,0 cm nas fêmeas (Queiroz e Magurran, 2005; Santos et al., 2006). 

O nome piranha vem do Tupi-guarani e pode ter sido originado da composição das 

palavras pyrá, significando peixe, e sanha ou ranha, significando dente. Com essa dentição 

característica, a piranha vermelha se alimenta arrancando pequenos pedaços de suas presas 

(Freitas e Siqueira-Souza, 2009).  

Pygocentrus nattereri tem sua dieta baseada principalmente em peixes (Resende, 

2000; Behr e Signor, 2008), embora outros itens sejam registrados em menores freqüências 

tais como pedaços de peixes, vegetais, insetos, crustáceos, moluscos, aranhas, pequenos 

vertebrados e escamas de répteis (Bonetto et al., 1967; Braga, 1981; Piorski et al., 2005; 

Carvalho et al., 2007; Behr e Signor, 2008).  

Os adultos alimentam-se principalmenteao anoitecer e alvorecer. Os jovens são ativos 

durante todo o dia e suas presas são principalmente os pequenos caracídeos e os doradídeos 

juvenis que vivem nos bancos de macrófitas, onde buscam refúgio e alimento (Claro-Jr, 2003; 

Freitas e Siqueira-Souza, 2009).  

Do ponto de vista ictioparasitológico, todas as características acima citadas contribuem 

com um considerado número de espécies parasitas que utilizam P. nattereri como hospedeiro 

intermediário, paratênico e definitivo. Estas características a qualificam para ser usada como 

bioindicadora em programas de monitoramento (Thatcher, 2006; Vital et al., 2011).  

Pygocentrus nattereri pode ser considerada a espécie de peixe amazônico com a maior 

diversidade de metazoários parasitas com atualmente 47 espécies. Vinte e oito espécies da 

Sub-Classe Monogenoidea: Amphithecium brachycirrum Boeger e Kritsky, 1988; A. 

calycinum Boeger e Kritsky, 1988; A. camelum Boeger e Kritsky, 1988; A. catalaoensis 

Boeger e Kritsky, 1988; A. falcatum Boeger e Kritsky, 1988; A. junki Boeger e Kritsky, 1988. 

A. microphalum Kritsky, Boeger e Jégu 1997; Anacanthorus anacanthorus Mizelle e Price, 

1965; A. braziliensis Mizelle e Price, 1965; A. maltai Boeger e Kritsky, 1988; A. neotropicalis 

Mizelle e Price, 1965; A. reginae Boeger e Kritsky, 1988; A. rodonensis Boeger e Kritsky, 
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1988; A. thatcheri Boeger e Kritsky, 1988; A. stachophallus Kritsky, Boeger e Van Every, 

1992; Calpidothecioides orthus (Mizelle e Price, 1965) Kritsky, Boeger e Jégu, 1997; C. 

serrasalmus (Mizelle e Price, 1965) Kritsky, Boeger e Jégu, 1997, 1997; C. crescentis 

(Mizelle e Price, 1965) Kritsky, Boeger e Jégu, 1997; Cleidodiscus amazonensis, Mizelle e 

Price, 1965, Enallotecium aegidatum Boeger e Kritsky, 1988; Mymarothecium galeolum 

Kritsky, Boeger e Jégu, 1996; Notothecium mizellei Boeger e Kritsky, 1988; N. aegidatum e 

Kritsky, 1988; Notozothecium minor Boeger e Kritsky, 1988; N. penetrarum Boeger e 

Kritsky, 1988; Pithanothecium amazonensis Mizelle e Price, 1965; P. piranhus Mizelle e 

Price, 1965; Rhinoxenus piranhus Kritsky, Boeger e Thatcher, 1988 (Mizelle e Price, 1965; 

Boeger e Kritsky, 1988; Malta, 1984; Boeger e Kritsky, 1988; Kritsky, Boeger e Van Every, 

1992; Kritsky, Boeger e Jégu, 1996; Kritsky, Boeger e Jégu 1997; Vital, 2008). 

Uma espécie da Superordem Eucestoda: Proteocephalus serrasalmus Rego e 

Pavanelli, 1990 (Rego e Pavanelli, 1990). Uma espécie do Filo Acanthocephala: 

Echinorhynchus paranensis Machado Filho, 1959 (Vicentin, 2009).  Quatro espécies do Filo 

Nematoda: Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus Pereira, 1958; Brevimulticaecum 

Mozgovoy, 1951 (larva); Contracaecum sp. Railliet e Henry, 1912 (larva); Eustrongylides sp. 

Jägerskiöld, 1909 (larva) (Barros et al., 2006; Vital, 2008; Vicentin, 2009).  

Três espécies da Sub Classe Copepoda: Rhinergasilus piranhus Boeger e Thatcher, 

1988; Myracetyma piraya Malta, 1993; Ergasilus yumaricus Malta e Varella, 1996. (Malta, 

1993; Malta e Varella, 1996; Boeger e Tatcher, 1988). Quatro espécies da Sub Classe 

Branchiura: Argulus chicomendesi Malta e Varella, 2000; Dolops bidentata Bouvier, 1989; 

Dolops carvalhoi Lemos de Castro, 1949; Dolops longicauda Heller, 1857. (Malta e Varella, 

2000; Thatcher, 2006).  

Três espécies da Ordem Isopoda: Amphira branchialis, Thatcher, 1993; Braga 

patagonica Schioedte e Meinert, 1884; Asotana sp. Schioedte e Meinert, 1881 (Thatcher, 

1993; Carvalho et al., 2004).  Três espécies da Subclasse Pentastomida: Sebekia oxycephala 

Diesing, 1835 (larva); Leiperia gracile Diesing, 1835 (larva); Subtriquetra sp. 1 (larva) 

(Sambon, 1922; Vicentin, 2009; Eiras et al., 2010; Almeida et al., 2010). 

Porém, apesar do elevado número de espécies descritas, novos estudos tendem a 

aumentar o número de grupos e espécies parasitas para esse hospedeiro, revelando o papel 

determinante dessa espécie de peixe como mantenedora de diversas espécies parasitas o que 

contribui diretamente com o aumento da biodiversidade local. 

Nessa visão, o objetivo desse capítulo foi realizar uma caracterização da fauna 
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parasitária de P. nattereri em lagos de várzea da Amazônia Central ao longo de um ano, 

identificando novas ocorrências e espécies que utilizam esse peixe como hospedeiro 

intermediário, paratênico ou definitivo fornecendo assim, subsídios para pesquisas de cunho 

ecológico e ecotoxicológico apresentadas nos capítulos subsequentes.  

 

2. Material e métodos 

2.1. Área de estudo 

Caracterização da área de estudo 

 Os lagos amostrados são denominados lagos de várzea e estão localizados ao longo 

das margens do rio Solimões. Essas áreas são denominadas de várzeas baixas, pois são 

influenciadas pelo pulso de inundação na época de cheia, sendo abastecido por lençol freático 

ou igarapés oriundos da floresta circundante no período da seca. 

Os lagos estudados foram: Baixio, Preto, Iauara, Ananá, Campina e Maracá, todos 

localizados entre as cidades de Manaus e Coari - AM, em um trecho de aproximadamente 400 

km (Figura 1). Os seis pontos amostrais estão abaixo descritos segundo Siqueira-Souza (2006) 

e representados na figura 2.  

Ponto 1- Lago do Baixio (03°17’27,2‖ S/ 60°04’29,6‖ O) – localizado no município de 

Iranduba, é um lago bastante elíptico, com área de 79,776 ha. Apresenta coloração da água 

branca, suas margens são dominadas por plantas aquáticas das espécies Eichornia crassipes, 

Paspalum repens, Pistia stratiotes, entre outras. Apresenta profundidade máxima em torno de 

8,50m, na cheia e mínima de 0,85m na seca. 

 Ponto 2- Lago Preto (03°21’17,1‖ S/ 60°37’28,6‖ O) – localizado no município de 

Manacapuru apresenta como característica ser mais redondo que alongado, com área de 

221,203 ha. A água é decantada, do tipo cor de chá, percebida em todo o período de estudo, 

sendo que no período de águas altas com a influência das águas do rio Solimões, o lago 

apresentou coloração mais turva. A profundidade máxima varia entre 7,16m na cheia e 

mínima de 0,15m na seca. 

 Ponto 3- Lago Iauara (03°36’39,2‖ S/ 61°16’33,0‖ O) – localizado no município de 

Manacapuru, este lago é bem mais alongado que largo, com área de 108,91ha. Sua água é de 

cor branca, estando localizado bem na margem do rio Solimões, recebendo a influência direta 

do rio nos períodos de enchente e cheia. Sua profundidade máxima é de 6,62m na cheia e 

mínima de 1,57m na seca.  

 Ponto 4- Lago Ananá (03°53’54,8‖ S/ 61°40’18,4‖ O) – localizado no município de 
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Anori, o lago possui uma área de 551,43ha e água de cor branca.  Ao longo do ciclo 

hidrológico, apresenta-se bastante complexo, em comparação aos demais lagos, com um 

volume muito grande na cheia, que é reduzido para um canal estreito no período de 

vazante/seca. Sua profundidade oscila entre 9,37m no período da cheia e 1,08 m na seca.  

 Ponto 5- Lago Campina (03°46’15,8‖ S/ 62°20’10,3‖ O) – localizado no município de 

Codajás, este lago é bastante largo no período de águas altas, apresentando como 

característica distinguível em relação aos demais, uma grande área recoberta por plantas 

aquáticas Utricularia foliosa, Salvinia auriculata, Pontederia sp., Paspalum repens no 

período da seca. Sua área é de 188,89 ha e a cor da água é branca, com profundidade máxima 

variando entre 9,76m na cheia e mínima de 1,30 m na seca.  

 Ponto 6- Lago Maracá (03°50’32,8‖ S/ 62°34’32,4‖ O) – localizado no município de 

Coari tem como característica ser mais extenso que largo, com área de 169,75 ha. Apresenta 

grande quantidade de plantas aquáticas: Pontederia sp., Ceratopteris pteridoides, Paspalum 

repens e Echinochloa polystachya (Prado, 2005) em suas margens. A cor de sua água é branca 

e a profundidade oscilou de 9,00m na cheia a 0,47m na seca.
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Figura 1. Localização geográfica da área de estudo, localizada na Amazônia Central – AM. 
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Figura 2. Visão panorâmica dos seis pontos amostrados ao longo do Rio Solimões, AM.  
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2.2. Coleta dos dados 

Para a coleta dos peixes foram realizadas quatro excursões trimestrais nos meses de 

março, junho, setembro e dezembro de 2008. Cada viagem de campo durou onze dias 

consecutivos. As coletas dos peixes e análise da parasitofauna foram realizadas em campo a 

bordo de uma embarcação regional adaptada pra esse fim (Figura 3).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necropsia dos peixes 

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

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

Petróleo e Gás na Amazônia (PIATAM). Como se trata de exemplares de populações naturais 

o efetivo populacional é desconhecido e, conseqüentemente não é estatisticamente possível 

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

determinado grau de prevalência. Dessa forma o tamanho da amostra foi maior possível 

levando em conta as possibilidades de coleta, posterior armazenamento e processamento do 

material. 

O esforço de pesca foi padronizado em todas as estações e amostragens, por meio do 

uso de redes de espera, dispostas aleatoriamente nos lagos não obedecendo a um padrão 

quanto ao local amostrado (margens, água aberta, pausadas, vegetação flutuante). As redes 

tinham dimensões de 20m de comprimento por 2m de altura e os tamanhos das malhas foram 

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

redes na água foi de aproximadamente 10 horas por lago, períodos diurno e vespertino, com 

duas despescas a cada cinco horas.  

Todos os pontos de coleta foram georeferenciados com a utilização de um GPS 

(Sistema de Posicionamento Global) Garmin e-Trex, para diminuir a margem de erro na 

Figura 3. Embarcação e laboratório adaptados usados para análise do material coletado em campo. 
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recolocação das redes. Os exemplares de P. nattereri (Figura 4) capturados foram triados e 

identificados em campo com o auxílio de especialistas da Universidade Federal do Amazonas 

e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA e através de chaves de identificação 

apresentadas nos trabalhos Santos et al., 2006 e Soares et al., 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. A- Exemplar jovem e B- adulto de Pygocentrus nattereri (barras = 5 cm). 

 

Para cada peixe uma ficha de necropsia foi aberta onde todos os dados referentes ao 

hospedeiro, local coletado, condições do peixe, dia, hora, local, coletor, necropsiador, 

parasitos, aparência externa, sexo e estágio gonadal (quando possível), número de parasitos, 

local de fixação foram registrados. As necropsias foram feitas em campo seguindo um roteiro 

adaptado do Laboratório de Parasitologia e Patologia de Peixes do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (LPP-INPA) descrito em Morais et al. (2010). 

 

2.3. Coleta, fixação e preparação dos parasitos 

Em cada pescaria os peixes eram retirados das malhadeiras e imediatamente 

inspecionados evitando assim a manipulação excessiva. Nos peixes capturados os parasitos 

encontrados foram coletados, fixados e preparados para determinação seguindo metodologia 

específica para cada grupo, mostrada a seguir:  

Monogenoidea: Para a coleta dos monogenóideos, as brânquias foram excizadas 

abrindo-se o opérculo com auxílio de bisturi, tesoura e pinça e, em seguida, colocadas 

separadas em frascos sem líquido de tamanho proporcional ao tamanho das brânquias. No 

frasco contendo as brânquias foi adicionado formol 1: 4.000, agitou-se  de 50-70 vezes, 

aguardou-se de 1-3 horas e posteriormente foi adicionado formol puro até obter a 

concentração de 5% (Amato et al., 1991).  
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Para a coleta de monogenóideos parasitos da superfície do corpo, os hospedeiros 

foram acondicionados em frascos com água quente (60 – 70
o
C), agitados vigorosamente, 

coletando-se posteriormente os parasitos e conservando-os em formol 5% (Kristky e 

Stockwell, 2005).  

Para o estudo dos órgãos internos os parasitos foram corados com tricrômico de 

Gomori, e para o estudo morfométrico e das estruturas esclerotizadas, espécimens foram 

montados em lâminas permanentes em meio de Hoyer modificado para helmintologia e em 

Gray e Wess (Amato et al., 1991; Kritsky et al., 1995).  

Digenea: Foram examinados cuidadosamente com o auxilio de estereomicroscópio os 

olhos, tegumento, escamas, nadadeiras a procura de metacercárias encistadas ou no humor 

vítreo. Os cistos encontrados foram imediatamente rompidos para a liberação e coleta dos 

parasitos (Eiras et al., 2006). 

Cada órgão interno foi aberto em uma placa de Petri individual, onde o conteúdo de 

cada órgão foi analisado em solução salina a 0,65% (Amato et al., 1991).  

Os filés dos peixes foram retirados e examinados em contraste sobre negatoscópio a 

procura de metacercárias encistadas (Morais et al., 2011). Os cistos encontrados na 

musculatura foram coletados e observados sob microscópio estereoscópio. 

Os digenéticos encontrados foram fixados com ou sem compressão em A.F.A. (95 partes 

de etanol 70º GL, 3 partes de formalina comercial (37-40%) e 2 partes de ácido acético glacial), 

com o tempo de compressão variável de 30 minutos a 8 horas (Eiras et al., 2006; Fernandes, 

com. pessoal). Depois de terminada a fixação os digenéticos foram retirados com auxílio de 

finos pincéis e conservados em A.F.A. (Thatcher, 1993; Fernandes, com. pessoal). 

Para os estudos morfológicos os digenéticos foram desidratados pela série alcoólica, 

corados com carmim alcoólico clorídrico de Langeron (Langeron, 1949), diafanizados em 

fenol e creosoto de faia e montados em lâmina e lamínula em bálsamo do Canadá (Amato et 

al., 1991; Eiras et al., 2006; Fernandes, com. pessoal). 

Cestoda: O trato digestivo foi aberto e os cestóides (adultos e larvas) foram coletados 

com pincéis finos e transferidos para água destilada. Todo o Cestoda quando pequeno 

(metacestóides) ou seções contendo o Escólice, porção imatura, madura e grávida, foram 

levemente comprimidos entre lâminas e colocados no fixador A.F.A. em temperatura 

ambiente (Kennedy e Andersen, 1982; Knoff, com. pessoal). Alguns helmintos foram levados 

ao refrigerador em água destilada por no mínimo 24 horas, para possibilitar o relaxamento dos 

escólices (Amato, 1985).  As larvas foram tratadas como digenéticos pequenos, sempre que 
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encistadas foram desencistadas (Amato et al., 1991).  

Posteriormente, os helmintos foram corados pelo carmim de Langeron e hematoxilina 

de Delafield, diferenciados em álcool clorídrico a 0,5%, desidratados em série alcoólica 

crescente, clarificados em creosoto de Faia e montados entre lâmina e lamínula com bálsamo 

do Canadá ou preservadas em etanol 70° GL (Eiras et al., 2006; Knoff, com. pessoal). 

Espécimes para cortes histológicos transversais foram processados segundo técnicas 

usuais em histologia, cortados em micrótomo com espessura de cinco micrômetros e corados 

com Hematoxilina-eosina (Pavanelli, 1991). 

A terminologia das larvas de Cestoda segue a estabelecida por Chervy (2002), baseada 

principalmente nas características morfológicas determináveis da larva de Cestoda totalmente 

desenvolvida, ou a existência de uma lacuna principal e a retração ou invaginação do 

Escólice. As medidas são dadas em mm. 

Acanthocephala: Os acantocéfalos foram coletados do intestino dos hospedeiros com 

bastante cuidado com o uso de pincéis finos, estiletes e pinças, evitando com que a probóscide 

se rompesse e ficasse presa na parede intestinal. Em seguida, foram resfriados em refrigerador 

por aproximadamente 24 horas em solução salina a 0,65% para que a probóscide fosse 

totalmente extrovertida, em seguida foram fixados em A.F.A. e posteriormente armazenados 

em etanol 70° GL (Amato et al., 1991).  

O estudo anatômico dos acantocéfalos foi realizado de acordo com Amin (1969). Para 

os estudos morfológicos os acantocéfalos foram corados com carmim alcoólico clorídrico 

(Eiras et al., 2006).  

Nematoda: O trato digestivo dos hospedeiros foi aberto e os nematóides coletados 

com pincéis finos, estiletes e pinças. Foram examinadas também as cavidades do corpo como 

a órbita ocular a procura de nematóides adultos e musculatura, mesentério e intestino atrás de 

larvas e adultos. 

Os órgãos foram colocados separadamente em placas de Petri contendo solução salina 

a 0,65% (Moravec, 1998).  

Os helmintos encontrados foram transferidos para outra placa de Petri contendo 

solução salina a 0,65%, com a finalidadede efetuar a limpeza dos parasitos com auxílio de 

pincel e estiletes. Uma vez limpos, os nematóides foram fixados em A.F.A. aquecido a 

aproximadamente 65-70ºC, para morrerem estendidos (Cárdenas, com. pessoal). Os 

exemplares foram transferidos para frascos contendo etanol 70° GL com glicerina a 5%, onde 

foram conservados (Amato et al., 1991). 
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Lâminas temporárias foram feitas diafanizando os nematóides em ácido fênico a 50%, 

60% e 70%, e em ácido lático com glicerina entre lâmina e lamínula (Moravec, 1998). Para 

preservação dos espécimens nas montagens temporárias, câmaras úmidas foram feitas em 

placa de Petri para cada exemplar estudado. 

Crustacea: Para Copepoda as brânquias dos hospedeiros foram excizadas, colocadas 

em placas de Petri e cada filamento examinado sob microscópio estereoscópio. Os copépodos 

das fossas nasais foram retirados e fixados conforme Varella (1992).   

Para o estudo morfológico de Copepoda, lâminas permanentes foram preparadas a 

partir da montagem total dos parasitos segundo Amato et al. (1991) e Malta e Varella (1996). 

Para a coleta de Branchiura e Isopoda a superfície externa do corpo, nadadeiras, 

cavidade bucal e branquial, parede interna do opérculo e aberturas no abdômen dos 

hospedeiros foram examinadas. Os crustáceos encontrados foram coletados com pincéis finos, 

estiletes e pinças, e fixados e conservados em etanol 70° GL glicerinado a 10% (Amato et al., 

1991). 

 Para o estudo dos Branchiura lâminas escavadas contendo glicerina e álcool 70% 

foram utilizadas para montagens provisórias com crustáceos inteiros. Para o estudo de 

Isopoda os apêndices foram dissecados com estiletes, clarificados com fenol puro e lâminas 

provisórias foram feitas (Malta e Varella, 2000). 

Os cistos de pentastomídeos encontrados no mesentério e nas paredes intestinais e do 

estômago de P. nattereri, foram imediatamente retirados e rompidos com a finalidade de 

preparar os parasitos para a identificação. Posteriormente, os parasitos foram fixados e 

conservados em etanol 70° GL e montados posteriormente em lâminas permanentes em meio 

de Hoyer. A identificação dos pentastomídeos foi realizada com base nas dimensões dos seus 

ganchos, número de segmentos do corpo e porção oral. 

Para a identificação dos parasitos encontrados em P. nattereri baseada em 

características morfológicas, foram utilizadas principalmente as chaves e descrições 

elaboradas por: Bouvier (1899); Stekhoven (1937); Ringuelet (1948); Machado Filho (1948, 

1959); Mizelle e Price (1965); Travassos et al. (1969); Pinto e Noronha (1976); Rego (1979); 

Salgado-Maldonado (1979); Malta (1981); Lemos de Castro e Silva (1985); Vicente et al. 

(1985); Lemos de Castro (1985,1986); Schmidt (1986); Boeger e Kritsky (1988); Kritsky, 

Boeger e Thatcher (1988a); Boeger e Thatcher (1988b); Rego e Eiras (1989); Rego e 

Pavanelli, (1990, 1991); Thatcher (1993, 2006); Malta (1993); Malta e Varella (1996, 2000); 

Kritsky, Boeger e Jégu (1997); Moravec (1998); Rego et al. (1999) e Vicente e Pinto (1999); 
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Gibson et al. (2002); Amin (2002); Rego (2006) e Khon et al. (2007). 

Para confirmação específica, os parasitos já descritos foram identificados e 

comparados com os holótipos e parátipos depositados na Coleção de Invertebrados não 

Insecta do INPA. 

 

2.4. Imagens, desenhos e medidas taxonômicas 

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

permanentes e provisórias em câmara clara acoplada a microscópio de luz com contraste de 

fase Olympus BH-2 e Zeiss Axioscope 2 plus e digitalizados por meio de uma mesa 

digitalizadora Kanvus Life 127 - TB-LIFE 127. 

As fotomicrografias dos espécimes menores foram feitas em um microscópio óptico 

Zeiss e, para os parasitos maiores foi utilizado estereomicrosópio Zeiss com câmera digital 

acoplada. 

Todas as pranchas apresentadas são originais, exceto os desenhos dos exemplares 

inteiros de Monogenoidea, onde a autoria é indicada na legenda da figura. Todas as medidas e 

escalas foram feitas com o auxilio de uma ocular micrométrica e as medidas apresentam-se 

em micrometros (µm) ou milímetros (mm) com médias apresentadas entre parênteses. 

Quando isso não ocorreu foi indicada a unidade correspondente. 

Uma parte da amostra dos parasitos coletados no estudo foi preparada para 

microscopia eletrônica de varredura sendo os espécimens fixados em glutaraldeído 2,5% 

paraformaldeído 2% e 0,1 M de tampão cacodilato, pós-fixados em tetróxido de ósmio 1%, 

desidratados em série crescente de etanol, secos ao ponto crítico, recobertos com ouro de 25 

nm de espessura. As imagens foram obtidas em microscópio eletrônico de varredura FEI 

Quanta 200 no Laboratório de Microspcopia Eletrônica e Microanálise (PROPPG) da 

Universidade Estadual de Londrina, e na Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRRJ. 

Os tipos e material testemunho desse trabalho foram depositados na Coleção de 

Invertebrados não Insecta do INPA, em Manaus, e na Coleção de Helmintológica do Instituto 

Oswaldo Cruz-CHIOC no Rio de Janeiro. 

 

3. Resultados 

  Foram coletados e examinados 355 P. nattereri capturadas em seis lagos de várzea da 

Amazônia Central. Os peixes mediam em média 15,4cm ± 3,5 e pesavam 230,9g ± 2,7.  

  Foram coletados e identificados 52.664 parasitos pertecentes a 4 filos constituídos em 
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9 grupos taxonômicos distintos: Filo Platyhelminthes (Monogenoidea, Cestoda e Trematoda), 

Filo Nematoda, Filo Acantocephala e Filo Arthropoda (Copepoda, Branchiura, Isopoda e 

Pentastomida). 

  Foram coletados 52.664 parasitos incluídos em nove grupos taxonômicos: 

Monogenoidea (50.987); Digenea (69); Cestoda (60); Acantocephala (4); Nematoda (1.116) 

Copepoda (389); Branchiura (14); Isopoda (8) e Pentastomida (17).  

As medidas das espécies de Monogenoidea encontradas nesse trabalho são 

semelhantes às de: Boeger e Kritsky (1988); Kritsky et al. (1988) Kritsky, et al.  (1992); 

Kritsky et al.  (1996); Kritsky et al. (1997a); Kritsky et al. (1997b); Kritsky et al. (1998) e 

Vianna (2007) principalmente em relação às medidas das dimensões corporais e estruturas 

esclerotizadas (Tabela 1). 

  

Monogenoidea 

Foram coletados 50.987 espécimes da subclasse Monogenoidea distribuídos em 16 

espécies incluídas em nove gêneros: sete espéciesde Amphithecium Boeger e Kritsky, 1998; 

quatro de Anacanthorus Mizelle e Price, 1965; uma de Enallotecium Boeger e Kritsky, 1988; 

uma de Nothotecium Boeger e Kritsky, 1988; uma de Notozothecium Boeger e Kritsky, 1988; 

uma de Rhinoxenus Kritsky, Boeger e Thatcher, 1988 e uma de Gyrodactylus Nordmann, 

1832.  

Taxonomia  

         Filo Platyhelminthes Gegenbaur, 1859 

SubClasse Monogenoidea Bychowsky, 1937  

  Ordem Dactylogiridea Bychowsky, 1937 

     Família Dactylogiridae Bychowsky, 1933 

       Subfamília Ancyrocephalinae Bychowsky, 1937 

         Gênero Amphithecium Boeger e Kritsky, 1998 

Sete espécies ocorreram parasitando P. nattereri: Amphithecium brachycirrum 

Boeger e Kritsky, 1988 Material depositado: (INPA 611, 612); A. calycinum Boeger e 

Kritsky, 1988; A. camelum Boeger e Kritsky (INPA 603, 604), 1988; A. catalaoensis Boeger e 

Kritsky, 1988; A. falcatum Boeger e Kritsky, 1988 (INPA 608, 609); A. junki Boeger e 

Kritsky (INPA 610), 1988 e A. microphalum Kritsky, Boeger e Jégu 1997 (INPA 605) 

(Figuras 5 e 6). 

O carácter determinante do gênero é a presença de duas vaginas bilaterais, não 



  

 

30 

 

esclerotizadas, dilatadas cada uma dando uma volta ao redor do respectivo ceco intestinal, 

abrindo-se nas superfícies dorso laterais.  

Diagnose genérica: corpo fusiforme ou achatado dorsoventralmente; compreendendo 

região cefálica, pescoço, pedúnculo e háptor. Tegumento fino, liso, com escamas ou com 

papilas. Dois terminais, dois bilaterais lobos cefálicos; órgãos da cabeça, glândulas cefálicas 

unicelulares presentes. Quatro olhos, par anterior raramente ausente, grânulos alongados e 

ovais. Boca subterminal, ventral mediana; faringe muscular, glandular; esôfago curto; dois 

cecos intestinais, confluentes e posteriores aos testículos, sem divertículos. Gônadas 

intercecais sobrepondo-se; testículo dorsal ao germário. Vaso deferente dando uma volta no 

ceco intestinal esquerdo (CEO esquerdo); vesícula seminal uma dilatação sigmóide do canal 

deferente. Dois reservatórios prostáticos; a próstata compreende duas áreas bilaterais 

glandulares situadas dorsais a porção anterior dos cecos. Poro genital ventral mediano 

próximo ao nível da bifurcação cecal. Complexo copulatório compreendendo uma peça 

acessória articulando a base do órgão copulatório tubular por um processo de articulação 

proximal, flexível e variável. Presença de duas vaginas bilaterais, não esclerotizadas, dilatadas 

cada uma dando uma volta ao redor do respectivo ceco intestinal, abrindo-se nas superfícies 

dorso laterais, receptáculo seminal geralmente ausente. Háptor sub hexagonal, sete pares de 

ganchos similares com distribuição ancirocefaline. Ganchos similares; cada um com ponta 

delicada, polegar projetando-se truncado, haste expandida compreendendo duas sub-unidades, 

unidade proximal com comprimento variável entre os pares de ganchos. Volta FH extendendo 

até a união da sub- unidade do shank. Parasitos das brânquias de serrasalmídeos.  

Comentários: as diferenças nas espécies do gênero Amphithecium são baseadas na 

morfologia das âncoras, ganchos e barras (Boeger e Kritsky, 1988; Kritsky, Boeger e Jégu, 

1997). Os mesmos autores descreveram as 7 espécies encontradas nesse trabalho inclusive 

Amphithecium calcynum espécie tipo para o gênero. Todas as espécies do gênero possuem 

uma terminação em forma de gancho na peça acessória do cirrus a exceção de Amphithecium 

brachycirrum conforme observado por Boeger e Kritsky (1988). Outras diferenças específícas 

nas espécies encontradas no trabalho estão de acordo com as determinadas por Boeger e 

Kritsky (1988) e Kritsky, Boeger e Jégu, (1997). 

Amphithecium falcatum se assemelha a A. calcynum nas estruturas esclerotizadas do 

háptor possuindo terminações em forma de gancho ou foice da peça acessória. Porém a A. 

calcynum possui terminação de cirrus espatulada enquanto essa estrutura em A. falcatum é 

aguda. 
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Amphithecium camelum é a única espécie do gênero que possui uma protuberância 

dorsal no tronco que dá origem ao seu nome. Suas âncoras e barras são visivelmente 

diferentes e sua vitelária é lateralmente fimbriada. A estrutura do complexo copulatório 

sugere uma relação com A. cataloensis. Dois morfotipos são reconhecidos para A. camelum a 

―forma Amazonas‖ e―forma Rondônia‖. A ―forma‖ encontrada neste trabalho foi a 

―Amazonas‖ que apresenta estruturas substancialmente diferentes como complexo 

copulatório, barras e ganchos maiores quando comparadas a ―forma Rondônia‖.  

Amphithecium cataloensis assemelha-se a A. camelum na morfologia comparativa do 

complexo copulatório e por possuir os eixos das âncoras longas, porém difere de A. camelum 

pela ausência de uma fenda na barra ventral e por ter uma haste do gancho mais longa. 

Amphithecium junki possui âncoras semelhantes as de A. cataloensis, mas difere por 

possuir um ramo do cirrus em forma de lâmina, além  de ganchos com hastes ou asas da 

âncora mais curtas. 

Amphithecium microphalum é a única espécie que possui um recuo 

anteromedialposterodorsal na barra ventral e o complexo copulatório menor que de todas as 

outras espécies encontradas, o que  originou seu nome específico. 

 

 



  

 

32 

 

Figura 5. Complexo de âncoras, barras ventral e dorsal, e complexo copulatório das espécies do gênero Amphithecium  encontradas em Pygocentrus nattereri. 

5A Amphithecium falcatum vista ventral (Boeger, W.A.; Kritsky, D.C. 1988). 5B ganchos, barras ventral e dorsal, e complexo copulatório de A. 

brachycirrum 5C, âncoras barras ventral e dorsal, e complexo copulatório de  A. calycinum. 5D âncoras, barras ventral e dorsal, e complexo 

copulatório de A. camelum. 

5A 5B 5C 5D 
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Figura 6. Complexo de âncoras, barras ventral e dorsal, e complexo copulatório das espécies do gênero Amphithecium encontradas em Pygocentrus 

nattereri. 6A A. catalaoensis, âncoras, barras ventral e dorsal, e complexo copulatório. 6B âncoras, barras ventral e dorsal, e complexo 

copulatório de A. falcatum. 6C âncoras, barras ventral e dorsal, e complexo copulatório de A. junki. 6D âncoras,barras ventral e dorsal, e 

complexo copulatório de A. microphalum. 

6A 6B 6C 6D 
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Anacanthorus Mizelle e Price, 1965 

Quatro espécies ocorreram parasitando P. nattereri: A. thatcheri Boeger e Kritsky, 

1988 (INPA 606, 607); A. reginae Boeger e Kritsky (INPA 615, 616, 617), 1988; A. 

stachophallus Kritsky, Boeger e Van Every, 1992 e Anacanthorus sp. 

O carácter determinante do gênero é o háptor bilobado, armado com 7 pares de 

ganchos sendo 4 ventrais e 3 dorsais, além da ausência de âncoras e barras, características. 

Diagnose genérica: corpo fusiforme, dividido em região cefálica, tronco e pedúnculo e 

háptor. Tegumento fino, liso; região peduncular ondulada. Quatro lobos cefálicos, sendo 2 

terminais e 2 bilaterais; órgãos cefálicos presentes; duas glândulas cefálicas compreendendo 

dois grupos  bilaterais de células situados postero lateralmente, dorsal a faringe. Manchas 

oculares presentes. Faringe muscular, glandular; esôfago presente; dois cecos intestinais, 

confluindo posteriormente ao testículo, sem divertículo. Gônadas enfileiradas ou com partes 

levemente sobrepostas, intercecais, poro genital comum meio ventral. Testículo pós-ovariano; 

vaso deferente expandido-se em vesícula seminal fusiforme, com volta anterior antes da 

entrada da base do cirrus, contornado o ceco esquerdo ou não. Cirrus esclerotizado presente; 

peça acessória presente ou ausente. Ovário próximo ao meio do corpo (no sentido do 

comprimento); oviduto curto; útero bem desenvolvido, com região terminal consistindo de 

parede interna espessada, variavelmente esclerotizada. Duas bandas bilaterais de vitelino 

coextensivo com os cecos intestinais; comissura do vitelino (viteloduto) anterior ao ovário, 

ventral (Figura 7). 

Comentários: as diferenças observadas entre A. thatcheri, A. reginae e A. stacophalus 

nesse trabalho, estão na morfologia do cirrus. Anacanthorus thatcheri possui cirrus tipo anzol, 

A. reginae apresenta cirrus com base simples em forma de J e A. stacophalus em forma de C 

(Figura 7B). Estas observações estão em concordância com o observado inicialmente por 

Boeger e Kritsky (1988) e posteriormente por Kritsky et al. (1992) em P. nattereri coletadas 

em lagos da Ilha da Marchantaria, rio Solimões, Estado do Amazonas.   

Anacanthorus reginae difere de todas as espécies descritas anteriormente de 

Anacanthorus por possuir na peça acessória uma expasão variável na região subterminal 

(Figura 7C). É aparentemente relacionada com A. neotropicalis com base na morfologia 

comparativa dos ganchos do háptor. 

Anacanthorus stacophallus, primeiramente reconhecida por Boeger e Kritsky (1988) 

como Anacanthorus sp. e posteriormente descrita por Kritsky et al. (1992) como A. 

Stacophallus.  



  

 

35 

 

Anacanthorus stacophallus é considerada espécie irmã de A. tatcheri, mas difere na 

morfologia da peça acessória (Figura 7D). Anacanthorus stacophallus apresenta abertura 

basal diagonal na extremidade proximal do cirrus, enquanto que em A. thatcheri é lateral 

(Kritsky et al., 1992). 

As coletas de Anacanthorus sp. (Figura 7E) foram insuficientes para fornecer uma 

descrição detalhada, no entanto possui como característica marcante uma projeção basal tipo 

capuz no órgão copulatório masculino (COM) e uma projeção pequena esclerotizada cônica 

na porção mediana da peça acessória. Os espécimes analisados não enquadram em nenhuma 

espécie descrita, mas está relacionada com A. reginae, porém as diferenças tanto no cirrus 

quanto na peça acessória a distingue das demais espécies do gênero. 
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Figura 7. 7A Anacanthorus thatcheri vista ventral (Boeger e Kritsky, 1988). 7B complexo copulatório de A. 

tahtcheri. 7C complexo copulatório de A. reginae. 7D complexo copulatório de A. stachophallus. 

7E complexo copulatório de Anacanthorus sp. 
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Enallotecium Boeger e Kritsky, 1988 

 Uma espécie ocorreu parasitando P. nattereri, Enallotecium aegidatum Boeger e 

Kritsky, 1988 (INPA 602) (Figura 8). 

Diagnose genérica: corpo dorsoventralmente achatado dividido em região cefálica, 

pescoço, pedúnculo e háptor. Tegumento fino, liso ou com anulações. Dois lobos cefálicos 

terminais bilaterais; órgãos cefálicos presentes, glândulas cefálicas unicelulares laterais ou 

posterolaterais a faringe. Olhos pouco desenvolvidos ou ausentes. Boca subterminal, médio 

ventral. Faringe muscular, glandular; esôfago curto ou ausente; dois cecos intestinais, 

confluindo posteriormente as gônadas, sem divertículos. Gônadas intercecais, sobrepondo-se. 

Testículo dorsal ao ovário; vaso deferente dando volta no ceco intestinal esquerdo; a vesícula 

seminal é uma dilatação do vaso deferente, em forma de C, extendendo-se até a metade direita 

do tronco. Dois reservatórios prostáticos. Complexo copulatório compreendendo um cirrus 

articulado; peça acessória. Órgão copulatório na forma de um tubo curto com abertura 

diagonal. Receptáculo seminal ausente; vagina sinistrodorsal, dilatada, não esclerotizada 

dando uma volta no lado esquerdo do ceco; poro genital médio ventral, próximo ao nível da 

bifurcação cecal. Vitelinos coextensivos com o intestino. Háptor subhexagonal armado com 

pares de âncoras dorsal e ventral, barras dorsal e ventral, sete pares de ganchos com 

distribuição Ancyrocephalinae.  

Comentários: Enallotecium aegidatum foi originalmente descrita como Notothecium 

aegidatum por Boeger e Kritsky (1988) parasitando as brânquias de P. nattereri, e colocada 

em Enallothecium gen. n. por Kritsky et al. (1998). 

 Esta espécie aparentemente possui uma ampla tolerância de hospedeiros pois foi 

encontrada em 9 espécies de Prystobrycon, Pygocentrus e Serrasalmus. Embora não relatados 

na descrição original. Enallothecium aegidatum possui uma projeção pequena tipo guarda-

chuva fracamente esclerotizada na peça acessória Kritsky, Boeger e Jégu (1998). 

Enallothecium aegidatum difere de E. cornutum e E. umbelliferum por ter âncoras com 

eixos alongado e pontos de curta duração. Enallothecium aegidatum difere de E. variabilum 

por possuir uma haste mais robusta e distal, uma  projeção menos desenvolvida na peça 

acessória e a âncora dorsal é ligeiramente menor do que o âncora ventral (Figura 8). 
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Figura 8. 8A Enallotecium aegidatum vista ventral (Boeger e Kritsky, 1988). 8B Complexo de âncoras, barras 

ventral e dorsal. 8C complexo copulatório. 

 

Nothotecium Boeger e Kritsky, 1988 

Uma espécie ocorreu parasitando P. nattereri, Nothotecium mizellei Boeger e Kritsky, 

1988 (INPA 598, 599) (Figura 9). 

Diagnose genérica: corpo dividido em região cefálica, pescoço, pedúnculo e háptor. 

Tegumento fino, com anelações. Dois lobos cefálicos terminais bilaterais; órgãos cefálicos 

presentes, glândulas cefálicas unicelulares laterais ou posterolaterais à faringe. Olhos 

ausentes. Boca subterminal, médio ventral. Faringe muscular, glandular; esôfago curto ou 

ausente; dois cecos intestinais, confluindo posteriormente as gônadas, sem divertículos. 

Gônadas intercecais, sobrepondo-se. Testículo dorsal ao ovário; vaso deferente dando volta no 

ceco intestinal esquerdo; a vesícula seminal é uma dilatação do vaso deferente, em forma de 

C, dando uma volta dextralmente. Complexo copulatório compreendendo um cirrus 

articulado; peça acessória presente. Receptáculo seminal presente; vagina sinistrodorsal, 

8B 
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dilatada, dando uma volta no lado esquerdo do ceco; poro genital médio ventral, próximo ao 

nível da bifurcação cecal. Vitelinos coextensivos com os cecos. Háptor armado com pares de 

âncoras dorsal e ventral, barras dorsal e ventral, sete pares de ganchos com distribuição 

Ancyrocephalinae. Ganchos com hastes em duas partes distintas.  

Comentários: N. mizellei foi designada como espécie tipo para este gênero. Os 

espécimes encontrados neste trabalho estào de acordo com a diagnose da espécie em Boeger e 

Kritsky (1988) e Kritsky et al. (1997). Em N. mizzelei, a bolsa subterminal da vagina não tem 

uma abertura ventral semelhante ao encontrado por Kritsky et al. (1997). Nothotecium 

mizzelei difere das outras espécies do gênero por ser a única que possui dois ramos projetados 

no órgão copulatório (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. 9A Nothotecium mizellei visão ventral (Boeger e Kritsky,1988). 9B âncoras, barras ventral e dorsal de 

N. mizellei. 9C complexo copulatório de N. mizellei. 

 

Notozothecium Boeger e Kritsky, 1988 

A espécie pertencente ao gênero Nothozothecium encontrada no estudo foi 

Nothozothecium penetrarum Boeger e Kritsky, 1988 (INPA 600, 601) (Figura 10). 
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Diagnose específica: corpo foliforme, com tegumento liso. Os lóbulos cefálicos pouco 

desenvolvidos; lateral cefálica das glândulas da faringe. Pares de olhos anteriores próximos 

junto do que os pares posteriores; grânulos pequenos e ovados. Pendúnculo largo e afilado; 

háptor globoso. Âncoras similares com grandes raízes e pontas bulbosas; barra ventral e 

dorsal pequenas. Cirrus longo dando uma volta; peça acessória longa e articulada ao cirrus. 

Vitellaria densa.  

Comentários: Notozothecium penetrarum é a espécie tipo do gênero, o nome 

específico é devido a forma peculiar de penetração dos adultos nos tecidos dos filamentos 

branquiais através do háptor. Resulta em uma fixação relativamente permanente nas brânquias 

causando um dano importante no local de penetração. Destaca-se também pelo comprimento e 

largura do corpo maiores ao das outras espécies. É considerada a maior espécie do gênero 

(Boeger e Kritsky, 1988).  

