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Sinopse 

Este trabalho foi realizado em conjunto com o projeto PIATAM (Inteligência Socioambiental 

Estratégica da Indústria do Petróleo na Amazônia), que estudou os efeitos da exploração do 

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

coletas dos peixes foram realizadas entre março de 2013 a março de 2016. Foram coletados e 

identificados 10.267 espécimens de parasitas de quatro grupos taxonômicos e de 14 espécies. Oito 

espécies parasitavam Potamorhina altamazonica, 13 P. latior e 10 P. pristigaster.  Estas três 

espécies de peixes são hospedeiras definitivas de 3 espécies de Copepoda, 2 de Branchiura e de 5 

novas espécies de Monogenoidea. E hospedeiras intermediárias de 4 espécies de Digenea 

(metacercárias).  Os índices parasitários e descritores ecológicos mostraram que as três espécies 

de peixes possuem uma parasitofauna muito similar e a não ocorrência de endoparasitos adultos 

e intestinais está relacionada ao hábito alimentar detritívoro dos hospedeiros. 

Palavras-chave: rio Solimões, parasitos de peixes, parasitofauna, Potamorhina. 
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Resumo geral 

Foi estudada a parasitofauna de 142 especimes de P. altamazonica, 132 de P. latior e 69 

de P. pristigaster capturadas nos períodos de cheia e seca entre março de 2013 a março 

de 2016 em seis lagos de várzea do rio Solimões na Amazônia brasileira. Lagos: Catalão, 

Mucura, Baixio, Lago do Arapapá, Ananá e Araçá. Os pontos de coleta situavam 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. Os objetivos desse 

trabalho foram descrever a parasitofauna das três espécies de peixes do gênero 

Potamorhina e por meio da análise dos descritores ecológicos e dados quantitativos e 

qualitativos caracterizar a dinâmica populacional da comunidade componente de 

parasitos destes hospedeiros. Verificar a influência do hábito alimentar detritívoro na 

composição da parasitofauna dos hospedeiros. Foram coletados e determinados até menor 

táxon possível 10.267 espécimes, incluídos em 14 espécies de 4 diferentes grupos 

taxonômicos. Foram encontradas 5 espécies de Monogenoidea: Rhinoxenus sp. n., Gênero 

novo A sp. n. 1, Gênero novo A sp. n. 2, Gênero novo A sp. n. 3 e Urocleidoides sp. n.. 

Quatro de Digenea: Austrodiplostomum compactum, Clinostomum marginatum, 

Sphincterodiplostomum musculosum e Tylodelphys sp. Três de Copepoda: 

Amplexybranchius bryconis, Ergasilus jaraquensis, Miracetyma etimaruya. E, 2 de 

Branchiura: Argulus chicomendesi e Argulus sp. Foram apresentadas as descrições dos 

indivíduos, juntamente com as medidas morfométricas, fotomicrografias e ilustrações. Os 

lagos amostrados foram muito similares quanto a composição das espécies. Não houve 

diferença significativa na abundância de parasitas considerando os períodos de seca e 

cheia. Os parasitas apresentaram distribuição agregada e não houve correlação do 

comprimento dos hospedeiros com a abundância parasitária ou com o fator de condição 

dos hospedeiros. Os resultados obtidos indicaram que as parasitofaunas das três espécies 

apresentaram muitas semelhanças nos diferentes aspectos da sua estrutura populacional. 