As medidas morfométricas estão de acordo com a descrição da espécie em Boeger e 

Kritsky (1988) e Kritsky et al. (1996). Há pequenas diferenças nas amplitudes, os maiores 

valores ocorreram nos espécimes deste trabalho.  
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Figura 10. 10A Nothozothecium penetrarum vista ventral (Boeger e Kritsky,1988). 10B Âncoras, barras 

ventral e dorsal. 10C Complexo copulatório. 10D Imagem comparando a diferença de tamanho 

de N. penetrarum para os demais monogenoídeos. 10E Forma peculiar de penetração dos adultos 

nos tecidos do filamento branquial. 10F Dano causado no local de penetração em um filamento 

branquial. 
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Rhinoxenus Kritsky, Boeger e Thatcher, 1988 

A espécie encontrada parasitando P. nattereri foi Rhinoxenus piranhus Kritsky, 

Boeger e Thatcher, 1988 (INPA 613, 614) (Figura 11). 

Diagnose espécifica: Corpo longo, fusiforme, ligeiramente achatado 

dorsoventralmente; lobos cefálicos pouco desenvolvidos, 2 terminais e 2 bilaterais; glândulas 

cefálicas unicelulares, bilateral, posterolateral ao esôfago. Olhos normalmente equidistantes, 

ovais, granulosos e pequenos. Faringe oval com modificação distal. Háptor trapezoidal, 

âncora ventral longa com a raiz superficial modificada em protuberâncias ventro-mediais 

servindo como ponto de articulação para a barra. Âncora com filamento conpíscuo, basal. 

Espinho háptorial dorsal, longo com final delgado. Cirrus enovelado com 2 
½
 voltas; base com 

lobos bilaterais esclerotizados, peça acessória espatulada distalmente. Ovário elongado, 

oviduto curto; oótipo, útero não observados. Poro genital posterior a bifurcação do intestino. 

Vagina com cavidade dupla distal a partir da qual surge um tubo simples. 

Comentários: R. piranhus possui como características marcantes a presença da âncora 

dorsal modificada em um esclerito tipo espinho e a ausência de uma barra dorsal. R. piranhus 

se assemelha com R. arientinus na presença de somente barras ventrais e da âncora dorsal 

modificada, porém diferenciam-se na  presença de dois pares de ganchos localizados em dois 

lóbulos laterais do tronco e duas bases esclerotizadas presentes somente em R. arientinus 

(Figura 11). 

Rhinoxenus piranhus é específico de narinas e as características morfológicas e 

estruturais estão de acordo com a espécie determinada por Kritsky et al. (1988). Segundo 

esses autores as modificações do háptor em R. piranhus assim como nas outras espécies do 

gênero, aparentemente estão relacionados com as necessidades de fixação na superfície das 

narinas. 
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Figura 11. 11A Rhinoxenus piranhus vista ventral (Kritsky,  Boeger e Jegú, 1997). 11B âncoras. 11C barra.11D 

complexo copulatório. 

 

   Ordem Gyrodactylidea Bychowsky, 1937 

      Família Gyrodactylidae Van Beneden e Hesse, 1863 

        Gênero Gyrodactylus Nordmann, 1832 

 

Diagnose genérica: Vivípara e protogínica. Sensilo cefalico presente. Órgão copulatório 

masculino (COM) muscular; com espinhos; bolsa do COM bulboso; peça acessória ausente. 

Vitelária reduzida ou modificada no tronco posterior. Barra peduncular ausente. Um par de 

grandes âncoras ventrais presente; raiz profunda da âncora tipo botão, inconspícua. Barras 

superficial e profunda, presentes. Escudo da barra superficial tipo placa, ou espatulado, 

quando presente. Esclerito R1 e R2 ausentes. Processo ântero-lateral da barra superficial 

ausente ou presente; projeção ântero-mediana sobre a barra dorsal ausente. Esclerito tipo 

costela do háptor ausente. Dezesseis ganchos (8 pares) distribuídos radialmente na margem do 

háptor; barra acessória anterior ausente, quilha na haste do gancho ausente. Cecos intestinais 

não-confluentes. Barras acessórias anterior e lateral ausentes. 

Gyrodactylus sp.  
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Descrição baseada em 3 espécimes: corpo alongado, fusiforme. Glândulas cefálicas 

unicelulares, órgãos da cabeca conspícuos. Órgão copulatório masculino (OCM) bulboso, 

armado com espinho e uma fileira de espineletes. Útero com duas gerações de embriões 

observadas.  Âncora com ponta contínua ligeiramente curva, raiz superficial alongada, 

delgada, raiz profunda conpíscua. Barra superficial estreita, sub-retangular. Escudo ausente. 

Barra profunda, fina mais longa do que larga (Figura 12).  

Comentários: o número de exemplares desta espécie foi insuficiente para poder ser 

feita uma descrição detalhada. As características dos espécimens indicam ser a mesma espécie 

descrita como Gyrodactylus sp.n.4. por Vianna (2007) no hospedeiro Serrasalmus rhombeus 

Linnaeus, 1766 (Characidae, Serrasalminae) capturados no lago do Prato, Arquipélago de 

Anavilhanas, Manaus, Amazonas, Brasil. Assim como no trabalho de Vianna (2007), os 

espécimes encontrados estavam localizados na superfície corpo do hospedeiro. 

 A espécie encontrada no presente estudo apresentou ainda um par de âncoras com a 

raiz superficial e a ponta ultrapassando os limites da margem do háptor. Esta característica foi 

também observada em Gyrodactylus trairae Boeger e Popazoglo, 1995 parasito de Hoplias 

malabaricus (Bloch, 1794). A ausência do escudo da barra superficial de Gyrodactylus sp. foi 

observada também em Gyrodactylus sp.n.3, espécie também descrita por Vianna (2007). 

Porém Gyrodactylus sp.n.3 possui pequenas projeções antero-laterais na barra superficial e a 

plataforma da cabeça do gancho é convexa, características ausentes em Gyrodactylus sp. e 

Gyrodactylus sp.n.4. 

Uma característica fundamental em Gyrodactylus sp.n.4 é a a falta de um escudo 

associado a barra superficial o que ocorre também em Gyrodactylus sp. sendo esta uma 

característica diagnóstica compartilhada por espécies de Gyrodactylidae ovíparos, segundo 

Harris (1983); Kritsky e Boeger (1991); Boeger et al. (1994) (Figura 12). Apenas 

Aglaiogyrodactylus conei Kritsky, Vianna e Boeger, 2007 apresenta uma projecão retangular 

postero-mediana da barra superficial.  

Outros girodactilídeos que não apresentam escudo associado à barra superficial são: 

Afrogyrodactylus Paperna, 1968, Metagyrodactylus (Baugh, 1957) Yamaguti, 1963, 

Archigyrodactylus Mizelle e Kritsky, 1967. Dentre as espécies de Gyrodactylus que parasitam 

Characiformes Neotropicais, apenas Gyrodactylus sp.n.3 e Gyrodactylus sp.n.4 não 

apresentam o escudo (Vianna, 2007).  
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Vianna, (2007) chama a atenção para a técnica de coloração usada em girodactilídeos, 

e aponta que o método de coloração dos animais é determinante para correta interpretação das 

estruturas esclerotizadas recomendando a preparação de lâminas com Tricrômico de Gomori. 

Kritsky et al. (1978) descreveram uma técnica de coloração que utiliza o corante 

tricrômico de Gomori o que permite a observação correta das estruturas esclerotizadas 

incluindo o escudo. Muitas vezes espécimes montados em meio de Hoyer ou picrato de 

amônia, perdem a transparência e o contraste com o tempo. 

Portanto, apesar de todos os caracteres morfológicos e morfométricos encontrados em 

Gyrodactylus sp. estarem em conformidade com Gyrodactylus sp.n.4, a ausência do escudo 

em Gyrodactylus sp. pode ser efeito da montagem dos espécimes na lâmina que ocorreu em 

solução de Hoyer’s, por isso não se pode afirmar que sejam a mesma espécie. Dessa forma 

recomenda-se novas coletas e preparação de lâminas com Tricrômico de Gomori como 

técnica de coloração para poder confirmar ou não a ausência do escudo que deve ser 

considerado na identificação dessa espécie. 

 

Figura 12. A Gyrodactylus sp.n.4. (Vianna, 2007). B âncora, C barras profunda e superficial, D ganchos e C 

Órgão copulatório masculino (OCM) de Gyrodactylus sp. 
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Tabela 1. Matriz de medição dos caracteres morfométricos das espécies de Monogenoidea encontradas em Pygocentrus nattereri  (medidas em µm). 

 

Espécie

Comprimento do 

corpo

Maior largura 

do corpo

Comprimento 

haptorial

Largura 

haptorial

Diâmetro 

faringeal

Comprimento da 

âncora ventral

Barra 

ventral

Barra 

dorsal

Comprimento 

do cirrus

Comprimento da 

peça acessória Espinho dorsal Barra superficial

Amphithecium brachycirrum 210 (199-222) 64 (52-75) 42 (39-46) 54 (52-59) 15 (11-17) 28 (24-30) 29 (28-33) 29 (28-31) 16 (13-21) 12 (8-15) — —

Amphithecium calycinum 203 (195-215) 60 (53-72) 40 (38-44) 54 (52-58) 12 (10-14) 28 (24-29) 30 (26-33) 28 (27-31) 17 (12-20) 12 (9-14) — —

Amphithecium camelum 392 (339-482) 50 (45-53) 52 (49-60) 70 (64-81) 23 (18-25) 46 (40-50) 42 (38-45) 32 (28-33) 50 (49-55) 30 (28-37) — —

Amphithecium catalaoensis 390 (282-361) 89 (71-96) 20 (18-22) 77 (62-90) 19 (16-22) 70 (69-75) 44 (39-49) 43 (38-51) 53 (52-55) 35 (33-38) — —

Amphithecium falcatum 230 (195-239) 81 (52-85) 42 (35-39) 62 (55-70) 16 (12-18) 26 (25-30) 27 (26-30) 26 (26-28) 38 (30-41) 31 (22-36) — —

Amphithecium junki 240 (189-265) 68 (42-75) 49 (35-52) 62 (52-75) 14 (10-16) 43 (39-45) 36 (33-38) 36 (32-37) 28 (25-30) 24 (22-29) — —

Amphithecium microphalum 350 (340-399) 125 (92-135) 67 (64-70) 85 (80-92) 23 (19-25) 40 (38-42) 47 (43-49) 35 (33-37) 18 (16-20) 14 (11-16) — —

Anacanthorus reginae 450 ( 290-490) 120 (90-135) 51 (48-65) 85 (49-110) 30 (22-33) — — — 70 (59-75) 60 (48-65) — —

Anacanthorus thatcheri 700 (620-704) 130 (125-150) 60 (57-75) 131 (110-155) 39 (36-42) — — — 80 (70-91) 80 (75-94) — —

Anacanthorus stachophallus 575 (560-625) 155 (125-182) 80 (75-90) 115 (110-117) 39 (36 -41) — — — 60 (57-61) 58 (57-59) — —

Anacanthorus sp. 690 (600-700) 50 (55-73) 125 (115-145) 131 (110-155) 42 (39-50) — — — 88 (73-98) 86 (71-90) — —

Enallotecium aegidatum 230 (215-246) 69 (67-95) 40 (37-49) 76 (75-90) 11 (12-15) 33 (32-40) 41 (39-41) 40 (39-42) 21 (20-24) 18 (15-19) — —

Nothotecium mizellei 240 (180-255) 79 ( 70-85) 58 (50-60) 85 (80-92) 15 (11-16) 58 (57-60) 43 (41-45) 33 (31-35) 25 (23-26) 22 (21-23) — —

Nothozotecium penetrarum 1350 (1001-1400) 390 (310-420) 160 (145-172) 145 (140-156) 75 (67-82) 36 (33-39) 42 (39-44) 37 (34-41) 211 (209-213) 65 (54-68) — —

Rhinoxenus piranhus 702 (680-730) 170 (165-199) 109 (107-113) 110 (76-115) 33 (32-36) 125 (122-132) 55 (49-57) — 179 (173-172) 49 (45-56) 119 (115--125) —

Gyrodactylus sp. 700 (388 – 750) 240 (185 – 295) 192 (165-213) 154 (130-170) 81 (70 - 98) 101 (100-105) — — *29 (22 - 36) — — 55 (45- 59)

*Diâmetro do Órgão Copulatório Masculino (COM). 
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Cestoda 

Em 355 espécimes de P. nattereri capturados foram coletados 60 espécimes de 

Eucestoda, 30 adultos e 30 larvas procercóides do intestino.  

Taxonomia  

  Subclasse Cestodaria 

    Infraclasse Cestoidea 

      Superordem Eucestoda Van Beneden, 1849  

        Ordem Proteocephalidea Mola, 1928  

          Familia Proteocephalidae La Rue, 1911 

            Subfamília Proteocephalinae Mola, 1929 

             Gênero Proteocephalus Weinland, 1858 

Uma espécie ocorreu parasitando P. nattereri, Proteocephalus serrasalmus Rego 

e Pavanelli, 1990. 

Diagnose específica: Escólice com quatro ventosas do tipo quinta ou apical 

ventosa pode estar presente. Órgãos reprodutivos com vitelaria medular. Vitelaria 

presente e lateral. Testículos em campos contínuos através das proglótides.  

Comentários: três exemplares foram medidos em mm: comprimento máximo 

52,0 (45), largura máxima de 1,1 (1). Escólice pequeno e globoso, medindo 0,391 x 

0,471- 0,43 x 0,60 (0,43 x 0,49). Presença de sulcos no Escólice. Ventosas salientes, 

0,21- 0,25 (0,23) de diâmetro. Pescoço de comprimento variável. Segmentação nítida, 

proglótides acrapédotes maduros de formato quadrangular medindo (1,1 x 1,1). 

Proglótides grávidos mais longos que largos. 

Poros genitais se abrem no terço anterior dos proglótides, alternando-se 

irregularmente. A vagina abre no poro genital, posteriormente a bolsa do cirrus. A bolsa 

mediu 0,21 x 0,09. Testículos presentes e dispostos em dois campos. Folículos de vitelo 

estão dispostos lateralmente em 2-4 colunas. 

Órgãos reprodutivos inclusive a genitália são inteiramente medulares exceto no 

útero, em parte situado na região cortical (Figura 15). A musculatura longitudinal é bem 

desenvolvida e fibras transversais separam o córtex da medula. Material depositado: 

Material depositado: INPA 618 (A, B, C, D, E); 619. 

Comentários: os proteocefalídeos ocorrem principalmente em peixes da família 

Pimelodidae. Parasitam também espécies das famílias: Cichlidae; Cynodontidae; 

Erythrinidae e Characidae. A identificação baseia-se nos trabalhos de Woodland (1925, 
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1935); Pavanelli (1991); Rego (2003); Rego (2006), fundamentada na relação entre os 

vitelinos, os órgãos reprodutivos e as camadas de músculos longitudinais. Estas só 

podem ser evidenciadas fazendo cortes tranversais e longitudinais dos proglótides 

(Pavanelli, 1991; Rego, 2006).  

Neste trabalho P. serrasalmus apresenta os órgãos reprodutivos inclusive a 

genitália medular, exceto no útero e em parte situado da região cortical. As 

características do Escólice e o mesmo modo de distribuição dos testículos nos 

proglótides são semelhantes ao encontrado por Rego e Pavanelli (1990) na descrição da 

espécie e Pavanelli (1991) em S. spilopleura Kner, 1858 e P. nattereri capturados em 

Salobra, Estado do Mato Grosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Proteocephalus serrasalmus. A Vista geral de um espécime adulto (barra = 10mm);B região 

anterior do adulto (barra = 0,1mm); C região posterior do adulto (barra = 1mm); D região 

anterior da larva procercóide (barra = 0,1mm). E região posterior da larva plerocercóide 

(barra = 0,1mm); F proglote imaturo (barra = 1mm); G proglote maturo (barra = 1mm); H 

proglote grávido (barra = 0,5mm); I detalhe da genitália terminal (barra = 0,1μm). 

Abreviações: es = Escólice; ml = musculatura longitudinal; VT = vitelinos; t = testículo; u = 

útero; ov. = ovário; bc =  bolsa do cirrus; cd = canal deferente; pg = poro genital. 
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Figura 14. Proteocephalus serrasalmus. A Escólice. B proglote maduro. C Cortes tranversais nas 

proglótides. Abreviações: V = vitelinos; FM = fibras musculares; O = ováriol; CT = Córtex; 

M = medula; T = testículos. 

 

 

 

 

 

 
 

A 

C 

B 



 

50 

 

Trematoda 

Somente exemplares de digenéticos na fase de metacercária foram encontrados 

parasitando a musculatura dorsal de P. nattereri. Os cistos foram morfologicamente 

identificados como cistos de metacercárias de Clinostomum marginatum (Rudolphi, 

1819) Braun, 1899 e de Austrodiplostomum compactum (Lutz, 1928).  

 

Filo Platyhelminthes Gegenbaur, 1859 

  Classe Cercomeridea Brooks, O’Grady e Glen, 1985  

    Infraclasse Trematoda Rudolphi, 1808 

      Subclasse Digenea Carus, 1863 

        Família Clinostomatidae Luehe, 1901 

         Subfamília Clinostomatinae Pratt, 1902 

           Gênero Clinostomum Leidy, 1856 

Uma espécie ocorreu parasitando P. nattereri, Clinostomum marginatum 

(Rudolphi, 1819) Braun, 1899. 

Diagnose específica: corpo côncavo ventralmente convexo dorsalmente. Ventosa 

anterior rudimentar, situada no centro de uma dilatação circular do corpo. Acetábulo 

pré- equatorial, conspícua, próximo da ventosa oral. Cecos intestinais largos de 

contorno irregular. Poro genital mediano e pós-acetabular. Testículos situados no 

mesmo campo e com zonas afastadas. Ovário intertesticular e pós-equatorial. Útero 

intercecal, pré-testicular e pós-acetabular. Vitelinos constituídos por folículos pequenos, 

pós-acetabulares, intra e extracecais (Figura 13).   

Comentários: dez metacercárias foram medidas: comprimento, 1370-2880 

(2050); largura 538-920 (850); comprimento da ventosa oral 43-110 (66); comprimento 

da faringe 59-92 (73). Órgão tribocítico 350-520 (494) de comprimento e 260-370 (280) 

de largura. As medidas dos caracteres morfológicos de C. marginatum estão de acordo 

com a variação registrada em Travassos et al. (1969). Material depositado: INPA 579; 

580. 

Família Diplostomidae Luehe, 1901 

Subfamília Diplostominae Monticelli, 1892 

Gênero Austrodiplostomum Szidat e Nani, 1951  
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Uma espécie ocorreu parasitando P. nattereri, Austrodiplostomum compactum 

(Lutz, 1928). 

Diagnose específica: corpo com a porção anterior oval-longitudinal encurvada 

na face ventral e a posterior pouco desenvolvida. Órgão tribocítico e ventosa oral bem 

desenvolvida. Acetábulo atrofiado ou ausente. Aparelho genital simples sem cone 

genital ou bulbo. Testículo anterior com a metade do tamanho do testículo posterior. 

Ovário pequeno e esférico situado ao lado do testículo anterior. Folículos vitelínicos 

dispostos em estrela em volta do órgão tribocítico.   

Comentários: três metacercárias foram medidas: comprimento, 1370-2880 

(2050); largura 538-920 (850); comprimento da ventosa oral 43-110 (66); comprimento 

da faringe 59-92 (73). Órgão tribocítico 350-520 (494) de comprimento e 260-370 (280) 

de largura. Região anterior com uma pequena ventosa oral subterminal e duas 

pseudoventosas laterais uma de cada lado da ventosa oral. Presença de pré-faringe, 

faringe oval e esôfago curto; ceco intestinal terminando próximo da região posterior. 

Órgão tribocítico oval e células glandulares ocupando a maior parte da região anterior, 

estendendo-se desde o início do ceco intestinal até a região anterior do órgão tribocítico. 

Corpo foliáceo, face ventral ligeiramente côncava, e um pequeno segmento cônico 

posterior (Figura 13). As medidas dos caracteres morfológicos de A. compactum estão 

de acordo com a variação registrada em Kohn et al. (1995), Novaes et al. (2006), Zica et 

al. (2009) e Paes et al. (2010). Material depositado: INPA 581; 582. 

Dos P. nattereri analisados para metacercárias 85% eram fêmeas, todas estavam 

parasitadas por C. marginatum. Austrodiplostomum compactum foi observado somente 

em três hospedeiros machos (15%). Ambas as espécies de Digeneas foram coletadas no 

período de seca. 

No caso dos trematódeos, a maioria de espécies com importância patogênica 

pertence às famílias Clinostomidae e Diplostomidae, cujas metacercárias ficam 

encistadas na superfície corporal e órgãos internos dos peixes, provocando diversas 

lesões (Luque, 2004). 

As infecções causadas por metacercárias de espécies pertencentes ao gênero 

Clinostomum podem ser consideradas ocasionais, e o significado patogênico é 

importante, no caso de infecções abundantes. A parasitose humana tem sido associada à 

afecção conhecida por laringofaringite parasitária que, nas formas graves, pode conduzir 

à morte por asfixia (Eiras, 1994).  
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Neste trabalho é feito o primeiro registro de espécies de Digenea e das duas 

espécies C. marginatum e A. compactum parasitando P. nattereri. Ainda não foram 

relatadas zoonoses em humanos por se alimentaram de pescado infectado por essas 

espécies. Mas vale ressaltar que essas metacercárias podem ser patogênicas podendo 

ocorrer infecção acidental de humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Metacercárias localizadas nos filés de P. nattereri. A-Clinostomum marginatum e B- 

Austrodiplostomum compactum (vista ventral) (Barras = 200 μm). C- metacercária de 

Clinostomum marginatum  em destaque na musculatura do filé (Barra = 3cm). 
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Acanthocephala 

Quatro espécimens do Filo Acantocephala foram coletados. O número de 

indivíduos foi insuficiente para uma determinação específica. Os espécimens 

encontrados no intestino de P. nattereri foram determinados morfologicamente como 

adultos machos de Neoechinorhynchus sp. As medidas foram apresentadas em mm e mµ 

com os valores mínimo-máximo (média). 

 

Taxonomia  

Filo Acantocephala Rudolphi, 1801 

 Família Neoechinorhynchidae Van Cleave, 1929 

  Subfamília Neoechinorhynchinae Travassos, 1926 

   Gênero Neoechinorhynchus Hamann, 1892 

Neoechinorhynchus sp. 

Diagnose genérica: sistema lacunar túbulos longitudinais dorsais e ventrais e 

anastomisados em circulos. Núcleos gigantes hipodérmicos usualmente 4-5 dorsalmente 

e 1-2 ventralmente. Probóscide curta; ganchos em seis fileiras espirais com três por 

fileira; ganchos anteriores maiores que os posteriores. Bainha de parede única; 

gânglio central próximo a base. Lemniscos com núcleo gigante. Testículos usualmente 

ovóides; glândula de cimento sincicial; reservatório arredondado. Ovos ovais para 

elípticos. 

Descrição geral: tronco elípitico, diâmetro máximo equatorial; extremidades 

cônicas e curvadas ventralmente. Probóscide arredondada, curta e globular com 18 

ganchos distribuídos em 3 séries de 6 ganchos cada. Os 6 ganchos da fileira mais 

anterior são grandes e muito maiores que os demais ganchos. Receptáculo da 

probóscide inserido na base da probóscide, provido de uma única parede. Bainha da 

probóscide com paredes simples de uma camada muscular. Gânglio central subesférico, 

situado na região posterior da bainha da probóscide. Sistema lacunar com vias 

principais situadas dorsoventralmente. Dois testículos elípticos e medianos. 

Descrição baseada em quatro exemplares machos adultos: tronco medindo 13,5 - 

19,mm (15,0mm) x 0,60-0,95mm (0,82mm). Probóscide com 170-210μm (180μ) x 130- 

190μm (1450μm), ganchos apicais com 34-50μm (40μm) x 6-12μm (90μm). Ganchos 
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medianos 29-31μm (29μm) x 5-6μm (5μm) e ganchos basais com 29-30μm (30μm). 

Receptáculo da probóscide com 0,52-0,8mm (0,65mm) x 0,2-0,3mm (0,2mm). 

Testículo anterior com 0,20-0,33mm (0,95 mm). Testículo posterior com 0,2-0, 25mm 

(0,85). Local de fixação o intestino. Material depositado: INPA 010. 

Comentários: Apesar de diversos estudos parasitológicos feitos em P. nattereri 

é importante ressaltar que o parasitismo por Acanthocephala havia sido registrado 

anteriormente nesse hospedeiro apenas para Echinorhynchus paranensis Machado 

Filho, 1959, em baixa prevalência para peixes do pantanal (Vicentin, 2009).  

Esse é o primeiro registro de uma espécie de Neochinorrynchus em P. natterreri. 

Ocorreram em apenas dois hospedeiros indicando uma baixa intensidade de infecção. O 

baixo número de hospedeiros parasitados pode ser indicativo de infecção acidental 

desses parasitos em P. nattereri.  
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Figura 16. Fotomicrografia de Neochinorrhyncus sp. A-visão lateral de um exemplar macho revelando os 

testículos (asteriscos) na porção mediana (Barra = 1mm). B- porção anterior do macho, detalhe 

do receptáculo da probóscide (seta preta) e do leminisco (seta branca) (Barras = 0,20mm). C- 

porção anterior do macho detalhe da probóscide e suas três fileiras de ganchos laterais (setas 

pretas) (Barras = 0,15mm). D- porção posterior do macho, mostrando parte do aparelho 

reprodutor (Barra = 0,60mm). 
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Nematoda 

Foram encontradas seis espécies do Filo Nematoda em P. nattereri: 

Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus Travassos, Artigas e Pereira, 1958; 

Philometra sp. n. 1; Capillaria sp.; larvas de Brevimulticaecum sp.; Pseudoproleptus sp. 

e Anisakis sp.. As medidas foram apresentadas em mm e os valores: mínimo-máximo 

(média). 

 

Filo Nematoda Rudolphi, 1808 

 Classe Secernentea Linstow, 1905 

    Ordem Spirurida Chitwood, 1933 

     Superfamília Camallanoidea Railliet e Henry, 1915 

       Família Camallanidae Railliet e Henry, 1915 

         Subfamília Camallaninae Railliet e Henry, 1915 

           Gênero Procamallanus Baylis, 1923 

 

Uma espécie ocorreu parasitando P. nattereri, Procamallanus (S.) inopinatus 

Travassos, Artigas e Pereira, 1928. 

Diagnose específica: abertura oral arredondada. Cápsula bucal contínua, sua 

superfície interior lisa ou com espessamentos em espiral; usualmente com seis 

elevações rudimentares distribuídas ao longo da margem anterior da cápsula. Oito 

papilas cefálicas arranjadas em dois círculos e um par de anfídeos presentes. Esôfago 

dividido na porção anterior muscular e na posterior glandular. Asa caudal presente no 

macho. Espículos usualmente desiguais; gubernáculo presente ou ausente. Numerosas 

papilas pré-anais e pós-anais presentes. Ovário posterior não desenvolvido. 

Ovovivíparos.  

 Dez fêmeas grávidas medidas: corpo 12,00-30,25 (22,70mm) comprimento, por 

0,520-0,960 (0,750 mm) largura máxima; abertura oral circular rodeada por 4 a 8 

papilas cefálicas e dois anfídeos. Dois dentes medianos, um dorsal e outro ventral; 

cápsula bucal incluindo anel basal com 0,120- 0,175 (0,154mm) comprimento, por 

0,150-0,180 (0,160mm) de largura máxima; 20-22(19) estrias na cápsula bucal. Esôfago 

muscular 0,55-0,63 (0,517mm) comprimento por 0,19-0,23(0,20mm) de largura 

máxima; esôfago glandular com 0,80-0,99 (0,90mm) comprimento, por 0,20-
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0,31(0,29mm) largura máxima, largura; distância do anel nervoso e a à extremidade 

anterior,  0,02-0,10 (0,05mm). Cauda cônica. 

 Dez machos medidos: corpo com 4,30-6,0 (5,20mm) comprimento, por 0,220-

0,360 (0,270mm) largura máxima; abertura oral circular rodeada por 4 a 8 papilas 

cefálicas e dois anfídeos; cápsula bucal incluindo anel basal 0,060- 0,140 (0,120mm) de 

comprimento, 0,050-0,120 (0,090mm) de largura máxima; 18-19(19mm) estrias na 

cápsula bucal; comprimento do esôfago muscular com 0, 270-0,370 (0,320mm) e 

largura 0,080-0,165 (0,145mm); comprimento do esôfago glandular com 0, 470-0,620 

(0,520mm) e largura 0,080-0,185 (0,165mm) distância do anel nervoso à extremidade 

anterior,  0,002-0,013 (0,007mm); ala caudal ausente; 10 pares de papilas caudais sendo 

4 pares pré-anais e 6 pares pós-anais; espículos 0,14-0,16 (0,15mm); gubernáculo 

ausente; cauda cônica curvada com ponta quase arredondada. Local de infecção: ceco 

intestinal e intestino. Material depositado: INPA 048, 049. 

Comentários: o número médio de espirais bem como as medidas dos demais 

caracteres encontrados neste trabalho tanto para macho quanto para as fêmeas, estão de 

acordo com os valores encontrados por Pinto et al. (1976) e Moravec (1998) e para as 

medidas das fêmeas os valores encontrados foram maiores que os de Vicentin (2009). 

Moravec et al. (1997) e Pinto et al. (1976) para P. (S.) inopinatus, encontraram 

oito papilas cefálicas, dispostas em dois círculos em torno da abertura bucal, o mesmo 

observado neste trabalho e diferente do encontrado por Vicentin (2009), que registrou 

apenas quatro papilas cefálicas. 

A divisão do gênero em dois subgêneros, Procamallanus com cápsula bucal lisa 

e Spirocamallanus com presença de lâminas espiraladas internamente à cápsula (Pinto 

et al., 1974) ainda é motivo de controvérsias entre os especialistas, principalmente a 

amplitude do número de espirais. Moravec et al. (1997) atribui a variação do número de 

espirais de P.(S.) inopinatus como intraespecífica validando o  carácter. 
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Figura 17. Micrografia em microscópio de luz de Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus parasito 

de Pygocentrus nattereri. Vista lateral. A região anterior de uma fêmea grávida (barra = 0,5 

mm); B região anterior do macho (barra = 0,5mm); C detalhe da cápsula bucal do macho 

(barra = 0,1mm); D região posterior da fêmea (barra = 0,5mm); E região posterior do macho; 

F útero da fêmea com inúmeras larvas (barra = 0,5 mm). 
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Figura 18. Micrografia em microscópio eletrônico de varredura (MEV) de Procamallanus 

(Spirocamallanus) inopinatus parasito de Pygocentrus nattereri. A detalhe das papilas 

cefálicas internas (PCI); papilas cefálicas externas (PCE); anfídeos (AF) e dente mediano 

(DM) de uma fêmea (vista subapical); B caudade um macho, em detalhe a disposição das 

papilas caudais (PC) e ânus (A) (vista lateral); C extremidade anterior do macho mostrando a 

disposição das papilas cefálicas internas (PCI) e dentes medianos (DM) (vista apical); D 

interior da cápsula bucal mostrando as estrias (ES) em detalhe e dentes medianos externos 

(DM) (vista apical). 
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      Super família Dracunculoidea Railliet e Henry, 1915 

         Família Philometridae Baylis e Daubney, 1926 

          Gênero Philometra Costa, 1845 

Diagnose genérica: corpo das fêmeas alongados, cilíndricos, com porção final 

abruptamente arredondado. Cutícula suave. Papila cefálica, se presente, em dois 

círculos: papila externa dupla ou em par, papila interna 4 ou 6 ou ausente. Esôfago 

curto, cilíndrico, anteriormente expandido, com glândula esofagial e pequenos 

ventrículos ou ausentes, Vulva e ânus em fêmeas grávidas atrofiados. Ambos os ovários 

na parte terminal do corpo. Vivíparos. Machos consideravelmente menores que as 

fêmeas. Machos com caudas abruptas ou arredondadas com ou sem lobos. Cloaca 

terminal ou subterminal. Dois espículos delgados e gubernáculo presente.     

 

Philometra sp. n. 1 (Figuras 19 e 20) 

Descrição de fêmea grávida (sete espécimes medidos). Coloração vermelho intenso 

quando vivo. Corpo 0,0475-0,65 (0,057mm) comprimento, 0,520-0,960 (0,750mm) 

largura máxima. Cutícula fina, lisa. Parte anterior final do corpo arredondada. Papilas 

cefálicas pequenas. Abertura oral oval quase circular, com três setores lobulares do 

esôfago, cercada por dois anfídios laterais e pequenas papilas cefálicas dispostas em 

dois círculos, cada círculo interno e externo formados por quatro papilas submedianas. 

Círculo externo formado por quatro papilas submedianas externas cefálicas, sendo duas 

papilas curtas (uma dorsal e uma ventral) e duas papilas longas (uma dorsal e uma 

ventral). Dois anfídios laterais dispostos em círculo externo (Figuras 19 e 20).  

Esôfago medindo 1,480-1,700 (1,580mm) de comprimento e 110-240 (174mm) 

de largura; parte posterior do esôfago muscular parcialmente encoberto por uma bem 

desenvolvida glândula esofágica com núcleo próximo ao meio (Figura 19). Válvula 

esofágica bem desenvolvida. Anel nervoso 260-300 (273mm) da extremidade anterior 

do corpo. 

Extremidade anterior do esôfago muscular oval, bulbo arredondado, bem 

separado da parte cilíndrica do esôfago; bulbo medindo 90-110 (100mm) de 

comprimento e 82-115 (96) de largura. Entre o bulbo e a porção anterior do esôfago, há 

uma constrição formando uma estrutura tipo um pescoço de 25-46 (34mm) de 

comprimento e 20-65 (48mm) de largura (Figura 19); maior porção posterior do esôfago 

medindo 1,37-1,51 (1,446mm) (sem a estrutura tipo pescoço) de comprimento; glândula 
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esofágica bem desenvolvida, estendendo desde constrição anterior ao esôfago até ao 

ventrículo pequeno medindo 1,110-1,525 (1,192mm). 

Intestino estreito, marrom escuro, reto, com extremidade posterior cega, preso a 

um fino ligamento que o fixa ventralmente à parede distal do corpo. Extremidade 

posterior do corpo arredondada.Vagina e vulva ausentes. Ovário longo estendendo-se 

anteriormente da proximidade do anel nervoso até a próximo ao início  do ligamento 

que prende o intestino à parede distal do corpo.  

Útero ocupando a maioria do corpo, iniciando anteriormente na região do 

esôfago e estendendo-se próximo ao ligamento que prende o intestino à parede distal do 

corpo, estando cheio de larvas filiformes, esbranquiçadas, quase cilíndrica. Corpo do 

primeiro estágio larval delgado longo medindo 400-550 (468mm), largura máxima 10-

20 (15mm) e cauda pontiaguda (Figuras 19). 

Descrição de fêmea subgrávida (uma fêmea inteira e três danificadas): corpo 

alongado, esbranquiçada, filiforme, corpo de espécimes com ovos no útero 53,675mm  

de comprimento e largura máxima 0,31-0,38 (0,34mm). Cutícula lisa. Extremidade 

anterior do corpo arredondada. Papilas cefálicas pequenas. Abertura oral oval ou quase 

circular, com três setores lobulares do esôfago. Abertura oral cercada por dois anfídios 

laterais e papilas cefálicas pequenas dispostas em dois círculos, círculos interno e 

externo cada um com quatro papilas submedianas. Círculo externo formado por quatro 

papilas cefálicas externas submedianas, duas curtas (uma dorsal e ventral) e duas 

alongadas (uma dorsal e outra ventral). Dois anfídios laterais dispostos em um círculo 

externo. 

Extremidade anterior do esôfago muscular formando bulbo conspícuo oval e 

fortemente muscular, bem separado da parte cilíndrica do esôfago; bulbo70-85 (76mm) 

de comprimento e 66-80 (72mm) de largura. Entre o bulbo e a porção posterior do 

esôfago, há uma constrição formando uma estrutura tipo pescoço com 20-35 (29mm) de 

comprimento e 32-40 (37mm) de largura.  

Extremidade posterior do esôfago medindo 1,12-1,46 (1,25mm) (sem estrutura 

tipo pescoço) de comprimento; glândula esofágica bem desenvolvida, estendendo desde 

constrição anterior ao esôfago até ao ventrículo pequeno medindo 1,04-1,11 (1,08mm). 

Anel nervoso a 170-250 (220mm) mais distante da extremidade anterior. Núcleo 

da glândula esofágica a 0,80-1,03 (0,54mm) da extremidade anterior do corpo. 

Extremidade posterior do corpo arredondada.Vagina e vulva ausentes. Ovários tubular, 
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refletida, situado perto das extremidades do corpo, útero contendo numerosos, ovos 

quase esféricos14-30 (24mm) de diâmetro. 

 

Macho: desconhecido 

Hospedeiro tipo: Pygocentrus nattereri Kner,1858 (Characiformes, Serrasalmidae) 

Local de Infecção: órbita-ocular e mucosa nasal (Figura 21) 

Localidade-tipo: lago Maracá (03 °50'328 " S / 62 °34'324" O), Coari-AM. 

Prevalência: 12,2 % (42 dos 345 peixes examinados) 

Variação da intensidade: 1-3 parasitos por peixe 

Espécimes-tipo: holótipo CHIOC n.35777; parátipos 35778 a 35782 e na Coleção de 

Invertebrados do "Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia" Nematóides INPA 

046; INPA 047; Manaus, Amazonas, Brasil. 

Comentários: O gênero Philometra inclui um grande número de espécies 

parasitas da cavidade abdominal e de vários tecidos do corpo de peixes de água doce, 

águas salobras e peixes marinhos em todo o mundo (Moravec, 2006).  

Como a maioria dos machos das espécies desse gênero são desconhecidos, a 

identificação é baseada na morfologia das fêmeas (Rasheed 1963; Ivashkin et al., 1971; 

Moravec, 2004). No entanto, a morfologia das fêmeas é muito semelhante, e não 

fornecem muitos recursos para distinguir as espécies, o que torna difícil a identificação. 

Trinta espécies do gênero Philometra são conhecidas como parasitas de peixes 

de água doce. Philometra orbitalensis Moravec, Crosby, de Buron, González-Solís e 

Roumillat 2008 é a única espécie que foi encontrada na órbita ocular de seu hospedeiro, 

Micropterus salmoides (Lacèpede,1802) capturado na reserva de West Point, na 

Carolina do Sul, EUA (Moravec et al. 2008). Philometra centropomi Caballero, 1974 

foi coletada na mucosa nasal de Centropomus undecimalis Bloch, 1792 capturado na 

lagoa de Chairel, leste do México (Caballero, 1974). 

Somente dez espécies de fêmeas grávidas do gênero Philometra possuem bulbo 

anterior esofágico bem separados da parte cilíndrica do esôfago: P. centropomi;  P. 

coreii Yu e Wang, 1997; P. ivaschkini Parukhin, 1976; P. kohnae Moravec e Rohde, 

1992; P. managatuwo Yamaguti, 1941; P. ophisterni Moravec, Salgado-Maldonado e 

Aguilar-Aguilar, 2002; P. overstreeti Moravec e de Buron, 2006; P. strongylurae 

Moravec e Ali, 2005; P. poblana Caspeta-Mandujano, Ramirez e Peralta-Rodriguez, 

2009 e P. obladae Moravec, Gaglio, Panebianco e Giannetto, 2008. 
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Philometra sp. n. 1 é muito similar morfologicamente com P. coreii, P. 

ophisterni e P. poblana por apresentarem as seguintes características comuns: glândula 

esofágica estendendo-se além do anel nervoso anteriormente; apresentar bulbo 

esofagêano arredondado e duas papilas na extremidade posterior. 

Philometra sp. n. 1 difere destas três espécies: por possuir bulbo oval e nenhuma 

papila na extremidade posterior; presença de uma estrutura tipo pescoço,  esse caráter  

difere a nova espécie de todos as outras do gênero. Este é o primeiro registro de uma 

espécie do gênero Philometra parasitando uma espécie de peixe da família 

Serrasalmidae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Philometra sp. n. 1 fêmea grávida; A extremidade anterior do corpo, vista lateral; B região 

cefálica vista lateral com presença de uma estrutura tipo pescoço; C região cefálica vista 

apical; D extremidade posterior vista lateral; E larva do útero de 1
0 
estágio vista lateral. 
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Figura 20. Philometra sp. n. 1 fêmea grávida. A, B, F ―Microscopia Eletrônica de Varredura‖ (MEV). A 

extremidade cefálica, vista apical, pi, papila interna; pe, papila externa; a, anfídeo (Barra = 30 

m); B extremidade caudal mostrando o fasmídeo (seta) (barra = 10m); C detalhe do 

fasmídeo (barra = 10m); D região anterior mostrando as estruturas componentes da porção 

cefálica; E útero repleto de larvas em 1
0
 estágio observados em ―Contraste de interferência 

Diferencial‖ (CID) (barra = 0,2mm); F ruptura da parede do corpo permitindo a observação 

de larvas em 1
0
 estágio vistos em MEV (barra = 200m); G região posterior observada em 

CID (barra = 0,1mm); H região anterior observado em CID, mostrando o bulbo oval em 

forma de lâmpada (barra = 0,1mm). 
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Figura 21- Detalhe de uma fêmea de Philometra sp. n. 1deixando a órbita ocular de Pygocentrus nattereri 

logo após a morte do hospedeiro (post mortem) (setas) (Barras = 3 cm). 

 

  Classe Secernentea Linstow, 1905 

    Ordem Spirurida Chitwood, 1933 

       Superfamília Habronematoidea Chitwood e Weha, 1932 

        Família Cystidicolidae Skrjabin, 1946 

          Gênero Pseudoproleptus Khera, 1956 

 Diagnose genérica: boca com dois lábios laterais, cada um tendo um dente 

truncado e duas papilas medianas. Colar cefálico presente. Cápsula bucal cilíndrica, 

com paredes transversalmente estriadas. Esôfago longo e não dividido. 

 Larvas de 3º estágio (10 foram medidas) encapsuladas foram encontradas nos 

cecos pilóricos de P. nattereri. Corpo filiforme amarelado com 12,25 – 24,70 (20,76) de 

comprimento e 149-150 (150) de largura. Cutícula espessa com estrias transversais. 

Região anterior do corpo com estrutura cefálica, semelhante a um capacete de 32,5- 35 

(33,33) de comprimento. Região cefálica anterior arredondada, com dois distintos 

cônicos pseudolabial. Protrusão terminal.  

 

Pseudoproleptus sp. 

 Abertura oral semelhante a uma fenda, com vestíbulo longo 177,5-187,5 

(182,5µm), seguido por um esôfago subdividido em região muscular 690- 695 (692,5) e 

região glandular 2,66 – 4,18 (3,42 µm). Anel nervoso dista 250- 275 (262,5 µm) da 

extremidade anterior, o poro excretor 507–540 (523,5 µm). Cauda cônica com pequena 

 



 

65 

 

projeção similar a um botão na extremidade distal. Distância do ânus à ponta da cauda 

100-145 (127,5 µm).  

Local de infecção: intestino. Material depositado: INPA 051. 

 Comentários: a família Cystidicolidae inclui 24 gêneros e diversas espécies 

(Moravec e Klimpel, 2009). As espécies são caracterizadas por estruturas da boca que 

geralmente só podem ser observadas utilizando microscopia de varredura (Moravec, 

2007). Estas são semelhantes tanto nas larvas infectantes como nos adultos da mesma 

espécie (Frantová e Moravec, 2003; 2004). 

Somente uma epécie de Pseudoproleptus era conhecida como parasita de peixes 

nas Américas e originalmente foi descrita como Heliconema izecksohni Fabio, 1982 

parasito de Hoplias malabaricus. Posteriormente foi redescrita como Pseudoproleptus 

izecksoni (Fabio, 1982) (Moravec e Santos, 2009). Provavelmente as larvas de 

Pseudoproleptus sp. encontradas parasitando Macrobrachium amazonicum (Heller, 

1862) (Decapoda: Palaemonidae) devam ser da espécie descrita por Fabio (1982)  

(Moravec e Santos, 2009). 

As dez larvas de 3º estágio de Pseudoproleptus sp., não encapsuladas, 

encontradas neste trabalho, parasitando P. nattereri, tem a morfologia e as medidas 

morfométricas semelhantes a encontrada por Moravec e Santos (2009) parasitando a 

hemocele de M. amazonicum proveniente do delta do rio Amazonas, Estado do Pará, 

exceto pelos derídios laterais. 

Provavelmente M. amazonicum é um dos hospedeiros intermediários de 

Pseudoproleptus sp. É uma espécie de camarão muito comum nos locais onde foram 

capturados os espécimes P. nattereri estudadas e também é um de seus iténs 

alimentares. Portanto, P. nattereri deve ser o segundo hospedeiro intermediário de 

Pseudoproleptus sp. por predar  M. amazonicum parasitados com larvas encapsuladas 

infectantes de Pseudoproleptus sp. 

Esse fato é corroborado por terem sido encontradas somente larvas não 

encapsuladas de Pseudoproleptus sp. no intestino de P. nattereri.  Provavelmente isto 

ocorra porque o hospedeiro reconhece essa espécie de Nematoda e Pseudoproleptus sp. 

encontra condições favoráveis para o desincistamento.  

Apesar de Melo et al. (2011) terem feito primeiro registro de larvas de 

Pseudoproleptus sp. de peixes neotropicais parasitando o mesentério de Satanoperca 

jurupari Heckel (1840), capturados no rio Guamá próximo o delta do rio Amazonas, em 

2009 Kohn e colaboradores relataram a ocorrência de Larvas de 3º estágio de 
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Pseudoproleptus sp. não encapsuladas, parasitando os cecos pilóricos de P. nattereri 

capturadas no lago Poraquê, rio Solimões, município de Coari, Estado do Amazonas.   

Neste trabalho é feito o terceiro registro de ocorrência de larvas de 3º estágio de 

Pseudoproleptus sp.  parasitando peixes da região Netropical e o segundo de larvas não 

encapsuladas parasitando os cecos pilóricos de P. nattereri . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Fotomicrografia por microscopia de ―Contraste de Interferência Diferencial‖ (CID) de 

Pseudoproleptus sp.: A região anterior (barra = 0,1mm); B detalhe da região anterior (barra = 

0,1mm); C detalhe da cauda mostrando a ponta em forma de botão (barra = 0,1mm). 
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Figura 23. Vista lateral de uma larva de terceiro estágio de Pseudoproleptus sp. A região anterior 

mostrando o esôfago subdividido em uma região muscular e em uma região glandular (barra 

= 0,2mm); B detalhe da região anterior mostrando o vestíbulo longo (barra = 0,1mm); C 

cauda cônica mostrando a pequena projeção similar a um botão em sua ponta (barra = 

0,1mm). 
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Figura 24. Micrografia em microscópio eletrônico de varredura (MEV) de uma larva em terceiro estágio 

de Pseudoproleptus sp. A extremidade anterior do corpo, vista subdorsoventral (vista 

subdorsal); B cauda, vista sublateral, em detalhe o ânus (seta); C região cefálica, vista 

subdorsoventral; D cauda, vista sublateral, detalhe da pequena projeção similar a um botão 

em sua ponta (seta). Abreviaturas: a = protrusão terminal pseudolabial; b = papila cefálica 

círculo interno; c = papila cefálica do círculo externo; d =anfídeo; e= estrutura cefálica 

cuticular semelhante a um capacete). 
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          Classe Adenophorea Linstow, 1905 

   Ordem Enoplida 

      Super família Trichoroidea Railliet, 1916 

                    Família Capilariidae Railliet, 1915 

                      Gênero Capillaria Zeder, 1800 

Diagnose genérica: esticossoma constituído de uma série de esticocitos. Asa 

lateral caudal no macho ausente. Porção terminal do corpo do macho arredondada. 

Usualmente com duas laterais, ventrolaterais ou dorsolaterais lobos; membrana da bursa 

ausente. Um par de pequenas papilas usualmente presente próximas à abertura cloacal. 

Espícula com numerosos e ásperos sulcos transversais na superfície. Bainha espicular 

espinhosa. Apêndices vulvares ausentes ou presentes.  

 

Capillaria sp. 

Duas fêmeas adultas de Capillaria sp. foram coletadas no intestino de P. 

nattereri.  Corpo fino tipo fio, cutícula com faixas longitudinais bacilares, dorsais e 

laterais. Vulva perto da extremidade distal do esôfago, às vezes, sem lábios elevados. 

Ovos em forma de barril, com superfície lisa. Um par de pequenas papilas próximas a 

abertura cloacal. Apêndice vulvar presente. 

Comentários: segundo Moravec (2001) a família Capillariidae inclui 22 

gêneros. Espécies de oito destes gêneros parasitam peixes de água doce. Apesar de 

contínuas descrições de novas espécies, o conhecimento atual desses parasitos continua 

fragmentado. A taxonomia de capilarídeos baseada nas características morfológicas é 

muito inconclusiva. Dessa forma estes parasitos frequentemente não são identificados 

nos levantamentos faunísticos, sendo identificados geralmente, como Capillaria sp. 

(Moravec, 2001). 

A pequena quantidade de espécimens coletados nesse trabalho impossibilitou a 

determinação específica. Esta é a primeira ocorrência de Capillaria sp. parasitando P. 

nattereri. 
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        Ordem Ascaridida Skrjabin e Schultz, 1940 

          Superfamília Ascaridoidea, Railliet e Henry 1915 

            Família Acanthocheilidae Wülker, 1929 

             Gênero Brevimulticaecum Mozgovoy, 1951 

 Diagnose genérica: nematóides grandes. Lábios bem desenvolvidos, planos, com 

margens aladas e entalhes, sem sulcos dentígeros; estrias póslabiais presentes, processos 

de intertravamento ausentes. Interlabia conspícuos. Poro excretor em frente ou no nível 

do anel nervoso. Asas cervicais ausentes ou presentes. Esôfago muscular, terminando 

em ventrículos com pequenos apêndices. Cecos intestinais presentes. Espículas longas, 

aladas; gubernáculo delgado presente. Asa caudal ausente. Numerosas papilas genitais. 

Vulva sem lábios ou papilas salientes. Útero com uma porção indivisa e dois ramos 

uterinos, opistodelfico ou anfidelfico.  

 

Brevimulticaecum sp. (larva de 3
0
 estágio) 

 Descrição baseada em 11  larvas de 3º estágio (medidas em µm): dois dentes 

larvais proeminentes, um dorsal e um ventral; comprimento do corpo 4275-5125 (4960), 

largura 175,0-225 (200), estrias cuticulares ao longo da superfície do corpo, alguns 

espécimes, mais visíveis na região anterior. Esôfago com 405-535 (504) de 

comprimento. Ventrículo com 4 ou 5 lobos com 25-65 (51,6) de comprimento. Ceco 

intestinal com 250-270 (260) de comprimento. Anel nervoso e poro excretor distam 

125-175 (155) e 187,5-190 (188,7) respectivamente da região anterior. Poro excretor 

dista 100-520 (129,5) da extremidade posterior. Cauda cônica e afilada. Material 

depositado: INPA 052. Local de infecção; intestino e cavidade geral. 

Comentários: uma única espécie é descrita para a região Neotropical, B. regoi 

Sprent, 1990 parasitando o intestino de Potamotrygon motoro (Müller e Henle, 1841) 

(Potamotrigonidae, Rajiformes) capturada no afluente do rio Paraguai (rio Salobra, 

bacia do rio Paraná), Estado do Mato Grosso, Brasil. 

Larvas de terceiro estágio de Brevimulticaecum sp. foram citadas parasitando 

Bothrops neuwiedii (Sprent, 1979) do Brasil e Hyla minuta Peters, 1872 de Trinidad 

(Moravec e Kaiser, 1994).  

Larvas de terceiro estágio de Brevimulticaecum sp. foram coletadas na cavidade 

abdominal de peixes da região Neotropical: Gymnotus carapo Linnaeus 1758; 
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Loricariichthys brunneus (Hancock, 1828) Leporinus elongatus Valenciennes1850, L. 

friderici (Bloch, 1794),  L. obtusidens Valenciennes, 1847 e L. lacustris Amaral 

Campos, 1945;  Astyanax fasciatus (Cuvier,1819); Vieja maculicauda (Regan, 1905); 

Rhamdia guatemalensis (Quoy e Gaimard, 1824); Potamotrygon falkneri Castex e 

Maciel1963; Serrasalmus marginatus Valenciennes, 1847; G. inaequilabiatus 

(Valenciennes, 1839), Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes, 1840), Hoplias aff. 

Malabaricus (Bloch, 1794), Myleus levis Eigenmann e McAtee, 1907, 

Pseudoplatystoma corruscans Spix e Agassiz, 1829, Sorubim lima (Bloch e Schneider, 

1806) e P. nattereri (Moravec et al, 1997; Moravec, 1998; Aguirre-Macedo et al, 2001; 

Guidelli et al., 2006; Lacerda et al. 2008, 2009; Takemoto et al., 2009; Viera et al., 

2010; Vicentin et al., 2011). 

Larvas de 3º estágio encapsuladas no intestino e na cavidade geral do corpo de 

P. nattereri capturadas rio Solimões, Estado do Amazonas foi o primeiro registro de 

ocorrência de cystidicolídeos parasitando P. nattereri da Amazônia (Cárdenas et al., 

2009 comunicação pessoal).  

Essas larvas de Brevimulticaecum sp. já haviam sido citadas parasitando P. 

nattereri capturadas no Pantanal, do Estado do Mato Grosso, Brasil. Apesar das 

medidas e descrição estarem de acordo com Moravec et al. (1997), não há  menção á 

presença do ventrículo e não apresentam figuras dos indivíduos coletados, 

impossibilitando comparações  entre as larvas das duas localidades (Vicentin, 2009). 

As larvas descritas neste trabalho apresentaram as características morfológicas 

similares as larvas de Brevimulticaecum sp. (Moravec et al., 1997): ventrículo 

característico com 4 ou 5 lobos;  apêndice ventricular curto e medidas morfométricas. 

As amplitudes das medidas são menores que as encontradas por Viera et al. (2010). 

Atualmente são conhecidas e descritas dez espécies pertencentes ao gênero 

Brevimulticaecum com ocorrência na África, Américas e Oceania (Vieira et al., 2010). 

Seis ocorrem nas Américas e cinco parasitam crocodilianos e potamotrigonídeos que 

são os hospedeiros definitivos (Rego, 1979; Sprent, 1979, 1990; Reyda, 2008; Waddle 

et al., 2009). 
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Figura 25. Fotomicrografia por microscopia em ―Contraste de Interferência Diferencial‖ (CID) de 

Brevimulticaecum sp. A região anterior mostrando o esôfago, o ventrículo (V) e o ceco 

intestinal (CI) (barra = 0,1mm); B detalhe da região anterior (vista ventral) mostrando a 

presença de duas proeminências semelhantes a dentes, 1 dorsal e 1 ventral (barra = 0,1mm); 

C cauda cônica (barra = 0,1mm); D detalhe do ventrículo lobular e do ceco intestinal (barra = 

0,1mm). 
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Figura 26. Terceiro estágio larvar de Brevimulticaecum sp. A esôfago seguido de um ventrículo formado 

por 4 ou 5 lobos e ceco intestinal (barra = 0,1mm); B cauda cônica com porção terminal 

afilada (barra = 0,1mm). 
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Filo Nematoda Rudolphi, 1808 

      Família Anisakidae Raillet e Hentry, 1912 

                Gênero Anisakis Dujardin, 1945 

 Diagnose genérica: lábios com fileiras de dentículos. Interlábios ausentes. 

Esôfago com ventrículo posterior glandular oblongo, sem apêndice ventricular ou ceco 

intestinal. Machos de cauda abruptamente cônica, com um grande número de papilas 

pré-anais em cada lado. Espículos aproximadamente iguais ou desiguais, curtos ou em 

forma de barra ou longos e afilados, espiralados ou não. Fêmeas com cauda longa ou 

arredondada ou algumas vezes com uma constrição em sua porção média e contendo 

uma proeminência cônica; vulva na metade anterior do corpo. Ovos pequenos, 

subglobulares, não segmentados ou segmentados com pequeno número de blastômeros 

quando da eliminação.  

 

Anisakis sp. (larva de 3
0
 estágio)  

 

Descrição baseada em 10 larvas de 3º estágio (medidas em µm) não 

encapsuladas foram encontradas no intestino de P. nattereri. Corpo com 19-25 (23,2) de 

comprimento; largura máxima do corpo 0,54-0,63 (0,60). Cutícula com estrias 

transversais finas. Boca triangular. Extremidade anterior com lábio dorsal e dois lábios 

ventrolaterais pouco desenvolvidos. Seis papilas cefálicas sendo um par no lábio ventral 

e o restante nos lábios ventro laterais. Dente larval presente localizado entre a abertura 

oral e o poro excretor. Poro excretor ventral, localizado logo abaixo entre os lábios 

ventrolaterais. Esôfago com 1,9-2,6 (2,1) de comprimento. Ventrículo com 0,50-0,60 

(0,55) de comprimento, 0,40-050 (0,48) de largura. Apêndice ventricular e ceco 

intestinal ausentes. Distância da extremidade anterior ao anel nervoso de 0,04-0,06 

(0,05); Duas glândulas retais aproximadamente esféricas. Cauda em formato cônico 

com 0,15-0,19 (0,17) de comprimento com mucrón terminal. 

Local de infecção: Intestino e fígado. Material depositado: INPA 050. 

Comentários: três espécies do gênero Anisakis: A. Simplex (Rudolphi, 1809); A. typica 

(Diesing, 1860) e A. physeteris Baylis, 1923 foram reconhecidas por Davey, 1971 e 

Moravec, 1998. 

Posteriormente, Mattiucci et al. (1998), com auxílio de técnicas biomoleculares, 

identificaram um complexo de espécies geneticamente diferentes de A. simplex: A. 

simplex (strictu sensu), A. pegreffii Campana-Rouget e Biocca, 1954 e A. simplex. Paggi 
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et al. (1998) descreveram uma nova espécie, A. ziphidarum, baseados em características 

moleculares e morfológicas.  

Os peixes são parasitados somente pelas larvas de Anisakis spp. Devido a 

problemas na taxonomia destas espécies é praticamente impossível identificar com 

precisão estas espécies com base no conhecimento atual da morfologia larval (Davey, 

1971; Moravec, 1998). 

As espécies do gênero Anisakis, quando adultas, parasitam o estômago e o 

intestino de mamíferos marinhos. Os hospedeiros intermediários podem ser 

invertebrados marinhos e peixes teleósteos (Moravec, 1998). As larvas de Anisakis spp. 

ocorrem principalmente em peixes marinhos embora haja registros em peixes 

migratórios de água doce (Moravec, 1998).  

No Brasil, Luque e Poulin (2004) registraram a ocorrência de larvas de Anisakis 

sp. em 15 espécies de peixes teleósteos no litoral do Estado do Rio de Janeiro. Neste 

trabalho a identificação dos espécimens de Anisakis sp. encontrados em P. nattereri foi 

baseada na morfologia do trato gastrintestinal (ventrículo longo, ausência de ceco 

intestinal e apêndice ventricular), posição do dente larval, localização do poro excretor e 

morfologia da cauda com típico mucro terminal (Hartwich, 1974; Smith, 1983; 

Moravec, 1988; Abollo et al., 1998).  

As larvas de Anisakis sp. encontradas em P. nattereri apresentaram as medidas 

morfométricas maiores do que aquelas relatadas por Barros e Amato (1993) e Felizardo 

et al. (2009) e próximas  às descritas por Pardo-Gandarillas et al. (2009) parasita de  

cefalópodes, mas com amplitudes menores. 

Segundo Timi et al. (2001) as diferenças morfométricas observadas entre 

espécimes de uma mesma espécie de Anisakis podem ocorrer devido ao 

desenvolvimento alométrico individual ou pelo tempo de confinamento espacial no 

primeiro hospedeiro intermediário (crustáceos e moluscos). Estes fatores influenciam 

diretamente o tamanho das larvas que parasitam os peixes (Koie, 1993). Normalmente 

estas larvas são relatadas na literatura como Anisakis sp.  e são conhecidas como 

agentes de doenças graves em seres humanos (Moravec, 1998; Felizardo et al., 2009).  

Larvas de 3º estágioda família Anisakidae, principalmente do gênero Anisakis 

são importantes agentes etiológicos causadores de doença parasítica aguda no trato 

gastrintestinal de seres humanos. Estas são denominadas anisakíase ou anisakíose, 

(Sindermann, 1990; Moravec, 1998; Barros et al., 2006). 
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A anisakíase ou anisakíose é comum no Japão, mas ocorre também na Holanda, 

Bélgica, Noruega, Estados Unidos, Peru. Países cuja população possui o hábito de 

comer peixes crus ou mal cozidos em pratos como: sushi e sashimi dos orientais; o 

ceviche dos hispano-americanos e o ―green-herring‖ dos holandeses (Amato e Barros, 

1984; Moravec, 1998; Barros, et al., 2006). 

No Brasil não há notificação de nenhum caso, embora existam registros de 

ocorrência de larvas de Anisakis spp. em várias espécies de peixes marinhos da costa 

brasileira (Paraguassú et al., 2000; Luque e Poulin 2004; Knoff et al., 2007; Felizardo et 

al., 2009). Apesar da ausência de notificações suspeita-se que muitos casos clínicos não 

são detectados pela falta de experiência em prover diagnóstico adequado (Luque e 

Poulin, 2004; Barros, et al., 2006).  

Como a anisakíase é uma doença transmitida pelo consumo de peixes crus ou 

mal cozidos é de se esperar que sua ocorrência deva aumentar com a popularidade 

crescente de restaurantes com este tipo de alimento no Brasil. Em particular na 

Amazônia, que consome muito pescado e se vier utilizar as espécies de peixes regionais 

como Arapaima gigas (Schinz, 1822), Cichla spp. e P. nattereri em seus pratos com o 

peixe cru ou mal cozido. 

Este é o primeiro registro de ocorrência de larvas de Anisakis sp. parasitando 

uma espécie de peixe exclusivamentede água doce da região Neotropical. O fato das 

larvas estarem restritas ao intestino e fígado, nada impede que elas migrem para a 

musculatura esquelética P. nattereri podendo vir a representar um risco de ocorrência 

de uma zoonose. 
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Figura 27. Imagens em microscopia de luz (A e C) e em MEV (B, D, E) de Anisakis sp. A- região 

anterior do corpo (barra = 1mm); B e D - região cefálica; C e E-região posterior mostrando 

as estruturas componentes (barra = 1mm).  Abreviações: dl, dente larval; an, anel nervoso; 

em, esôfago muscular; v, ventrículo; eg, esôfago muscular; b, boca; pe, poro excretor; mda, 

músculo distensor anal; ga, glândula anal; a, ânus; m, mucrón; pc, papila cefálica; lábio 

dorsal; et, estriações 

 

Arthropoda 

As espécies do Filo Arthropoda e da Subclasse Copepoda encontradas 

parasitando P. nattereri foram: Rhinergasilus piranhus Boeger e Thatcher, 1988; 

Miracetyma piraya Malta, 1993 e Ergasilus yumaricus Malta e Varella, 1996; 

Branchiura: Argulus multicolor Stekhoven, 1937; Argulus chicomendesi Malta e 



 

78 

 

Varella, 2000; Dolops geayi (Bouvier, 1897); Dolops striata (Bouvier, 1899) e Dolops 

bidentata (Bouvier, 1899). Das Subclasses Isopoda: Anphira branchialis, Thatcher, 

1993 e Pentastomida: Sebekia oxycephala Diesing, 1835.  

 

Copepoda 

Filo Arthropoda 

  Subfilo Crustacea Bünnich, 1772 

    Classe Maxillopoda Dahl, 1956 

       Subclasse Copepoda Milne-Edwards, 1840 

         Ordem Poecilostomatoida Thorell, 1859 

            Família Ergasilidae Von Nordmann, 1832 

     Gênero Miracetyma Malta, 1993 

Diagnose genérica da fêmea: cefalotórax inflado, ou não. Abdômen com três 

somitos. Antênula com cinco segmentos. Antena com quatro segmentos; quarto segmento 

(garra) extremamente reduzido, com uma ranhura bem definida na margem interna; 

terceiro com uma ou duas ranhuras, na margem externa, para receber a garra oposta 

quando a antena estiver fechada; segundo muito maior que os outros; primeiro segundo e 

terceiro segmentos com extensões cuticulares, ou, em um ou dois deles. Maxilípedes 

ausentes. Pernas de 1 a 4 birremes, todas com setas pectinadas; primeiro endopódito e 

quarto exopódito com dois segmentos, todos os demais com três; primeiro endopódito 

extremamente modificado, mais que o dobro do tamanho do exopódito, sem setas 

pectinadas, primeiro segmento, largo, robusto e comprido, segundo subcilíndrico, fino e 

comprido. Perna 5 representada por uma ou duas setas simples. Perna 6 ausente. Parasitas 

de brânquias de peixes. Macho desconhecido.  

Miracetyma piraya Malta, 1993 

 Descrição baseada em dez espécimes (fêmeas adultas) coletadas e medidas em 

µm: corpo com comprimento de 870-1160 (1110) e largura de 330-400 (390). 

Cefalotórax em formato ovóide, com margem anterior reta. Tórax com quatro somitos 

livres que diminuem em tamanho do III para o IV, somito genital duplo 67 (65-70) de 

comprimento e 90-102 (98). Abdômen formado pelo somito genital duplo, três somitos 

abdominais e os ramos caudais. Somito genital duplo, ramos caudais retangulares 

abaulados ambos equipados com uma seta longa e uma curta, duas setas reduzidas 

apicais e uma fileira obliqua de pequenos espinhos na margem subterminal posterior 
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ventral. Antênula reduzida e setas simples com 123-134 (132) de comprimento e 20-28 

(26) de largura. Mandíbula longa com uma base sub-retangular robusta. Maxílula 

pequena em forma de placa. Pernas providas de setas pectinadas. Perna I com 

basipódito provido de espinho lateral com três segmentos e endopódito modificado 

maior que o exopódito ausente de espinhos ou cerdas, comprido, robusto e de forma 

irregular, largo, e aproximadamente duas vezes mais largo que o exopódito e ainda com 

protuberância na margem externa distal. Sacos ovígeros com duas séries de ovos que 

variam numericamente de 13 a 20. Local de fixação: filamentos brânquiais. Material 

depositado: INPA 1936, 1937 (Figuras 28 e 29). 

Comentários: Miracetyma piraya é a terceira espécie descrita do gênero, foi 

incluída neste grupo por apresentar o sistema de trava de antena e tamanho do primeiro 

endopódito característicos do gênero (Malta, 1993). Difere das demais espécies é maior 

e mais larga; o formato do cefalotórax é ovóide; somito 2 do abdômen com uma fileira 

de pequenos espinhos na margem posterior ventral; antena com extensão cuticular em 

toda sua margem externa e a margem anterior é franzida com 4 a 6 pregas terminais 

espiniformes; maxílulas sem ornamentações; basipoditos das pernas I, II, III com um 

espinho na margem lateral externa. 

Neste trabalho as medidas morfométricas assim como a morfologia dos 

espécimens analisados de M. piraya estão de acordo com os apresentados por Malta 

(1993) coletados de P. nattereri capturados no rio Mamoré próximo a Surpresa no 

Estado de Rondônia. Este é o segundo registro de ocorrência de M. piraya e o primeiro 

para P. nattereri capturados no rio Solimões, Estado do Amazonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Fotomicrografia em microscopia de luz de Miracetyma piraya(fêmea) vista ventral A (barra = 

100µm). B detalhe do sistema de travas no segundo par de antenas usadas para fixação no 

hospedeiro (barra =  20µm). 
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Figura 29. Fotomicrografia em MEV de Miracetyma piraya. A vista dorsolateral mostrando o parasito 

preso a um filamento branquial acionando o mecanismo de trava característico do gênero 

(seta); B, a seta indica o detalhe da perna I com endopódito modificado maior que o 

exopódito em formato peculiar de perna de pau (barra = 20µm). C abdômen e ramos caudais 

(vista dorsal). 
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Filo Arthropoda 

  Subfilo Crustacea Bünnich, 1772 

    Classe Maxillopoda Dahl, 1956 

       Subclasse Copepoda Milne-Edwards, 1840 

         Ordem Poecilostomatoida Thorell, 1859 

Família Ergasilidae Nordmann, 1832 

              Gênero Rhinergasilus Boeger e Thatcher, 1988 

Diagnose genérica: fêmea; antênula com 6 segmentos; antena com 4 segmentos. 

Segmentos torácicos V e VI reduzidos; pernas 4 e 5 reduzidas a um única seta. Parasitos 

das fossas nasais de peixes. Machos desconhecidos. 

Rhinergasilus piranhus Boeger e Thatcher, 1988 

Descrição baseada em três espécimes (fêmeas adultas) coletadas e medidas em 

μm: corpo com 250-286 (280) de comprimento e 95-103(100) de largura; cefalotórax 

em forma de uma bala; cabeça fundida com dois segmentos torácicos. Pigmento azul 

distribuídos em faixas longitudinais anteriores fundidos, que se estende do cefalotórax 

para os segmentos IV e V; pigmentação irradiando para as pernas. Tórax possuindo 5 

segmentos livres; segmentos III e IV com a linha de espinhos ventrais na margem 

posterior; segmentos V e VI reduzidos. Antênulas com 6 segmentos, cada um com 

cerdas simples. Segunda antena com 4 segmentos: segmentos torácicos V reduzido; 

cinco pares de pernas  sendo as pernas 4 e 5 reduzidas a uma seta. Local de fixação: 

narinas. Material depositado: INPA 1940, 1941 (Figura 30). 

Comentários: Rhinergasilus piranhus é semelhante às espécies do gênero 

Ergasilus parasitos de filamentos branquiais. Difere por ter o V segmento torácico e 

quarto par de pernas reduzidos, o segmento terminal do endopodito sem espinhos e 

apresentar duas cerdas plumosas (Boeger e Thatcher, 1988). 

 Neste trabalho as medidas morfométricas assim como a morfologia dos 

espécimens analisados de R. Piranhus estão de acordo com os apresentados por Boeger 

e Thatcher (1988) coletados de P. nattereri capturados no rio Solimões, em lagos na 

ilha da Marchantaria, Estado do Amazonas.  

 A segunda vez que R. piranhus foi encontrado foi em P. nattereri capturados nos 

rios Mamoré e Pacaás Novos, próximos a Guarajá-Mirim no Estado de Rondônia 

(Varella, 1992). Este é o terceiro registro de R. piranhus parasitando as fossas nasais de 
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P. nattereri indicando a especificidade do parasito tanto para o hospedeiro quanto para o 

local de fixação. 

 

 

Figura 30. Fotomicrografia em microscopia de luz de Rhinergasilus piranhus (fêmea). A vista ventral 

(barra = 100µm). B antena (barra = 25µm). 

 

Filo Arthropoda 

  Subfilo Crustacea Bünnich, 1772 

    Classe Maxillopoda Dahl, 1956 

       Subclasse Copepoda Milne-Edwards, 1840 

         Ordem Poecilostomatoida Thorell, 1859 

Família Ergasilidae Nordmann, 1832 

     Gênero Ergasilus Nordmann, 1832 

Diagnose genérica: corpo estreitando posteriormente. Cabeça fusionada com o 

primeiro somito algumas vezes separado. Abdômen com 3 segmentos na fêmea e com 4 

no macho; ramo caudal curto. Sacos de ovos longos às vezes em forma de charuto, ou 

melhor, abaolado; ovos pequenos e numerosos. Antênula com cinco segmentos. Antena 
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com quatro segmentos; segmento terminal formando uma garra robusta sem garra 

acessória. Peças bucais afastadas alguma distância atrás da antena. Mandíbula com 2 

segmentos; segmento proximal com um palpo pectinado, segmento distal com cerdas, 

margem pectinada ou serreada. Primeira maxila com duas setas, segunda maxila com a 

ponta desgrenhada. Maxilípedes totalmente ausentes nas fêmeas, mas fortemente 

desenvolvidos (3 segmentos) nos machos. Pernas de 1 a 4 birremes; ramos dos três 

primeiros pares de pernas usualmente com 3 segmentos; quarto exopódito e endópodito 

com 1-3 segmentos. Perna 5 unirreme, 1 segmento e raramente obsoleta. Perna 6 ausente.  

Fêmeas parasitas de brânquias de peixes de água doce ou salgada, machos de vida livre.  

 

Ergasilus yumaricus Malta e Varella, 1996 

 Descrição baseadas em dez fêmeas adultas coletadas e medidas em μm: corpo 

robusto comprimento 560-689(625) e maior largura 227-301(271). Prossomo mais largo 

que o prossomo. Cefalossoma subtriangular. Olho pigmentado em todos os exemplares. 

Urossoma com cerca de um terço do comprimento do prossomo. Mandíbula longa, 

falciforme com uma base robusta. Urossomitos com uma fileira de espinhos pequenos 

na margem posterior ventral. Seta pectinada em forma de foice no segmento terminal do 

exopódito. Cefalotórax correspondente aproximadamente 40% do comprimento total. 

Ausência de espinho no segmento do exopódito de P4. Antena ornamentada. Presença 

de depressões circulares no endopódito e coxopódito. Antênula medindo 121-150 (140) 

de comprimento e 24-31 (27) de largura. Antena com três segmentos, com espinho na 

região terminal 55-70 (60). Local de fixação: filamentos brânquias. Material depositado: 

INPA 1938, 1939 (Figura 31). 

Comentários: a seta pectinada em forma de foice no segmento terminal do 

exopódito de E. yumaricus indica afinidades com E. jaraquensis Thatcher e Robertson, 

1981 e E. bryconis Thatcher, 1981. O pequeno tamanho, o cefalotórax correspondendo a 

50% do comprimento total, a falta de espinho no segmento do exopódito de P4, antena 

ornamentada e a presença de depressões circulares no endopódito e coxopódito são 

características exclusivas de E. yumaricus (Malta e Varella, 1996). 

Neste trabalho as medidas morfométricas assim como a morfologia dos 

espécimens analisados de E. yumaricus estão de acordo com os apresentados por Malta 

e Varella, (1996) coletados de P. nattereri capturados nos rios Guaporé, Mamoré e 

Pacaás Novos no Estado de Rondônia. Este é o segundo registro de ocorrência de E. 

yumaricus e o primeiro para o rio Solimões, Estado do Amazonas. 
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Figura 31. Fotomicrografia em microscopia de luz de Ergasilus yumaricus. (fêmea). A vista ventral (barra 

= 100µm). B antena (barra = 50µm). 

 

Branchiura 

As espécies da subclasse Branchiura encontradas parasitando P. nattereri foram: 

Argulus multicolor Stekhoven, 1937; Argulus chicomendesi Malta e Varella, 2000; 

Dolops geayi (Bouvier, 1897); Dolops striata (Bouvier, 1899) e Dolops bidentata 

(Bouvier, 1899). 
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Filo Arthropoda 

  Subfilo Crustacea Bünnich, 1772 

    Classe Maxillopoda Dahl, 1956 

      Subclasse Branchiura Thorell, 1864 

        Ordem Arguloida Yamaguti, 1963 

           Família Argulidae Lech, 1819 

 Gênero Argulus Muller, 1785 

Diagnose genérica: carapaça ligeiramente achatada inicia na base da região 

cefálica, estende posteriormente como um par de lóbulos ou asas, cobre parcialmente os 

somitos torácicos, varia de forma e tamanho. Cefalon fusionado ao primeiro somito 

torácico (metassoma 1). Um par de olhos compostos. Um único e pequeno olho de 

náuplios mediano. Um par de áreas respiratórias na superfície ventral da carapaça. 

Urossoma com 1 segmento, bilobado posteriormente e com um par de ramos caudais. 

Antena e antênula reduzidas. Porção basal da antena achatada e armada com uma garra 

anterior e uma lateral, porção terminal cilíndrica com 2 ou 3 segmentos. Maxílulas 

modificadas em ventosas com margens suportadas por séries de hastes quitinosas. 

Estilete anterior à boca com mecanismo perfurante retratil, alojada em uma bainha, com 

glândula de veneno na base. Probóscide grande. Mandíbula completamente inserida 

dentro da probóscide.  Maxilas usualmente com placa basal alargada, com dentes, 

espinhos ou protuberâncias e frequentemente com 2 pares de espinhos pós-maxilares. 

Maxilípedes ausentes. Toracópodes 1 e 2 com epípodes, toracópodes 2, 3 e 4, dos 

machos, com apêndices acessórios usados na cópula, toracópodes 4 com lobos 

natatórios. Urossoma dos machos com um par de testículos alongados e o das fêmeas 

um par de espermatecas na superfície ventral. Parasitas de peixes de água doce e 

salgada. 

Argulus multicolor Stekhoven, 1937 

Descrição baseada em quatro fêmeas adultas coletadas e medidas em mm: 

comprimento total 7,60-8,15 (8,20). Carapaça de forma quase orbicular, ligeiramente 

mais comprida que larga, medindo 3,0-4,2 (3,7) de comprimento 3,89-4,0 (4,0) de 

largura e cobrindo parcialmente os toracópodes 1 e 2. Área cefálica compreendendo 3/5 

do comprimento da carapaça, distintamente demarcada. Sulco cefálico posterior curvo. 

Maxílulas modificadas em ventosas grandes, metassoma livre, de forma retangular e 

segmentação distinta. Áreas respiratórias extensas. Ausência de dentes na placa basal 

alargada das maxilas. Urossoma com 1,80-2,0 (1,91) de largura e 1,63-1,93 (1,80) de 
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comprimento. Toracópodes curtos, grossos, cilíndricos, muito afastados um dos outros 

devido ao tamanho do tórax. Toracópodes 4 bem menores do que demais. Flagelos 

presentes somente nos dois primeiros pares de toracópodes. A cor da superfície da 

carapaça é levemente amarela-esverdeda, com desenhos e listras pretas laterais de cada 

lado dos lobos da carapaça. Possui ainda uma listra preta contornado a carapaça até a 

região do cefalon. Metassoma com listras negras paralelas separadas por uma região de 

cor amarela. Cefalossoma com um par de listras paralelas negras. Superfície dorsal com 

coloração semelhante à região dorsal. Presença de pequenas manchas negras nos 

basipódito dos toracópodes. Ovos visíveis através da pele, número de ovos variando de 

160-170 (166). Local de fixação: cavidade bucal, Material depositado: INPA 1942 

(Figura 32). 

Comentários: Neste trabalho a morfometria e a morfologia dos espécimens 

analisados de A. multicolor estão de acordo com os apresentados por Stekhoven (1937), 

Ringuelet (1948), Lemos de Castro (1949), Malta (1981) e Malta e Varella (1996) 

coletados de P. nattereri.  

Malta (1983) considerou P. nattereri como o principal hospedeiro de A. 

multicolor devido à prevalência desse crustáceo parasitando esse peixe. Neste trabalho 

A. multicolor também foi à espécie de Branchiura mais prevalente em P. nattereri. 
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Figura 32. Fotomicrografia em microscopia de luz de Argulus multicolor (fêmea). A detalhe da fixação na 

região bucal (seta). B vista ventral (barra = 100µm). C vista dorsal (barra = 50µm). 

      

Gênero Argulus Muller, 1785 

Argulus chicomendesi Malta e Varella, 2000 

Descrição baseada em quatro fêmeas jovens coletadas e medidas em mm: comprimento 

total 3,0-4,0 (4,1). Superfície dorsal de cor levemente esbranquiçada com desenhos 

formados por pontos de pigmento castanho. Carapaça em forma de coração mais larga 

que longa com comprida. Comprimento da carapaça 1,5-1,9 (1,9) e 1,7-2,0 (2,0) de 
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largura. Lobos laterais da carapaça cobrem os simpóditos. Região frontal suavemente 

proeminente e bem delimitada pelos sulcos antero-laterais e cefálico posterior. Costelas 

inter-ocularis bem definidas. Olhos compostos grandes, bem definidos, localizados na 

junção entre a região frontal e aporção principal da carapaça. Olho de náuplios 

claramente visível na linha mediana do corpo. Região frontal da carapaça contendo 

pequenos espinhos. Metassoma (péreon) bem definido, com quatro somitos não 

individualizados. Urossoma (pléon) curto, de forma sub-retangular com comprimento 

de 0,3-0,4 (0,3) e largura de 0,3-0,5 (0,4) (Figura 33).  

Local de Infestação: superfície do corpo. Material depositado: INPA 1943. 

Comentários: Neste trabalho a morfologia dos espécimens analisados de A. 

chicomendesi está de acordo com os apresentados por Malta e Varella (2000). As 

medidas morfométricas diferem por estas terem sido feitas em fêmeas jovens e naquelas 

em indivíduos adultos. 

Argulus chicomendesi foi à primeira espécie de Branchiura que apresentou altos 

índices de infestação em Brycon amazonicus (Günter, 1869) e índices baixos em 

Colossoma macropomum (Cuvier, 1819) criados em cativeiro na Amazônia Central 

(Malta e Varella, 2000). Esse é o segundo registro de A. chicomendesi parasitando P. 

nattereri capturada em um lago de várzea do rio Solimões. 
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Figura 33. Fotomicrografia em microscopia de luz de Argulus chicomendesi (macho). A vista ventral. B 

vista dorsal (barras = 1mm). 

 

Gênero Dolops Audouin, 1837 

Diagnose genérica: carapaça ligeiramente achatada iniciando na base da região 

cefálica estende posteriormente como um par de lóbulos ou asas, cobre parcialmente os 

somitos torácicos, varia de forma e tamanho. Cefalon fusionado ao primeiro somito 

torácico. Um par de olhos compostos. Um único e pequeno olho de náuplios mediano. 

Um par de áreas respiratórias na superfície ventral da carapaça. Urossoma com 1 

segmento, bilobado posteriormente e com um par de ramos caudais. Antena e antênula 

reduzidas. Porção basal da antena achatada e armada com uma garra anterior e uma 

lateral, porção terminal cilíndrica com 2 ou 3 segmentos. Maxílulas modificadas em 

grossos apêndices, arredondados na base, com forte garra na extremidade distal. 

Complexo de estilete anterior à boca, mecanismo perfurante retrátil, bainha e glândula 

de veneno na base ausentes. Probóscide grande. Mandíbula completamente inserida na 

probóscide.  Maxilas usualmente com placa basal alargada, com dentes, espinhos ou 

protuberâncias e frequentemente com 2 pares de espinhos pós-maxilares. Maxilípedes 

ausentes. Quatro toracópodes cobertos pela carapaça, toracópodes 1 e 2 com epípodes, 

toracópodes 2, 3 e 4, dos machos, com apêndices acessórios usados na cópula, 

toracópodes 4 com lobos natatórios. Urossoma dos machos com um par de testículos 
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alongados, urossoma das fêmeas com um par de espermatecas na superfície ventral. 

Parasitas de peixes de água doce e salgada. 

 

Dolops geayi (Bouvier, 1897) 

 Descrição baseada em duas fêmeas jovens coletadas e medidas em mm: 

comprimento total variando entre 2,5-3,5(3,0). Carapaça oval sendo mais comprida que 

larga com lobos redondos alcançando a base do urossoma e recobrindo o 2
0
, 3

0
 e 4

0
 

somitos torácicos. Carapaça medindo 2,3-2,9 (2,6) de comprimento por 0,52-0,61(0,56) 

de largura. Urossoma medindo 1,20-1,41 (1,30) de comprimento e 0,80-1,0 (0,9) de 

largura com aproximadamente 60% do tamanho da carapaça, com lobos lanceolados e 

acuminados. Superfície da carapaça desprovida de espinhos. Coloração dorsal 

levemente amarelada com pigmentos escuros em formato de estrelas irregulares 

dispostos aleatoriamente sobre a superfície da carapaça. Superfície ventral da carapaça 

com o mesmo padrão de coloração com menor ocorrência de pigmentos escuros. Local 

de infestação: brânquias. Material depositado: INPA 1944 (Figura 34). 

Comentários: neste trabalho a morfometria e a morfologia dos espécimens 

analisados de D. geayi estão de acordo com as de Ringuelet (1948) e Malta (1981). As 

medidas morfométricas diferem por estas terem sido feitas em fêmeas jovens e naquelas 

em indivíduos adultos. 

As espécies do gênero Dolops Audouin, 1837 são as únicas da subclasse 

Branchiura que apresentam maxílulas robustas, dilatadas na base e na extremidadedistal 

com um forte gancho quitinoso, durante toda a vida (Gomes e Malta, 2002).  

Nas fêmeas de D. geayi os lobos lanceolados em geral sobrepõe-se parcialmente 

ao outro não ocorrendo nos indivíduos machos sendo os lobos completamente separados 

divergindo posteriormente (Malta, 1981). 

No lago Janauacá, margem esquerda do rio Solimões o principal hospedeiro de 

D. geayi foi Megalodoras sp. seguido por Crenicichla sp.,  Hoplias malabaricus (Bloch, 

1794), Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)(Malta , 1981; 1982). Esse é o primeiro 

registro de ocorrência de D. geayi parasitando um representante da família Characidae. 