A não ocorrência de endoparasitas intestinais nos peixes pode estar relacionada ao hábito 

alimentar dos hospedeiros e a similaridade pode ser interpretada como uma igualdade no 

comportamento dos hospedeiros no nível trófico, indicando uma forte relação ecológica 

entre as espécies estudadas. Os resultados também indicaram que as comunidades de 

metazoários nas três espécies de Potamorhina foram caracterizadas pela baixa riqueza e 

diversidade, os lagos amostrados são ambientes de baixa equitatividade, pois existe uma 

espécie parasita altamente dominante nas infracomunidades. 
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Capítulo I 

 

Diversidade de metazoários parasitas de três espécies de 

peixes detritívoros do gênero Potamorhina 

(Characiformes: Curimatidade) de lagos de várzea da 

Amazônia: estudo taxonômico 
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Resumo 

Foi estudada a fauna de metazoários parasitas de Potamorhina altamazonica, P. latior e 

P. pristigaster de lagos de várzea do rio Solimões. Em um trecho de 400 km do lago 

Catalão próximo a Manaus, até Coari. Foram coletados e examinados 142 exemplares de 

P. altamazonica, 132 de P. latior e 69 de P. pristigaster. Nos peixes foram coletados e 

determinados até menor táxon possível 10.267 especimes, de 14 espécies de 4 grupos 

taxonômicos. Cinco espécies de Monogenoidea: Rhinoxenus sp. n., Gênero novo A sp. n. 

1, Gênero novo A sp. n. 2, Gênero novo A sp. n. 3 e Urocleidoides sp. n.. Quatro de 

Digenea: Austrodiplostomum compactum, Clinostomum marginatum, 

Sphincterodiplostomum musculosum e Tylodelphys sp. Três de Copepoda: 

Amplexybranchius bryconis, Ergasilus jaraquensis, Miracetyma etimaruya. Duas de 

Branchiura: Argulus chicomendesi e Argulus sp. Foram apresentadas as descrições dos 

indivíduos, juntamente com as medidas morfométricas, fotomicrografias e ilustrações. 

Todos monogenoideos coletados foram novos registros, e todas espécies parasitavam as 

brânquias, exceto Rhinoxenus sp. n. que parasitava narinas.  Todos as espécies de Digenea 

estavam na fase de metacercária e parasitavam a bexiga natatória (Tylodelpys sp.), olhos 

(A. compactum, C. marginatum e S. musculosum), boca, musculatura e cavidade visceral 

(C. marginatum). Potamorhina latior apresentou a maior riqueza de parasitos com 13 

espécies seguida por P. pristigaster com 10 e P. altamazonica 8. 

 

Palavras chave: América do Sul, rio Solimões, parasitos de peixes, Monogenoidea, 

Digenea, metacercárias, Copepoda, Branchiura. 
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Abstract 

It was studied a parasitic metazoan fauna of Potamorhina altamazonica, Potamorhina 

latior and P. pristigaster from the floodplain lakes of the Solimões River.  On a stretch 

of more than 400 km from Lake Catalão near Manaus, to Coari. Were collected and 

examined 142 specimens of P. altamazonica, 132 of P. latior and 69 of P. pristigaster. 

In the fish were collected and determined until smaller possible taxon 10,267 specimens 

included in 14 species of 4 different taxonomic groups. Five species of Monogenoidea: 

Rhinoxenus sp. n., New genus A sp. n. 1, New genus A sp. n. 2, New genus A sp. n. 3, 

New genus A sp. n. 3 and Urocleidoides sp. n.. Four of Digenea: Austrodiplostomum 

compactum, Clinostomum marginatum, Sphincterodiplostomum musculosum e 

Tylodelphys sp. Three of Copepoda: Amplexybranchius bryconis, Ergasilus jaraquensis, 

Miracetyma etimaruya. Two of Branchiura: Argulus chicomendesi and Argulus sp. The 

descriptions of the individuals are presented along with the morphometric measurements, 

photomicrographs and illustrations. All collected monogenoids are new records, all the 

species found were gill parasites, except Rhinoxenus sp. n., which was collected in the 

nostrils. All digeneans were in the metacercaria stage, and parasited the swimming 

bladder (Tylodelpys sp.), eyes (A. compactum, C. marginatum and S. musculosum), 

mouth, musculature and visceral cavity (C. marginatum). Potamorhina latior presented 

the highest parasite richness with 13 species, followed by P. pristigaster with 10 and in 