 

91 

 

 

Figura 34. Fotomicrografia em microscopia de Dolops geayi, A vista dorsal e B ventral (barras = 1mm). 

 

Dolops striata (Bouvier, 1899); 

 Descrição baseada em duas fêmeas adultas coletadas e medidas em mm: 

comprimento total variando entre 7,7-9,13 (8,4). Carapaça mais larga que comprida com 

coloração amarelo claro com manchas brancas arredondadas ocorrendo em uma fileira 

nas regiões marginais e submarginais. Carapaça medindo 6,0-8,50 (7,25) de 

comprimento por 6,5-9,1(7,8) de largura. Urossoma medindo de 2,0-2,2 (2,1) de 

comprimento e 2,9-3,60 (3,25) de largura. Metassoma com 4 somitos bem definidos 

sem desenhos. Superfície ventral da carapaça provida de 5 ou 6 fileiras de pequenos 

espinhos que se iniciam na porção anterior da região marginal da carapaça e terminam 

na altura do primeiro par de patas. Maxílulas, sem espinhos. Dentes maxilares maiores 

do que qualquer outro, dentes pós-maxilares grandes, truncados, retangulares, e mais 

largos que compridos. Local de Infestação: brânquias. Material depositado: INPA 1945 

(Figura 35). 

Comentários: neste trabalho a morfometria e a morfologia dos espécimens 

analisados de D. striata estão de acordo com as medidas realizadas por Ringuelet 
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(1948) e Malta (1981). Exceto as fileiras de pequenos espinhos que se iniciam na parte 

anterior da região marginal da carapaça e terminam na altura do primeiro par de patas, 

encontrou-se de 5 a 6 fileiras enquanto que Malta (1981) encontrou de 4 a 5. 

Dolops striata é muito semelhante à D. discoidalis (Bouvier, 1899) 

diferenciando-se pela coloração da carapaça, disposição das manchas brancas na 

carapaça, desenhos nos somitos torácicos e principalmente a disposição de espinhos na 

carapaça (Malta, 1981). 

Em D. discoidalis esses espinhos ocorrem em toda região marginal da carapaça 

já em D. striata os espinhos estão restritos na parte anterior da região marginal da 

carapaça terminando na altura do primeiro par de patas (Malta, 1981). . 

A coloração da carapaça de D. striata parasitos de Colossoma macropomum 

(Cuvier, 1818) é verde musgo (Malta, 1981). Neste trabalho a cor encontrada foi 

amarelo claro. Essa modificação na coloração do espécimens esta relacionada ao 

mimetismo atribuído a algumas espécies de Branchiura que evolutivamente modificam 

sua coloração a partir da cor de seu hospedeiro para dificultar a predação (Malta, 1981).   

 Dolops striata apresenta um alto grau de especificidade, sendo encontrada 

parasitando somente peixes da família Anostomidae (Malta, 1981). Esse é o primeiro 

registro de ocorrência de D. striata parasitando uma espécie da família Characidae.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Fotomicrografia em microscopia de Dolops striata. A vista dorsal. B ventral (barras = 1mm). 
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Dolops bidentata (Bouvier, 1899) 

Duas fêmeas adultas foram medidas em mm: comprimento total variando entre 10,01-

12,10 (11,05). Carapaça em formato fusiforme mais longa que larga com comprimento 

de 9,07 (9,50-8,65) e largura 10,27 (10,70-9,85). A cor da superfície da carapaça é 

levemente amarelo-esverdeada, com desenhos e um par de listras paralelas com 

pigmentos pretos e verdes laterais na carapaça. Possui ainda uma listra preta torácica 

que se estende do pléon até próximo a probóscide onde se bifurca interocularmente até a 

base da região anterior da carapaça. Superfície ventral com coloração semelhante à 

região dorsal de largura. Presença de pequenas manchas negras nos basipoditos das 

patas torácicas. Costelas inter-ocularis bem definidas. Olhos compostos grandes, bem 

definidos, localizados na junção entre a região frontal e a porção principal da carapaça. 

Local de fixação: supérfície do corpo. Material depositado: INPA 1946 (Figura 36). 

Comentários: neste trabalho a morfometria e a morfologia dos espécimens 

analisados de D. bidentata estão de acordo com as descrições de de Bouvier (1899), 

Ringuelet (1948) e Malta (1981). Exceto as fileiras de pequenos espinhos que se iniciam 

na parte anterior da região marginal da carapaça e terminam na altura do primeiro par de 

patas, onde foram encontradas de 5 a 6 fileiras enquanto que em Malta (1981; 1982) 

encontrou de 4 a 5. 

Uma característica marcante de D. bidentata, que a separa das demais espécies, é 

a presença de apenas 2 dentes na placa basal do maxilípede, daí o nome da espécie 

―bidentata‖. Em outro argulídeo, D. nana Castro, 1950 também ocorre o mesmo, mas 

este não apresenta espinhos na superfície ventral da carapaça (Malta, 1981; 1982). 

Está é quarta vez que é registrada a ocorrência de D. bidentata a primeira 

quando a espécie foi descrita na Guiana Francesa (Bouvier, 1899). A segunda em peixes 

do lago, Janauacá, rio Solimões, parasitava: Schizodon fasciatus Agassiz, 1829, 

Prochilodus nigricans (Agassiz, 1829), Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831), Rhytiodus 

microlepis Kner, 1858, Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818) e P. nattereri (Malta, 

1981; 1982). A terceira em P. nattereri capturados na baia Coqueiro, distrito de Pirizal, 

Poconé no Estado do Mato Grosso (Silva-Souza et al., 2011). 
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Figura 36. Fotomicrografia em microscopia de Dolops bidentata. A vista dorsal e B vista ventral (barras = 

1mm). 

 
Pentastomida 

Somente uma espécie da subclasse Pentastomida, família Sebekiidae foi 

encontrada parasitando superfície do fígado e a parede externa do estômago de P. 

nattereri, ninfas de Sebekia oxycephala (Diesing, 1835)  

Subfilo Crustacea Brünnich, 1772 

  Classe Maxillopoda Dahl, 1956 

    Subclasse Pentastomida Diesing, 1836 

      Família Sebekiidae Fain, 1961 

        Gênero Sebekia Sanbon, 1922 

Diagnose genérica: corpo cilíndrico com extremidades abauladas. Dois pares de 

ganchos retráteis em cada lado da porção anterior constituídos por um gancho principal 

maior e outro acessório menor. Abertura bucal central situado entre os pares de ganchos 

laterais.  
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Sebekia oxycephala (Diesing, 1835) 

Descrição baseada em dez espécimes de S. oxycephala coletados e medidas em 

mm: corpo cilíndrico com extremidades abauladas com 3,2-10,2 (7,5) decomprimento e 

0,90-1,3 (1,1) de largura. Dois pares de ganchos retráteis em cada lado da porção 

anterior, um par de ganchos principais maiores e de ganchos acessórios menores. 

Ganchos principais com 0,050-0,14 (0,092) de comprimento; ganchos acessórios com 

0,050-0,16 (0,091)de comprimento. Abertura bucal central situado entre os pares de 

ganchos laterais medindo 0,10-0,17(0,16) de comprimento por 0,035-0,092 (0,077) de 

largura. Corpo anelado com espinhos com terminação levemente curvada dispostos em 

fileiras contínuas com número variando entre 68-76 (77); Papilas dispostas nas laterais 

do corpo, iniciando na região anterior e prolongando-se por todo o corpo entre os anéis. 

Ânus localizado na sua porção terminal do corpo. Coloração branca amarelada. Locais 

de infecção: superfície do fígado, parede externa do estômago. Material depositado: 

INPA 1949, 1950 (Figura 38). 

Comentários: neste trabalho a morfometria e a morfologia dos espécimens 

analisados de S. oxycephala estão de acordo com as descrições de Venard e Bangham 

(1941), Rego e Eiras (1989) e Vicentin (2009).  

Os pentastomídeos ou vermes língua formam um pequeno grupo de parasitos 

com cerca de 130 espécies (Almeida e Christoffersen, 1999). Sua classificação 

taxonômica específica foi muito discutida devido a falta de consenso existente sobre sua 

posição dentro do filo Arthropoda (Riley, 1986). Porém, estudos moleculares 

confirmaram a relação filogenética de Pentastomida com Crustacea e o inclui como uma 

subclasse dos Maxillopoda (Abele et al., 1989; Lavrov et al., 2004; Møller et al., 2008). 

As espécies da família Sebekiidae do gênero Sebekia parasitam peixes, 

tartarugas e jacarés utilizando-os como hospedeiros definitivos (Riley, 1986).  Em 

peixes criados em cativeiro podem causar reações inflamatórias granulomatosas 

extensas como hemorragias que acompanham miosite e miodegeneração (Boyce et al., 

1987).  

Sebekia oxycephala tem ampla distribuição, ocorrendo desde o sul dos Estados 

Unidos até o sul da América do Sul (Almeida et al., 2010). 

No Brasil S. oxycephala foi citada a parasitando: Hoplias malabaricus (Bloch, 

1794) Phallocercos hapargos (Lucinda, 2008), Pseudoplatystoma corruscans (Spix e 



 

96 

 

Agassiz, 1829), Serrasalmus marginatus Valenciennes, 1837 e P. nattereri (Rego e 

Eiras, 1989; Vicentin, 2009; Almeida et al., 2010; Vicentin et al., 2011) 

Neste trabalho as observações nos locais de infecção, onde foram retirados os 

indivíduos S. oxycephala, não evidenciaram alterações causadas pelo encistamento, 

aparentemente não causou nenhuma injúria ao hospedeiro. Esse é o primeiro registro de 

S. oxycephala parasitando P. nattereri capturado na Amazônia, no rio Solimões. 
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Figura 37. Microscpia Eletrônica de Varredura (MEV) de Sebekia oxycephala. A vista geral de uma da 

ninfa; B região anterior (vista ventral); C e D detalhe dos ganchos duplos. E detalhe da boca. 

F detalhe dos espinhos na extremidade dos anéis corporais. G região posterior do corpo. H 

detalhes das papilas da região anterior. Abreviaturas: gat = ganchos anteriores; gpo = ganchos 

posteriores; gp = gancho principal; ga = gancho acessório; bc = boca; lp = lobo parapodial; ae 

= anéis com espinhos; es = espinho; a = ânus; p= papilas). 
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Isopoda 
Somente uma espécie da subclasse Eumalacostraca, ordem Isopoda foi 

encontrada parasitando as brânquias de P. nattereri, Anphira branchialis, Thatcher, 

1993. 

Classe Malacostraca Latreille, 1802 

    Subclasse Eumalacostraca Grobben, 1892 

          Ordem Isopoda Latreille, 1817 

                Família Cymothoidae Leach, 1814 

                      Gênero Anphira Thatcher, 1993 

Diagnose genérica da fêmea: corpo ovóide em vista dorsal, cerca de 1,8 vezes 

mais comprido que largo, dorso do péreon altamente convexo, assimétrico. Cefalon 

imerso no perionito I, voltada para baixo, margem anterior arredondada. Pléon não 

abruptamente mais estreito que o péreon. Pleonito I levemente imerso no perionito 7, 

todos pleonitos produzidos lateralmente. Mandíbula arredondada, ―em forma de pé‖, 

sem incisivo, palpo robusto; maxílula com 3 terminais e 2 subterminais espinhos 

recurvados. Pereonitos 2-6 sub-iguais, 1 o mais longo e 7 o mais curto, coxas achatadas 

em forma de placas, presentes em todos os 7 pereonitos e produzidas anteriormente ou 

além da margem anterior do pereonito subequente. Pereópodes curtos, 2-6 subiguais em 

comprimento, 1 o menore e 7 o maior. Urópodo delgado, ramos pontudos, subiguais. 

Pleópodos lamelares com extremidades arredondadas. Pleotelson sem quilha, 

arredondados posteriormente.  

 

Anphira branchialis, Thatcher, 1993 

Descrição baseada em três fêmeas grávidas coletadas e medidas em mm: 

comprimento do corpo variando entre 14,5-19,0 (17,0) e largura de 8,0- 11,0 (9,7). 

Corpo cerca de 1,8 vez mais comprido que largo, pereonito 4 o mais largo. Dorso do 

péreon altamente convexo, cor variando do quase branco ao marrom escuro, 

melanóforos pequenos. Cefalon imerso no pereonito1, com rotação ventral, margem 

frontal arredonda, olhos proeminentes. Antênulas e antenas subiguais em comprimento, 

antênulas suavemente comprimidas, com 8 segmentos; antenas subcilíndricas com 9 

segmentos. Labro projetando ventralmente não dobrando sobre a mandíbula; mandíbula 

romba, arredondada em forma de pé, sem incisivo, lábio com lobos anexados a 

mandíbula. Maxílula com 3 terminais e 2 subterminais espinhos recurvados. Maxila 

bilobada com um espinho recurvado em cada lobo. Palpo do maxilípede com 2 espinhos 
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recurvados 1 terminal e 1 subterminal. Pereonitos, 1 cerca de duas vezes o comprimento 

do 2-6, 7 metade do comprimento do 6. Coxa 7 extendendo para o pleontelson cobrindo 

todos os pleonitos lateralmente. Pereópodes curtos, 2-6 subiguais em comprimento, 1 o 

menor e 7 o maior, todos terminados em uma garra curva semelhante a um dáctilo. 

Urópodo delgado, ramos pontudos, subiguais, não atingindo a margem posterior do 

pleotelson. Pleópodos lamelares com extremidades arredondadas. Pleotelson sem 

quilha, arredondados posteriormente. Pleotelson bastante arredondado posteriormente, 

medindo de 4,0-5,0 (4,6) de comprimento por 4,2-5,7 (5,1) de largura (Figura 37). 

Local de fixação: brânquias. Material depositado: INPA 1947, 1948. 

Comentários: neste trabalho a morfometria e a morfologia dos espécimens 

analisados de A. branchialis estão de acordo com os descritos em Thatcher (1993). 

Anphira branchialis é distinguida de outros gêneros e espécies de Cymothoidae pela 

presença de grandes placas coxais sobrepostas em todos os sete pereonitos pois 

normalmente, as placas coxais não ocorrem no primeiro pereonito para membros desta 

família (Thatcher, 1993). 

Anphira branchialis provavelmente se alimenta do epitélio do filamento 

branquial e células do sanguede P. nattereri, portanto, deve ser considerado patogênico. 

Anphira branchialis ocupa a cavidade branquial local que formalmente é ocupado pelos 

filamentos branquiais, causando danos como desenvolvimento de tumores e perda e 

fusão de filamentos. Essa extensiva perda de filamentos branquais, afeta a capacidade 

respiratória e a eficiência metabólica do hospedeiro como citado por Thatcher (1993). 
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Figura 38. Fotomicrografia em microscopia de Anphira branchialis (fêmea grávida). A vista dorsal. B  

vista ventral. C vista lateral exibindo placas coxais sobrepostas em todos os pereonitos 

(barras = 1mm). 
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4. Discussão 

A biodiversidade de parasitos em peixes da Amazônia a cada ano vem 

aumentando com novas descrições. Atualmente cerca de 400 espécies são conhecidas, 

distribuídas entre protozoários e metazoários, este número representa 4% da fauna 

parasitária estimada para os peixes da região (Thatcher, 2006). 

Diversos trabalhos registraram a grande diversidade parasitária de P. nattereri: 

Boeger e Kritsky (1988) com as espécies de Monogenoidea; Malta (1983) e Carvalho et 

al. (2004) com as de Crustacea; Vicentin (2009) com as de Digenea, Nematoda e 

Pentastomida e Vital et al. (2011) com a comunidade de parasitos.  

Como citado por Eiras et al. (2010), Pygocentrus nattereri é a espécie com o 

maior número de espécies de metazoários parasitas de peixes de água doce do Brasil 

com 39 espécies. Apesar do esforço minucioso a listagem é incompleta pela 

impossibilidade de consulta a toda bibliografia existente. 

Revisando a bibliografia sobre este hospedeiro, foram encontradas 47 espécies 

de metazoários parasitas citados para P. nattereri. Destas espécies já registradas, 26 

espécies foram encontradas nesse trabalho, 10 são novas ocorrências para esse 

hospedeiro e uma espécie é nova. Elevou-se, portanto de 47 para 57 o número de 

espécies parasitas de P. nattereri confirmando-a como a maior hospedeira de 

metazoários parasitos dos peixes de água doce do Brasil. 

Pygocentrus nattereri capturados em um lago de várzea da Amazônia Central 

estavam parasitados com seis espécies de Monogenoidea: Amphithecium microphalum; 

A. brachycirrum; A calycinum; A. catalaoensis; A. junki e Rhinoxenus piranhus. Uma 

de Nematoda Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus. Uma de Copepoda 

Miracetyma sp. e uma de Isopoda A. branchialis (Vital et al., 2011). 

Em um trabalho com a composição e estrutura das infracomunidades de 

metazoários endoparasitos de P. nattereri capturados na porção central do Pantanal, 

Mato Grosso, Brasil encontrou-se: uma metacercária progenética (Digenea); os 

Nematoda Procamallanus (S.) inopinatus, Philometridae gen. sp., Eustrongylides sp. 

(larva), Brevimulticaecum sp. (larva), Contracaecum sp. (larva), o Acantocephala 

Echinorhynchus paranensis Machado Filho, 1959 e os pentastomídeos Leiperia gracile 

Diesing, 1835 (larva), S. oxycephala (larva) e Subtriquetra sp. (larva) (Vicentin, 2009). 

Ao analisar os resultados obtidos no presente trabalho, todas as espécies citadas 

por Vital et al. (2011) também ocorreram, no trabalho de Vicentin (2009) apenas P. (S.) 
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inopinatus e S. oxycephala. A maioria das espécies de metazoários endoparasitas de P. 

nattereri encontrada nesse trabalho eram adultas, exceto as metacercárias de 

Clinostomidae e de Diplostomidae, as larvas de Nematoda, Cestoda e Pentastomida 

enquanto que no trabalho de Vicentin (2009) a maioria das espécies eram larvas.  

O hábito alimentar do hospedeiro é uma característica a ser considerada, sob o 

aspecto epidemiológico, pois tem forte relação com a incidência de endoparasitos 

(Dogiel, 1961). Pygocentrus nattereri por ser piscívora indica que ocupa uma posição 

no topo da cadeia trófica em lagos de várzea da Amazônia Central, contudo quando 

considerado o ambiente como um todo, ela pode ocupar uma posição intermediária, uma 

vez que atua como presa para outros vertebrados como jacarés, lontras, ariranhas, botos 

e aves. 

Essa posição estratégica de P. nattereri na cadeia trófica associada à grande 

população dessa espécie em ambientes de várzea, a credencia como uma espécie que 

pode atuar como hospedeiro intermediário, paratênico ou definitivo para diversas 

espécies de diferentes grupos de parasitos, facilitando a complementação de seus ciclos 

de vida. Essa assertiva é corroborada com a presença de espécies parasitas em fase 

adulta e larval encontradas nesse trabalho.  

 Das 308 espécies de Monogenoidea registradas em 144 espécies de peixes de 

água doce descritas para a Região Neotropical (Boeger et al., 2006), 28 espécies, ou 

seja, 9,1% parasitam P. nattereri. Como os monogenóideos possuem um elevado grau 

de especificidade parasitária, ocorrendo em um hospedeiro, ou em hospedeiros 

filogeneticamente muito próximos (Cone e Kurt, 1982), P. nattereri representa um 

hospedeiro importante para esse grupo de parasitos uma vez que estes possuem ciclo de 

vida direto dependendo diretamente desse hospedeiro para completar seu ciclo de vida. 

 Quatro espécies vivíparas de Monogenoidea da família Gyrodactylidae do 

gênero Gyrodactylus foram descritas coletadas na superfície corporal de Characiformes 

do Brasil. Uma delas foi Gyrodactylus sp.n.4 parasito de S. rhombeus que é uma espécie 

de peixe filogeneticamente muito próxima a P. nattereri (Mirande, 2010). 

 No presente estudo foi registrada a espécie Gyrodactylus sp.  que  caracteriza-se 

por não apresentar escudo da barra superficial muito semelhante a Gyrodactylus sp.n.4. 

encontrada por Vianna (2007). Porém como os espécimes desse trabalho não foram 

coradas com tricrômico de Gomori, não foi possível afirmar que é a mesma espécie uma 

vez que a clarificação pode mascarar a presença do escudo superficial. Este é o primeiro 

registro de uma espécie da família Gyrodactylidae parasitando P. nattereri. 
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O primeiro relato de A. compactum no Brasil foi feito por Kohn et al. (1995) 

parasitando olhos de Plagioscion squamosissimus (Sciaenidae) capturadas no 

reservatório da Hidrelétrica de Itaipu, no Estado do Paraná. A presença de metacercárias 

de C. marginatum em peixes no Brasil tem sido citada em várias espécies de peixes 

(Novaes et al., 2006; Zica et al., 2009; Paes et al., 2010).  

Corroborando com isto, esse é o primeiro registro de metacercárias de C. 

marginatum e de A. compactum parasitando a musculatura de P. nattereri. Esse local de 

infecção gera uma situação de risco devido ao consumo desses filés crusem pratos 

como, sushi, sashimi e ceviche podendo vir a causar problemas de saúde pública. 

As espécies de Cestoda da família Proteocephalidae são parasitos principalmente 

de peixes da ordem Siluriformes e da família Pimelodidae. Algumas espécies parasitam 

peixes de outras famílias como: Cichlidae; Erythrinidae; Cynodontidae e Characidae, 

porém sempre em baixas intensidades e apenas com uma espécie de Cestoda por espécie 

de peixe (Rego, 1987; Rego e Pavanelli, 1990; Rego 2006).  

Uma teoria levantada por Rego e Pavanelli (1990) para explicar a presença de 

proteocefalídeos em peixes não Siluriformes é a de que esse encontro constituiria uma 

etapa do processo de adaptação desses helmintos, a novos hospedeiros. Isto porque os 

Siluriformes são os hospedeiros arquetípicos dos proteoceofalídeos. 

No presente estudo o proteocefalídeo P. serrasalmus foi encontrado parasitando 

P. nattereri capturados em lagos de várzea da Amazônia.  Esta espécie foi descrita 

parasitando Serrasalmus spilopleura Kner, 1858 e P. nattereri de Salobra no Rio 

Paraná, Estado do Mato Grosso. Este é o primeiro registro de ocorrência de P. 

serrasalmus em peixes na Amazônia. Proteocephalus serrasalmus foge a regra dos 

proteocefalídeos parasitos de peixes não Siluriformes, pois parasita P. nattereri, S. 

spilopleura e em números razoavéis de indivíduos. 

Apesar de diversos estudos parasitológicos feitos só há um registro de uma 

espécie de Acanthocephala, Echinorhynchus paranensis Machado Filho, 1959 

parasitando P. nattereri capturado no rio Negro, afluente do rio Paraguai, sub-região de 

Nhecolândia de porção central do pantanal, Estado do Mato Grosso (Vicentin, 2009).  

No presente trabalho é feito o segundo registro de ocorrência de uma espécie de 

Acanthocephala e o primeiro de uma espécie gênero Neoechinorynchus parasitando P. 

nattereri. Somente dois peixes estavam parasitados. A baixa intensidade de infecção 

registrada no presente trabalho é indicativo de infecção acidental desses parasitos em P. 

nattereri. 
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            No presente trabalho todos os espécimens de Neoechinorynchus sp.  eram 

machos, mas  não apresentavam bursa copulatória extrovertida, indicando que os 

indivíduos não estavam em fase de reprodução, porém eram adultos e adaptados à P. 

nattereri seu hospedeiro definitivo. 

Enquanto espécies de Acanthocephala são raras parasitando P. nattereri, 

espécies de Nematoda são muito comuns nesse hospedeiro podendo atuar como 

hospedeiros intermediários, definitivos e paratênicos (Barros et al., 2010;  Vicentin, 

2009; Vital et al., 2011). 

As espécies de Nematoda parasitos de P. nattereri capturados no rio Negro no 

Pantanal do Estado do Mato Grosso foram: P.(S.) inopinatus, uma espécie de 

Philometridae, Eustrongylides sp. (larva), Brevimulticaecum sp. (larva), Contracaecum 

sp. (larva) (Vicentin, 2009).  

Pygocentrus nattereri capturados no rio Cuiabá no Estado do Mato Grosso 

estavam parasitadas com larvas de Eustrongylides spp., Contracaecum spp. e 

Procamallanus spp.  na musculatura esquelética, cavidade celomática e na bexiga 

natatória (Barros et al., 2010). Já Pygocentrus nattereri capturados no lago Piranha, um 

lago de várzea do rio Solimões na Amazônia Central estavam parasitados com P. (S.) 

inopinatus no intestino (Vital et al., 2011). No presente trabalho cinco espécies foram 

identificadas em P. nattereri e apenas P.(S.) inopinatus e Brevimulticaecum sp. foram 

comuns aos trabalhos de Barros et al. (2010) e Vital et al. (2011). 

Adultos da família Philometridae já foram registrados em P. nattereri no rio 

Negro, no Pantanal, Estado do Mato Grosso, embora o local de fixação não tenha sido 

especificado (Vicentin, 2009). No presente estudo, uma nova espécie da família 

Philometridae foi coletada e descrita parasitando a órbita ocular e fossas nasais de P. 

nattereri, aumentando os resgistros desta família em peixes de água doce no Brasil.  

Procamallanus (S.) inopinatus é parasito de várias espécies peixes de água doce 

e salgada. É considerada a espécie mais comum do Brasil, pois parasita 51 diferentes 

espécies de peixes (Moravec, 1988; Moreira, 1994; Eiras et al., 2010). No presente 

trabalho P. (S.) inopinatus ocorreu parasitando todos os P. nattereri, indicando eficiente 

adaptação ao hospedeiro e a abundância dos hospedeiros intermediários nos lagos de 

várzea.  

 São conhecidas onze espécies de crustáceos parasitas de P. nattereri. Três de 

Copepoda, R. piranhus; M. piraya e E. yumaricus; cinco de Branchiura: A. multicolor, 

A. chicomendesi, D. geayi, D striata e D. bidentata; uma de Isopoda, A. branchialis e 
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uma de Pentastomida: S. oxycephala (Malta, 1983; 1993; Malta e Varella, 1996; 2000; 

Thatcher, 1993; Carvalho et al., 2003, 2004; Vicentin, 2009; Vital et al., 2011). 

No presente trabalho oito das onze espécies de crustáceos citadas para P. 

nattereri foram encontradas sendo três espécies de Copepoda registradas anteriormente, 

três novas ocorrências para Branchiura, D. geayi; D. striata e D. bidentata, uma espécie 

de Pentastomida S. oxycephala e uma de Isopoda A. branchialis.  

Oito espécies de Branchiura parasitos dos peixes do lago Janauacá, um lago de 

várzea do rio Solimões apresentaram sazonalidade de ocorrência. Os maiores índices de 

infestação ocorreram na estação de enchente e os menores na vazante (Malta, 1982; 

1983; 1984; Malta e Varella, 1983).     

  Em P. nattereri capturados no rio Araguaia, tributário do rio Tocantins, no 

Estado de Goiás (Carvalho et al., 2004) e no lago Piranha no rio Solimões (Vital et al., 

2011) as espécies de Branchiura apresentaram os maiores índices de infestação na 

estação de seca.  

Neste trabalho os maiores índices de ocorrência foram na estação de vazante e 

seca, resultados semelhantes aos de Carvalho et al. (2004) e Vital et al. (2011). 

Pygocentrus nattereri é uma espécie muito abundante na Amazônia e muito 

utilizada na alimentação da população regional, principalmente os ribeirinhos, por isso é 

considerada uma espécie comercial (Santos et al., 2006). Com o aumento do consumo 

desta espécie e com a falta de inspeção sanitária que possa detectar patógenos, o 

aumento do risco de zoonoses, principalmente com a popularização do uso de pratos 

preparados à base de peixe cru é eminente (Barros et al., 2007).  

Zoonoses transmitidas a humanos pelo consumo de peixes cru são muito comuns 

no Japão, China, Coréia, Holanda, Estados Unidos (Barros et al., 2006; Umegai et al., 

1990; Hirai et al., 1987). Os humanos também podem desenvolver um processo alérgico 

ao ingerirem larvas de Nematoda da família Anisakidae mortas na musculatura do peixe 

(Audicana et al., 2002) e de metacercárias de Platyhelminthes da família Clinostomidae 

(Kifume et al., 2000). 

Várias espécies de parasitos com importância zoonótica já foram citados para P. 

nattereri. Larvas de Contracaecum sp. (Nematoda: Anisakidae) foram encontradas no 

mesentério (Barros et al., 2006). Larvas de Contracaecum sp., Anisakis sp., C. 

marginatum e A. compactum são espécies com potencial zoonótico comprovado 

(Cancrini et al., 1997).  

No presente trabalho os digenéticos C. marginatum e A. compactum foram 
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encontrados parasitando a musculatura de P. nattereri e larvas do nematóide Anisakis 

sp. encontradas no intestino desse hospedeiro. Dessa forma alerta-se para o perigo 

eminente de zoonoses com a utilização dessa espécie em pratos preparados à base de 

peixe cru como já citado por Barros et al. (2007).  

A alta diversidade parasitária composta por diferentes grupos taxonômicos em 

fases do ciclo de vida distintos e complexos demonstra a importância de P. nattereri 

como mantenedora direta de 57 espécies de invertebrados parasitos. Esse fato revela o 

papel determinante dessa espécie de peixe na contribuição ao aumento da 

biodiversidade em lagos de várzea amazônicos bem como em todos os ambientes onde a 

espécie se distribui. 
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Capítulo II  

 

DINÂMICA POPULACIONAL, ÍNDICES E DESCRITORES ECOLÓGICOS 

DOS PARASITOS DE Pygocentrus nattereri (KNER, 1958) E SEU USO COMO 

BIOINDICADORES DE INTEGRIDADE AMBIENTAL 
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Resumo 

Com o objetivo de selecionar espécies como bioindicadoras de integridade em 

lagos de várzea através de índices, coeficientes e estimativas, foram identificados 

metazoários parasitas de 355 Pygocentrus nattereri capturados em seis lagos de várzea 

do Rio Solimões da Amazônia Central, Estado do Amazonas, no período de março a 

Dezembro de 2008. Os dados limnológicos de cada lago e o período hidrológico foram 

analisados de acordo com as normas estabelecidas pela APHA em 1985. Monogenoidea 

foi o táxon majoritário com 96,51% do total de metazoários coletados parasitando 100% 

dos hospedeiros. Seis espécies de parasitos foram consideradas espécies centrais, três 

secundárias e vinte e sete satélites. Os descritores ecológicos não variaram 

consideravelmente entre os lagos. A maioria das espécies (24 espécies) apresentou o 

típico padrão de distribuição agregada, as restantes (12 espécies) apresentaram 

distribuição espacial ao acaso ou aleatória na polpulação hospedeira. O grau de 

semelhança das espécies entre os pontos de coleta foi elevado (CJ  0,5). Os valores do 

coeficiente de correlação de Pearson r demonstraram haver significativas associações 

positivas e negativas entre as intensidades médias das espécies de Monogenoidea: 

Amphithecium junki; A. brachycirrum e A. falcatum e os parâmetros: comprimento 

padrão; condutividade; profundidade; pH; sódio; cloreto e sulfato. As 36 espécies de 

parasitos analisadas pelo Método Valor Indicador (IndVal) apresentaram IndVal 

menores que 70% podendo ser consideradas como detectoras. As espécies A. 

brachycirrum, A. calycinum, A. falcatum, A. junki, Anacanthorus thatcheri, A. reginae, 

A. stachophallus, Enallotecium aegidatum, Nothotecium mizellei, Nothozothecium 

penetrarum, Rhinoxenus piranhus, Clinostomum marginatum, Procamallanus (S.) 

inopinatus, Philometra nattereri sp.n., Rhinergasilus piranhus e Miracetyma piraya, 

podem ser consideradas como espécies indicadoras da integridade nos lagos de várzea 

estudados, portanto indicadores de condições preservadas, considerandom que os lagos 

encontra-se preservados. 

 

Palavras–chave: Platyhelminthes; Acantocephala; Nematoda; Arthropoda; Amazônia; 

Rio Solimões; Biodiversidade. 
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Abstract 

 

Aiming to select species as bioindicators of integrity in floodplain lakes through 

indices, coefficients and estimates were identified metazoan parasites of 355 piranhas, 

Pygocentrus nattereri (Kner, 1958), from six lakes in lowland Central Amazon, 

Amazonas State, from March to December 2008. Limnological data were sampled from 

each lake and hydrological period and analyzed in accordance with the standards of 

APHA (1985). Monogenoidea taxon was the majority with 96.51% of total metazoan 

collected parasitizing 100%. According to their prevalence, six species of parasites were 

considered central species, three secondary and twenty-seven satellites. The ecological 

descriptors did not vary considerably between the lakes. Most species (24 species) 

showed the typical aggregated pattern of provision, the rest (12 species) showed the 

spatial random or random. The species degree among sampling points was high (CJ  

0,5). The Pearson's correlation coefficient r values demonstrated a significantly positive 

and negative associations among the mean intensities of species of Monogenoidea: 

Amphithecium junki, Amphithecium brachycirrum and Amphithecium falcatum, and the 

parameters standard length, conductivity, depth, pH, sodium, chloride and sulfate. The 

parasites 36 species analyzed by Method Value Indicator (IndVal). IndVal they less 

than 70% they considered such as detectors. The species Amphithecium brachycirrum, 

Amphithecium calycinum, Amphithecium falcatum, Amphithecium junki, Anacanthorus 

thatcheri, Anacanthorus reginae, Anacanthorus stachophallus, Enallotecium 

aegidatum, Nothotecium mizelli, Nothozothecium penetrarum, Rhinoxenus piranhus, 

Clinostomum marginatum, Procamallanus (S.) inopinatus, Philometra nattereri sp.n., 

Rhinergasilus piranhus and Myracetyma piraya, they can be considered such as 

indicator species of the integrity of lakes studied and therefore indicating conditions 

preserved, considering that the lake one preserved. 

 

 

Keywords: Platyhelminthes; Acantocephala; Nematoda; Arthropoda; Solimões River; 

Biodiversity. 
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1. Introdução 

A biodiversidade representada pela riqueza e abundância de espécies, por 

números/índices ou por modelos ecológicos, assim como os fatores e interação de 

fatores que a determinam, tem sido objeto de muitos estudos. Principalmente nesta 

época em que os impactos antrópicos resultam na extinção de inúmeras espécies (Freitas 

et al., 2007). 

Para essas ações exploratórias tornam-se necessárias medidas de controle para 

resguardar a biodiversidade de regiões como a Amazônia tão importante para o planeta. 

Nesse sentido aplica-se o monitoramento ambiental o qual possui o objetivo de detectar 

mudanças, em especial, as causadas pela ação do homem, aparte daquelas que ocorrem 

naturalmente, localizando e avaliando as condições dos sistemas e as consequências das 

atividades humanas (Silva-Souza et al., 2006).  

Para essa abordagem o uso de indicadores de alterações ambientais ou 

bioindicadores como ferramenta é plausível. Pois esses organismos são constituídos por 

um conjunto de parâmetros representativos, concisos e fáceis de interpretar que podem 

ser utilizados para ilustrar as principais características ambientais de uma área ou de um 

determinado território (Espino et al., 2000; Rivas et al., 2007). 

Conceitualmente bioindicadores são organismos ou comunidades cujas funções 

vitais se correlacionam tão estreitamente com determinados fatores ambientais, que 

podem ser empregados como indicadores na avaliação de uma dada área (Rivas et al., 

2007). A sensibilidade do organismo em detectar pequenas, mas significativas 

modificações ambientais, o credencia como um bom bioindicador (Lima, 2007).  

Como parasitos de peixes constituem provas contemporâneas de biodiversidade, 

são perfeitamente capazes de monitorar o estado dos ecossistemas. Sua presença 

possibilita inferir sobre a riqueza de vertebrados e invertebrados em um determinado 

habitat (Espino et al., 2000; Silva-Souza et al., 2006). Da mesma forma, a ausência de 

certos parasitos e a presença de outros podem ser indicativos do estresse individual que, 

a priori, reflete alterações ambientais (Landsberg et al., 1998).  

Diferentes parasitos podem ser influenciados positiva ou negativamente por 

determinado estressor. Isto pode conduzir à dominância de espécies particulares, táxons 

ou grupos, tolerantes à determinada condição ambiental. Organismos mais sensíveis 

tendem a apresentar declínio na abundância e, inclusive, a desaparecer (Sarabia, 2000; 

Silva-Souza et al., 2006). 

Dessa forma, o parasitismo pode perfeitamente ser empregado como monitor 



 

129 

 

altamente sensível na detecção de alterações na biodiversidade que caracterizam os 

habitats afetados antropogenicamente (D’Amelio e Gerasi, 1997). Os efeitos da 

poluição sobre a ocorrência e distribuição de parasitos de peixes é um campo promissor 

da parasitologia ambiental que atrai crescente atenção por parte da pesquisa (Sures, 

2008).  

Atualmente, existem diversos métodos de avaliação de impacto ambiental, 

entretanto o uso de parasitos de peixes como bioindicadores ainda não é muito 

difundido no Brasil, quando comparado a outras localidades do mundo (Madi, 2005; 

Silva-Souza et al., 2006).  

Isso ocorre principalmente pela falta de conhecimento das espécies e dos ciclos 

de vida dos parasitos de peixes brasileiros. Mas não impede a utilização destes 

organismos como indicadores das condições ambientais e de eutrofização no Brasil 

(Silva-Souza et al., 2006). 

Ao contrário do que se pensa, nos ambientes saudáveis, os parasitos estão 

presentes nos peixes (Landsberg et al., 1998; Silva-Souza et al., 2006). Já em ambientes 

degradados a saúde do peixe pode ser afetada devido às interações entre diferentes 

contaminantes e as variáveis ambientais que podem desencadear um aumento ou 

diminuição na abundância ou diversidade dos parasitos nos peixes (Espino et al., 2000; 

Silva-Souza et al., 2006). 

 Apesar disso, a utilização de parasitos em estudos dos processos ecológicos e de 

biodiversidade tem sido frequentemente negligenciada e normalmente são considerados 

com repúdio pela mídia, pela população em geral e, até mesmo, por alguns 

pesquisadores (Silva-Souza et al., 2006). 

A utilização de parasitos de peixes como indicadores de contaminação ou 

alteração ambiental é uma área de pesquisa complexa. Pois diversas são as dificuldades 

para associar os níveis de população parasitária com a poluição e ao grande número de 

fatores abióticos e bióticos envolvidos (Mackenzie et al., 1995; Madi, 2005).  

Para a utilização de parasitos de peixes como indicadores de contaminação ou 

alteração ambiental cada espécie parasita e hospedeira deve preencher os seguintes 

critérios (Overstreet, 1997; Sures, 2004; Madi, 2005).  

Critérios relacionados ao hospedeiro: 

1. A área onde vive o peixe deve ser restrita: devem residir em uma área 

pequena ou bem definida onde passam a maior parte do tempo. Peixes que 

fazem grandes migrações e têm o habitat menos definido fica muito difícil 
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avaliar a saúde do ambiente, pois não se sabe em que local os parasitos foram 

adquiridos; 

2. O peixe deverá ser capaz de servir como hospedeiro para um grande 

número de espécies parasitas: preferivelmente, pelo menos várias dessas 

espécies devem incorporar uma grande variedade de hospedeiros adicionais 

(intermediários, paratênicos e definitivos) em seus ciclos de vida; 

3. O peixe deve ser comum, de fácil captura e identificação: uma vantagem 

adicional é ser pequeno. Que facilita os processos de captura, exame, necropsia e 

coleta dos parasitos. Peixes grandes são difíceis de serem capturados, se gasta 

mais tempo para examiná-los e demandam mais trabalho para obter dados 

histológicos. 

Critérios relacionados a espécie parasita: 

1. Riqueza de parasitos heteroxênicos: parasitos que incluem mais de um hospedeiro 

em seu ciclo de vida geralmente ocorrem em, relativamente, baixos números em 

ambientes contaminados. Estes resultados podem decorrer da redução ou eliminação 

de hospedeiros, intermediarios ou definitivos, ou do efeito toxico direto sobre o 

parasito; 

2. Informações biológicas e epidemiológicas sobre o ciclo de vida do parasito para 

indicar a biodiversidade: o comportamento racional dessa ferramenta é similar ao 

do critério #1(acima) que é restrito ao número de espécies. Essa ferramenta requer 

conhecimento adicional sobre a biologia dos parasitos. Valores de prevalência e 

intensidade média de um específico parasito em diferentes localidades indicam 

diferente natureza dos habitats em termos de associações de invertebrados de vida 

livre e de hospedeiros vertebrados. 

3. Informações epidemiológicas sobre os parasitos que reproduzem dentro 

(internamente) ou sobre (externamente) o hospedeiro: essa ferramenta e a do 

critério #4 (abaixo) consistem em valores de dados, onde os hospedeiros 

apresentaram índices parasitários muito maiores nos ambientes altamente 

contaminados do que naqueles sem contaminantes. A razão dessas altíssimas 

infestações envolve um decréscimo da resistência ou imunidade do hospedeiro, um 

aumento na fonte de nutrição do parasito ou em uma interação com outra infecção 

por um agente microbiano. 

4. Alterações histológicas relativas à infestação por parasito se o estresse causado  

pela substância contaminante: como indicado no critério #3 (acima) o 
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contaminante pode reduzir a resistência do hospedeiro permitindo ao parasito 

reproduzir-se e desenvolver-se. Isto pode causar necroses ou alguma outra condição 

patológica no tecido do hospedeiro, os quais podem se tornar uma fonte adicional de 

nutrientes para o parasito reproduzir ainda mais. Alguns desses parasitos são 

externos, mas muitos são protozoários histozóicos e outros são internos. 

Em adição ao uso dos critérios relacionados a espécie parasita (quatro itens 

acima): para amostragens simples e em apenas um ponto de amostra da saúde 

ambiental, o monitoramento ―stricto senso‖ deve ser conduzido em áreas 

cuidadosamente selecionadas. Deve-se ter conhecimento dos dados da rotina básica do 

local para servir como referência, para poder comparar com as mudanças do 

parasitismo, da qualidade da água ou efluentes e também as mudanças no tempo (Madi, 

2005). 

Os hospedeiros devem conter indivíduos adultos e juvenis. Também devem ser 

periodicas para estimativa do periodo de aquisição do parasito (Overstreet, 1997). 

Muitos dos fatores complicadores que envolvem os parasitos como 

bioindicadores são inter-relacionados ou associados com o critério estabelecido para um 

bom modelo de peixe hospedeiro. Sete fatores são listados (Overstreet, 1997). 

1. Utilizar um ou mais locais de referência, apropriado para comparação. Utilizar 

o mesmo peixe hospedeiro e, se possível, os mesmos fatores para comparação (mesma 

área geral, salinidade, profundidade da água, vegetação) e outras características 

comparáveis. Os locais devem ser amostrados ao mesmo tempo ou tão próximo quanto 

possível. 

 2. Flutuações sazonais normais do parasito podem produzir dados enganosos, em 

especial, quando o parasito possui curto ciclo de vida e a biota está sendo avaliada. Se 

apenas uma coleta for planejada é ideal que seja no período sazonal em que a 

abundância do parasito esteja alta no local escolhido. Além disso, fatores como 

efluentes antropogenicamente aquecidos podem resultar no aumento de estágios 

infecciosos para o peixe, quando comparados com uma área normalmente não aquecida. 

3. Condições ambientais extremas ou atípicas, tais como inundações, furacões, 

congelamento atípico, prolongado períodos de chuvas ou secas podem produzir 

resultados enganosos, especialmente quando comparados com dados obtidos em longo 

prazo ou anualmente.  

4. O efeito de algumas toxinas em situações específicas sobre um peixe pode 

aumentar, ou influenciar a presença de uma espécie de parasito ou vice-versa, como 
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indicado acima. A interação normal das condições ambientais para este relacionamento 

também pode influenciar grandemente a saúde do hospedeiro e do parasito. 

5. A inter-relação entre as espécies de parasitos pode produzir um aumento ou 

diminuição do número de indivíduos ou espécies. 

6. O modelo deverá ser adequado para acomodar uma grande riqueza de espécies 

parasitas, levando em conta se os dados epidemiológicos devem ser considerados como 

indicadores.  

7. Se o hospedeiro possui uma vasta dispersão, poderia adquirir ou perder alguns 

parasitos distantes dos locais das amostras. 

De acordo com os critérios relacionados ao hospedeiro, P. nattereri é uma 

espécie de peixe que atende a todos os itens propostos por Overstreet (1997): 

 1. Pygocentrus nattereri vive em uma área restrita, nos lagos de várzea da bacia 

amazônica; 

2. É hospedeira de um número grande de espécies parasitas. Várias dessas 

espécies parasitas utilizam uma grande variedade de hospedeiros: intermediários; 

paratênicos e definitivos para completar seus ciclos de vida; 

 3. É um peixe muito comum, de fácil captura e identificação. É a espécie mais 

abundante nas amostragens de peixes, nos lagos de várzea. Não é um peixe grande, o 

que facilita os processos de captura, exame, necropsia e coleta dos parasitos.  

Uma vez que a presença de parasitos em hospedeiros vertebrados é diretamente 

dependente do grau de diversidade do habitat. A análise da comunidade parasitária dos 

peixes de um local pode ser um bom indicativo do estresse ambiental e da 

biodiversidade (Overstreet, 1997).  

Conhecendo as espécies parasitas e suas relações com P. nattereri, ter-se-á               

o retrato da situação atual destas espécies nos lagos de várzea da Amazônia Central. 

Também será conhecido o número de seres vivos que dependem de P. nattereri para 

existirem. E cada espécie parasita que preencher os critérios para ser utilizada como 

bioindicadora de integridade ambiental será indicada.  

Na Amazônia os rios são fundamentais, pois são, na maioria das vezes, a única 

via de acesso à maioria dos municípios.  No caso do rio Solimões além desse papel na 

navegação comercial e transporte de passageiros é também rota de transporte de 

petróleo. Estas atividades apresentam um grande risco para desastres ambientais.  
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Este trabalho tem como objetivo ampliar conhecimento da biodiversidade das 

espécies de parasitos de P. nattereri e analisar quantitativamente e qualitativamente sua 

comunidade parasitária através de índices, coeficientes e estimativas indicando espécies 

como bioindicadoras da integridade nos lagos de várzea estudados. 

 

2. Material e métodos 

2.1. Área de estudo e coleta dos dados 

Os lagos amostrados foram: Baixio (03°17’27,2‖ S/ 60°04’29,6‖ O) localizado no 

município de Iranduba; Preto (03°21’17,1‖ S/ 60°37’28,6‖ O) também em Iranduba; 

Iauara (03°36’39,2‖ S/ 61°16’33,0‖ O) em Manacapuru; Ananá (03°53’54,8‖ S/ 

61°40’18,4‖ O) em Anori; Campina (03°46’15,8‖ S/ 62°20’10,3‖ O) em Codajás e lago 

Maracá (03°50’32,8‖ S/ 62°34’32,4‖ O) em Coari.  

Todos os lagos estão localizados em um trecho de aproximadamente 400km, de 

extensão no rio Solimões entre as cidades de Coari e Manaus (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Coleta, identificação e transporte dos peixes. 

As capturas de P. nattereri para as análises parasitológicas foram realizadas nos 

 

Figura 1. Imagem e localização geográfica dos lagos de várzea do rio Solimões, entre as cidades de Manaus 

e Coari no Estado do Amazonas. 
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meses de março, junho, setembro e dezembro de 2008, compreendendo respectivamente 

os períodos de enchente, cheia, vazante e seca na região.  O esforço de pesca foi 

padronizado por meio do uso de redes de espera, dispostas aleatoriamente. Todos os 

pontos de coleta foram fixados com a utilização de um GPS (Sistema de 

Posicionamento Global) Garmin e-Trex.  

2.3. Tamanho das amostras 

Como se trata de exemplares de populações naturais o efetivo populacional é 

desconhecido e, consequentemente não é estatisticamente possível estabelecer um grau 

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

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

em conta as possibilidades de pesca, armazenamento e processamento. 

2.4. Coleta, preparação e fixação dos parasitos 

Os peixes capturados foram identificados em campo com auxílio de chaves de 

identifição e de especialistas do grupo de ictiofauna do projeto PIATAM (Inteligência 

Estratégica da Indústria de Petróleo e Gás na Amazônia). A seguir os dados biométricos 

peso (g) e comprimento padrão (cm) foram registrados em fichas de necropsias 

individuais.  

Os parasitos encontrados foram imediatamente coletados, fixados e conservados 

de acordo com o grupo para posterior identificação no laboratório de Parasitologia e 

Patologia de Peixes (LPP) do Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas (INPA) e no 

Laboratório de Helmintos Parasitos de Peixes do Instituto Oswaldo Cruz-IOC/RJ.  

Os procedimentos de coleta, preparação e conservação dos parasitos seguiram as 

técnicas descritas em: Monogenoidea (Amato et al., 1991); Digenea (Thatcher, 1993; 

Amato et al., 1991); Cestoda para adultos (Kennedy e Andersen, 1982), para larvas  

(Amato et al., 1991;  Eiras et al., 2006); Acanthocephala (Amato et al., 1991; Amin 

1969; Eiras et al., 2006); Nematoda: (Fagerholm, 1979);   Copepoda (Varella 1992, 

Malta e Varella, 1996); Branchiura e Isopoda (Malta e Varella, 2000); Pentastomida 

(Venard e Bangham, 1941; Almeida et al., 2009). 

Os parasitos foram identificados segundo Bouvier (1899); Stekhoven (1937); 

Ringuelet (1948); Machado Filho (1948, 1959); Mizelle e Price (1965); Travassos et al. 

(1969); Pinto e Noronha (1976); Rego (1979); Salgado-Maldonado (1979); Malta 

(1981); Lemos de Castro e Silva (1985); Vicente et al. (1985); Lemos de Castro 

(1985,1986); Schmidt (1986); Boeger e Kritsky (1988); Kritsky, Boeger e Thatcher 

(1988a); Boeger e Thatcher (1988b); Rego e Eiras (1989); Rego e Pavanelli, (1990, 
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1991); Thatcher (1993, 2006); Malta (1993); Malta e Varella (1996, 2000); Kritsky, 

Boeger e Jégu (1997); Moravec (1998); Rego et al. (1999) e Vicente e Pinto (1999); 

Gibson et al. (2002); Amin (2002); Rego (2006) e Khon et al. (2007). 

 

2.5. Dados limnológicos 

2.5.1. Realização das análises Físicas e químicas da água. 

Os dados limnológicos foram coletados durante o ciclo hidrológico nos seis 

pontos amostrados pela equipe de limnologia do projeto Inteligência Estratégica da 

Indústria de Petróleo e Gás na Amazônia (PIATAM) e disponibilizados para esse 

trabalho.  As variáveis ambientais foram obtidas em três regiões distintas de cada lago 

amostrado. 

Foram analisados os seguintes parâmetros limnológicos: Demanda Bioquímica 

de Oxigênio (DBO) expresso em mg L
-1

; material em suspensão (mgL
-1

); Turbidez 

(NTU); Carbono Orgânico e Inorgânico Dissolvidos (mgL
-1

); Concentrações de íons 

(sódio, potássio, cálcio, magnésio,  amônio,  nitrato, nitrito, fosfato,cloreto e sulfato); 

temperatura(˚C); oxigênio (mgL
-1

); saturação(%); condutividade (µScm
-1

); potencial 

hidrogeniônico (pH); transparência (m) e profundidade (m). 

 

2.5.2. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Material em Suspensão (MS) 

A Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO foi realizada através do método de 

incubação, Wilkler modificado (APHA, 1985). 

O material em suspensão (MS) foi medido através do método gravimétrico 

(APHA, 1985). 

2.5.3. Turbidez, carbono orgânico dissolvido (COD) e carbono orgânico inorgânico 

dissolvido (CID) 

A turbidez foi medida com auxílio de um turbidímetro, modelo Micronal 

(APHA, 1985). A coleta de carbono orgânico dissolvido (COD) e carbono orgânico 

inorgânico (CID) seguiram o protocolo: 

 Utilizar a seringa com filtro de fibra de vidro (0,7m) e armazenar a amostras 

nos frascos de vidro com tampa de teflon; 

 Lavar a seringa (com a água do rio que está na proveta, enchendo e esvaziando 

c/ água três vezes); 
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 Coletar a água para a filtragem (que não pode entrar em contato com a parte de 

borracha do êmbolo para não contaminar as amostras); 

 Filtrar (quando pressionar o êmbolo, primeiramente bem devagar para não 

danificar o filtro); 

 Coletar três réplicas A, B e C; 

 Em cada réplica colocar 25 L de HgCl2 (Cloreto de Mercúrio). 

As concentrações de carbono orgânico e inorgânico dissolvidos foram 

determinadas em equipamento específico, um analisador de carbono orgânico total da 

marca Shimadzu, modelo TOC-Vcph, acoplado a um auto-amostrador da marca 

Shimadzu, modelo ASI-V, onde a amostra é acidificada com HCL 2N e depois purgada 

com ar sintético ultra puro (Sugimura e Suzuki 1988) para enfim ocorrer à detecção em 

um detector dispersivo de infravermelho. 

Neste, o princípio analítico é baseado na absorção do comprimento de onda do 

infravermelho. A alíquota para a determinação do carbono orgânico é previamente 

acidificada até pH 1.0, borbulhada com ar sintético para a remoção da fração inorgânica 

do carbono (convertida a CO2 pela acidificação), e então injetada no equipamento, onde 

é queimada a 680°C e carreada para o detector na forma de CO2. As concentrações são 

determinadas por comparação com padrões externos. No caso do carbono inorgânico 

dissolvido, não há pré-acidificação, e nem queima, e a amostra injetada é carreada para 

dentro de um recipiente com ácido fosfórico (25% v/v) e o CO2 gerado é carreado para 

o detector. 

O carbono orgânico dissolvido (COD) e o carbono inorgânico dissolvido (CID) 

foram determinados através da oxidação à temperatura elevada (680°C) com catalisador 

de platina, utilizando-se um analisador de carbono Shimadzu, modelo TOCV, onde a 

amostra é acidificada com HCL 2N e depois purgada com ar sintético ultra puro 

(Sugimura e Suzuki 1988) para enfim ocorrer à detecção em um detector dispersivo de 

infravermelho.  

2.5.4. Concentração de íons. 

As concentrações dos íons maiores (cloreto, nitrito, nitrato, fosfato, sulfato, 

sódio, amônio, potássio, magnésio e cálcio) foram determinadas por cromatografia 

líquida em equipamento da marca Dionex, modelo Dual 1000, limite de detecção 0,01 

mg L
-1

. Para a determinação desses parâmetros o equipamento utiliza amostra 

certificada (TROIS - 94: condutividade: 31,9 μs/CM). 
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 A coleta química para cromatografia de íons (CI) seguiu o seguinte protocolo: 

 Utilizar a seringa com filtro de acetato de celulose (0,45 m) e armazenar as 

amostras no frasco de plástico com tymol; 

 Lavar a seringa (com a água do rio que está na proveta, enchendo e esvaziando 

c/ água 3 vezes); 

 Coletar a água para a filtragem; 

 Filtrar (quando pressionar o êmbolo, primeiramente bem devagar para não 

danificar o filtro); 

 Coletar uma amostra para cada ponto; 

 Se tiver muito sedimento, pode ser necessário trocar de filtro uma ou mais vezes. 

As concentrações dos íons dissolvidos (ânions e cátions) foram determinadas por 

cromatografia líquida em um equipamento da marca DIONEX, modelo ICS1000. A 

detecção foi feita por condutivimetria com colunas analíticas distintas para ânions e 

cátions, IonPac AS9HC (4mm) e CS12A (4mm), respectivamente e simultaneamente. 

Para o método de detecção de ânions foi empregada uma solução eluente 

composta de carbonato de sódio (11mM) e bicarbonato de sódio (7mM). Para o método 

de detecção de cátions foi utilizada uma solução eluente de ácido metanosulfônico a 

uma concentração de 20mM. As análises foram gerenciadas automaticamente por 

computador com o auxílio do software Peaknet 6.7, e os resultados foram obtidos 

através de uma curva de calibração com padrões externos. O controle de qualidade da 

quantificação dos resultados foi feito com o uso da amostra certificada Tróis-94. 

Todas as análises foram realizadas de acordo com os padrões estabelecidos pela 

APHA (1985).  

  

2.6. Análise dos dados 

Primeiramente foi realizada uma análise da comunidade parasitária componente de 

P. nattereri, com o intuito de avaliar a dinâmica das infrapopulações parasitárias, 

examinando seus relacionamentos com alguns fatores bióticos interespecíficos como o 

comprimento padrão e a diversidade das respectivas infracomunidades parasitárias. 

Os descritores ecológicos utilizados na análise dos dados foram divididos em 

grupos de acordo com sua finalidade. A dinâmica populacional dos parasitos durante o 

ciclo hidrológico foi analisada por meio de índices parasitários, índices de diversidade e 

coeficientes de associação. 
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O termo infracomunidade se refere à comunidade de parasitos de um indivíduo 

da espécie hospedeira, enquanto comunidade componente é referente à comunidade de 

parasitos de uma população de hospedeiros (Bush et al., 1997). A comunidade 

parasitária componente foi classificada como: espécies centrais (espécies com 

prevalências superiores a 66%); espécies secundárias (prevalências entre 33 e 66%) e 

espécies satélites (prevalências abaixo de 33%) (Hanski, 1982; Bush e Holmes, 1986). 

A dominância foi determinada através do cálculo da frequência de dominância e 

da dominância relativa (número de espécimes de uma espécie parasita/número total 

deespécimes de todas as espécies de cada infracomunidade) (Rohdeet al., 1995). Para 

análise das espécies com potencial bioindicador foi aplicado o Método Valor Indicador 

(Indicator Value Method – IndVal) (Dufrêne e Legendre, 1997). 

ÍNDICES 

2.6.1. Índices parasitários.  

 A abordagem quantitativa foi feita em nível de infrapopulações parasitárias, 

sendo calculados e analisados os índices parasitários da prevalência (P), Intensidade (I); 

Intensidade média de infestação (IMI) e a Abundância média de infestação (A) (Bush et 

al., 1997). 

 

A. Prevalência (%) 

  
  

   
     

Onde: 

 NP = número de peixes infectados por uma determinada espécie de parasita.  

 NE = número total de peixes examinados. 

B. Intensidade; expresso como variação numérica (número total de parasitos 

encontrados). 

C. Intensidade média de Infestação (IMI) 
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Onde: 

Nsp1 = número de indivíduos de uma determinada espécie parasita.  

NPsp1 = número de peixes infectados por uma determinada espécie parasita. 

D. Abundância média ou densidade relativa: expresso como variação numérica. 

   
   

    
 

Onde: 

NTP = número total de parasitos de uma determinada espécie. 

NPE = número total de peixes examinados (parasitados e não parasitados) na amostra. 

 

2.6.2. Medidas de diversidade, riqueza de espécies e equitatividade.  

Diversidade parasitária  

A diversidade parasitária de cada infracomunidade em cada lago e período 

hidrológico foi calculada através do índice de diversidade de Shannon (H') (Pielou, 

1975). Este índice assume que os indivíduos foram aleatoriamente amostrados de uma 

população indefinidamente grande, sendo calculado pela seguinte expressão: 

 

 

 

Sendo que: 

 

Onde: 

H’= índice Shannon; 

S = número de espécies; 

Pe = abundância relativa da espécie; 

ne = número de indivíduos da espécie e; 

N = número total de indivíduos; 

Riqueza 

   Para se estimar a riqueza de parasitos em P. nattereri em cada ponto de coleta por 

época do ano foi utilizado o índice de diversidade de Margalef que analisa a relação 

entre o número total de espécies e o número total de indivíduos observados (Ludwig e 
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Reynolds, 1988). 

 

onde:   

S = Número total de espécies parasitas na amostra. 

n = Número total de indivíduos parasitas na amostra. 

Diversidade 

O cálculo da diversidade com base na dominância de uma ou mais espécies 

parasitas na estrutura da comunidade foi realizado através do índice Berger-Parker que 

expressa a importância proporcional da espécie mais abundante (Berger e Parker, 1970).  

 

onde: 

nmax= número de indivíduos da espécie mais abundante; 

N = número de indivíduos presentes na amostra.  

Como estimativa de diversidade, é comum o uso do complemento ou do recíproco 

do índice de Berger-Parker, 1-d ou 1/d, a fim de que o valor apresentado tenha 

correlação direta e positiva com a diversidade. 

Equitatividade 

A equitatividade das espécies que equivale à proporção entre a diversidade 

observada e a máxima diversidade foi calculada pela equitatividade de Pielou (J) 

baseado no índice de Shannon-Wiener (Magurran, 2004). 

SHJ ln'  

onde: 

H’=é o índice de diversidade de Shannon; 

S= é o número de espécie presentes na amostra. 

A equitatividade mede o quanto às proporções das espécies estão igualmente 

distribuídas. Pode assumir valores de 0 (dominância total de 1 espécie) a 1 (todas as 

espécies com a mesma proporção).  

Todos os índices foram calculados utilizando o software Palaeontological 

Statistics /PAST (Hammer et al., 2001). 

2.6.3.Índice de Simpson C 
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O índice de Simpson C foi calculado para determinar a concentração para 

dominância na comunidade parasitária. A concentração para dominância é assumida 

quando C0,25 (Stone e Pence, 1978). 

 

Onde: ni é o numero de exemplares da espécie parasita i e N é o numero total de 

exemplares de todas as espécies parasitas. 

 

2.6.4. Índice de Dominância (DA) 

Foi calculado o Índice de Dominância (DA) para verificar o grau de dominância 

de cada componente nas infracomunidades de parasitos de P. nattereri nos lagos 

estudados. 

 Este índice é calculado a partir da dominância relativa média (número de 

espécimes de uma espécie/número total de espécimes de todas as espécies de cada 

infracomunidade) e expressos em porcentagem (Rohde et al., 1995). 

 

 

Onde: 

NA = dominância da espécie A 

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

  

Cálculo da avaliação da constância das espécies (Dajoz, 1973). 

 

  
 

  
     

 

Onde: 

p = número de coletas contendo a espécie estudada 

P = número total de coletas efetuadas 

 Foram consideradas: espécies constantes = C  50%; espécies comuns = C entre 

10 e 50%; espécies raras C  10%. 

C =
S

i =1 N(N – 1)

ni(ni - 1)( )

 

NADA =
NA+NB+NC+……..NN

X 100
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2.6.2.Índice de Dispersão e Agregação 

Utilizou-se os índices de Dispersão (ID) e de agregação de Green (IG) a fim de 

verificar o tipo de dispersão e o grau de agregação das espécies. 

O índice de dispersão (ID) foi calculado para cada espécie de parasito com o 

intuito de determinar seu padrão de distribuição em relação à população hospedeira 

(Rabinovich, 1980). 

 

 

 

Onde: 

s
2 

= variância da abundância; 

x = abundância parasitária média. 

O Índice de Dispersão (ID) serve para medir o desvio de um arranjo das 

condições de aleatoriedade. Valores iguais à unidade indicam uma disposição espacial 

ao acaso ou aleatoriedade. Valores menores que a unidade, indicam uma disposição 

espacial regular ou uniforme. Valores significativamente maiores que a unidade indicam 

uma disposição agregada ou contagiosa (Rabinovich, 1980). 

O grau de agregação ou superdispersão foi obtido através do cálculo do Índice 

de Green (IG) (Ludwig e Reynolds, 1988).  

 

 

 

Onde: 

s
2 

= variância amostral 

x = média amostral 

x =somatória do número de indivíduos na amostra 

O índice de Green (1966) baseia-se na relação variância/média, e mostra o quão 

agrupados os indivíduos se encontram na população. O IG varia de 0 para distribuições 

aleatórias até 1 para máxima agregação  (Ludwig e Reynolds, 1988; Krebs, 1999). 

 

2.6.4. Coeficiente de associação 

Foi calculado o coeficiente de associação de Jaccard para verificar a 

independência de associação entre as espécies parasitas. 

 

(s2 / x )ID =

 

(s2 / x )

x - 1
IG = - 1
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Este método visou estabelecer o grau de semelhança entre as áreas de coleta. O 

intervalo para este índice varia de 0 quando não há espécies compartilhadas 

entre os dois locais, a 1 quando os dois locais têm a mesma composição de 

espécies (Krebs, 1989). 

   
 

      
 

 

Onde: 

Cj = coeficiente de Jaccard; 

a = número de espécies comuns às duas amostras 

b = número de espécies presentes somente na amostra B; 

c = número de espécies que ocorrem somente na amostra A. 

Testes paramétricos 

2.6.5. Coeficiente de correlação de Pearson r 

   O coeficiente de correlação de Pearson r por foi usado para determinar possíveis 

correlações entre as variáveis físico-químicas da água o comprimento padrão dos 

hospedeiros diante da abundância, intensidade média e prevalência de cada espécie 

parasita. Os dados sofreram prévia transformação angular (Zar, 1996). 

2.6.6. Regressão Linear Múltipla 

 Para avaliar a influência das variáveis físicas e químicas da água dos lagos 

estudados sobre as infracomunidades parasitárias de P. nattereri, foi realizada uma 

análise de Regressão Múltipla tendo como variável resposta à estimativa de diversidade 

de cada lago obtida através do índice de Shannon por abundância numérica (H’) e a 

intensidade média dos parasitos, e como variáveis explicativas ou preditoras as variáveis 

físico-químicas da água.  

2.7. Análise de bioindicadores 

Método Valor Indicador (Indicator Value Method – IndVal) 

 

Para encontrar espécies que caracterizam os lagos de várzea nos diferentes 

períodos hidrológicos se utilizou o Método Valor Indicador (Indicator Value Method – 

IndVal) (Dufrêne e Legendre, 1997). Este método baseia-se no grau de especificidade 

de uma espécie (exclusividade a um habitat particular) e a fidelidade (frequência de 

ocorrência dentro do mesmo habitat), ambos medidos de maneira independente para 

cada espécie e que é expressa como porcentagem (McGeoch et al., 2002).  
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Através deste método é possível não apenas identificar as espécies 

características, as quais são indispensáveis para diagnósticos, mas também as espécies 

detectoras, que são mais úteis no monitoramento (McGeoch et al., 2002).  

Na aplicação do IndVal cada espécie recebeu uma codificação diferente, e os 

ambientes, também codificados, foram confrontados diante da matriz geral de espécies 

coletadas. Esta análise de espécies indicadoras emite um valor de 0 a 100%, onde zero 

equivale à não-indicação da espécie como bioindicadora para determinado ambiente e 

100 indica que a ocorrência de determinada espécie é característica do ambiente. Foi 

então realizada uma análise estatística de significância usando o teste de Monte Carlo. 

Foram realizadas 1.000 randomizações para determinar a significância estatística dos 

indicadores (p < 0,05). 

IndValij= Aij x Bij x 100 

Onde:  

Aij = Nindivij                     

         Nindivi 

Aij = medida da especificidade; 

Nindiv ij = número médio de indivíduos da espécie i em todos os locais do grupo j 

Nindiv i = é a soma da média dos indivíduos da espécie i em todos os grupos 

 

Bij = Nlocaisij  

         Nlocaisj 

 

Bij = medida de fidelidade 

Nlocais ij = número de locais no grupo j onde a espécie i está presente, 

Nlocais j = número total de locais nesse grupo 

As espécies parasitas com IndVal estatisticamente diferente do acaso (p<0,05) e 

maior que 70% foram consideradas como características do habitat em questão. Já 

aqueles com IndVal significativo, mas menores que 70% foram indicadas como 

detectoras (Van Rensburg et al., 1999; McGeoch et al., 2002). O IndVal foi calculado 

utilizando PCOrd versão 5.15 (McCune e Mefford, 2006). 
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3. Resultados 

Trezentos e cinquenta e cinco P. nattereri em seis lagos de várzea foram capturados 

e examinados. Todos estavam parasitados por pelo menos uma espécie de metazoário. 

Um total de 52.664 espécimes de parasitos pertencentes a 36 espécies foram coletadas e 

analisadas.  

Monogenoidea foi o táxon majoritário com 96,51% do total de metazoários 

coletados e parasitou 100% dos hospedeiros. Seguido de Nematoda 2,42%; Copepoda 

0,74%; Digenea 0,13%; Cestoda 0,11%; Branchiura 0,03%; Pentastomida 0,03%; 

Isopoda 0,02% e Acantocephala 0,01%. 

Houve um aumento gradativo da abundância dos táxons nos períodos hidrológicos. 

As espécies de Monogenoidea apresentaram seus maiores valores de abundância na 

estação seca e menores na enchente. As espécies de Nematoda os maiores valores da 

abundância ocorreram na enchente e os menores na seca. As espécies de Copepoda os 

maiores valores de abudância ocorreram na cheia e os menores na vazante. Para as 

espécies de Digenea, Cestoda, Acantocephala, Branchiura, Isopoda e Pentastomida as 

maiores abudâncias ocorreram na enchente e as menores na seca (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Distribuição dos táxons parasitos de Pygocentrus nattereri ao longo de um período hidrológico. 

N = número de peixes coletados. 
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A maioria dos espécimes parasitos de P. nattereri era adulta 99,26%, os estágios 

larvais corresponderam 0,74%. As espécies de Monogenoidea: A. junki; A. 

brachycirrum; A. falcatum; A. thatcheri e a de Nematoda P. (S.) inopinatus foram as 

espécies que tiveram os maiores valores de prevalência, intensidade e abundância média 

(Tabela 1). 

Seis espécies de parasitos foram consideradas espécies centrais, sendo cinco de 

Monogenoidea e uma de Nematoda: A. brachycirrum; A. falcatum; A. junki; A. 

thatcheri; R. piranhus; P. (S.) inopinatus. Três secundárias, sendo duas de 

Monogenoidea e uma de Copepoda: A. calycinum; A. microphalum; e E. yumaricus. As 

demais foram consideradas satélites: nove de Monogenoidea; cinco de Nematoda; cinco 

de Branchiura; duas de Digenea; duas de Copepoda; uma de Cestoda; uma de 

Acanthocephala; uma de Isopoda e uma de Pentastomida (Tabela 1). 
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Espécie parasita 

 
Sítios de fixação/infestação 

 
Estágio de 

desenvolvimento 

 

P (%) 

 
I 

 
IM 

 
AM 

 
AV 

 
NI 

 
Status 

comunitário 

MONOGENOIDEA          

Amphithecium 

brachycirrum 
 

Brânquias Adulto 100 9464 26,6 ±19,5 26,6 1-301 355 Central 

A. calycinum Brânquias Adulto 45,07 459 2,87±3,73 1,29 1-45 160 Secundária 

A. camelum Brânquias Adulto 2,81 39 3,90±1,17 0,11 1-2 10 Satélite 

A. catalaoensis Brânquias Adulto 4,22 26 1,73± 1,13 0,07 1-2 15 Satélite 

A. falcatum Brânquias Adulto 100 4154 11,70±12,6 11,70 1-102 355 Central 

A. junki Brânquias Adulto 100 32875 92,61±53,9 92,61 1-1573 355 Central 

A. microphalum Brânquias Adulto 56,23 693 3,47±2,07 1,95 1-70 200 Secundária 

Anacanthorus thatcheri 
 

Brânquias Adulto 100 1491 4,2± 3,26 4,2 1-150 355 Central 

A. reginae Brânquias Adulto 28,16 225 2,25±1,61 0,63 1-10 100 Satélite 

A. stachophallus Brânquias Adulto 11,26 95 2,38±1,22 0,27 1-3 40 Satélite 

Anacanthorus sp. Brânquias Adulto 3,94 22 1,57±0,65 0,06 1-2 14 Satélite 

Enallotecium aegidatum Brânquias Adulto 39,43 456 3,26±1,60 1,28 1-20 140 Satélite 

Nothotecium mizellei Brânquias Adulto 18,3 443 1,41±2,19 1,25 1-18 130 Satélite 

Nothozothecium penetrarum Brânquias Adulto 28,16 129 1,29±0,92 0,36 1-4 20 Satélite 

Rhinoxenus piranhus Narinas Adulto 70,42 412 20,60±1,17 1,16 1-4 20 Central 

Gyrodactylus sp. Brânquias, superfície do corpo Adulto 0,56 4,0 2,0±0,64 0,01 1-3 2 Satélite 

CESTODA          

Proteocephalus serrasalmus Intestino Adulto, larva 3,66 60 4,62±2,45 0,17 1-12 34 Satélite 

DIGENEA          

Austrodiplostomum compactum Musculatura Metacercária 0,84 3 1,0±0,45 0,01 1 3 Satélite 

Clinostomum marginatum Musculatura Metacercária 9,57 66 1,94±1,36 0,19 1-12 34 Satélite 

ACANTOCEPHALA          

Neochinorynchus sp. Intestino Adulto 0,84 4 1,33±0,41 0,01 1-2 3 Satélite 

Tabela 1. Local de infecção/infestação, estágio de desenvolvimento,  índices parasitários e status comunitário dos metazoários parasitos de Pygocentrus nattereri coletados em 

lagos de várzea da Amazônia Central, Rio Solimões Estado do Amazonas entre fevereiro a dezembro de 2008. (P% = Prevalência; I = Intensidade; IM = Intensidade 

média; AM = Abundância média; AV = Amplitude de variação da intensidade de infestação; NI = Número de hospedeiros infectados; ± Desvio Padrão ). 
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Espécie parasita 

 
 

Sítios de fixação/infestação Estágio de 

desenvolvimento 

 

P (%) 

 
I 

 
IM 

 
AM 

 
AV 

 
NI 

 
Status 

comunitário 

NEMATODA          

Procamallanus (S.) inopinatus Intestino, cecos pilóricos Adulto 100 938 2,64±2,90 2,64 1-25 355 Central 

Philometra nattereri sp.n. Órbita ocular, mucosa nasal Adulto 11,83 66 1,57±1,19 0,19 1-3 42 Satélite 

Capillaria sp. Intestino Adulto 0,56 2,0 1,0±0,41 0,01 1 2 Satélite 

Brevimulticaecum sp. Intestino, cecos pilóricos Larva L3 3,66 53 4,08±1,82 0,15 1-12 13 Satélite 

Pseudoproleptus sp. Cecos pilóricos Larva L3 1,4 57 11,40±2,70 0,16 1-50 5 Satélite 

Anisakis sp. Intestino Larva L3 8,73 159 5,13±4,28 0,45 1-40 31 Satélite 

COPEPODA          

Rhinergasilus piranhus Narinas Adulto 5,63 36 1,80±0,81 0,10 1-12 20 Satélite 

Myracetyma piraya Brânquias Adulto 14,08 81 1,62±0,90 0,23 1-3 50 Satélite 

Ergasilus yumaricus Brânquias Adulto 42,25 272 1,81±1,87 0,77 1-9 150 Secundária 

BRANCHIURA          

Argulus multicolor Cavidade bucal Adulto 1,12 5,0 1,25±0,40 0,01 1-2 4 Satélite 

Argulus chicomendesi Superfície do corpo Jovem 0,56 2,0 1,0±0,28 0,01 1-2 2 Satélite 

Dolops geayi Brânquias Adulto 0,28 2,0 2,0±0,20 0,01 1 1 Satélite 

Dolops striata Brânquias Adulto 0,28 3,0 3,0±0,61 0,01 1 1 Satélite 

Dolops bidentata Superfície do corpo Adulto 0,56 2,0 1,0±0,64 0,01 1 2 Satélite 

PENTASTOMIDA          

Sebekia oxycephala Fígado, superfície externa do 

estômago 

Larva 3,66 17 1,31±0,78 0,05 1-3 3 Satélite 

ISOPODA          

Anphira branchialis Brânquias Adulto 1,97 8,0 1,14±0,60 0,02 1-2 7 Satélite 

 

 

 

 

Tabela 1. Local de infecção/infestação, estágio de desenvolvimento,  índices parasitários e status comunitário dos metazoários parasitos de Pygocentrus nattereri coletados em 

lagos de várzea da Amazônia Central, Rio Solimões Estado do Amazonas entre fevereiro a dezembro de 2008. (P% = Prevalência; I = Intensidade; IM = Intensidade 

média; AM = Abundância média; AV = Amplitude de variação; NI = Número de hospedeiros infectados). 

Continuação da Tabela 1 
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Em geral os descritores ecológicos não variaram consideravelmente entre os 

lagos, mas pequenas variações foram detectadas quando comparados os índices entre os 

mesmos lagos em períodos do ciclo hidrológico distintos (Tabelas 2, 3, 4 e 5).   

A maior riqueza de espécies ocorreu no período de vazante no lago Ananá, com 

20 espécies enquanto que a menor riqueza ocorreu no mesmo período no lago Campina 

com 12 espécies (Tabela 4).  

O valor de diversidade estimado pelo índice de Shannon com dados de 

abundância numérica foi maior no período de enchente no lago Iauara, H’ = 1,622 e o 

menor valor de H’ foi no período de seca no lago Preto (H’ = 0,929) (Tabelas 2 e 5). 

O maior valor de riqueza específica estimado pelo índice de Margalef foi de DMG 

= 2,297 no lago Iauara na enchente e o menor DMG na vazante no lago Campina (DMG = 

1,467) (Tabelas 2 e 4). 

 A dominância estimada pelo índice de Berger-Parker (d) foi maior na seca, no 

lago Preto d = 0,774. A menor foi na cheia no lago Ananá d = 0,492 (Tabelas 5 e 3). 

A maior equitatividade foi na enchente no lago Maracá J = 0,575 e a menor foi 

na seca no lago Preto J = 0,328 (Tabelas 2 e 5). 

Tabela 2. Dados sobre a estrutura da comunidade componente de parasitos de Pygocentrus 

nattereri nos lagos de várzea na enchente. 

                                             Pontos de Coleta (Lagos de várzea) 
Dados sobre a comunidade 

parasitária Baixio Preto Iauara Ananá Campina Maracá 

Riqueza de espécies (S) 17 15 18 14 18 16 

Número de indivíduos (N) 2836 2460 1638 1114 2839 1775 

Índice de Shannon (H') 1,395 1,135 1,622 1,259 1,181 1,596 

Índice de Margalef (DMg) 2,013 1,793 2,297 1,853 2,138 2,005 

Índice de Berger-Parker (d) 0,600 0,634 0,512 0,592 0,623 0,524 

Inverso de Berger-Parker (1/d) 1,665 1,577 1,950 1,687 1,603 1,906 

Equitatividade (J) 0,492 0,419 0,561 0,476 0,408 0,575 
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Tabela 3. Dados sobre a estrutura da comunidade componente de parasitos de Pygocentrus 

nattereri nos lagos de várzea no na cheia. 

                                             Pontos de Coleta (Lagos de várzea) 
Dados sobre a comunidade 

parasitária Baixio Preto Iauara Ananá Campina Maracá 

Riqueza de espécies (S) 16 15 17 17 15 16 

Número de indivíduos (N) 2221 2149 1806 1267 1805 2659 

Índice de Shannon (H'N) 1,399 1,118 1,318 1,446 1,145 1,191 

Índice de Margalef (DMg) 1,947 1,825 2,134 2,240 1,867 1,902 

Índice de Berger-Parker (d) 0,546 0,616 0,601 0,492 0,672 0,634 

Inverso de Berger-Parker (1/d) 1,831 1,623 1,663 2,032 1,488 1,577 

Equitatividade (J) 0,504 0,412 0,465 0,510 0,422 0,429 

       

Tabela 4. Dados sobre a estrutura da comunidade componente de parasitos de Pygocentrus 

nattereri nos lagos de várzea na vazante. 

                                             Pontos de Coleta (Lagos de várzea) 
Dados sobre a comunidade 

parasitária Baixio Preto Iauara Ananá Campina Maracá 

Riqueza de espécies (S) 17 14 15 20 12 17 

Número de indivíduos (N) 2766 2159 2875 1986 1801 1736 

Índice de Shannon (H'N) 1,482 1,28 1,21 1,47 1,276 1,501 

Índice de Margalef (DMg) 2,019 1,693 1,758 2,502 1,467 2,145 

Índice de Berger-Parker (d) 0,546 0,565 0,649 0,576 0,6097 0,545 

Inverso de Berger-Parker (1/d) 1,829 1,768 1,540 1,734 1,640 1,833 

Equitatividade (J) 0,523 0,485 0,446 0,490 0,5134 0,529 

       

   

Tabela 5. Dados sobre a estrutura da comunidade componente de parasitos de Pygocentrus 

nattereri nos lagos de várzea na seca. 

                                             Pontos de Coleta (Lagos de várzea) 
Dados sobre a comunidade 

parasitária Baixio Preto Iauara Ananá Campina Maracá 

Riqueza de espécies (S) 17 17 19 14 15 17 

Número de indivíduos (N) 2660 3103 2232 2846 2296 1794 

Índice de Shannon (H'N) 1,123 0,929 1,209 1,265 0,990 1,26 

Índice de Margalef (DMg) 1,775 1,990 2,075 2,263 1,68 1,869 

Índice de Berger-Parker (d) 0,680 0,774 0,686 0,647 0,766 0,628 
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Inverso de Berger-Parker (1/d) 1,470 1,291 1,456 1,544 1,304 1,591 

Equitatividade (J) 0,414 0,328 0,426 0,429 0,375 0,465 

       

 A comunidade parasitária de P. nattereri apresentou concentração para 

dominância avaliada através do índice de Simpson C (C=0,60) em todos os pontos de 

coleta e períodos hidrológicos.  

Dentre os componentes das infracomunidades de P. nattereri as espécies de 

Monogenoidea A. junki foi à espécie dominante com 32.716 espécimes, representando 

62,12 % do total de indivíduos coletados. Consequentemente A. junki apresentou os 

maiores valores de dominância: DA= 58,97 (Enchente); DA = 60,3 (Cheia); DA = 58,56 

(Vazante); DA = 70,15 (Seca) (Tabela6).  

O índice de constância (C) de espécies mostrou que das 36 espécies de parasitos 

de P. nattereri treze foram consideradas espécies constantes, doze espécies comuns e 

oito espécies raras (Tabela 6). 

Os índices de dispersão (ID) e de Green (IG) mostraram que a maioria das 

espécies (24) da comunidade parasita de P. nattereri apresentou ID = agregada. As 

demais espécies (12) DA = ao acaso ou aleatória (Tabela 7). 

Os maiores valores do índice de dispersão foram das espécies de Monogenoidea 

A. junki (ID = 191,23) e A. calcynum (ID = 100) e ocorreram durante na enchente. Os 

menores valores do ID foram das de Branchiura A. chicomendesi e D. bidentata 

indicando sua presença em poucas infracomunidades (Tabela 7). 

O coeficiente de associação de Jaccard calculado para verificar o grau de 

semelhança das espécies entre os pontos de coleta mostrou-se elevado (CJ  0,5) na 

maioria dos lagos comparados (85%). O maior e o menor valor ocorreram na cheia entre 

os lagos Baixio e Maracá (CJ = 0,88) e Preto e Campina (CJ = 0,36) (Tabela 8). 
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Tabela 6. Índice de Dominância (DA)  e Constância das Espécies (C) dos componentes das   

infracomunidades de metazoários parasitos de  Pygocentrus nattereri. 