P. altamazonica 8. 

 

Key words: South America, fish parasites, Solimões River, Monogenoidea, Digenea, 

metacercariae, Copepoda, Branchiura. 
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1. INTRODUÇÃO 

A importância dos estudos de diversidade das espécies parasitas de peixes 

 Praticamente todos os organismos de vida livre são hospedeiros de espécies 

parasitas e o parasitismo, no seu sentido mais amplo, é considerado como o modo de vida 

mais comum na terra. Na epidemiologia os parasitos podem causar mortalidade aos 

hospedeiros regulando as populações (Anderson & May 1979). O impacto do parasitismo 

se estende além do hospedeiro individualmente ou de suas populações, ele desempenha 

um papel importante na estruturação das comunidades ecológicas (Marcogliese 2002; 

2004). 

 As espécies parasitas são onipresentes. Elas ocorrem em praticamente todos as 

cadeias alimentares e em todos os níveis tróficos. Muitas vezes, com ciclos de vida 

complexos que dependem de interações tróficas para a transmissão. As espécies parasitas 

podem ser utilizadas para elucidar o papel dos seus hospedeiros na cadeia alimentar, ou 

seja, para ajudar a determinar a estrutura da cadeia alimentar (Marcogliese e Cone 1997; 

Marcogliese 2002; 2003; 2004). 

 Os parasitos tem sido reconhecidos como importantes componentes da 

biodiversidade global, dado os importantes papéis desempenhados por esses organismos 

em ecossistemas naturais. Embora o conhecimento sobre a diversidade de parasitos tenha 

aumentado nas últimas décadas, existem ainda muitas espécies a serem identificadas, bem 

como uma carência de sistematas nesta área (Luque et al. 2004).  

O número de espécies parasitas nos ecossistemas aquáticos continentais 

brasileiros ainda é impreciso e difícil de ser estimado, devido a várias dificuldades como 

a insuficiência de pesquisadores e a infraestrutura necessária para as amostragens. Apesar 

de todas essas dificuldades alguns trabalhos mostram que as águas brasileiras possuem 

uma grande riqueza para muitos organismos (Agostinho et al. 2005).  

 Os estudos envolvendo as espécies parasitas de populações naturais de peixes 

podem ser utilizados como ferramentas para um melhor entendimento do ecossistema 

onde vivem. Destacam-se os estudos ecológicos, da sistemática, do ciclo de vida dos 

parasitos e as análises das interações entre as espécies parasitas e os hospedeiros, 

tornando-os temas de grande interesse. Além disso, o conhecimento da fauna parasitária 

dos peixes de água doce é de alta relevância, não só pelo aspecto econômico que as 

espécies de peixes estudadas representam, mas também pela contribuição para a saúde 

pública, uma vez que podem ser desencadeadores de zoonoses (Lom e Dyková 1992). 
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As comunidades de parasitas podem ser um modelo útil para testar relações entre 

produtividade-diversidade. Apesar dos organismos de vida-livre diferirem dos parasitos, 

nestes os novos recrutamentos vêm de fora da comunidade (via infecção do hospedeiro) 

e não da própria comunidade (via nascimentos). Como o número de espécies e a biomassa 

total que a comunidade parasita suporta são influenciados pelos mesmos fatores gerais 

que interferem nos organismos de vida-livre, muitos estudos empíricos têm investigado 

os fatores determinantes sobre a diversidade de espécies em comunidades de parasitos 

(Poulin 1997; Poulin e Morand 2000).  

As espécies parasitas possuem vantagens se comparadas a vários outros 

indicadores de biodiversidade (Marcogliese e Cone 1997). Muitos organismos de vida-

livre usados como indicadores pertencem a um único taxon tais como pássaros ou 

moluscos, já os parasitas dentro de uma infracomunidade geralmente pertencem a 

diversos filos e representam diversas linhagens que são filogeneticamente independentes. 

Outras vantagens incluem rápido ciclo reprodutivo comparado a seu hospedeiro 

vertebrado e também a muitos de seus hospedeiros invertebrados (Marcogliese, 2003). 

Espécies parasitas também podem ser utilizadas como marcadores biológicos para 

identificar estoques de populações de peixes (Fischer et al. 2003). Isto porque para ser 

infectado um peixe necessita circular na área endêmica do parasito. Esta área é a que 

apresenta as condições necessárias para que a espécie parasita infecte o hospedeiro. 

Assim, se este hospedeiro for encontrado fora da área endêmica do parasito pode-se 

inferir que em seu passado este hospedeiro circulou naquela área considerada (Mackenzie 

e Abaunza 1998). 

Uma espécie parasita marcadora ideal é aquela que apresenta diferentes níveis de 

infestação no hospedeiro em diferentes partes da área de estudo. O parasito também deve 

persistir no hospedeiro durante um longo período de tempo para que estudos sejam 

realizados. Os níveis de infestação devem ser relativamente constantes de ano para ano. 

As espécies parasitas devem ser facilmente coletadas e identificadas. E, aquelas espécies 

muito patogênicas que causam mortalidade seletiva e mudanças de comportamento nos 

hospedeiros devem ser evitadas (Mackenzie e Abaunza 1998). 

Outra importante contribuição do estudo dos parasitos é a sua utilização como 

indicadores da qualidade ambiental. Desde 1980 aproximadamente 100 trabalhos foram 

publicados discutindo os efeitos dos vários tipos de poluição sobre parasitas de peixes, e 

estes mostraram ser um ótimo modelo de indicação dos distúrbios ambientais. 

(Mackenzie et al. 1995). Em adição à notável importância ecológica e epidemiológica 
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dos parasitos, há muitas outras razões para seu uso como indicadores de poluição. 

Espécies parasitas de peixes são praticamente onipresentes em ambientes aquáticos e são 

sensíveis a uma grande gama de perturbações ambientais que seriam de difícil 

interpretação em estudos in situ (Dusek et al. 1998).  

As infestações parasitárias e sua relação com mudanças no ambiente devido à 

presença de materiais poluentes têm sido frequentemente abordadas como alternativa para 

o monitoramento ambiental. Eles têm efeito direto nas populações de parasitos ou na ação 

nos hospedeiros paratênicos, intermediários e definitivos (Sures 2004).  

A análise das populações e da estrutura das comunidades parasitas pode ser 

vantajosa se comparada com os estudos usando organismos de vida livre por causa da 

sobreposição dos efeitos dos parâmetros ambientais em diferentes níveis tróficos. 

Entretanto é preciso diferenciar os efeitos naturais dos causados por danos ao ambiente 

(Sures 2004). Em estudos para a identificar os impactos ambientais os parasitos provem 

informações valiosas sobre parâmetros físico-quimicos e estado biológico e ecológico dos 

ecossistemas por meio de dados de sua presença ou ausência (Sures 2001). 

Hábito alimentar dos peixes amazônicos. 

A região amazônica possui a maior bacia de drenagem do mundo, com cerca de 

700.000 km2. É formada por uma diversidade de corpos d’água, grandes rios, lagos e 

pequenos igarapés que constituem uma das redes hídricas mais densas do mundo (Junk 

1983). Com exceção dos rios maiores de águas brancas, cujas nascentes se encontram nas 

altas cadeias de montanhas andinas, quase todos os rios amazônicos são resultantes da 

junção de pequenos igarapés que drenam a floresta (Walker 1991).  

 No Brasil, a Amazônia apresenta uma hidrografia composta por imensas 

quantidades de rios, igarapés e lagos. Nestes ecossistemas vive uma grande quantidade 

de espécies de peixes, o número estimado é de mais de 4.500 espécies (Reis et al. 2003). 