 

 

 

                                          

ENCHENTE 

   Períodos 

         

CHEIA 

 

 

VAZANTE 

 

 

SECA 

 

Metazoários parasitos DA (%)             DA (%)       DA (%)  DA(%) Constância     

(C) 

Amphithecium brachycirrum       21,17     20,16 18,19 13,13 Constante 
A. calycinum 0,79 1,18 0,45 1,06 Comum 
A. camelum  0,05 0,08 0,15 Comum 
A. catalaoensis 0,06 0,08  0,05 Comum 
A. falcatum 4,66 9,78 11,03 6,22 Constante 
A. junki 58,97 60,03 58,46 70,15 Constante 
A. microphalum 1,21 0,29 2,14 1,47 Comum 
Anacanthorus thatcheri  3,27 2,73 2,28 3,00 Constante 
A. reginae 0,47 0,50 0,51 0,25 Constante 
A. stachophallus 0,16 0,24 0,18 0,15 Comum 
Anacanthorus sp. 0,03 0,08 0,01 0,05 Comum 
Enallotecium aegidatum 0,47 0,88 1,31 0,79 Constante 
Nothotecium mizellei 1,85 0,81 0,50 0,31 Constante 
Nothozothecium penetrarum 0,12 0,15 0,38 0,31 Comum 
Rhinoxenus piranhus 0,57 0,50 0,98 1,00 Constante 
Gyrodactylus sp.    0,01 0,02 Rara 
Austrodiplostomum compactum  0,02  0,01  Rara 
Clinostomum marginatum  0,17 0,08 0,12 0,13 Constante 
Proteocephalus serrasalmus  0,39 0,05 0,04  Comum 
Neochinorynchus sp.  0,03   Rara 
Procamallanus (S.) inopinatus  2,88 1,35 1,97 1,00 Constante 
Philometra sp.n. 1 0,08 0,13 0,28 0,02 Comum 
 

Capillaria sp.  0,02  
 

Rara 
 

Brevimulticaecum sp. 0,09 0,13 0,19 
 

Comum 
 

Pseudoproleptus sp. 0,03 0,02 0,38 
 

Comum 
 

Anisakis sp. 0,81 0,29 0,16 
 

Comum 
Rhinergasilus piranhus  0,15 0,04 0,02 0,07 Constante 
Myracetyma piraya  0,30 0,09 0,09 0,13 Constante 
Ergasilus yumaricus  1,20 0,20 0,19 0,48 Constante 
Argulus multicolor  0,01                         0,03 0,00 Comum 
Argulus chicomendesi  0,01   0,01 Rara 
Dolops geayi  0,02    Rara 
Dolops striata  0,02    Rara 
Dolops bidentata  0,01 0,01  Rara 
Anphira branchialis 0,01 0,01 0,02 0,02 Comum 
Sebekia oxycephala 0,05 0,06  0,03 Comum 
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Tabela 7. Índice de Dispersão (ID)  e Índice de Green (IG) dos componentes das 

infracomunidades de metazoários parasitos de  Pygocentrus nattereri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Períodos   

          ENCHENTE           CHEIA        VAZANTE         SECA 
Metazoários parasitos ID IG ID IG ID IG ID IG 
Amphithecium brachycirrum 54.24 0.02 41.40 0.02 22.93 0.01 40.49 0.02 
A. calycinum 100.00 0.45 62.86 0.45 60.00 1.00 8.63 0.05 
A. camelum - - 6.00 1.00 10.00 1.00 9.23 0.37 
A. catalaoensis 2.90 0.76 7.84 0.76 - - 8.00 1.00 
A. falcatum 72.58 0.04 52.24 0.04 23.59 0.02 17.31 0.02 
A. junki 191.23 0.01 100.22 0.01 86.42 0.01 99.95 0.01 
A. microphalum 64.06 1.00 35.00 1.00 13.51 0.04 72.73 0.33 
Anacanthorus thatcheri  15.14 0.07 25.10 0.07 8.22 0.02 23.93 0.05 
A. reginae 1.28 0.09 6.00 0.09 58.96 0.87 1.81 0.02 
A. stachophallus 20.00 0.44 13.28 0.44 10.00 0.39 8.91 0.38 
Anacanthorus sp. 0.40 0.04 1.36 0.04 1.00 0 3.23 0.37 
Enallotecium aegidatum 23.85 0.11 12.02 0.11 26.29 0.15 13.27 0.10 
Nothotecium mizellei 14.58 0.41 40.74 0.41 14.33 0.21 20.96 0.44 
Nothozothecium penetrarum 15.00 1.00 18.00 1.00 21.20 0.41 11.15 0.23 
Rhinoxenus piranhus 37.27 0.09 6.40 0.09 9.90 0.07 9.78 0.06 
Gyrodactylus sp.  - - - - 1.00 0 3.00 1.00 
Austrodiplostomum 

compactum  2.00 1.00 - - 1.00 0 - - 
Clinostomum marginatum  5.23 0.23 3.04 0.23 6.25 0.35 3.97 0.16 
Proteocephalus serrasalmus  36.36 0.60 4.00 0.60 2.12 0.28 - - 
Neochinorynchus sp. - - 4.00 1.00 - - - - 
Procamallanus (S.) inopinatus  76.24 0.05 8.86 0.05 21.88 0.08 4.65 0.02 
Philometra sp.n. 1 10.00 0.04 1.60 0.04 8.78 0.22 0.60 -0.20 
Capillaria sp. - - 2.00 1.00 - - - - 
Brevimulticaecum sp. 8.00 0.85 13.75 0.85 18.47 0.73 - - 
Pseudoproleptus sp. 4.00 1.00 2.00 1.00 51.00 1.00 - - 
Anisakis sp. 23.12 0.50 17.86 0.50 4.54 0.18 - - 
Rhinergasilus piranhus  4.98 0.04 1.16 0.04 0.80 -0.20 0.16 -0.09 
Myracetyma piraya  7.49 0.02 1.18 0.02 0.20 -0.07 0.20 -0.04 
Ergasilus yumaricus  14.99 0.10 3.20 0.10 0.71 -0.01 0.25 -0.01 
Argulus multicolor  1.00 0.00 - - 2.20 0.40 - - 
Argulus chicomendesi  1.00 0.00 - - - - 1.00 0 
Dolops geayi  2.00 0.00 - - - - - - 
Dolops striata  3.00 0.00 - - - - - - 
Dolops bidentata  - - 1.00 0 1.00 0 - - 
Anphira branchialis 1.00 0 1.00 0 1.40 0.20 1.40 0.20 
Sebekia oxycephala 6.00 0.43 3.57 0.43 - - 2.20 0.40 
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Tabela 8. Coeficiente de Jaccard  (CJ) estabelecendo o grau de semelhança entre as áreas de 

coleta sobre as infracomunidade de parasitos de Pygocentrus nattereri nos lagos durante 

o ciclo hidrológico. 

 

Os valores do coeficiente de correlação de Pearson r mostraram haver 

significativas associações positivas e negativas entre as intensidades médias das 

espécies de Monogenoidea: A. junki; A. brachycirrum e A. falcatum e os parâmetros 

comprimento padrão, condutividade, profundidade, pH, sódio, cloreto e sulfato (Tabela 

9).  

A análise da regressão logística linear múltipla não indicou a existência de 

dependência das variáveis ambientais sobre a diversidade, estimada pelo índice de 

Shannon com abundância numérica e sobre a intensidade média das espécies de 

parasitos (Tabela 10). 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas de coleta comparadas  
Período 

hidrológico   

 Enchente Cheia Vazante Seca 

 CJ CJ CJ CJ 

Baixio/Preto 0,72 0,60 0,50 0,60 

Baixio/Iauara 0,54 0,52 0,52 0,73 

Baixio/Ananá 0,61 0,57 0,54 0,70 

Baixio/Campina 0,45 0,42 0,61 0,61 

Baixio/Maracá 0,60 0,88 0,63 0,66 

Preto/Iauara 0,65 0,55 0,61 0,54 

Preto/Ananá 0,61 0,41 0,52 0,56 

Preto/Campina 0,50 0,36 0,44 0,72 

Preto/Maracá 0,57 0,63 0,57 0,55 

Iauara/Ananá 0,60 0,47 0,61 0,75 

Iauara/Campina 0,50 0,50 0,52 0,63 

Iauara/Maracá 0,52 0,52 0,57 0,64 

Ananá/Campina 0,55 0,66 0,45 0,45 

Ananá/Maracá 0,57 0,57 0,57 0,65 

Campina /Maracá 0,68 0,42 0,50 0,52 



 

155 

 

Tabela 9. Valores do coeficiente de correlação de Pearson (r) para avaliar a relação entre o comprimento padrão (CP) do hospedeiro, variáveis fisícas e 

químicas da água e a intensidade média das espécies parasitas de Pygocentrus nattereri. (p = nível de significância) 

Em negrito as correlações significativas detectadas (p  0,05). 

 

Espécies parasitas      C. P.(cm)   Condutividade   Profundidade         pH Sódio     Cloreto     Sulfato 

    r                  P    r                  P    r                  P    r                  P    r                  P    r                  P    r                  P 

Amphithecium junki -0,443 0,03 0,429 0,0363 0,318 0,13 0,247 0,244 -0,134 0,532 -0,287 0,174 -0,143 0,506 

Amphithecium brachycirrum -0,399 0,053 0,578 0,0031 0,542 0,0062 0,512 0,011 -0,431 0,0353 -0,537 0,006 -0,433 0,035 

Amphithecium falcatum -0,482 0,017 0,49 0,015 0,321 0,126 0,433 0,004 -0,486 0,025 -0,486 0,025 -0,317 0,132 

Anacanthorus thatcheri -0,214 0,316 0,284 0,178 0,341 0,103 0,307 0,145 -0,206 0,334 -0,317 0,131 -0,177 0,409 

Procamallanus (S.) inopinatus 0,234 0,271 0,0126 0,954 0,184 0,388 0,236 0,267 -0,262 0,215 -0,206 0,335 -0,229 0,281 

  

     

     Fatores relacionados F (p) 

Shannon H’ X Variáveis físico-químicas 

0,346 0,7291 

    

Intensidade média X Variáveis físico-químicas 

0,4339 0,8925 

    

 

Tabela 10. Valores de F (regressão) e (p) do teste de regressão linear múltipla entre as variávéis físico-químicas da água  a diversidade estimada pelo índice de 

Shannon e a   intensidade média das espécies parasitas de Pygocentrus nattereri. 
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As 36 espécies de parasitos analisadas pelo Método Valor Indicador (IndVal) 

apresentaram IndVal menor que 70% podendo ser consideradas como detectoras (Tabela 3). 

A espécie que apresentou a maior porcentagem foi o Copepoda E.  yumaricus no período da 

enchente (54,69%).  

Amphithecium brachycirrum, Amphithecium calycinum, Amphithecium falcatum, 

Amphithecium junki, Anacanthorus thatcheri, Anacanthorus reginae, Anacanthorus 

stachophallus, Enallothecium aegidatum, Nothotecium mizellei, Nothozothecium penetrarum, 

Rhinoxenus piranhus, Clinostomum marginatum, Procamallanus. (S.) inopinatus, Philometra 

nattereri sp.n., Rhinergasilus piranhus e Myrcetyma piraya  apresentaram o IndVal 

significativo (p < 0,05) em todos os períodos do ciclo hidrológico. Portanto podem ser 

consideradas como espécies indicadoras dos lagos de várzea estudados, e indicadores de 

condições preservadas, pois os ambientes foram caracterizados como pouco impactados 

(Tabela 11). 

Tabela 11. Espécies parasitas de Pygocentrus nattereri com IndVal significativo dos lagos de várzea da 

Amazônia Central. 

Período Hidrológico Enchente   Cheia  Vazante Seca 

Espécie parasita IndVal (%) IndVal (%) IndVal (%) IndVal (%) 

     

Amphithecium brachycirrum 28,33 25,37 25,62 20,72 

A. calycinum 3,49 10,07 2,09 28,75 

A. camelum - 2,47 4,09 19,49 

A. catalaoensis 15,43 12,73 - 4,94 

A. falcatum 14,20 28,05 35,39 22,36 

A. junki 22,71 21,75 23,70 31,86 

A. microphalum 7,29 - 34,15 15,88 

Anacanthorus thatcheri  27,77 21,80 20,39 30,05 

A. reginae 26,67 21,77 9,97 14,02 

A. stachophallus 3,37 10,08 8,34 7,65 

Anacanthorus sp. 12,05 30,14 - 15,98 

Enallotecium aegidatum 4,27 15,20 25,19 17,08 

Nothotecium mizellei 43,85 23,21 20,85 7,27 

Nothozothecium penetrarum 1,86 2,23 0,51 17,84 

Rhinoxenus piranhus 17,48 14,32 31,79 36,41 

Austrodiplostomum compactum  10,88 - 5,22 - 

Clinostomum marginatum  21,04 7,59 12,11 19,03 

Proteocephalus serrasalmus  26,95 3,30 2,74 - 

Procamallanus (S.) inopinatus  38,92 17,17 28,04 15,89 
 
        

Continua 
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4. Discussão 

O monitoramento biológico de parasitos de peixes, em relação a distúrbios ambientais, é 

baseado primeiramente no conhecimento e consequente avaliação da composição e estrutura 

da comunidade parasitária em ecossistemas aquáticos. Essa avaliação é necessária para 

observar alterações nas infracomunidades parasitárias separando as que ocorrem naturalmente 

daquelas atribuídas a fatores antropogênicos (Gelnar et al., 1997). 

No presente trabalho, primeiramente, analisou-se qualitativamente e quantitativamente as 

espécies de metazoários parasitas de P. nattereri. Posteriormente avaliou-se, sob o ponto de 

vista ecológico e funcional, a possibilidade de uso dessas espécies como indicadoras da 

qualidade ambiental dos lagos de várzea. 

 Segundo Dogiel et al. (1961), em ambientes lênticos as formas livre-natantes, das 

espécies parasitas de peixes têm mais facilidade para encontrar os seus hospedeiros, o que foi 

demonstrado no presente estudo onde as espécies parasitas de P. nattereri dos lagos de várzea 

estava composta em sua maioria por ectoparasitos. Fato que pode estar relacionado ao 

ambiente lêntico onde vive o hospedeiro ou ainda a eventos vicariantes que determinaram o 

aparecimento e favorecimento destas espécies nesse hospedeiro.  

Estudos com a composição e estrutura das infracomunidades de metazoários de P. 

nattereri, em diferentes localidades do Brasil, mostraram que ela é a espécie com a maior 

riqueza paarsitáriada região Neotropical (Carvalho et al., 2004; Vicentin, 2009; Vital et al., 

2011). Corroborando com Oveerstreet (1997) e Sures (2004) este fato foi um dos critérios 

     

Continuação da Tabela 11.     

 

Período Hidrológico 

 

Enchente 

 

Cheia  

 

Vazante 

 

Seca 

Espécie parasita IndVal (%) IndVal (%) IndVal (%) IndVal (%) 

Philometra nattereri sp.n. 2,43 20,14 28,03 2,27 

Brevimulticaecum sp. 7,48 9,98 23,58 - 

Pseudoproleptus sp. 1,12 0,56 14,32 - 

Anisakis sp. 32,39 11,01 8,72 - 

Rhinergasilus piranhus  43,88 11,55 1,82 27,82 

Miracetyma piraya  46,95 13,59 14,83 24,71 

Ergasilus yumaricus  54,69 - 8,98 25,55 

Anphira branchialis 2,01 2,01 - 12,41 

Sebekia oxycephala 7,14 17,19 - 9,82 
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para a escolha de uma espécie de peixe como hospedeira, para ser a utilizada como indicadora 

de contaminação ou alteração ambiental. 

Esse fato foi comprovado quando comparamos os resultados obtidos no presente trabalho 

com outros realizados com P. nattereri em diversas localidades brasileiras, pois em 252 

exemplares capturados e estudados no rio Araguaia, no Estado do Tocantins foram 

encontradas duas espécies de Branchiura e uma de Isopoda (Carvalho et al., 2004), em 152 

espécimes do rio Negro, do pantanal do Estado do Mato Grosso onze espécies de 

endoparasitos (Vicentin, 2009) em 164 do rio Cuiabá, também no Mato Grosso, quatro 

espécies de endoparasitos (Barros et al., 2010) e em 80 P. nattereri do lago Piranha, no rio 

Solimões, no Estado do Amazonas onze espécies de ecto e endoparasitos (Vital et al., 2011), e 

no presente trabalho foram identificadas 36 espécies de parasitos de 355 exemplares 

capturados em lagos de várzea, do rio Solimões, na Amazônia Central. Essa quantidade de 

espécies parasitas é muito maior, devido ao maior número de hospedeiros analisados e terem 

sido estudados todos os grupos de metazoários parasitos deste peixe. 

As infrapopulações de metazoários endoparasitos e de ectoparasitos de P. nattereri 

aparentemente são caracterizadas por padrões semelhantes. Normalmente apresentam baixos 

índices parasitários como prevalências e abundâncias (Carvalho et al., 2004; Vicentin, 2009; 

Barros et al., 2010). Esse padrão muda quando as espécies são da classe Monogenoidea onde 

todos os índices parasitários têm valores elevados (Vital et al., 2011), no presente trabalho o 

padrão de ocorrência das espécies parasitas de P. nattereri encontrado pelos autores acima 

citados foi similar. As espécies de Monogenoidea foram as mais numerosas e as que 

apresentaram os maiores índices parasitológicos.  

As espécies de Monogenoidea, em geral, possuem um elevado grau de especificidade 

parasitária parasitando apenas uma espécie de peixe ou espécies filogeneticamente muito 

próximas (Cone e Kurt, 1982), no presente trabalho, das seis espécies consideradas centrais 

(prevalências  66%), cinco eram Monogenoidea e uma Nematoda P. (S.) inopinatus. A alta 

prevalência registrada para os monogenóideos pode ser atribuída a alta especificidade a P. 

nattereri uma vez que as espécies só foram citadas para esse hospedeiro.   

Procamallanus (S.) inopinatus parasita o intestino e estômago de várias espécies 

peixes de água doce e salgada. É a espécie de nematóide mais comum no Brasil, tendo sido 

citado como parasita de 51 espécies de peixes (Moravec, 1998; Eiras et al., 2010), no presente 

trabalho as altas prevalências apresentadas por P. (S.) inopinatus, podem ser explicadas: 

primeiro por ter uma baixa especificidade ao hospedeiro definitivo; segundo por ser P. 
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nattereri a espécie de peixe mais abundante nos lagos de várzea do rio Solimões. Estes fatores 

aumentam muito as chances desse peixe ser parasitado por esse nematóide. Esses resultados 

estão de acordo com a teoria epidemiológica que preconiza: hospedeiros mais abundantes são 

capazes de ser parasitados por diversas populações de parasitos (Roberts et al., 2002).   

As ictioparasitofaunas em populações de hospedeiros de uma mesma espécie, em 

diferentes regiões, podem sofrer diferenças na riqueza e na composição de parasitos. Isto 

acontece devido à diferença na exposição à diversidade de espécies de parasitos em cada 

região (Luque et al., 2004), no presente trabalho os descritores ecológicos de riqueza de 

espécies, diversidade, riqueza específica, dominância e equitatividade das espécies parasitas 

de P. nattereri capturadas nos seis lagos durante um mesmo período (enchente, cheia, vazante 

ou seca), variaram muito pouco. Pequenas variações também foram detectadas nos índices 

parasitológicos entre os mesmos lagos nos diferentes períodos do ciclo hidrológico. Houve 

similaridade entre as infracomunidades dos seis lagos, mesmo estando separados por grandes 

distâncias e P. nattereri ser uma espécie que não migra (estacionária). 

Para uma comunidade de parasitos se encontrar em equilíbrio a mesma deve ser formada 

por um núcleo de espécies dominantes, com espécies interagindo em sentido oposto para a 

queda deste equilíbrio (Bush e Holmes, 1986). Ambientes mais estáveis e constantes 

favorecem a ocorrência de espécies altamente específicas (Sasal et al., 1999), portanto no 

presente trabalho a comunidade parasitária de P. nattereri pode ser considerada em equilíbrio. 

Em todos os lagos e períodos hidrológicos apresentaram um núcleo de espécies dominantes. 

Estas foram as espécies de Monogenoidea: A. junki, A. brachycirrum, A. falcatum e a de 

Nematoda  P. (S.) inopinatus. As demais espécies eram comuns ou raras. 

 As características próprias de cada ambiente, como as flutuações do ciclo hidrológico, 

afetam diretamente a dinâmica populacional dos peixes. Estas refletem na estrutura e 

composição das populações de seus parasitos (Pavanelli et al., 2004), fato percebido na 

parasitofauna de P. nattereri em um lago de várzea da Amazônia apresentou diferenças entre 

as intensidades médias das espécies parasitas e o período hidrológico. Os maiores valores 

ocorreram no período de seca (Vital et al., 2011). No presente trabalho um padrão semelhante 

foi verificado, as abundâncias das espécies parasitas aumentaram gradativamente nos períodos 

de cheia, vazante com os maiores valores na seca, 

O caráter agregado de distribuição é considerado comum em parasitos de peixes 

marinhos e de água doce. A causa primária deste tipo de distribuição dentro de uma 

população de hospedeiros está associada principalmente a fatores estocásticos ambientais 
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(Tavares e Luque, 2001; Luque e Cezar, 2004; Abdallah et al., 2005). Esse padrão de 

distribuição age para aumentar a regulação dependente da densidade e da abundância tanto de 

hospedeiros como de parasitos, além de reduzir o nível de competição interespecífico (Zuben, 

1997), no presente trabalho observou-se que os componentes da comunidade parasitária de P. 

nattereri apresentaram o típico padrão de disposição espacial agregada, com algumas espécies 

dispostas ao acaso, esse padrão se justifica pelo grande número de espécies que parasitam esse 

peixe sendo uma estratégia utilizada pelos parasitos para aumentar a estabilidade da relação, 

em função dos mecanismos regulatórios inerentes ao parasito e a seu hospedeiro como, por 

exemplo, as causadas por competição intraespecífica entre os parasitos ou reação imunológica 

dos hospedeiros. 

 A similaridade entre infrapopulações de parasitos em populações de peixes da mesma 

espécie pode ser influenciada por fatores como a distância geográfica entre os pontos de 

coleta, número de hospedeiros analisados e ciclo hidrológico (Vicentin, 2009). Espécies de 

hospedeiros relacionadas filogeneticamente e ocorrendo a pequenas distâncias geográficas 

uma da outra apresentam similaridades nas suas parasitofaunas (Poulin e Morand, 1999). No 

presente trabalho houve um alto grau de semelhança entre as infrapopulações de parasitos de 

P. nattereri entre os seis lagos. Isso indica que apesar das distâncias entre os lagos estudados 

as espécies parasitas co-ocorrem em diferentes populações de P. nattereri, ou seja, as 

distâncias geográficas foram praticamente irrelevantes ou ainda as populações parasitárias e 

seus hospedeiros intermediários já haviam sido estabelecidos no passado. 

Comunidades parasitárias de hospedeiros sujeitos à influência de frequentes alterações 

ambientais podem sofrer variações substanciais na sua riqueza e estrutura (Kennedy, 1993). 

Outros fatores como o comprimento e o sexo do hospedeiro são determinantes na variação do 

tamanho das infrapopulações parasitárias (Esch et al., 1988; Abdallah et al., 2005). No 

presente estudo houve correlação positiva significativa entre o comprimento de P. nattereri e 

os descritores comunitários. Essa relação pode ser atribuída a maior quantidade e diversidade 

de itens alimentares ingeridos por peixes maiores como foi sugerido por Vicentin (2009). 

Vital et al. (2011), observou nas espécies de Monogenoidea uma correlação positiva e 

significativa entre o fator de condição e a abundância de parasitos de P. nattereri. Essa mesma 

correlação também ocorreu entre as espécies de Branchiura e P. nattereri adultas. 

Possivelmente porque os indivíduos em melhor condição física eram mais ativos, e eram mais 

expostos as formas jovens das espécies parasitas conforme já referido por Carvalho et al. 

(2004).  
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Neste trabalho as correlações entre as intensidades médias das espécies de Monogenoidea 

Amphithecium junki, A. brachycirrum e A. falcatum e os parâmetros condutividade, 

profundidade e pH, foram positivas, enquanto que o comprimento padrão e os íóns sódio, 

cloreto e sulfato mostraram correlação negativa com a intensidade média de infecção dessa 

espécies parasitas. Considerando todas as espécies como ectoparasitos, observa-se a 

influência direta de parâmetros físicos e químicos sobre essas espécies de parasitos.  

Sabe-se que as espécies de Monogenoidea são influenciadas por diversos fatores como: 

fotoperíodo; presença de produtos de excreção; turbulência e temperatura da água (Kearn, 

1973; McDonald, 1974). As correlações detectadas no presente trabalho podem ainda estar 

relacionadas diretamente com as estratégias do ciclo de vida de cada espécie e do local de 

fixação, pois, todos os parasitos são monoxenos e se alimentam no epitélio branquial que é 

composto por células secretoras de muco e cloro. 

As espécies de helmintos parasitas de peixes podem ser bons bioindicadores. Pois são 

excepcionalmente sensíveis às modificações ambientais, refletidas nas alterações 

significativas no número de indivíduos de suas infrapopulações. Isto os credencia como 

organismos muito eficientes para detectar condições deteriorantes no ambiente aquático como 

bioindicadores de efeito (Mackenzie et al., 1995). 

Ambientes contaminados com frações hidrossolúveis de óleo causaram irritação nas 

brânquias de Gadus morhua Linnaeus, (1758). E provocaram grandes infestações em 

reprodução de parasitos da Subclasse Monogenoidea (Khan e Kiceniuk, 1988). 

A prevalência e intensidade de espécies de Monogenoidea da subfamília 

Ancyrocephalinae parasitos de Geophagus brasiliensis (Quoy e Gaimard, 1824) foram usados 

para comparar dois ambientes com caracterizações tróficas distintas mostrando-se como 

ótimos indicadores de alteração ambiental (Madi e Ueta, 2009). As espécies parasitas de P. 

nattereri do lago Piranha, rio Solimões, Estado do Amazonas foi indicada como bioindicadora 

por Vital et al. (2011). No presente trabalho onde foi determinada a composição e a estrutura 

da comunidade parasitária de P. nattereri, foi possível aplicar o método ―Valor Indicador 

(IndVal)‖, o que indicou 16 espécies, onze de Monogenoidea, duas de Nematoda e duas de 

Copepoda como bioindicadoras da integridade dos seis lagos de várzea estudados. Estes lagos 

já haviam sido caracterizados como ambientes não impactados por Oliveira (2007) e 

Cavalcante et al. (2007). 
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A procura de sinais naturais que diferenciem ambientes impactados de não impactados 

ou que dosem a sensibilidade de cada ambiente aos impactos antrópicos é um dos principais 

fatores que levam a desenvolver o conhecimento de bioindicadores na Amazônia. 

Com o presente trabalho obteve-se uma leitura básica e aplicada da biodiversidade dos 

parasitos de P. nattereri nesses sensíveis ambientes, que são os lagos de várzea da Amazônia, 

e os fatores naturais que afetam sua distribuição ao longo do ano. Essas informações poderão 

ser utilizadas em programas de monitoramento dos rios desta região que são utilizados 

intensamente na navegação comercial e principalmenteno transporte gás e petróleo. 

Obviamente uma continuidade no monitoramento dessa biodiversidade se faz necessário para 

se obter medidas mais robustas e conclusões definitivas a respeito do papel desses parasitos 

como bioindicadores. 
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Capítulo III 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA EM ENDOHELMINTOS DE Pygocentrus nattereri (Kner, 

1958) POR ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA (EED) COM 

APLICAÇÃO BIOINDICADORA 
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Resumo 

Uma grande variedade de organismos tem sido investigada para avaliar o seu potencial  

como biomonitores ou indicadores biológicos de diferentes formas de poluição no ambiente 

aquático inclusive os parasitos de peixes. Esses parasitos têm sido indicados como ferramenta 

para o monitoramento de poluição por metais pesados como cádmio, cobre, chumbo e zinco, 

dentre outros. O objetivo deste capítulo foi caracterizar a composição química dos tecidos de 

Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus, Pereira, 1958, parasito intestinal de 

Pygocentrus nattereri (piranha vermelha), observando concomitantemente a ocorrência de 

metais pesados. A composição química foi verificada através de microanálises por 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EED) em conjunção com a Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV), essa técnica permite uma caracterização qualitativa e semiquantitativa dos 

elementos químicos presentes na amostra. Os peixes foram capturados em seis lagos de 

várzea do rio Solimões, Estado do Amazonas nos meses de março, julho, setembro e 

dezembro de 2008 entre os municípios de Manaus e Coari, um trecho de 400 km na Amazônia 

Central em uma área explorada pelo tranporte de petróleo e gás natural. Os parasitos foram 

retirados dos sítios de infecção, fixados em etanol a 70º GL, lavados em tampão cacodilato 

0,1M por três vezes, durante 10 minutos cada, desidratados em série crescente de etanol, 

secos ao ponto crítico e recobertos com filme de carbono. Uma vez que a análise em EED é 

pontual, foram selecionadas três áreas distintas da superfície dos helmintos boca, meio do 

corpo e cauda de cada helminto avaliando possíveis diferenças entre as áreas selecionadas e o 

registro dos elementos. A análise qualitativa por EED registrou a presença de 29 elementos 

químicos: C, O, Fe, Zn, Mg, A, Si, Po, P, S, K, Cd, Ca, Cl, Co, Pd, Cu, Ti, W, Pb, Hf, Mn, Ni, 

Br, Er, Na, Pt, Ru e Sl nos tecidos dos nematóides, sendo que elementos como Zn, Co, Pd, 

Cu, Hf e Er possuem função biológica conhecida em apenas pequenas concentrações 

enquanto que Pb, Pd,Cd, Ni, Tm, W, Ru, Pt, Po,Tm, e Ti, não possuem função biológica 

definida e podem ser decorrentes de pequenos vazamentos de óleo diesel provenientes de 

embarcações que transitam  pela área, ter origem pirogênica ou ainda serem causados pela 

contaminação química através de herbicidas e fertilizantes agrícolas. Procamallanus (S.) 

inopinatus demonstrou ser um eficiente modelo biológico para estudos de bioacumulação por 

EED em função da grande quantidade de elementos traço presentes em seus tecidos. A região 

da boca foi à área analisada por EED que registrou todos os elementos químicos e se mostrou 

a mais indicada para a aplicação da técnica em P. (S.) inopinatus. 

Palavras–chave: Nematóideos parasitos, bioacumulação, Pygocentrus nattereri, Amazônia. 
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Abstract 

 

 A wide variety of organisms has been investigated to evaluate their potential as 

biomonitors or indicators of different biological forms of pollution in the aquatic environment 

including fish parasites. These parasites have been suggested as a tool for monitoring 

pollution by heavy metals such as cadmium, copper, lead and zinc, among others. The 

purpose of this chapter was to verify characterize the chemical composition of Procamallanus 

(Spirocamallanus) inopinatus, Pereira, 1958, intestinal parasite Pygocentrus nattereri (red 

piranha), noting the occurrence of heavy metals in their tissues. The chemical composition 

was measured by microanalysis by energy dispersive spectroscopy (EDS) in conjunction with 

scaning electron microscopy (SEM), this technique allows a qualitative and semiquantitative 

characterization of the chemical elements present in the sample using x-ray characteristics. 

Fish were caught in six floodplain lakes of the river Solimões, Amazonas state in March, July, 

September and December 2008 between the cities of Manaus and Coari, a stretch of 400 km 

in the central Amazon in an area operated by the transportation of oil and natural gas. 

Parasites were removed from sites of infection, fixed in 70
o
 GL ethanol, washed in 0.1 M 

cacodylate buffer three times for 10 minutes each, dehydrated in ascending series of ethanol, 

critical point dried and coated with carbon film. Since the EDS analysis is timely, we selected 

three different areas of the surface of helminth: mouth, through the body and tail of each 

worm by evaluating possible differences among the selected areas and record the elements. 

Qualitative analysis by EDS recorded the presence of 29 chemical elements: C, O, Fe, Zn, 

Mg, A, Si, Po, P, S, K, Cd, Ca, Cl, Co, Pd, Cu, Ti, W, Pb, Hf, Mn, Ni, Br, Er, Na, Pt, Ru and 

Sl in the tissues of nematodes, with elements such as Zn, Co, Pd, Cu, Hf and Er have known 

biological function in only small concentrations, while Pb, Pd,Cd, Ni, Tm, W, Ru, Pt, Po,Tm, 

and Ti, have no defined biological function and may be due to small leaks from vessels 

transiting the area. Procamallanus (S.) inopinatus showed to be an efficient biological model 

for studies of bioaccumulation due to the large amount of trace elements present in their 

tissues. The region of the mouth area was analyzed by EDS reported that all chemical 

elements and showed the most suitable for the application of the technique in P. (S.) 

inopinatus. 

 

Keywords: Nematodes parasites, bioaccumulation, Pygocentrus nattereri, Amazon. 
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1. Introdução 

Atualmente, um dos problemas mais sérios que afetam o meio ambiente é a poluição 

química de natureza orgânica e inorgânica, decorrente principalmente dos despejos 

residenciais, industriais, queimadas, indústria do petróleo e contaminação por metais pesados 

(Aguiar e Novaes, 2002; Oliveira, 2007; Furtado, 2007). 

A poluição aquática, uma das mais sérias, provoca mudanças nas características 

físicas, químicas e biológicas o que reflete em efeitos negativos para a saúde dos organismos 

que ali vivem (Fent, 2004; Freire et al., 2008). 

Dentre as inúmeras formas de poluição aquática existentes, destacam-se as causadas 

por metais-traço ou elementos-traço que conceitualmente são elementos químicos que 

ocorrem na natureza em níveis de parte por milhão ou abaixo disso. Alguns desses elementos 

conhecidos popularmente como metais pesados recebem essa classificação baseada na 

densidade atômica do elemento igual ou acima de 5 g/cm
-3

, e inclui cerca de 

aproximadamente 10 elementos químicos alocados na parte central da tabela periódica 

(Alloway, 1990; Egreja, 1993). 

Em ambientes aquáticos os metais-traços existem em solução na forma de íons 

hidratados livres ou complexados por ligantes orgânicos e inorgânicos, ou ainda presentes na 

forma sólida, devido a várias associações com sedimentos ou material particulado suspenso, 

sendo geralmente persistentes, tóxicos, bioacumulativos e cada vez mais presentes em 

ambientes aquáticos, em função de atividades antrópicas poluidoras (Stumm e Morgan; 1996; 

Furtado, 2007).  

Esses elementos possuem como fontes fornecedoras naturais o intemperismo de rochas 

e a erosão de solos (Biney, 1994). Porém, fontes antropogênicas de poluição de metais 

pesados como efluentes industriais, da mineração, domésticos, agrícolas e derivados da 

indústria do petróleo têm tido grande significância nos depósitos desses elementos no 

ambiente aquático (Förstner e Wittmann, 1983; Fent, 2004; Freire et al., 2008).  

Os elementos-traço de origem natural, de um modo geral, ocorrem como componentes 

traços de minerais detríticos, já os de origem antrópica, uma vez descarregados em águas 

superficiais, são transportados associados ao material em suspensão ou eventualmente sob a 

forma de colóides (Förstner e Wittmann, 1983; Salomons e Förstner, 1984). 

Os metais-traço diferenciam-se dos compostos orgânicos tóxicos, por serem 

absolutamente não-degradáveis, de maneira que podem se acumular nos componentes do 

ambiente onde manifestam sua toxicidade (Bard, 2002; Pereira e Ebecken, 2009). 
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Visto que os organismos aquáticos tendem a acumular metais pesados e contaminantes 

orgânicos em seus tecidos, mesmo quando a água possui níveis desses compostos abaixo da 

concentração máxima tolerada pela legislação, há grandes riscos de contaminação dentro da 

cadeia trófica (Furtado, 2007). 

Sabe-se que a atividade de uma substância tóxica como metais pesados, depende 

sempre de sua concentração no organismo, independente do mecanismo de intoxicação, 

embora alguns metais sejam biogenéticos, isto é, sua presença é essencial para permitir o 

funcionamento normal de algumas rotas metabólicas. A maioria dos metais pesados, se 

ingeridos em concentrações demasiadas, são venenos acumulativos para o organismo (Aguiar 

e Novaes, 2002). 

Elementos químicos como o cobre (Cu), ferro (Fe), cobalto (Co), selênio (Se), 

estrôncio (Es), iodo (I) e cromo (Cr) são essenciais ao metabolismo dos seres vivos, enquanto 

que outros como cádmio (Cd), mercúrio (Hg), chumbo (Pb), níquel (Ni), platina (Pt) e arsênio 

(Ar)  não têm função biológica conhecida e geralmente são tóxicos a um grande número de 

organismos (Roesijadi e Robinson, 1993; Heath, 1995). 

Dessa forma, a importância na preservação dos recursos hídricos tem levado à 

necessidade de monitorar e controlar a contaminação destes ambientes, e os metais pesados 

estão entre os contaminantes mais tóxicos e persistentes do ambiente aquático, portanto, suas 

fontes, transporte e destino precisam ser constantemente avaliados (Campos et al., 2002). 

Várias metodologias têm sido propostas para a determinação de metais pesados em 

corpos d’água, as quais se utilizam de modelos biológicos como moluscos, crustáceos e 

peixes para a bioindicação. Entretanto, atualmente os parasitos desses organismos estão sendo 

avaliados se destacando como promissores bioindicadores principalmente para acúmulo de 

metais pesados em seus tecidos como cobre, chumbo, cádmio e mercúrio (Sures et al., 1995, 

1997; Sures, 2008).  

Parasitos de peixes podem ser considerados bons bioacumuladores ou sensores de 

acumulação, por fornecerem informações valiosas sobre o estado químico do seu ambiente 

não através de sua presença ou ausência, mas sim pela sua capacidade de concentrar toxinas 

ambientais dentro de seus tecidos (Sures e Taraschewski, 1999).  

Nos últimos anos tem havido um número crescente de trabalhos 

mostrando como o parasitismo e a poluição podem interagir uns com os outros 

em organismos aquáticos. A maioria desses estudos tem examinado os efeitos das diversas 

formas de poluição sobre a abundância e distribuição de parasitos, mas hoje em dia há um 
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número crescente de trabalhos relativos ao acúmulo de toxinas nos parasitos de peixes 

recomendando o uso desses organismos em programas de monitoramento de impactos 

antropogênicos em ambientes aquáticos (Sures, 2008; Vidal-Martinez et al., 2009).  

Na região Amazônica, com o incremento da atividade no setor industrial foi observado 

um aumento na exploração dos recursos naturais, esse fato aliado a explosão no crescimento 

populacional têm acarretado um aporte crescente de efluentes compostos por diferentes 

agentes tóxicos como metais pesados que são lançados indiscriminadamente no ambiente 

aquático (Santana e Barroncas, 2007).  

A Amazônia Central, por exemplo, apresenta atividade de transporte de petróleo e gás 

do terminal da Petrobrás no rio Solimões (TESOL) localizado na cidade de Coari até a capital 

Manaus, onde fica a refinaria de petróleo e ocorre a distribuição de suas frações no mercado 

(Oliveira, 2007). 

A contaminação dos rios amazônicos por metais pesados representa, portanto, uma 

grande ameaça à biodiversidade desses ambientes e tornou-se realidade desde o início das 

atividades de extração do petróleo e gás natural na região do rio Urucu, Manaus, AM no ano 

de 1988 (Oliveira, 2010). 

Isso decorre do arriscado transporte desses produtos de Coari até Manaus, o qual é 

atualmente realizado na Amazônia Central através do rio Solimões por balsas, navios 

petroleiros butaneiros ou propaneiros, onde acidentes podem gerar vazamentos o que 

representa um eminente risco de contaminação química a população e a biota da região 

(Oliveira, 2010).  

Além dos fatores acima citados, o clima tropical úmido impõe uma biogeoquímica 

particular à região e, apesar do grande interesse científico na Amazônia, pouco se conhece 

sobre o reflexo, nos corpos d’água, das atividades de transporte fluvial e das grandes 

queimadas ocorridas na floresta Amazônica (Oliveira, 2007; Queiroz et al., 2009). 

Dessa forma, é de suma importância que se procure estabelecer protocolos mais 

eficientes e rápidos para uma análise in situ sobre as condições ambientais em ambientes 

aquáticos amazônicos como as várzeas por exemplo. A importância está em se evitar que 

percam evidências somente detectadas no ambiente (Bücker et al., 2006).  

Considerando as peculiaridades da Amazônia em relação a outras bacias hidrográficas, 

bem com os impactos que os metais podem causar a biota aquática, estudos que gerem 

subsídios para avaliar esse tema são extremamente necessários para que se entendam os 

processos de bioacumulação. 
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Trabalhos com o intuito de melhor compreender os efeitos e conseqüências causados 

pela presença de metais pesados no ambiente sobre a biota aquática iniciaram-se na região 

amazônica há aproximadamente 20 anos, e possuem como foco principal os peixes (Barbosa 

et al., 2001; Matsuo et al., 2005; Honda et al., 2008; Duarte et al., 2009). 

Apesar de parasitos de peixes como acantocéfalos, cestóides e nematóides 

apresentarem interações significativas com ambientes impactados mais eficientes que seus 

hospedeiros (Sures et al., 1994; Vidal-Martinez et al., 2009), trabalhos de bioacumulação em 

parasitos de peixes no Brasil e particularmente na Amazônia inexistem e vem sendo 

negligenciados em trabalhos ecotoxicológicos. 

Portanto, os parasitos de peixes precisam ser seriamente considerados em estudos de 

toxicidade como um importante e potencial componente que influencia o acumulo de toxinas 

nos peixes bem como os efeitos subsequentes na sua saúde (Sures, 2001). 

 Uma técnica de caracterização química de materiais orgânicos ou inorgânicos utilizada 

recentemente em parasitos de peixe é a análise por Espectroscopia de Energia Dispersiva 

(EED) em conjunção com a microscopia eletrônica de varredura (MEV) (Khalil et al., 2010).  

O processo consiste basicamente na incidência de um feixe de elétrons na amostra sob 

análise e, da interação entre os elétrons incidentes (em altas energias, ~20 KeV) e a amostra, 

resultam em átomos ionizados. Ao retornarem para sua posição inicial, os átomos liberam a 

energia adquirida a qual é emitida em comprimento de onda no espectro de raios-X, onde um 

detector instalado na câmara de vácuo do MEV mede a energia associada a esse elétron (Lee, 

1993; Maliska, 2004). 

Como os elétrons de um determinado átomo possuem energias distintas, é possível, no 

ponto de incidência do feixe, determinar quais os elementos químicos estão presentes naquele 

local e assim identificar em instantes que elemento químico está sendo observado (Lee, 1993, 

Maliska, 2004).  

Sabe-se que nos últimos anos foi estabelecido que em ambientes aquáticos os 

poluentes podem exercer um impacto significativo no sistema hospedeiro-parasita tanto que 

tem sido proposto que a fauna parasitária pode ser um parâmetro útil para monitorar a 

qualidade da água (Vidal-Martinez et al., 2009; Khalil, et al., 2010). 

Entretanto, surpreendentemente, com exceção da bioacumulação em acantocéfalos 

adultos, trabalhos mais detalhados sobre a interação de metais pesados em outros grupos de 

endohelmintos como nematóides, são escassos. 
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O presente trabalho propõe verificar através da técnica de EED em conjunção com 

MEV, a ocorrência dos elementos químicos acumulados nos tecidos de Procamallanus 

(Spirocamallanus) inopinatus, Pereira, 1958, nematóide parasito do intestino e cecos pilóricos 

de Pygocentrus nattereri (piranha vermelha), destacando os elementos que não possuem 

função biológica conhecida como metais pesados, avaliando por fim, a possibilidade de 

utilização desse organismo como biosensor de poluição por esses metais em ambientes 

aquáticos amazônicos. 

O conjunto de resultados apresentados neste estudo busca ainda fornecer suporte para 

novas investigações a respeito das propriedades bioindicadoras de organismos parasitos no 

ambiente estudado e serve como ferramenta adicional em programas de gerenciamento, 

monitoramento e mitigação desse tipo de impacto. 

Por suas inerentes características a amostragem pode ser replicada ao longo do tempo 

para produção de conjunto de dados que levam em consideração a variabilidade no sistema 

espaço-temporal, permitindo um monitoramento mais eficiente em ambientes de várzea da 

Amazônia.  