Os estudos sobre alimentação dos peixes são importantes porque eles aumentam o 

conhecimento da biologia das espécies e das estruturas tróficas distintas nos ambientes 

aquáticos. Grande parte do conhecimento sobre produção, dinâmica de comunidades e do 

papel ecológico de populações de peixes são originados de estudos de dietas baseados na 

análise do conteúdo estomacal (Almeida et al. 1993).  

Especialmente na região amazônica, a relação entre a disponibilidade de alimentos 

e o espectro alimentar de espécies de peixes tropicais frequentemente está sujeita a pulsos 

de inundação. Na cheia os alimentos de origem alóctone são amplamente aproveitados 

pelos peixes, permitindo o desenvolvimento de reservas de gordura, das quais as espécies 
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sobrevivem durante as águas baixas. Os estudos da ecologia trófica de peixes têm 

revelado uma considerável versatilidade alimentar para estas espécies (Barthem e 

Goulding 1997). 

Este aspecto é marcante na ictiofauna tropical, especialmente em rios sazonais, 

onde a maioria dos peixes pode mudar de um tipo de alimento para outro, de acordo com 

as alterações na abundância relativa do recurso (Santos e Ferreira 1999; Lowe-McConnell 

1999). Eles são capazes de aproveitar os recursos alimentares disponíveis, se 

comportando como generalistas em função da variedade de itens alimentares (Abelha et 

al. 2001). 

A ampla adaptabilidade trófica dos peixes teleósteos se reflete no predomínio de 

espécies generalistas e oportunistas, particularmente em ambientes fluviais tropicais, 

onde a diversidade de alimentos é ampla e variável. Mudanças ontogenéticas, sazonais, 

espaciais e individuais na dieta, aliadas a um amplo repertório de táticas alimentares, 

fornecem exemplos dessa flexibilidade. Estas dificultam o estabelecimento de padrões 

que viabilizem comparações fidedignas entre ecossistemas e classificações da ictiocenose 

em categorias tróficas consistentes (Abelha et al. 2001). 

Uma descoberta fundamental, das pesquisas ecológicas das últimas décadas, foi 

que a principal rota do fluxo de energia e ciclagem de material ocorre através da cadeia 

alimentar de detritos. Particularmente com os peixes detritívoros dos grandes rios sul-

americanos com extensas áreas laterais inundáveis (Resende et al. 1996; Pereira e 

Resende 1998).  

Organismos detritívoros em solos e sedimentos realizam uma grande parte do 

trabalho de conversão de biomassa vegetal em animal (Bowen 1983). A teoria do pulso 

de inundação considera que as cheias e secas anuais promovem uma dinâmica muito 

própria de incorporação e ciclagem de nutrientes, onde o detrito é um dos componentes 

mais importantes na transformação de biomassa vegetal para animal (Junk 1997; 2001). 

A plasticidade na dieta de peixes obedece a limites pré-estabelecidos pela forma 

do tubo digestivo, cujas estruturas podem refletir as tendências alimentares da espécie 

(Fugi e Hahn 1991). Os peixes detritívoros possuem adaptações anátomo-fisiológicas 

para captura e digestão de detritos e para lidar com a grande quantidade de matéria 

inorgânica, frequentemente areia, associada com os detritos orgânicos (Pereira e Resende 

1998). 

As espécies das famílias Prochilodontidae e Curimatidae possuem em comum a 

moela, estrutura altamente muscularizada, utilizada para triturar os detritos ingeridos 
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(Bowen 1984). Os peixes destas famílias possuem ainda como característica comum, um 

intestino muito longo e enovelado, cuja razão, em relação ao comprimento do peixe, pode 

variar de 3 a 4 vezes para os Prochilodontidae e até 11 vezes para os Curimatidae (Pereira 

e Resende 1998).  

Essa razão está claramente relacionada à categoria trófica da espécie, com razões 

crescentes de carnívoros para onívoros, herbívoros e detritívoros. Os peixes detritívoros, 

por serem abundantes em ambientes neotropicais inundáveis, exercem um importante 

papel na rota do fluxo de energia e ciclagem de nutrientes no ecossistema e na dinâmica 

de suas respectivas comunidades ictiofaunísticas (Catella e Petrere 1996). 

Peixes detritívoros formam uma importante parte da ictiomassa na bacia 

amazônica, muitos são da ordem Characiformes e Siluriformes. Os Characiformes 

constituem mais de 30% do total de peixes estocados na bacia, enquanto que os 

Siluriformes aparecem em menor número. Dados de isótopos estáveis indicam que os 

Characiformes recebem a maior parte do carbono incorporado de cadeias alimentares que 

se originam do fitoplâncton, enquanto os Siluriformes recebem uma significante parte da 

energia de outros recursos (Araujo-lima et al. 1986). 

 Os Characiformes detritívoros são o grupo mais importante de peixes que servem 

de alimento para peixes ictiófagos, assim, uma grande parte dos peixes na bacia 

amazônica deriva de cadeias alimentares que tem como produtores o fitoplâncton. As 

macrófitas aquáticas, que têm sido apontadas como a maior fonte de energia para cadeias 

alimentares baseadas em detritos, parecem ser relativamente menos importantes (Araujo-

lima et al. 1986). 

As espécies parasitas e o hábito alimentar dos seus hospedeiros 

Em meio às diferentes estratégias alimentares dos peixes a fauna parasitária pode 

apresentar diferentes composições. Ela depende da espécie de hospedeiro, do nível trófico 

deste hospedeiro na cadeia alimentar, da idade, do tamanho, do sexo, além de outros 

fatores bióticos e abióticos (Dogiel 1961). A dieta alimentar tem forte relação com a 

incidência de espécies endoparasitas (Guidelli et al. 2003). 

Muitas espécies parasitas envolvem em seu ciclo de vida, vários hospedeiros que 

são encontrados nos diferentes níveis tróficos. Eles refletem os hábitos de vida dos peixes, 

incluindo suas interações com as comunidades bentônicas, planctônicas e ícticas (Silva-

Souza et al. 2006). O hábito alimentar dos peixes tem influência na diversidade da fauna 

parasitária encontrada em um determinado hospedeiro. Estes itens alimentares podem 

funcionar como veiculadores de várias espécies de parasitas (Dogiel 1961). 
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Os ciclos de vida dos parasitos são frequentemente heteroxenos e sua transmissão 

dependente da presença de uma variedade de hospedeiros (intermediários, paratênicos e 

definitivos). Cada espécie parasita reflete, em dado ambiente, a presença desses diferentes 

organismos que participam do seu ciclo de vida. Juntas, todas as espécies parasitas em 

um hospedeiro indicam a ocorrência de um conjunto de organismos e suas interações no 

ambiente (Silva-Souza et al. 2006).  

Muitas vezes os parasitos podem revelar a existência de itens na dieta não 

determinável pelo conteúdo estomacal dos peixes, que são rapidamente digeridos, 

dificultando a análise. A presença de uma espécie parasita em um hospedeiro indica que 

outros hospedeiros estão presentes na comunidade. Estes quando são infectados 

tardiamente no ciclo de vida dos parasitas indicam ligações diretas na cadeia alimentar, 

possibilitando o reconhecimento de relações entre predador-presa (Marcogliese e Cone 

1997). 

As espécies parasitas dependem de seus hospedeiros para sua dispersão e 

distribuição geográfica. A relação entre a fauna de parasitos e o habitat do hospedeiro não 

é governada por um único fator, mas por um complexo de fatores, logo esta fauna pode 

ser alterada quanto a sua distribuição (Dogiel 1961). Principalmente quando ocorrem 

mudanças na composição da fauna de hospedeiros intermediários (Bell e Burt 1991).  

Os movimentos tróficos dos peixes também refletirão nas estratégias do ciclo de 

vida das espécies parasitas, definindo sua posição na comunidade. Essa complexidade do 

ciclo de vida parasitária é um forte indicativo das interações tróficas e de estruturas que 

formam a cadeia alimentar (Madi 2005).  