 

2. Material e métodos 

2.1. Área de estudo e coleta dos hospedeiros 

As coletas dos peixes ocorreram entre março a dezembro de 2008, em seis lagos de 

várzea da Amazônia Central: lago Baixio (03°17’27,2‖ S/ 60°04’29,6‖ O) está localizado no 

município de Iranduba; ponto 2- lago Iauara (03°36’39,2‖ S/ 61°16’33,0‖ O), localizado no 

município de Manacapuru; ponto 3- lago Ananá (03°53’54,8‖ S/ 61°40’18,4‖ O), localizado 

no município de Anori; ponto 4 – lago Araçá (S 03°46’15,8‖/ W 62°20’10,3‖), localizado no 

município de Codajás; ponto 5 Lago Campina (03°46’15,8‖ S/ 62°20’10,3‖ O) – localizado 

no município de Codajás  e ponto 6- lago Maracá (S 03°50’32,8‖/ W 62°34’32,4‖) – 

localizado no município de Coari.  

Os lagos estão localizados em uma área de aproximadamente 400 quilômetros, 

extensão nas várzeas do rio Solimões entre os municípios de Coari e Manaus (Figura 1). 

Todos os lagos estão ao longo da rota de navegação que transporta petróleo e derivados, feitos 

por barcaças, e atualmente também pelo gasoduto. 

As coletas dos peixes foram realizadas em parceria com o grupo de pesquisa da 

ictiofauna do projeto Inteligência Estratégica da Indústria do Petróleo e Gás na Amazônia 

(PIATAM). O esforço de pesca foi padronizado em todas as estações e amostragens, por meio 
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do uso de redes de espera, dispostas aleatoriamente nos lagos. O tempo de permanência das 

redes na água foi de aproximadamente 10 horas por lago, com duas despescas a cada cinco 

horas. 

 

Figura 1. Localização geográfica dos seis lagos de várzea do rio Solimões estudados, entre as cidades de Manaus 

e Coari no Estado do Amazonas. 

 

2.2. Coleta, preparação e fixação dos parasitos 

Para a coleta dos P. (S.) inopinatus o trato digestivo foi aberto e os nematóides foram 

coletados com pincéis, finos estiletes e pinças. Posteriormente foram colocados em placas de 

Petri com solução fisiológica a 0,85% para limpeza. Foram fixados e conservados em etanol 

70% para análise em ―Espectroscopia de Energia Dispersiva (EED)‖. 

 

2.3. Análise dos dados 

2.3.1. Análise dos elementos químicos nos parasitos por ―Espectroscopia de Energia 

Dispersiva (EED)‖. 

De cada um dos seis pontos de coleta (lagos), três P. (S.) inopinatus foram retirados 

por estação: enchente = 18; cheia = 18; vazante = 18; seca =18, totalizando 72 nematóides. A 
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composição qualitativa e semiquantitativa das amostras de parasitos foi avaliada utilizando o 

sistema de ―Espectroscopia de Energia Dispersiva‖ (EED) acoplado a um ―Microscópio 

Eletrônico de Varredura‖ (MEV) modelo FEI Quanta 200. Foi possível a identificação 

química dos elementos presentes nos nematóides a partir da emissão de raios X característicos 

(Figura 2). As microanálises foram realizadas no Laboratório de Microscopia 

Eletrônica e Microanálises da Universidade Estadual de Londrina (PROPPG/UEL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificação da composição química 

Para a análise em EED três seções (parte do corpo) de cada espécime de P. (S.) 

inopinatus foram analisadas: A) região anterior: cápsula bucal e denominada nesse trabalho 

BOCA; B) região mediana: o meio do corpo e denominada MEIO; C) região posterior: a 

CAUDA (Figura 3).  

 

 

  

 

 

B 

 

A 

Figura 2. A = sistema de Espectroscopia de Energia Dispersiva(EED). B = detalhe do sistema de 

―Espectroscopia de Energia Dispersiva‖ (EED) acoplado a um Microscópio Eletrônico de 

Varredura(MEV) (PROPPG-UEL). 

(PROPPG-UEL). 

 



 

181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para as microanálises em EED os P. (S.) inopinatus foram fixados, lavados em tampão 

cacodilato 0,1M por três vezes, durante 10 minutos. Desidratados em série crescente de álcool 

etílico. Secos ao ponto crítico em um secador modelo BAL-TEC CPD 030. Montados em 

cilindros de metal ―stub‖ e recobertos com filme de carbono, em um metalizador ―Sputter 

coater‖ modelo BAL-TEC SCD 050 (Figura 4). 

 

 
Figura 3. Espécime de Procamallanus (S.) inopinatus (amostra) (fotografia obtida pelo Microscópio Eletrônico 

de Varredura) detalhando as três regiões analisadas pelo EED. 
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Figura 4. Procamallanus (S.) inopinatus recobertos em carbono, montados em ―stubs‖ e preparados para leitura      

em EED. 

 

O principio da análise por EED é a de que os elétrons que interagem com os átomos da 

P. (S.) inopinatus geram sinais destas interações, estes são interpretados como informações 

sobre as propriedades da amostra. Quando o feixe atinge P. (S.) inopinatus seus átomos são 

excitados, ao voltarem para o estado fundamental, emitem fótons com energias características 

do átomo, (raios X característicos). Os fótons são então identificados em termos de sua 

energia e contados pelo detector de raios-X localizado dentro da câmara de vácuo (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. A Processo físico de detecção em Espectroscopia de Energia Dispersiva (EED); B Marcação do feixe 

de elétrons na região anterior de Procamallanus (S.) inopinatus. 
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O conjunto hardware e software do sistema armazenam a informação gerando o 

espectro relativo ao número de contagens em função da energia keV (Kiloeletrónvolt), 

identificando os elementos químicos presentes na amostra. Além da identificação dos 

elementos, o conjunto hardware e software gera também um espectro dos elementos 

referentes a imagem analisada (Figura 6). 

Os espectros foram adquiridos usando um sistema detector de elétrons secundários 

INCA X-ray (resolução de 155 eV). Os espectros foram analisados off-line usando o  

INCA-Analizer software de análise para identificar picos específicos para os elementos de 

interesse e o tempo de aquisição foi de 300 segundos para cada área amostrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo de espectro em Espectroscopia de Energia Dispersiva (EED) gerado pelo sistema Hardware 

/Software. 
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3. Resultados 

Pelas microanálises por EED foi constatada a presença de 29 elementos químicos em 

P.(S.) inopinatus: carbono (C); oxigênio (O); ferro (Fe), zinco (Zn), magnésio (Mg); alumínio 

(Al), silício (Si); polônio (Po); fósforo (P); enxofre (S); potássio (K); cádmio (Cd); cálcio 

(Ca); estrôncio (Sr); cloro (Cl); cobalto (Co); paládio (Pd);cobre (Cu); titânio (Ti); tungstênio 

(W), chumbo (Pb); háfnio (Hf); manganês (Mn); níquel (Ni); bromo (Br); érbio (Er) e sódio 

(Na); platina (Pt) e rutênio (Ru). A classificação dos elementos encontrados com suas devidas 

propriedades químicas e físicas é apresentada na figura 7. 

 

Figura 7. Tabela periódica representada pelos elementos e suas classificações encontrados na análise por 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EED). 

 

A análise em EED nas três partes do corpo (seções) selecionadas indicou que a região 

anterior (cápsula bucal), denominada neste trabalho de boca apresentou todos os 29 

elementos. A região posterior apresentou 23 elementos e a mediana apresentou 17 elementos 

(Tabela 1). Não houve diferença entre o registro de elementos químicos e o período 

hidrológico. Todos os elementos foram detectados em todo o ciclo hidrológico.  
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Tabela 1. Elementos químicos detectados pelo sistema de Espectroscopia de Energia Dispersiva (EED) 

acoplado a um Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) em Procamallanus (S.) 

inopinatus. 

Seção selecionada do nematóide Elementos químicos detectados  

Boca C, O, Fe, Zn, Mg, Mn, Si, Po, P, S, K, Cd, Ca, Cl, Co, 

Pd, Cu, Ti, W, Pb, Hf, Ni, Br, Er, Na, Al, Pt, Ru e Sr 

Meio C, O, Fe, Zn, Mg, Si, Po, P, S, K, Cl, Co, Pb,Na,Si, Al e 

Sr 

Cauda C, K, O, Fe, Co, Zn, Mg, Hf, Al, Si, P, S, Ca, Na, Pt, Ru, 

Po, Ti, Cu, Mn, Cl, Ni e Br 

Carbono (C); oxigênio (O); ferro (Fe), zinco (Zn), magnésio (Mg); silício (Si); polônio (Po); fósforo (P); enxofre 

(S); potássio (K); cádmio (Cd); cálcio (Ca); cloro (Cl); cobalto (Co); paládio (Pd);cobre (Cu); titânio (Ti); 

tungstênio (W), chumbo (Pb); háfnio (Hf); níquel (Ni); bromo (Br); érbio (Er), sódio (Na); alumínio (Al); platina 

(Pt), rutênio (Ru) e estrôncio (Sr). 

 

Elementos não metais como o carbono (C), fósforo (P), oxigênio (O) e enxofre (S) 

ocorreram em todas as amostras. O cálcio (Ca) ocorreu em apenas três pontos de coleta. O 

semi metais polônio (Po) e o silício (Si) ocorreram em todas os helmintos analisados. Os 

metais: cobre (Cu); ferro (Fe); cobalto (Co); zinco (Zn); magnésio (Mg); alumínio (Al) e 

potássio (K) essenciais ao metabolismo dos seres vivos foram detectados em todos os P.(S.) 

inopinatus. O cobre (Cu) apesar de ser um metal pesado é importante para os animais em 

pequenas concentrações.  

Os metais pesados: cádmio (Cd); chumbo (Pb) e níquel (Ni) que são muito tóxicos e 

sem qualquer função biológica conhecida, foram detectados em todas as amostras e em todos 

os ambientes de coleta. Metais como o titânio (Ti), háfnio (Hf), érbio (Er), e tungstênio (W), 

que não possuem funcionalidade biológica e sua toxicicidade não é bem conhecida, foram 

detectados apenas nos P.(S.) inopinatus coletados nos lagos Campina e Preto.   

Dos seis elementos químicos que compõem o grupo da platina (MGP), que são os 

metais raros e valiosos três deles:  a platina (Pt), o rutênio (Ru) e o paládio (Pd) foram 

detectados nos P. (S.) inopinatus. Os metais, sódio (Na) e o estrôncio (Sr), estavam presentes 

nas amostras coletadas nos lagos Maracá e Campina. Os não metais, bromo (Br) e cloro (Cl), 

ocorreram apenas nos Nematoda do lago Iauara (Tabela 2).  
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Tabela 2. Classificação e locais de coletas dos elementos químicos detectados pelo sistema de 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EED) acoplado a um Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV) em Procamallanus (S.) inopinatus. 

Elemento químico Classificação Ponto de Coleta (Lago) 
                   C Não metal Todos 

                   P Não metal Todos 

                   O Não metal Todos 

                   S Não metal Todos 

                   Si Semi-metal Todos 

                   Po Semi-metal Todos 

Zn* Metais Todos 

Mg* Metais Todos 

                  Al* Metais Todos 

                  Fe* Metais Todos 

Co* Metais Todos 

                  K Metais Todos 

                  Ca Metais (Baixio, Iauara e Campina) 

Pd* Metais (Preto e Maracá) 

Cu* Metais Todos 

Ti** Metais (Preto e Campina) 

                  Cl Não metal (Preto, Iauara e Maracá) 

  Pb** Metais Todos 

Hf* Metais Preto 

 Ni** Metais Todos 

                  Er* Metais Campina 

                  Na Metais Maracá 

                  Sr* Metais Campina 

                  Br Não metal Iauara 

 W** Metais Preto 

Pt** Metais 

(Baixio, Preto, Ananá e 

Campina) 

 Ru** Metais (Baixio, Preto e Ananá) 

 Cd** Metais Todos 
*Metal pesado com função biológica conhecida. **Metal pesado sem função biológica. 

 

Nos P. (S.) inopinatus do lago Baixio foram detectados na boca: C; O; Co;Ni; Pb; Fe; Cu; 

Zn; Mg; Al; Pt; Si; Po; P; S; Pb; Ru; Cd, e K. No meio; Co; C; O; Fe; Zn; Mg; Al; Si; Po; P; S 

e K e Co. Na cauda: C; O; Fe; Zn; Mg; Al; Si; Po; P; S; Ca e Fe (Figura 8). 
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Figura 8. Espectros gerados em EED após 300 segundos de corrida para as três porções de 

Procamallanus (S.) inopinatus do lago Baixio (ponto 1). 

Ponto 1- Lago Baixio 
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CAUDA 



 

188 

 

Nos P.(S.) inopinatus do lago Preto foram detectados na boca: C; O; Cl;K; Fe; Co; Ni; Cu; 

Zn;W; Br; Mg; Al; Si; P;Ti; Pb; Ru; S; Pd e Cd. No meio: C; K; O; Fe; Co; Zn; Mg; Al; Si; P; 

S; Pb e Po. Na cauda: C; K; O; Fe; Zn; Mg; Al; Si; P; S; Co; Hf;Ti (Figura 9). 
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Ponto 2- Lago Preto 

Figura 9. Espectros gerados em EED após 300 segundos de corrida para as três porções de Procamallanus (S.) 

inopinatus do lago Preto (ponto 2). 
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Nos P.(S.) inopinatus do lago Iauara foram detectados na boca: C; O; K; Fe; Ni; Cu; Zn; 

Na; Mg; Al; Si; P; Pb; S; Cd; K e Co. No meio: K; C; O; Fe; Co; Zn; Mg; Al; Si; Po; P e S e 

K. Na cauda: Ca; Cl;C; O; Mn; Cu; Fe; Zn; Mg; Al; Si; Po; P; S Co e Ni (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOCA 

 

MEIO 

 

CAUDA 

Ponto 3 - Lago Iauara 

Figura 10. Espectros gerados em EED após 300 segundos de corrida para as três porções de Procamallanus 

(S.) inopinatus do lago Iauara (ponto 3). 
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Nos P.(S.) inopinatus do lago Ananá foram detectados na boca: C; O; K; Fe; Cu; Zn; Ni; 

Mg; Al; Si; P; S; Pt; Po; Cd; Pb; Ca e Co. No meio: K;C; Ca; O; Fe; Co; Zn; Na; Mg; Al; Si; 

P e Po. Na cauda: K;C; Ca; O; Fe; Co; Zn; Br; Mg; Al; Si; P; Cl; Co (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. Espectros gerados em EED após 300 segundos de corrida para as três porções de 

Procamallanus (S.) inopinatus do lago Ananá (ponto 4). 
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Nos P.(S.) inopinatus do lago Campina foram detectados na boca: C; O; Co; Ni; Zn; Er; 

Cu; Mg; Al; Fe; Si; P; Pt; Pb; Cd; S; Ca e  Ti; no meio: Cl; C; O; Fe; Co; Zn; Mg; Al; Sr; Si; 

P e S. Na cauda: K; C; Ca; O; Fe; Co; Zn; Mg; Al; Si; Po; P; S (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Espectros gerados em EED após 300 segundos de corrida para as três porções de 

Procamallanus (S.) inopinatus do lago Campina (ponto 5). 
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Nos P.(S.) inopinatus do lago Maracá foram detectados na boca: C; O; Ca; K; Fe; Co; Zn; 

Na; Ni; Al; Sr; Si; P; Pb; S; Po; Cl; Cd; Mg e Pd. No meio: Cl; C; O; Fe; Co; Na; Mg; Si; Po; 

P e S. Na cauda: Cl; K; C; Ca; O; Fe; Co; Zn; Mg; Al; Si; P; Po e S (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 13. Espectros gerados em EED após 300 segundos de corrida para as três porções de 

Procamallanus (S.) inopinatus do lago Maracá (ponto 6). 

Ponto 6 - Lago Maracá 
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 Os elementos C, O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Co e Zn ocorreram nas três 

porções em todas as amostras analisadas. Foram os responsáveis pelas maiores concentrações 

como indicado no mapa composicional dos elementos (Figura 14). 

 

 

 

As análises semi-quantitativas revelaram traços dos elementos: Mn; Cd; Pd; Cu; Ti; 

W; Pb; Hf; Ni; Br; Er; Pt; Ru e Sr nas amostras. E mostrou a sensibilidade da técnica na 

detecção de metais pesados (Figura 15). Altos níveis de enxofre (S) foram detectados nos 

tecidos dos nematóides em todos os lagos coletados. O zinco (Zn), cobre (Cu) e sódio (Na) 

apresentaram destaque na distribuição composicional sendo que os outros elementos traço 

foram detectados em pequenas proporções (Figura 15).    

Figura 14. Mapa composicional dos elementos químicos mais frequentes nos tecidos de Procamallanus (S.) 

inopinatus analisados. C - carbono, O - oxigênio, Na - sódio, Mg - magnésio, Al - alumínio, Si - 

silício, P - fósforo, S - enxofre, Cl - cloro, K - potássio, Ca - cálcio, Fe - ferro, Co - cobalto e Zn 

- zinco. Barra 10 µm. 
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Figura 15. Distribuição semiquantitativa dos elementos químicos presentes nos tecidos de Procamallanus (S.) 

Inopinatus após 300 segundos de corrida. O carbono (C) e oxigênio (O) foram omitidos da análise 

por serem comuns ao protoplasma dos nematóides. 
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4. Discussão 

O uso da Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDD) acoplada a Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) em microanálises com parasitos de peixes é importante e 

versátil. Nos estudos das micro-estruturas podem-se obter imagens de alta resolução. Nos 

estudos das propriedades da amostra têm-se a análise química rápida, precisa e praticamente 

indestrutível. Requer uma preparação mínima das amostras quando comparada a outras 

técnicas (Heckmann et al., 2007).  

Esta técnica permite detectar, localizar e medir elementos químicos dentro de amostras 

vivas e não vivas. Dentro de pequenas áreas definidas pode-se determinar a composição 

química de regiões com até 1 μm de diâmetro por 5 μm de profundidade. Pode ser ao mesmo 

tempo uma técnica qualitativa e semi-quantitativa. Detecta diversos elementos químicos em 

uma amostra durante um intervalo de tempo pré-definido, ao invés de um elemento por 

corrida como ocorre em outras técnicas (Whallon et al., 1989; Jhonson, 1993; Lee, 1993; 

Heckmann, 1996; Maliska, 2004). 

Heckmann et al. (2007) determinaram a composição qualitativa e semiquantitativa do 

corpo, ganchos e ovos de cinco espécies de Acanthocephala utilizando o sistema de 

―Espectroscopia de Energia Dispersiva‖ (EED) acoplado a um ―Microscópio Eletrônico de 

Varredura‖ (MEV). Detectou-se a presença de: carbono (C); oxigênio (O); alumínio (Al); 

sódio (Na); magnésio (Mg); silício (Si); fósforo (P); cálcio (Ca) e enxofre (S). O intervalo de 

tempo pré-definido foi de 60 segundos para cada espécime. No presente trabalho a eficácia da 

técnica foi comprovada.  Foram detectados, rapidamente, 29 elementos químicos nos tecidos 

de P. (S.) inopinatus parasitos de P. nattereri capturados em seis lagos de várzea do rio 

Solimões. O intervalo de tempo pré-definido foi de 300 segundos de duração, para cada seção 

selecionada do corpo dos indivíduos analisados.  

Os elementos Cu, Pd, Pd, Ru, Cd, Ni, Sr, W, Pb e Ti só foram detectados quando a 

corrida de 60 segundos, recomendada por Heckmann et al. (2007) foi aumentada  para 300 

segundos. Com este tempo de exposição em cada seção do corpo de P. (S.) inopinatus todos 

os elementos presentes nos tecidos foram detectados. A partir desse tempo a detecção 

estabilizou e nenhum novo elemento apareceu no espectro.  

Elementos químicos como o carbono (C), fósforo (P), oxigênio (O), cálcio (Ca), 

enxofre (S) e potássio (K) estão presentes nas espécies parasitas, sendo constituintes do seu 

protoplasma (Heckman et al., 2007). Alguns metais como o magnésio (Mg), o ferro (Fe), o 

zinco (Zn), o manganês (Mn), o cobre (Cu), o cobalto (Co), e o molibdênio (Mo) são 
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essenciais  aos seres vivos. Em baixas concentrações atuam em vários processos fisiológicos, 

mas em altas concentrações geralmente são tóxicos (Skurihin, 1989; Roesijadi e Robinson, 

1993; Heath, 1995). 

Os metais: mercúrio (Hg); chumbo (Pb); cádmio (Cd); cromo (Cr) e níquel (Ni) não 

têm função biológica conhecida e comumente são tóxicos aos organismos. Esta dependerá de 

fatores que influenciam a disponibilidade do metal aos organismos como a fonte, a taxa de 

emissão, a concentração, o transporte, a fase de desenvolvimento e os processos bioquímicos 

de cada organismo (Alves, 1999). No presente trabalho a análise de EED rastreou metais com 

função biológica conhecidas em pequenas concentrações como zinco (Zn), magnésio (Mg), 

alumínio (Al), ferro (Fe), cobalto (Co) e cobre (Cu). Porém a análise também detectou metais 

como paládio (Pd), titânio (Ti), chumbo (Pb), háfnio (Hf), níquel (Ni), érbio (Er), estrôncio 

(Sr), tungstênio (W), platina (Pt), rutênio (Ru) e cádmio (Cd) considerados metais pesados, 

sem função biológica conhecida e tóxicos. 

Espécies de Acanthocephala, parasitos de peixes, possuem mecanismos que lhes 

permitem absorver metais pesados acima da capacidade de seus hospedeiros. Estes processos 

parecem estar ligados à presença de ácidos biliares. Há formação de complexos organo-

metálicos que são absorvidos pelos parasitos devido a sua lipolificidade (Sures, 2003). 

Estudo com espécies de Nematoda parasitos de peixes e bioacumulação de metais 

pesados são escassos. Todos utilizaram a técnica de espectrofotometria de absorção atômica 

(EAA). Com ela rastrearam, identificaram e quantificaram os elementos: chumbo (Pb); zinco 

(Zn); ferro (Fe); cádmio (Cd); cobre (Cu); manganês (Mg) e níquel (Ni) nos tecidos dos 

parasitos (Sures, 2001; Trucekova et al., 2002; Azmat et al., 2008; Morsy et al., 2011).  

No presente trabalho demonstrou-se a eficiência do uso da técnica de EED para 

rastrear, identificar e quantificar os elementos químicos presentes em uma espécie de 

Nematoda parasito de P. nattereri.  Procamallanus (S.) inopinatus possui habilidade em 

retirar de seu hospedeiro, elementos químicos importantes para sua constituição. A 

capacidade desse organismo em bioacumular, diversos metais pesados sem função biológica 

conhecida em seus tecidos o credencia como um bom modelo de bioindicador.  

Os mecanismos que explicam essa habilidade bioacumulativa, em espécies de 

Nematoda, ainda não estão bem esclarecidos. Supõe-se que devam seguir caminhos similares 

das espécies de Acanthocephala parasitos do lúmen intestinal de seu hospedeiro.  

Os metais pesados são lançados nos corpos d’água naturais pelos efluentes das 

indústrias extrativistas de metais, de tintas e pigmentos e de galvanoplastias. As indústrias 
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químicas de compostos orgânicos e inorgânicos, de couros, peles e similares, de ferro, de aço, 

lavanderias e indústria de petróleo também são grandes poluidoras (Furtado, 2007). 

A platina (Pt), paládio (Pd) e rutênio (Ru) são metais raros e valiosos. Atualmente 

estão sendo encontrados em concentrações crescentes em ambientes terrestres e aquáticos. 

Devido a fontes poluidoras antrópicas como as descargas industriais, os resíduos de águas 

hospitalares e de consultórios dentários. Plantas e animais aquáticos estão bioacumulando 

esses metais em seus corpos (Haus et al., 2010). 

O érbio (Eb), háfnio (Hf), estrôncio (Sr), titânio (Ti), tungstênio (W) e cádmio (Cd), 

não constituem elementos essenciais ao metabolismo dos organismos aquáticos. Portanto 

podem ser extremamente tóxicos, mesmo em baixas concentrações, aos organismos vivos 

(Matsuo, 2004). 

Na Amazônia o zinco (Zn) e o cobre (Cu) são metais que predominam na sua 

composição biogênica (Artaxo e Hansson, 1995; Yamasoe et al., 2000; Monaci et al., 2000; 

Nadal et al., 2004; Bosco et al., 2005; Brandão et al., 2007).  Metais como o chumbo (Pb) e o 

níquel (Ni) são encontrados em abundância no petróleo e seus derivados os quais são lançados 

no ambiente atmosférico após a queima de motores a combustão nessa região (Oliveira, 

2007). 

O cádmio (Cd) possui como fonte poluidora a mineração e a queima de combustíveis 

fósseis. Foi detectada em elevadas concentrações no rio Urucu, no município de Coari, no 

Estado do Amazonas. Devido aos efluentes da indústria petroleira, instalada na região, que 

poluem as águas do rio Urucu (Wood, 2001; Matsuo, 2004).  

Queiroz et al. (2009) detectaram nas águas brancas do rio Solimões e seus afluentes a 

presença dos elementos-traço: Li; B; Al; Sc; V; Cr; Mn; Fe; Co; Cu; Zn; As; Se; Rb; Sr; Mo; 

Cd; Sb; Cs; Ba; Pb; La; Ce e U. Ocorrem devido à alta pluviosidade da Amazônia Central que 

determina um meio ambiente lixiviante indicando a variabilidade do ambiente geológico e 

hidrológico  

Em lagos da Amazônia Central, a avaliação de hidrocarbonetos saturados e metais 

mostrou que há forte associação destes com a combustão de biomassa. Há indicação de que 

parte da grande presença de Cd, Pb, Cu e Zn em lagos de várzea da Amazônia Central  seja de 

origem pirogênica (Oliveira, 2007). No presente trabalho 29 elementos químicos foram 

detectados pela Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDD) nos tecidos de P. (S.) 

inopinatus. A maioria pode ter origem nos solos, rochas e rios da região e na queima de 

vegetação como indicados por Queiroz et al. (2009) e Oliveira (2007). 
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Além da composição geológica, hidrológica e da origem dos metais por origem 

pirogênica, a presença de metais pesados nos tecidos de P. (S.) inopinatus pode ser 

classificada como multifatorial. Pode estar relacionada também a pequenos derrames de óleo 

diesel, a queima de combustíveis fósseis pelas embarcações que navegam na região e a 

contaminação por herbicidas e fertilizantes agrícolas. Estas possibilidades podem ser 

justificadas, pois o cádmio (Cd), o níquel (Ni), o cobre (Cu) estão presentes no petróleo, o 

cloro (Cl) em herbicidas e o polônio (Po) em fertilizantes superfosfatados.  

A ocorrência de poluentes persistentes agride o ambiente aquático e seus resíduos 

acumulam nos tecidos de várias espécies. Além desses danos, muitos poluentes sofrem 

biomagnificação, ou seja, são passados a outras espécies de níveis tróficos mais altos, através 

da cadeia alimentar, além de concentrações maiores dos poluentes acumularem nos 

predadores finais. Estas espécies podem migrar grandes distâncias disseminando estes 

contaminantes em áreas muito distantes do local de descarga, onde não há atividade humana 

(Sakar et al., 2006). No presente estudo, os elementos tungstênio (W), paládio (Pd), rutênio 

(Ru) e titânio (Ti) também foram detectados nos tecidos de P. (S.) inopinatus. Esta 

bioacumulação pode ser devido à poluição antrópica vinda dos municípios próximos as áreas 

de estudo, causada principalmente pelo despejo de esgoto doméstico e industrial. 

O presente trabalho foi realizado em lagos de várzea do rio Solimões. Esse rio tem um 

papel importante na navegação, pois é a única via de acesso a vários municípios do Estado. É 

rota de transporte de passageiros, todos os tipos de mercadoria e da indústria do petróleo na 

região. Estas atividades apresentam grande potencial de impacto. Estes poderão ser melhor 

entendidos se houver um conhecimento antecipado do ambiente.  

 O uso de espécies parasitas de peixes em estudos ecotoxicológicos, como 

bioindicadores, está cada vez mais sendo usado para detectar a presença de metais pesados. 

Os parasitos são de fácil coleta, conservação e permitem que elementos menores e traço sejam 

determinados por várias técnicas analíticas. Como a Espectroscopia de Energia Dispersiva 

(EDD) aliada a microscopia eletrônica de varredura (MEV) (Sures, 1995; Heckmann et al., 

2007).  

No presente trabalho a utilização de P. (S.) inopinatus como bioindicador mostrou-se 

como uma ferramenta promissora e eficaz no monitoramento de lagos de várzea. Esta espécie 

esteve presente em todas as coletas é de fácil identificação e parasita 51 espécies de peixes 

brasileiros. Os dados indicaram que bioacumulou grande quantidade de elementos químicos 
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não funcionais. Com essas qualidades poderá ser utilizado como sensor de qualidade 

ambiental, não somente nos lagos de várzeas da Amazônia, mas em todo o território nacional. 

Os lagos de várzeas dos rios Solimões-Amazonas são um dos ecossistemas mais 

produtivos. São fundamentais para diversas espécies servindo como área de crescimento, 

alimentação, berçário e rota migratória (Sioli, 1976). 

Se houver um derramamento de petróleo nos rios Solimões/Amazonas as áreas mais 

afetadas serão as planícies de inundação, as várzeas. Todos os organismos que utilizam esse 

ecossistema correrão sérios riscos. Um agravante é o alto tempo de renovação das águas 

quando comparados com os rios. As várzeas também viabilizam o uso dos nutrientes dos rios 

(Junk et al., 1989). 

Segundo Oliveira (2007), é necessário entender e quantificar os diversos impactos 

oriundos de ações antrópicas que afetam os rios amazônicos, devido a importância das 

várzeas no contexto amazônico e o risco inerente da navegação de transporte de petróleo e 

seus derivados, principalmente no rio Solimões. 

Em todo o mundo há inúmeras publicações sobre os efeitos dos metais pesados sobre 

parasitos de peixes e invertebrados (Sures et al., 1997; Sures, 2004; Morsy et al., 2011 ). Mas 

muito pouco se conhece sobre esses efeitos nas espécies amazônicas. O ambiente amazônico 

tem características como os diferentes tipos de água e o pulso de inundação que interferem 

diretamente na dinâmica de biodisponibilidade dos metais no ambiente natural (Queiroz et al., 

2009).  

A compreensão e avaliação do impacto que sofrem as várzeas amazônicas são cruciais 

para a preservação dessas regiões. Estudos sobre os efeitos de metais pesados em espécies da 

região amazônica devem ser incentivados. Para que se tenha, em futuro próximo, como 

subsidiar ações de regulamentação, manejo e conservação dos recursos aquáticos e as espécies 

parasitas de peixes devem ser consideradas nestes estudos.  

No presente trabalho os dados indicaram que P. (S.) inopinatus tem um potencial 

imenso como bioindicador de modificações ambientais. Também pode ser utilizado como 

organismo sentinela. Alertando precocemente sobre a poluição localizada, principalmente a 

derivada de traços de metais pesados.  
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                                                            Capítulo IV 

COMPARAÇÃO ENTRE A BIOACUMULAÇÃO DE METAIS PESADOS EM 

Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus Pereira, 1958 (NEMATODA: 

CAMALLANIDAE) NO HOSPEDEIRO Pygocentrus nattereri (Kner, 1958) 

(OSTEICHTHYES: SERRASALMINAE) E NA ÁGUA 
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Resumo 

Através de Espectrometria de Absorção Atômica em forno de grafite (EAA) foram 

quantificados os metais pesados cádmio (Cd), cobre (Cu), chumbo (Pb) e níquel (Ni) em 

Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus. As concentrações foram comparadas com as 

encontradas nos tecidos do hospedeiro, Pygocentrus nattereri e na água onde os peixes foram 

capturados. As coletas foram feitas em seis lagos de várzea do rio Solimões da Amazônia 

Central, situados próximos a rota de navegação de transporte de gás e petróleo, durante a 

cheia e seca de 2008. As concentrações dos metais no sistema hospedeiro/parasito/água foram 

comparadas através do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney (Teste U) com um nível de 

significância de p 0,01. O fator de bioacumalação (FBC) foi calculado para avaliar a 

capacidade de bioacumulação de P. (S.) inopinatus e comparar com os do hospedeiro e da 

água. O coeficiente de correlação de postos de Spearman foi utilizado para testar associações 

siguinificativas entre os dados obtidos em P. nattereri, P. (S.) inopinatus e a água. Os valores 

de concentração dos metais pesados foram significativamente maiores (p 0,01) em 

Procamallanus (S.) inopinatus em relação a P. nattereri e a água. Exceto o cádmio (Cd) da 

água de quatro lagos. Os maiores valores do FBC foram respectivamente os do cobre (Cu), 

níquel (Ni), chumbo (Pb) e cádmio (Cd). Os altos valores do FBC encontrados indicam 

acumulação lenta e contínua desses metais e a viabilidade do uso de P. (S.) inopinatus como 

indicadores da presença desses metais no ambiente. A correlação positiva entre a 

concentração de cobre (Cu) e chumbo (Pb) no músculo e de níquel (Ni) nas brânquias de P. 

nattereri e nos tecidos de P.(S.) inopinatus indicam uma sensível e eficiente medida direta da 

concentração de metais pesados no hospedeiro utilizando para isso essa espécie de parasito. 

Os resultados confirmam a maior capacidade bioacumulativa de P. (S.) inopinatus comparada 

ao seu hospedeiro. Os dados indicaram a viabilidade do uso de P. (S.) inopinatus em 

programas de biomonitoramento. As informações obtidas são confiáveis sobre a 

disponibilidade de metais pesados, em lagos de várzea. 

 

Palavras–chave: Parasitos de peixes; rio Solimões; petróleo; lagos de várzea; Amazônia 

Central. 
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Abstract 

Through atomic absorption spectrometry graphite furnace (AAS) were analyzed 

bioaccumulation of cadmium (Cd), copper (Cu), lead (Pb) and nickel (Ni) in Procamallanus 

(Spirocamallanus) inopinatus. The concentrations were compared with those found in the 

tissues of the host, Pygocentrus nattereri and water where the fish were caught. Collections 

were made in six floodplain lakes of the Solimões River in Central Amazon, located near the 

navigation route of gas and oil, during the 2008 flood and drought. The concentrations of 

metals in the system host/parasite/water were compared using the Wilcoxon-Mann-Whitney 

Test (U) with a significance level of p  0,01. The bioaccumulation factor (BCF) was 

calculated to assess the bioaccumulation potential of P. (S.) inopinatus and compare with the 

host and water coefficient Spearman rank correlation was used to test associations between 

the data obtained siguinificativas in P. nattereri, P. (S.) inopinatus and water. The 

concentration values of heavy metals were significantly higher (p  0,01) in Procamallanus 

(S.) inopinatus in relation to P. nattereri and water. Except for cadmium (Cd) of water from 

four lakes. The highest values were respectively the BCF of copper (Cu), nickel (Ni), lead 

(Pb) and cadmium (Cd). The high values of the CBF study indicate slow, steady accumulation 

of these metals and the feasibility of using P. (S.) inopinatus as indicators of the presence of 

these metals in the environment. The positive correlation between the concentration of copper 

(Cu) and lead (Pb) in muscle and nickel (Ni) in the gills of P. nattereri and tissues of P. (S.) 

inopinatus indicate a sensitive and efficient direct measure of the concentration of heavy 

metals in the host using it for this parasite species. The results confirm the greater 

bioaccumulative ability of P. (S.) inopinatus compared to their host. The data indicated the 

feasibility of using P. (S.) inopinatus in biomonitoring programs. The information obtained is 

reliable on the availability of heavy metals in floodplain lakes. 

 

Keywords: Parasites of fish, Solimões River, petroleum, floodplain lakes, Central Amazon. 
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1. Introdução 

A contaminação das águas do planeta com poluentes é um dos maiores problemas que a 

humanidade tem para resolver nesse início de século. Estas substâncias  normalmente não são 

produzidas pelos organismos vivos. São liberados no ambiente pelas atividades antrópicas e 

são designados xenobióticos. Compreendem os metais, os compostos inorgânicos, os 

elementos químicos radioativos, os hidrocarbonetos derivados do petróleo, os pesticidas, os 

herbicidas, os explosivos, os solventes clorados e os resíduos orgânicos industriais (Brooks, 

1998; Barros, 2007).  

Os elementos químicos conhecidos como elementos-traço, metais-traço ou metais 

pesados estão presentes na maioria dos poluentes. Quando têm funções biológicas ocorrem 

em concentrações inferiores a 100μg.g-1. Mas como a sua concentração ideal possui limites 

bem definidos, podem causar prejuízos em concentrações indevidas (Santos, 2006). 

Os elementos-traço, metais-traço ou metais pesados ocorrem naturalmente na crosta 

terrestre e na atmosfera. Porém suas concentrações vêm aumentando gradativamente em 

consequência das atividades antrópicas. Estas são a mineração, as descargas de esgotos 

industriais e domésticos, a produção e aplicação de defensivos agrícolas e a poluição por 

petróleo (Brooks, 1998; Vosyliene e Jankaite, 2006; Barros, 2007; Farombi et al., 2007). 

 Os metais pesados quando são indiscriminadamente descartados, poluem os ambientes 

aquáticos. Os oceanos, mares, rios e lagos poluídos distribuem essas substâncias por todos os 

demais ambientes. Contaminam os solos, os sedimentos, as plantas e os animais e os efeitos 

são devastadores ao equilíbrio ecológico e a diversidade dos organismos (Velez e Montoro, 

1998; Santana e Barroncas 2007).  

Os metais pesados introduzidos no ambiente aquático, além de serem muito tóxicos e 

persistentes, permanecem inalterados, ao contrário das moléculas orgânicas, que sofrem 

degradações. Dessa forma nos ambientes aquáticos deve haver um monitoramento constante 

das fontes, transportes e destinos dos metais pesados, para manter sob controle e evitar a 

contaminação por esses elementos (Campos et al., 2002; Barros, 2007).  

Confrontados com essa grande variedade de poluentes, no meio ambiente,  os organismos 

aquáticos respondem com alterações. Estas podem ser diretas, em sua homeostase fisiológica, 

de maneira letal ou subletal. Estas alterações podem se manifestar imediatamente, toxicidade 

aguda, ou após a exposição prolongada, toxicidade crônica (Fent, 2007; Katagi, 2010). 

Trabalhos sobre a contaminação da biota aquática, por metais pesados, iniciaram-se na 

década de 1970. Estes trabalhos demonstram que os animais aquáticos são influenciados 
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diretamente pela cadeia trófica e funcionam como um sistema de estoque dos metais pesados 

do ambiente (Roesijade e Robinson, 1993; Honda et al., 2005; Sures, 2008; Duarte et al., 

2009). 

Quando um agente químico ingressa no organismo e a velocidade de eliminação é 

menor que a velocidade de entrada, ocorre o que é denominado bioacumulação, ocorrendo 

então acúmulo do agente. A bioacumulação direta (bioconcentração) ocorre pelo acúmulo 

direto do agente químico a partir da água (Katagi, 2010; Gomes 2011). 

O biomonitoramento pode ser uma ferramenta eficaz no monitoramento ambiental, 

utilizando-se para isso organismos bioacumuladores específicos. Estes irão refletir as 

mudanças ambientais através do acúmulo de metais em seus tecidos ou nas respostas 

fisiológicas aos contaminantes (Sures et al., 1997; Sures 2008). 

Vários organismos aquáticos estão sendo testados para serem utilizados como  

biomonitores ambientais. Para a detecção de metais pesados estão sendo avaliados: moluscos 

bivalves (Lau et al., 1998);  crustáceos (Rainbow e White, 1989; Farkas et al., 2003); peixes 

(Zimmermann et al., 2005; Matsuo e Val, 2007; Vinodhni e Narayanan, 2008; Duarte et al., 

2009) e mais recentemente espécies parasitas de peixes (Gunkel 1994; Sures et al., 1994a, 

1994b, 1994c, 1995, 1997, 2004, 2008ab).  

A maioria dos animais de vida livre avaliados como biomarcadores e bioacumuladores 

como peixes, crustáceos e moluscos são parasitados por uma variedade de grupos. As espécies 

parasitas causam estresse fisiológico específico e grave em seus hospedeiros. Estes efeitos 

adversos muitas vezes são mascarados pelos efeitos agudos e tóxicos dos poluentes 

(McCahon et al., 1988, Sures 2004). 

Nos últimos anos estão aumentando o número de trabalhos, que mostram como o 

parasitismo e a poluição podem interagir nos ambientes aquáticos. Inicialmente eram 

avaliados os efeitos da poluição sobre a abundância e a distribuição das espécies parasitas. 

Posteriormente começaram a avaliar o acúmulo de metais pesados das espécies parasitas de 

peixes, moluscos e crustáceos (Sures e Taraschewisk, 1995; Sures et al., 2007; Sures, 2008a; 

Vidal-Martinez et al., 2009; Khalil, et al., 2009).  

As espécies parasitas dos organismos bioacumuladores são capazes de alterar a 

absorção de produtos químicos em seus hospedeiros incluindo metais pesados (Evans et al., 

2001; Berguey et al., 2002; Sures et al., 2003a). Uma espécie parasita pode ser benéfica ao 

seu hospedeiro em um ambiente poluído por determinada substância. Se a espécie parasita for 

capaz de absover o poluente (através de mecanismo de captação específica), reduzirá os níveis 
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e os efeitos tóxicos e seu hospedeiro será beneficiado diretamente (Berguey et al., 2002: 

Sures, 2008a). 

Se a resposta fisiológica geral, a substância poluente, for muito grave e o hospedeiro 

chegar ao ponto de dano crítico (ponto de não retorno) consequentemente irá morrer. Se a 

espécie parasita consegue reduzir a quantidade da substância acumulada haverá diminuição de 

efeitos adversos e seria benéfico ao hospedeiro (Sures, 2008b). Essa afirmação merece uma 

investigação mais profunda. Ainda é incerto se os efeitos negativos de uma parasitose podem 

ser compensados pelo impacto positivo da redução dos níveis de poluentes (Sures, 2008b). 

As espécies de helmintos parasitas intestinais de peixes têm um interesse crescente 

como potenciais bioindicadores de contaminação por metais pesados. Muitos trabalhos 

recentes mostraram que as concentrações de metais pesados acumuladas por espécies 

parasitas de Cestoda, Nematoda, e principalmente Acanthocephala são muito maiores que 

aquelas encontradas nos tecidos de seus hospedeiros (Sures et al., 1999a; Sures, 2001; 2003). 