O tipo de busca de alimento em peixes piscívoros pode influenciar na intensidade 

de infecção por espécies parasitas. Peixes piscívoros de coluna d’água, que nadam em 

busca de suas presas, abrigam maior número de larvas de Contracaecum sp. quando 

comparados com peixes piscívoros de fundo que aguardam a aproximação da presa para 

capturá-las (Madi e Silva 2005). 

As espécies parasitas têm a capacidade de regular as populações hospedeiras e 

podem ajudar a determinar a estrutura da comunidade, mas elas são negligenciadas nos 

estudos sobre a biodiversidade e a ecologia trófica. Parasitos podem prover muita 

informação sobre a biologia do hospedeiro (Marcogliese e Cone 1997; Lafferty et al. 

2008). 

As espécies parasitas dão informações sobre a dieta e a migração que trazem 

informações precisas sobre as cadeias alimentares. Como muitos parasitos têm o ciclo de 
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vida heteroxeno dependem de interações tróficas para a transmissão. Cada espécie 

parasita fornece uma vista complementar sobre a estrutura e dinâmica das cadeias 

alimentares (Marcogliese e Cone 1997; Lafferty et al. 2008). 

Os peixes da família Curimatidae 

As espécies de peixes da família Curimatidae estão amplamente distribuídas pelo 

sul da América Central e grande parte da América do Sul tropical e temperada. Membros 

da família ocorrem nas drenagens trans-andinas do oceano Pacífico, do sudoeste da Costa 

Rica e noroeste do Peru. Espécies de Curimatidae também habitam as drenagens trans-

andinas do Caribe do rio Atrato no noroeste da Colômbia e as drenagens ocidentais do 

lago Maracaibo na bacia noroeste da Venezuela (Vari 1984). 

 As espécies de peixes da família Curimatidae têm o corpo relativamente elevado 

ou fusiforme. A boca é terminal ou subinferior; dentes ausentes e os rastros branquiais 

são ausentes ou rudimentares. A abertura branquial é unida ao istmo. O intestino é 

bastante longo e enovelado. O estômago é alongado, com paredes grossas em forma de 

moela. O hábito alimentar é detritívoro. Alimentam-se de matéria orgânica floculada, 

algas, detritos e microorganismos associados (Géry 1977; Vari 1984). 

  A maioria das espécies de peixes da família Curimatidae forma grandes cardumes 

e empreende migrações tróficas e reprodutivas. Algumas espécies são muito abundantes 

e largamente capturadas na pesca comercial; outras são diminutas e usadas na aquariofilia. 

Como o nome comum (branquinhas) indica, a grande maioria das espécies tem o corpo 

uniformemente claro ou ocasionalmente apenas uma mancha na base do pedúnculo 

caudal. Habita principalmente lagos e águas lênticas e tem hábitos diurnos. A desova da 

grande maioria das espécies é total e geralmente ocorre no início da enchente (Géry 1977; 

Vari 1984). 

As espécies de peixes do gênero Potamorhina Cope, 1878 

As espécies de peixes do gênero Potamorhina Cope, 1878 pertencem à classe 

Actinopterygii, a ordem Characiformes e a família Curimatidae. A família Curimatidae 

compreende diversas espécies, extremamente abundantes e de importância ecológica nas 

comunidades de peixes neotropicais, por serem animais de hábito detritívoro. São peixes 

de pequeno porte, não apresentam dentes e vivem agrupados próximo ao fundo, em águas 

abertas (Fink e Fink 1978).  

Detrito orgânico é todo tipo de material biogênico em vários estágios de 

decomposição microbiana, consistindo em um dos mais importantes recursos alimentares 
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e uma das principais vias de ciclagem de matéria orgânica em ecossistemas límnicos 

(Darnell 1961).  