Muitas espécies de helmintos parasitas intestinais são consideradas boas 

bioacumuladoras de metais pesados. Fornecem informações importantes sobre o estado 

químico do seu ambiente. Possuem altíssima capacidade em concentrar metais pesados dentro 

de seus tecidos, muito acima das concentrações do ambiente aquático e de seus hospedeiros 

(Sures et al., 1997; Sures et al., 1999; Sures, 2000; Sures, 2003; Sures et al., 2003a, 2004; 

Schludermann et al., 2003; Thielen et al., 2004; Lins et al., 2008). 

Essa inata característica bioacumulativa das espécies parasitas, não é resultado de um 

lento processo de acumulação. Ocorre uma adesão relativamente rápida do metal até um nível 

de estado estacionário no corpo do parasito. Tal peculiaridade destaca os parasitos de peixes 

como excelentes bioacumuladores frente a outros organismos normalmente utilizados para 

esse fim (Sures et al., 1997a; Sures 2008a).  

 Para ser uma espécie bioindicadora de acumulação ou espécie sentinela, esta deve 

possuir algumas características. Devem ter equilíbrio rápido e relação linear com a fonte 

poluidora, ou seja, deve apresentar alta tolerância a poluição com capacidade de acumular 

quantidades elevadas de uma toxina. Ser uma espécie abundante de fácil coleta e 

identificação. Ter o corpo suficientemente grande para fornecer material para a análise. Ser 

sedentária e ter uma área onde vive bem definida. Deve ter ciclo de vida heteróxeno, pois 

espécies ectoparasitas podem ser afetadas pela água sendo a bioacumulação similar aos 

espécimes de vida livre. (Phillips e Rainbow, 1993; Sures e Taraschewisk, 1999; Beeby, 

2001; Sures, 2003a; Sures, 2004; Khalil et al., 2009). 
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 As espécies de Acanthocephala têm uma notável capacidade de acumular metais 

pesados. Devido a essa qualidade são comprovadamente promissoras espécies sentinelas a 

serem utilizadas no monitoramento da poluição por metais em ambientes aquáticos. Porém 

essa capacidade de bioconcentração é restrita aos adultos, que vivem no intestino de seus 

hospedeiros definitivos (Siddall e Sures, 1998). 

O acantocefálo Pomphorhynchus laevis Müller, 1776 é um bom exemplo do potencial 

bioacumulador de um parasito. Acumula uma grande variedade de metais tóxicos, as 

concentrações de chumbo chegam até 2.700 vezes maior do que no músculo de seu 

hospedeiro e 22.000 vezes acima dos níveis no ambiente. Isso ocorre porque essa espécie é 

capaz de reduzir ou até mesmo interromper o ciclo hepatointestinal do chumbo em seu 

hospedeiro (Sures, 2003; 2004).  

O mecanismo que permite as espécies de Acanthocephala retirar os metais pesados do 

lúmen intestinal parece estar baseado na presença de ácidos biliares. Estes formam complexos 

organo-metálicos e que são facilmente absorvidos pelos parasitos devido à sua lipofilicidade 

(Sures et al., 2003a). 

As espécies parasitas de peixes podem perfeitamente servir como apoio à análises 

químicas tradicionais no monitoramento de ambientes aquáticos impactados ou não. São 

capazes de pré-concentrar metais do ambiente circundante, em concentrações muito acima do 

limite de detecção, dos métodos analíticos rotineiramente utilizados (Sures et al., 2003b). 

Do ponto de vista da saúde pública, a análise da concentração de metais pesados em 

espécies parasitas de peixes é importante. Podem fornecer uma medida sensível e indireta de 

metais pesados em seus hospedeiros. Principalmente naquelas espécies de peixes de maior 

valor comercial, auxiliando a inspeção sanitária (Sures et al., 1997).  

A utilização de peixes, em progamas de biomonitoramento como indicadores de 

acumulação, pode erroneamente indicar baixos níveis de poluição A absorção química pode 

ser reduzida pela ação direta das infecções parasitárias sobre os níveis de poluentes nos seus 

hospedeiros (Sures, 2008a). 

Trabalhos têm mostrado que as espécies parasitas de peixes são indicadoras mais 

consistentes e confiáveis de poluição por metais pesados que os tecidos de seus hospedeiros 

(Sures, 2003). As espécies parasitas de peixes precisam ser consideradas nos estudos de 

toxicidade. São um importante e potencial componente, que influenciam o acúmulo de toxinas 

e afetam a saúde dos seus hopedeiros (Sures, 2001). 
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Com exceção da bioacumulação nas espécies de Acanthocephala e Cestoda, estudos 

mais detalhados sobre a interação de metais pesados com espécies de Nematoda são escassos.  

Os que existem mostram que as espécies de nematóides intestinais são mais eficientes 

bioacumuladores de metais pesados que os da bexiga natatória de peixes (Zimmermann et al., 

1999; Morsy et al., 2011). 

Nesse trabalho foi verificado o acúmulo de metais pesados em P. (Spirocamallanus) 

inopinatus, espécie de Nematoda parasito do intestino e cecos pilóricos de P. nattereri. A 

técnica será a Espectrofotometria de Energia Atômica (EEA). Foram quantificadas as 

concentrações dos metais pesados cobre, chumbo, cádmio e níquel no sistema 

hospedeiro/parasito/água. 

Procammallanus (S.) inopinatus foi selecionado por apresentar todas as características 

exigidas. Ser endoparasito intestinal, estar presente em todos os peixes analisados e em todos 

os ambientes de coleta. Ter capacidade de biocumular substâncias químicas e metais pesados 

e possuir tamanho necessário para as análises. Ser de fácil coleta, identificação e parasitar 

cerca de 51 espécies de peixes de várias regiões do Brasil e da América do Sul (Moravec et 

al., 1997; Moravec, 1998; Eiras et al., 2010). O que possibilita utilizar P. (S.) inopinatus de 

diferentes hospedeiros e localidades. 

 

2. Material e métodos 

2.1. Área de estudo e coleta dos hospedeiros 

As coletas dos peixes ocorreram entre março a dezembro de 2008, em seis lagos de 

várzea da Amazônia Central: lago Baixio (03°17’27,2‖ S/ 60°04’29,6‖ O) está localizado no 

município de Iranduba; ponto 2- lago Iauara (03°36’39,2‖ S/ 61°16’33,0‖ O), localizado no 

município de Manacapuru; ponto 3- lago Ananá (03°53’54,8‖ S/ 61°40’18,4‖ O), localizado 

no município de Anori; ponto 4 – lago Araçá (S 03°46’15,8‖/ W 62°20’10,3‖), localizado no 

município de Codajás; ponto 5 Lago Campina (03°46’15,8‖ S/ 62°20’10,3‖ O) – localizado 

no município de Codajás  e ponto 6- lago Maracá (S 03°50’32,8‖/ W 62°34’32,4‖) – 

localizado no município de Coari.  

Os lagos estão localizados em uma área de aproximadamente 400 quilômetros de 

extensão, nas várzeas do rio Solimões entre os municípios de Coari e Manaus, Estado do 

Amazonas (Figura 1). Todos os lagos estão ao longo da rota de navegação que transporta 

petróleo e derivados, feito por barcaças, e atualmente também pelo gasoduto Coari-Manaus. 
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As coletas dos peixes foram realizadas em parceria com o grupo de pesquisa da 

ictiofauna do projeto PIATAM. O esforço de pesca foi padronizado em todas as estações e 

amostragens, por meio do uso de redes de espera, dispostas aleatoriamente nos lagos. O tempo 

de permanência das redes na água foi deaproximadamente 10 horas por lago, com duas 

despescas a cada cinco horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização geográfica dos seis lagos de várzea do rio Solimões estudados, entre as cidades de Manaus 

e Coari no Estado do Amazonas. 

 

2.2. Coleta, preparação e fixação dos parasitos 

Foram analisados 40 espécimes de P. nattereri. Para a coleta dos 80 espécimes 

Nematoda o trato digestivo foi aberto e os P. (S.) inopinatus foram coletados com pincéis, 

finos estiletes e pinças. Posteriormente foram colocados em placas de Petri com solução 

fisiológica a 0,85% para limpeza. Os helmintos foram fixados e conservados em etanol 70% 

para análise em Espectrofotometria de Absorção Atômica em forno de grafite (EEA). 

 

2.3. Análise dos dados 

2.3.1. Análise das bioacumulação de chumbo (Pb), cobre (Cu), níquel e cádmio (Cd), nos 

hospedeiros, nos parasitos e na água através de Espectrofotometria de Absorção Atômica- 

EAA em forno de grafite. 

As concentrações de chumbo (Pb), cobre (Cu), níquel e cádmio (Cd) foram 

determinadas do músculo, fígado e brânquias  de P. nattereri, o hospedeiro. Dos tecidos de P. 

(S.) inopinatus a espécie parasita do intestino e de amostras da água dos locais onde os peixes 
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foram coletados, os lagos de várzea, durante os períodos de cheia e seca do ano de 2008, por 

Espectrofotometria de Absorção Atômica em forno de grafite (EEA),  marca Perkin Elmer, 

modelo Analyst 800 (AAnalyst800-GF; Perkin-Elmer). 

Para cada metal foram feitas curvas de calibração utilizando soluções preparadas de 

um estoque certificado de acordo com padrões da Perkin Elmer. A curva de calibração foi 

estabelecida com três valores de concentração, e o branco constituía-se de HNO
3 

a 1%. A 

acuracidade média dessas curvas foi da ordem de 97%. As leituras foram conduzidas de 

acordo com as recomendações do fabricante, incluindo volume de injeção e passos de 

atomização. 

As concentrações dos metais nos tecidos de P. nattereri, o hospedeiro e de sua espécie 

parasita P. (S.) inopinatus foram determinados em μg/g
-1

 de tecido (peso úmido). Os níveis 

dos metais na água coletada nos seis lagos foram determinados em μg/ml
-1

. 

 

2.3.2. Determinação de metais nos tecidos de P. nattereri, o hospedeiro. 

Amostras dos tecidos das brânquias, músculo e fígado foram analisadas de 40 

exemplares de P. nattereri. As amostras foram retiradas, logo após a captura nos lagos de 

várzea. Imediatamente foram congelados em nitrogênio líquido a 80
o
C. No laboratório de 

Ecofisiologia e Evolução Molecular do INPA-LEEM, as amostras foram descongeladas, 

pesadas e acrescentou-se HNO
3 

1N (ácido nítrico) na proporção de 5:1 (volume/peso).  

As amostras de tecidos das brânquias, músculo e fígado de P. nattereri foram 

colocadas em estufa a 80°C por 48 horas para digestão. A seguir as concentrações de cádmio 

(Cd), cobre (Cu), chumbo (Pb) e níquel (Ni) nos tecidos foram determinadas pelo método de 

Espectrofotometria de Absorção Atômica em forno de grafite (EEA), 

 

2.3.3. Determinação de metais em P. (S.) inopinatus, a espécie parasita. 

De cada um dos 40 espécimes de P. nattereri parasitados, dois exemplares de P. (S.) 

inopinatus foram retirados totalizando 80 indivíduos. Para a análise de bioacumulação cada P. 

(S.) inopinatus foi pesado, agrupado em pares e cada par tratado como uma amostra de cada 

ponto de coleta, conforme Sures et al. (1997).  

As amostras foram colocadas em ―eppendorfs‖ individuais de 1ml, acrescentando-se 

HNO
3 

1N  na proporção de 5:1 (volume/peso). Posteriormente as amostras foram levadas à 

estufa a 80°C por 48 horas para digestão dos tecidos. A seguir as concentrações de cádmio 

(Cd), cobre (Cu), chumbo (Pb) e níquel (Ni) nos tecidos de P. (S.) inopinatus foram 
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determinadas pelo método de Espectrofotometria de Absorção Atômica em forno de grafite 

(EEA).  

 

2.3.4. Determinação dos metais na água dos lagos. 

As amostras de água foram coletadas durante as estações da cheia e seca nos meses de 

junho e dezembro de 2008 respectivamente nos mesmos lagos onde os peixes foram 

capturados. 

Posteriormente as amostras foram transferidas para frascos de polietileno devidamente 

etiquetados e levadas para o Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular do INPA. As 

concentrações de cádmio (Cd), cobre (Cu), chumbo (Pb) e níquel (Ni)  na água foram 

determinadas pelo método de Espectrofotometria de Absorção Atômica em forno de grafite 

(EEA).  

 

 

 

Figura 2. Espectrofotômetro de Absorção Atômica em Forno de Grafite (Analyst800-GF; Perkin-Elmer). 

 

2.3.5. Cálculo do fator de bioconcentração (FBC). 

O fator de bioconcentração (FBC) foi calculado para avaliar a capacidade de 

bioacumulação de metais em P. (S.) inopinatus. Comparando com os metais acumulados nos 

tecidos de P. nattereri, o hospedeiro e com os encontrados na água dos lagos onde os peixes 

foram capturados. A estimativa do FBC foi calculada e analisada de acordo com Sures et al. 

(1999a). 

O FBC foi calculado através das expressões:  
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Expressão 1) FBC = (C[parasito]/C[tecido do hospedeiro]) 

Expressão 2) FBC = (C[parasito]/Ca[água ]) 

Onde: 

FBC = fator de bioconcentração 

C= concentração do composto (metal pesado dado em μg/g) 

Ca = concentração do metal no ambiente (água) dado em μg/ml 

 

2.3.6. Tratamento estatístico. 

O coeficiente de correlação de postos de Spearman foi utilizado para testar associações 

significativas, entre os dados obtidos a partir dos tecidos de P. nattereri, o hospedeiro, dos 

tecidos de P. (S.) inopinatus a espécie parasita e a água dos lagos. Os níveis de concentração 

dos metais foram comparados no sistema hospedeiro/parasito/água através do teste de 

Wilcoxon-Mann-Whitney (Test U) com um nível de significância de p ≤ 0,01.  O tratamento 

estatístico foi realizado através dos programas Statistica 7.0, SigmaStat 3.5 e SigmaPlot 7.0. 

 

3. Resultados 

As concentrações de cobre (Cu), cádmio (Cd), chumbo (Pb) e níquel (Ni) encontradas 

nos tecidos de P. nattereri o hospedeiro, nos tecidos de P. (S.) inopinatus a espécie parasita e 

na água dos lagos nos períodos hidrológicos de cheia e seca estão apresentadas nas figuras 

1,2,3 e 4. 

Os níveis de concentração de todos os metais pesados analisados foram 

significativamente maiores (p  0,01) nos tecidos da espécie parasita P. (S.) inopinatus 

quando comparados com os encontrados nos tecidos de P. nattereri, o hospedeiro e as 

amostras de água, exceto os níveis de concentrações de cádmio (Cd) detectados nas amostras 

de água dos lagos Baixio, Ananá, Campina e Maracá. 

Os níveis de concentração de cobre (Cu) nos tecidos do hospedeiro, P. nattereri, nos 

tecidos de P. (S.) inopinatus a espécie parasita e na água dos lagos, estão apresentados na 

figura 1. 

O cobre (Cu) foi o metal pesado com a maior concentração nos tecidos de P. (S.) inopinatus. 

As maiores concentrações foram nos nematóides coletados na seca nos lagos Iauara, Preto, 

Ananá, e Maracá. No período da cheia, somente os indivíduos coletados no lago Baixio 

apresentaram concentrações elevadas de Cu (Figura 1). 

. 
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As amostras do lago Iauara foram as que registraram as maiores concentrações de 

cobre (Cu). Os mais altos níveis foram encontrados em P. (S.) inopinatus. Estes foram 2.763 

vezes maiores que os encontrados nos músculos de P. nattereri, 2.735 que os das brânquias, 

2.708 que o do fígado e, 2.730 vezes maiores que as concentrações encontradas nas águas do 

lago. 

A menor concentração de cobre (Cu) ocorreu em espécimes P. (S.) inopinatus 

coletados no lago Ananá durante a cheia. As concentrações foram 97 vezes superiores às 

encontradas nas brânquias e músculo de P. nattereri e 88 vezes superiores às concentrações 

de Cu no fígado do hospedeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os níveis de concentração cádmio (Cd) foram semelhantes aos do cobre (Cu). Houve 

uma significativa acumulação maior em P. (S.) inopinatus que nos tecidos P. nattereri e na 

água (p < 0.001). Nas águas dos lagos Baixio e Campina na seca, Ananá na cheia, e Maracá 

na cheia e seca, as concentrações de cádmio (Cd) foram maiores que as encontradas em P. (S.) 

inopinatus (Figura 2). As maiores concentrações cádmio (Cd) ocorreram nos tecidos de P. (S.) 

inopinatus do lago Preto, apresentando-se treze vezes maiores que as dos tecidos do 

hospedeiro e oito vezes a da água. 
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 Figura 3. Concentrações de cobre (Cu) encontradas no músculo, brânquias e fígado de Pygocentrus  nattereri, 

em  Procamallanus (S.) inopinatus e na água dos seis lagos de várzea, durante a cheia e a seca de 

2008. * = concentrações significativamente maiores no parasito em comparação com o 

hospedeiro e a água. 
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Similar ao cobre (Cu) e ao cádmio (Cd) as maiores concentrações de níquel (Ni) 

ocorreram na seca. Foram significativamente superiores nos tecidos de P. (S.) inopinatus. Nas 

águas do lago Preto as concentrações de níquel (Ni) nos tecidos da espécie parasita foi 389 

vezes maior que as encontradas em P. nattereri e na água. A menor concentração de Ni em P. 

(S.) inopinatus ocorreu no lago Ananá na cheia, mas foi dez vezes maior que no hospedeiro e 

na água (Figura 3).  
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Figura 4. Concentrações de cádmio (Cd) encontradas no músculo, brânquias e fígado de 

Pygocentrusnattereri, em Procamallanus (S.) inopinatus e na água dos seis lagos de várzea 

durante a cheia e a seca de 2008. * = concentrações significativamente maiores no parasito em 

comparação com o hospedeiro e a água. 

 

 

Figura 5. Concentrações de Níquel (Ni) encontradas no músculo, brânquias e fígado de Pygocentrus 

nattereri, em Procamallanus (S.) inopinatus e na água dos seis lagos de várzea durante a 

cheia e a seca de 2008. * = concentrações significativamente maiores no parasito em 

comparação com o hospedeiro e a água. 
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Igualmente aos perfis dos outros metais analisados, as concentrações de chumbo (Pb) 

dos tecidos dos parasitos, foram maiores que as do hospedeiro e da água. Ao contrário dos 

demais metais analisados, as maiores concentrações ocorreram na cheia, exceto no lago 

Campina que foi na seca. Como o cádmio (Cd) as maiores concentações de chumbo (Pb) 

ocorreram no lago Preto, foi 122 maior em P. (S.) inopinatus que em P. nattereri e 119 maior 

que na água. As menores concentrações ocorreram no lago Ananá e foi apenas três vezes 

maior na espécie parasita que no hospedeiro e na água (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Concentrações de chumbo (Pb) encontradas no músculo, brânquias e fígado de Pygocentrus  nattereri, 

em Procamallanus (S.) inopinatus e na água dos seis lagos de várzea durante a cheia de 2008. * = 

concentrações significativamente maiores no parasito em comparação com o hospedeiro e a água. 

 

O fator de bioconcentração (FBC) calculado para os quatro metais pesados analisados 

variou consideravelmente entre os seis lagos nos três compartimentos. Os maiores valores 

foram os do cobre (Cu) seguido do níquel (Ni), chumbo (Pb) e cádmio (Cd). 

 Os mais altos valores de FBC do chumbo (Cu) foram encontrados nos sistemas P. (S.) 

inopinatus /músculo de P. nattereri e (S.) inopinatus /brânquias seguido de P. (S.) inopinatus 

/água. Os menores foram no sistema P. (S.) inopinatus /fígado. O maior valor de FBC foi 

encontrado no lago Baixio na cheia, no sistema P. (S.) inopinatus /músculo de P. nattereri 

(FBCCu= 14286).  

O menor ocorreu no mesmo lago e também na cheia no sistema P. (S.) inopinatus 

/fígadode P. nattereri (FBCCu= 9)  (Tabela 1).  
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Tabela 1. Fator de bioconcentração do cobre (Cu) no sistema P. (S.) inopinatus / P. nattereri /água nos 

seis lagos de várzea nas estações de cheia e seca do ano de 2008. 

Lago Período C[Parasito]/C[Brânquias] C[Parasito]/C[Fígado] C[Parasito]/C[Músculo] C[Parasito]/Ca[Água] 

Baixio Cheia 1250 112 14286 530 

Baixio Seca 240 9 4162 31 

Preto Cheia 7462 175 4861 1984 

Preto Seca 6279 212 6921 579 

Iauara Cheia 2739 111 5789 796 

Iauara Seca 13817 99 7291 439 

Ananá Cheia 510 10 439 86 

Ananá Seca 3829 166 6593 229 

Campina Cheia 1473 46 1483 308 

Campina Seca 987 30 1979 86 

Maracá Cheia 237 13 462 94 

Maracá Seca 470 10 1112 39 

 

Os mais altos valores de FBC do cádmio (Cd) foram encontrados na seca no lago 

Preto (FBCCd= 13380) no sistema P. (S.) inopinatus/músculo de P. nattereri e os menores 

sistema P. (S.) inopinatus/água (Tabela 2). Os menores valores foram registrados no sistema 

P. (S.) inopinatus /fígadode P. nattereri. 

Tabela 2. Fator de bioconcentração do cádmio (Cd) no sistema P. (S.) inopinatus / P. nattereri /água nos 

seis lagos de várzea nas estações de cheia e seca do ano de 2008. 

Lago Período C[Parasito]/C[Brânquias] C[Parasito]/C[Fígado] C[Parasito]/C[Músculo] C[Parasito]/Ca[Água] 

Baixio Cheia 1152 99 20 4 

Baixio Seca 108 16 3 0 

Preto Cheia 2878 254 6297 60 

Preto Seca 4934 587 13380 3 

Iauara Cheia 582 92 113 1 

Iauara Seca 635 97 30 2 

Ananá Cheia 117 1 58 1 

Ananá Seca 1071 217 1760 2 

Campina Cheia 243 12 327 2 

Campina Seca 360 43 1072 1 

Maracá Cheia 8 1 36 0 

Maracá Seca 56 67 814 1 

 *O valor do FBC = 0 corresponde a não detecção de Cd no músculo do hospedeiro ou  na água coletada. 

 

Os mais altos valores de FBC do cádmio (Cd), assim como o chumbo (Cu), foram 

encontrados no lago preto na seca, porém no sistema P. (S.) inopinatus /brânquias (FBCPb= 

6734). Os menores valores no sistema P. (S.) inopinatus/água seguido do P. (S.) 

inopinatus/fígado de P. nattereri na seca e na cheia (Tabela 3). 
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Tabela 3. Fator de bioconcentração do chumbo (Pb) no sistema  P. (S.) inopinatus / P. nattereri /água 

nos seis lagos de várzea nas estações de cheia e seca do ano de 2008. 

Lago Período C[Parasito]/C[Brânquias] C[Parasito]/C[Fígado] C[Parasito]/C[Músculo] C[Parasito]/Ca[Água] 

Baixio Cheia 596 503 2124 16 

Baixio Seca 269 0 0 5 

Preto Cheia 1464 1903 1643 140 

Preto Seca 6734 0 3026 39 

Iauara Cheia 1287 598 1836 51 

Iauara Seca 1192 0 0 25 

Ananá Cheia 1060 69 79 8 

Ananá Seca 803 0 1300 59 

Campina Cheia 337 136 192 29 

Campina Seca 201 0 331 7 

Maracá Cheia 473 112 192 39 

Maracá Seca 159 0 193 16 

*O valor do FBC = 0 corresponde a não detecção de Cd nas brânquias ou no músculo do hospedeiro; **O valor 

do FBC = 0 corresponde a não detecção de Cd no fígado do hospedeiro 

 

Os valores de FBC do níquel (Ni) foram elevados em todos os sistemas analisados. 

Exceto no lago Ananá, na cheia na relação parasito/fígado (FBCNi= 72) que foi muito baixo. 

Os maiores valores ocorreram no sistema P. (S.) inopinatus/músculo de P. nattereri (FBCNi = 

12050) no lago Iauara na seca (Tabela 4).  

Tabela 4. Fator de bioconcentração do níquel (Ni) no sistema  P. (S.) inopinatus / P. nattereri /água nos 

seis lagos de várzea nas estações de cheia e seca do ano de 2008. 

Lago Período C[Parasito]/C[Brânquias] C[Parasito]/C[Fígado] C[Parasito]/C[músculo] C[Parasito]/Ca[Água] 

Baixio Cheia 1740 702 8811 2330 

Baixio Seca 235 1164 1163 1058 

Preto Cheia 1073 1527 8748 2526 

Preto Seca 1827 1301 1231 9659 

Iauara Cheia 6498 3165 3895 5266 

Iauara Seca 3467 2858 12050 2753 

Ananá Cheia 0 72 1229 670 

Ananá Seca 2032 2228 1647 1202 

Campina Cheia 5112 603 3717 1687 

Campina Seca 1153 2455 10222 2769 

Maracá Cheia 514 113 1112 736 

Maracá Seca 514 249 1112 736 

*O valor do FBC = 0 corresponde a não detecção de Cd nas brânquias do hospedeiro. 
 

O coeficiente de correlação de Spearman mostrou correlação negativa para o peso 

médio de P.(S.) inopinatus e a concentração dos metais cobre (Cu), cádmio (Cd) e níquel (Ni). 
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A correlação foi positiva entre a concentração de cobre (Cu) e níquel (Ni) nos tecidos de 

P.(S.) inopinatus e nos músculos e brânquias de P. nattereri (Tabela 5). 

Tabela 5. Coeficiente de correlação de Spearman (r) e os níveis de significância (p) determinados para 

as relações significativas entre o peso médio dos parasitos e os níveis do metal detectado nos 

tecidos de Procamallanus (S.) inopinatus (parasito) e de Pygocentrus nattereri (hospedeiro). 

 x  y r p 

 [Cuparasito       Cumúsculo] 0,699 ≤0,015 

 Peso médio do parasito (g)        Cuparasito] -0,692 ≤0,0113 

 Peso médio do parasito (g)        Cdparasito] -0,783 ≤0,0013 

 [Pbparasito       Pbmúsculo] 0,935 ≤0,001 

 Peso médio do parasito (g)      Niparasito] -0,692 ≤0,0113 

 [Niparasito       Nibrânquias] 0,649 ≤0,020 

 

 

4. Discussão 

  
 A compreenssão das diversas funções que as espécies parasitas de peixes exercem no 

ecossistema aquático está modificando a visão dos leigos e dos cientistas. Anteriormente esses 

organismos eram considerados apenas como ameaça a saúde dos peixes (Shärperclaus, 1990). 

Trabalhos têm indicado várias outras funções, como por exemplo a de bioindicadores 

ambientais ou sentinelas de poluição dos ambientes aquáticos (Khan e Thulin, 1991; 

Overstreet, 1993; Poulin, 1992; MacKenzie et al., 1995; Lafferty, 1997; Sures et al., 1999; 

2001; Williams e MacKenzie, 2003). 

 Trabalhos recentes registraram a capacidade dos parasitos intestinais de peixes, de 

acumularem, em seus tecidos, elevadas concentrações de metais pesados. Principalmente as 

espécies do filo Acanthocephala (Sures, 1994; 1995; Sures et al., 2005) e, em um grau muito 

menor as espécies de Cestoda (Sures et al., 1997b; Retief et al., 2006; Malek et al., 2007; Jirsa 

et al., 2008) e Nematoda (Sures et al., 1994; Zimmermann et al., 1999; Tekin-Özan e Kır, 

2007; Morsy et al., 2011). 

 Como exemplo foram registradas concentrações de chumbo (Pb) 2.700 e cádmio (Cd) 400 

vezes maiores nos tecidos do acantocéfalo Pomphorhynchus laevis Müller, 1776 que nos 

músculos de seu hospedeiro Squalius cephalus (Linnaeus, 1758), e 11.000 e 27.000 vezes 

maiores que as da água onde os peixes foram  capturados (Sures et al., 1994a; Sures e 

Taraschewski, 1995). No presente trabalho as concentrações de todos os metais pesados 
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analisados foram muito maiores nos espécimes do parasito, o Nematoda P. (S.) inopinatus. 

Estas foram muito menores nos tecidos do hospedeiro P. nattereri e na água dos lagos de 

várzea, onde os peixes foram  capturados, independente do período hidrológico. 

 O cobre (Cu) e o níquel (Ni) bioacumularam, em média 2.763 e 389 vezes mais, no 

parasito P. (S.) inopinatus que no músculo de seu hospedeiro P. nattereri. Valores individuais 

de P. (S.) inopinatus alcançaram concentrações 5.606 e 743 maiores que músculo de o P. 

nattereri. O chumbo (Pb) e o cádmio (Cd), mesmo bioacumulando menos no parasito, os 

valores foram   significativamente maiores que os do hospedeiro. 

 Atualmente as espécies de Acanthocephala são consideradas os bioacumuladores de 

metais pesados mais eficientes. Segundo Sures (2001), o desempenho de espécies de outros 

grupos, como as de Nematoda parasitos de peixes, precisa ser melhor conhecido. Sures  et al. 

(1994) analisando o nivel médio de chumbo (Pb) acumulado nos tecidos do Nematoda,  

Anguillicola crassus Kuwahara, Nimi e Itagaki, 1974, parasito da bexiga natatória de Anguilla 

anguilla (Linnaeus, 1758) registraram que este foi menor que o de seu hospedeiro, onde 

perceberam que A. crassus tinha a capacidade de excretar metais pesados a partir de uma 

proteinase que degradava a hemoglobina. 

Outros estudos realizados com nematóides, registraram que o parasito intestinal,  

Raphidascaris acus (Bloch, 1779) acumulou ferro (Fe) 68,4 vezes mais e zinco (Zn) 86,9 que 

o fígado de seu hospedeiro Esox lucius (Linnaeus, 1758) (Tekin-Özan e Kır, 2007) e que os 

níveis de chumbo (Pb), cromo (Cr) e cádmio (Cd) no Nematoda, Philometra ovata Zeder, 

1803, parasito intestinal, foram 160, 431 e 119 vezes maiores na musculatura de seu 

hospedeiro (Tenora et al., 2000).  

Assim como a acumulação de metais pesados, em larvas de Nematoda da família 

Anisakídae, foi maior que nos tecidos de seu hospedeiro intermediário Dicentrarchus labrax 

(Linnaeus, 1758) (Morsy et al., 2011). No presente trabalho as bioacumulações de cobre (Cu), 

cádmio (Cd), chumbo (Pb) e níquel (Ni) em P. (S.) inopinatus foram as maiores encontradas 

em uma espécie de Nematoda parasito de peixe. Os dados indicam que P. (S.) inopinatus é 

muito eficiente para bioacumular esses metais em seus tecidos.  

 As larvas de helmintos parecem ter uma pequena tendência em acumular metais. Apesar 

da proximidade das outras espécies de hospedeiras intermediárias (Copepoda, Amphipoda) ás 

substâncias poluentes dos sedimentos (Sures e Taraschewski 1995; Sures et al., 1997; Siddall 

e Sures, 1998). 

 No laboratorio larvas de Acanthocephala Acanthocephalus lucii (Müller, 1776) parasito da 
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hemocele de Copepoda seus hospedeiros intermediários acumularam menos cádmio (Cd) e 

chumbo (Pb) que os adultos. Estes utilizavam peixes como hospedeiros definitivos (Sures e 

Taraschewski, 1995). A maior bioacumulção em adultos pode estar relacionada com o tempo 

de vida da espécie parasita. Os adultos ficaram um tempo maior exposto e tiveram uma maior 

absorção do metal (Sures, 2001). 

 Larvas de Nematoda da família Anisakidae (Railliet e Henry 1912) bioacumularam 

menores concentrações de chumbo (Pb) e cobre (Cu) que o hospedeiro Dicentrarchus labrax 

(Linnaeus, 1758) (Morsy et al., 2011). Neste trabalho os Nematoda P. (S.) inopinatus eram 

todos adultos e as concentrações de todos os metais foram maiores que as dos tecidos do 

hospedeiro definitivo, P. nattereri. No presente trabalho, a capacidade de P. (S.) inopinatus 

em bioconcentrar metais pesados parece estar relacionada com o seu local de fixação no 

hospedeiro. No caso o intestino e cecos pilóricos de P. nattereri, mas muitos outros fatores 

devem  estar envolvidos,  como por exemplo o estágio de desenvolvimento da espécie 

parasita.  

 Foi encontrada uma correlação positiva significativa entre o peso do parasito 

Acanthocephalus lucii (Müller, 1776) e a concentração de metais pesados no Lago Mondsee, 

na Áustria. A correlação deve refletir um maior tempo de exposição ao metal, nos indivíduos 

mais velhos e por isso uma maior absorção (Sures et al., 1997).  

 No presente trabalho essa mesma relação, porém negativamente correlacionada foi 

observada.  para o cobre (Cu) cádmio (Cd) e níquel (Ni) bioculumados em P. (S.) inopinatus. 

Acredita-se que o fator tempo não tenha influenciado decisivamente na concentração dos 

metais em P. (S.) inopinatus nesse caso específico. Todos os parasitos analisados eram fêmeas 

adultas, em estágio reprodutivo. A correlação negativa detectada pode ser atribuída a cinética 

de absorção e excreção desses metais nesta espécie e que deve ser elucidado em futuras 

investigações.  

 Apesar dos P. (S.) inopinatus analisados no presente estudo conterem altas concentrações 

de metais em seus tecidos, como o cobre (Cu) e o níquel (Ni), a mobilidade e a 

reprodutibilidade dos indivíduos dentro do hospedeiro não foram afetados. Ao que tudo 

indica, esses parasitos possuem mecanismos próprios de desintoxicação e  dados sobre os 

estágios de vida livre e esses metais pesados devem ser melhor investigados. 

 As concentrações de cobre (Cu) e chumbo (Pb) no músculo e de níquel (Ni) nas brânquias 

de P. nattereri foram correlacionadas positivamente com esses elementos nos tecidos de P. 

(S.) inopinatus. O aumento da concentração dos metais no parasito refletiu em um aumento 
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desses poluentes nos tecidos do hospedeiro. Este fato pode ser interpretado como uma, 

sensível e eficiente, medida direta da concentração desses metais pesados em P. nattereri 

utilizando para isso P. (S.) inopinatus. 

Devido ao fato de que se calculando o fator de bioconcentração (FBC) de P. (S.) 

inopinatus e P. nattereri, obtém o grau de partição do poluente entre os organismos e o meio 

e entre o hospedeiro e sua espécie parasita, medindo a afinidade dos metais pesados com cada 

organismo vivo. Dessa forma, têm-se um indicador numérico importante para a análise do 

risco da contaminação ambiental e quanto os seres vivos estão bioacumulando destes 

poluentes. 

Análises da concentração de chumbo (Pb) e cádmio (Cd) em Pomphorhynchus laevis 

(Müller, 1776) foram comparadas com as encontradas em diferentes tecidos de Barbus barbus 

(Linnaeus, 1758). O FBC foi de 139 para o cádmio (Cd) e 151 para o chumbo (Pb) no sistema 

parasito/músculo do hospedeiro. No  sistema parasito/fígado do hospedeiro o FBC foi de 13 

para o cádmio (Cd) e 61 para o chumbo (Pb) encontrados no fígado de B. barbus 

(Schludermann et al., 2003).  

 Nas mesmas espécies de parasito (P. laevis) e hospedeiro (B. barbus) os FBC encontrados 

foram: 300 cádmio (Cd); 6 chumbo(Pb);  580 cobre (Cu) e 1,5 níquel (Ni)  no sistema 

parasito/ músculo do hospedeiro e 6 (Cd), 70 (Pb), 8 (Cu) e 2,5 (Ni), para o sistema parasito/ 

fígado do peixe (Thielen et al., 2004). 

 No presente trabalho o fator de bioconcentração foi calculado para o cádmio (Cd), 

cobre (Cu), chumbo (Pb) e níquel (Ni) entre P. (S.) inopinatus e diferentes tecidos de seu 

hospedeiro, P. nattereri. Com relação aos sistemas analisados os resultados são semelhantes 

aos encontrados por Schludermann et al., (2003) e Thielen et al. (2004). Os maiores FBCs 

ocorreram no sistema parasito/músculo do hospedeiro e os menores no parasito/fígado do 

hospedeiro. Estes dados eram esperados, pois o fígado é o órgão mais importante para 

acumulação de metais pesados (Kruse e Krüger, 1986). 

 É indicado calcular o FBC do sistema parasito/ intestino do hospedeiro para  monitorar 

ambientes aquáticos do que usar apenas a concentração do metal nos parasitos (Sures et al., 

1999; Thielen et al., 2004). 

O FBC fornece informações sobre o tempo em que o peixe e o parasito foram expostos ao 

elemento monitorado. Um valor alto do FBC, para o sistema analisado, indica uma curta 

exposição ao metal. Um baixo valor do FBC indica um contato mais prolongado ao poluente. 

(Sures et al., 1999; Sures, 2003).  
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Os valores altos do FBC encontrados no presente trabalho para todos os metais e sistema 

analisados, indicam uma acumulação lenta e contínua desses metais. O índice foi similar nos 

dois períodos, de cheia e seca. Os maiores valores ocorreram na seca, possivelmente pela 

redução da área alagada dos lagos e consequente um maior acúmulo dos metais na área.  

Os valores do FBC encontrado no sistema parasito P. (S.) inopinatus/água foram baixos. 

Possivelmente pelo fato da espécie parasita não estar em contato direto com a água. E os 

nutrientes e metais pesados estão sendo absorvidos diretamente do hospedeiro (P. nattereri). 

A utilização de parasitos como bioacumuladores de metais pesados é mais eficiente que a 

utilização dos seus hospedeiros definitivos. Sures e Sidall (1999) alertam que as espécies 

parasitas reduzem os níveis de metais nos tecidos de seus hospedeiros, mascarando os 

resultados reais.  

 A diminuição da quantidade de metais é geralmente associada com uma menor toxicidade. 

Os peixes com espécies parasitas que reduzem os níveis de metais nos tecidos são 

potencialmente menos prejudicados por esses poluentes que os parasitados (Sures, 2008a). 

 Um modelo explica a maior acumulação de metais pesados em espécies de 

Acanthocephala. Baseia-se na absorção dos sais biliares, pela espécie de Acanthocephala, na 

parede intestinal. Há a interrupção do ciclo hepato intestinal impedindo a bioacumulação no 

hospedeiro (Sures e Siddal, 1999).  

 A bile contém esteróides com os quais os íons dos metais pesados formam complexos 

organo-metálicos. Estes irão passar por baixo do ducto biliar em direção ao intestino delgado. 

Lá serão absorvidos pela parede intestinal, através do ciclo hepato-intestinal ou excretados 

pelas fezes dos peixes (Hofer e Lacner, 1995; Sures, 2001). 

 As espécies parasitas são incapazes de sintetizar colesterol e ácidos graxos. Só conseguem 

através  do sequestro de sais biliares do hospedeiro. Interrompem o ciclo dessas substâncias e 

secundariamente absorvem os metais pesados disponíveis que seriam reabsorvidos pelo 

hospedeiro. A quantidade de metais pesados disponível para a acumulação nos órgãos do 

peixe é diretamente reduzida (Sures e Siddal, 1999; Sures et al., 2003). 

Os dados obtidos  no presente trabalho indicam que a espécie parasita estudada, P. (S.) 

inopinatus possue mecanismos para a captação e acumulação de metais pesados mais 

eficientes que os de seu hospedeiro P. nattereri. Essa cinética de captação e bioacumulação de 

metais pesados por espécies parasitas de Nematoda, ainda não é bem conhecida. Tudo indica 

que, como as espécies de Acanthocephala, as de Nematoda possuam carências nutricionais 

similares. A competição por nutrientes as levam, como um efeito secundário, a captar os 
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metais pesados do hospedeiro. Por isso as maiores concentrações dessas substâncias são 

encontradas nas espécies parasitas. 

 Neste trabalho os espécimes de P. (S.) inopinatus foram coletados nos cecos pilóricos 

de P. nattereri. Estas estruturas especializadas localizadas na porção anterior do intestino de 

P. nattereri são responsáveis por grande parte da digestão dos lipídios e das proteínas, 

corroborando com as informações dos estudos que citam que estes peixes de água doce 

também recebem as secreções pancreáticas e biliares e participam da absorção de 

aminoácidos, carboidratos, lipídios, água e íons (Filho et al., 2000; Rotta, 2003).  

No presente trabalho Procamallanus (S.) inopinatus provavelmente está competindo 

com a absorção de todos esses elementos. Inclusive os lipídios que são absorvidos na forma 

de ácidos graxos e transferindo acidentalmente metais pesados de P. nattereri para os seus 

tecidos. Mais estudos precisam ser feitos para confirmar esse processo, mas provavelmente 

esteja relacionada com a indicação realizada em outros trabalhos de que, as espécies parasitas 

de peixes, são capazes de alterar a absorção e acumulação de substâncias químicas de seus 

hospedeiros o que deve afetar os mecanismos fisiológicos básicos de captação de substâncias 

poluentes (Thielen et al., 2004), ou ainda a redução dos níveis de poluentes nos hospedeiros 

parasitados não é apenas importante para conhecer os efeitos na saúde dos peixes. Também é 

altamente relevante para estudos ecotoxicológicos que validem o uso de peixes, como 

indicadores de acumulação em programas de biomonitoramento.  

 Assim as infecções parasitárias dos peixes têm que ser consideradas, quando utilizados em 

programas de monitoramento ambiental. Senão os níveis de poluentes nos hospedeiros 

poderão segundo investigado por (Sures, 2008) serem erroneamente detectados invalidando o 

modelo. Este procedimento é imprescindível para se usar o sistema parasito/hospedeiro em 

estudos ecotoxicológicos. No presente trabalho os dados indicam a importância de considerar 

a influência das espécies parasitas de peixes em programas de biomonitoramento. 

 Os resultados do presente trabalho mostraram a maior capacidade bioacumulativa de P. 

(S.) inopinatus comparada a de seu hospedeiro definitivo P. nattereri. Ter esta característica o  

capacitou a ser um potencial organismo sentinela que poderá ser usado para fornecer 

informações confiáveis sobre a poluição ou disponibilidade de metais pesados em ambientes 

aquáticos. 

 Este é o primeiro trabalho que utilizou uma espécie de Nematoda, parasita intestinal de 

peixes como bioindicadora de acumulação demetais pesados nas Américas. Os resultados 

mostraram a viabilidade de seu uso, principalmente para o biomonitoramento dos sensíveis 
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lagos de várzea da Amazônia. Porém, mais informações sobre a cinética de absorção de 

metais pesados em espécies de Nematoda e nos peixes precisam ser melhor conhecidas e 

estudadas. 
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