Para o gênero Potamorhina são reconhecidas cinco espécies: Potamorhina latior 

(Spix & Agassiz, 1829); P. laticeps (Valenciennes, 1849); P. pristigaster (Steindachner, 

1876); P. altamazonica (Cope, 1878) e P. squamoralevis (Braga & Azpelicueta, 1983). 

Essas espécies habitam uma variedade de ecossistemas aquáticos nas bacias de drenagem 

dos rios Maracaibo e Amazonas, Orinoco, Paraguai e do Paraná (Vari 1984). As espécies 

de Potamorhina têm ampla distribuição na bacia amazônica e três ocorrem na Amazônia 

Central: P. altamazonica, P. latior, P. pristigaster (Britski, 1999). 

Potamorhina altamazonica (Cope, 1878) 

 Potamorhina altamazonica (Cope, 1878) (Figura 1) alcança até 30 cm de 

comprimento padrão. O corpo é fusiforme alto e alongado. A região pré-pélvica é 

transversalmente arredondada sem quilha (uma característica que a diferencia de P. 

latior). O corpo é uniformemente prateado e coberto por pequenas e numerosas escamas 

cicloides. A linha lateral tem 90 a 120 escamas, com 21 a 27 séries de escamas entre a 

origem da nadadeira dorsal e a linha lateral, e de 17 a 23 entre esta e a origem do anal 

(Santos et al. 1984; Reis et al. 2003; Soares et al. 2007). 

  Potamorhina altamazonica tem as nadadeiras hialinas, a caudal é bifurcada e não 

apresenta espinho pré-dorsal. É uma espécie bentopelágica, habita as margens de lagos e 

rios de águas brancas e pretas. Seu nome comum é branquinha-cabeça-lisa (Santos et al. 

1984; Reis et al. 2003; Soares et al. 2007). 

Figura 1. Potamorhina altamazonica (Imagem obtida pelo Ibama). 

 

Potamorhina latior (Spix & Agassiz, 1829) 

Potamorhina latior (Spix & Agassiz, 1829) (Figura 2) alcança até 30 cm, e seu 

corpo é relativamente alongado. A região pré-pélvica tem uma quilha mediana que se 
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estende até a porção pós-pélvica, porém sem serras. O corpo é uniformemente cinza, 

ligeiramente mais escuro no dorso e claro no ventre. A linha lateral tem 90 a 120 escamas, 

com 15 a 18 séries de escamas entre a origem da nadadeira dorsal e a linha lateral, e 16 a 

20 entre esta e a origem da anal (Soares et al. 2007). 

 Potamorhina latior desova no início da enchente, ocorrendo comumente em lagos 

de água branca. É bentopelágica e habita as margens de lagos e rios de águas brancas e 

pretas e seu nome vulgar é branquinha comum (Santos et al. 1984; Reis et al. 2003). 

  

Figura 2. Potamorhina latior (Imagem obtida pelo Ibama). 

Potamorhina pristigaster (Steindachner, 1876)  

 Potamorhina pristigaster (Figura3) alcança até 25 cm de comprimento padrão e o 

corpo é relativamente alto. A região pré-pélvica é côncava com quilha em ambas as 

margens laterais. A região pré-pélvica é côncava e de superfície dura e áspera, sendo a 

pós-pélvica comprimida e serrilhada. A coloração do corpo varia do prateado-amarelado 

ao prateado-escuro, com nadadeiras hialinas, exceto a extremidade do pedúnculo caudal, 

onde há uma mancha escura arredondada (Santos et al. 1984; Reis et al. 2003; Soares et 

al. 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Potamorhina pristigaster (Fonte: Acervo Piatam/Petrobras. 
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Potamorhina pristigaster tem o corpo recoberto por escamas ctenóides, ásperas 

ao tato. A linha lateral tem 86 a 106 escamas com 26 a 32 séries de escamas entre a origem 

da dorsal e a linha lateral, e 22 a 28 entre esta e a anal. É bentopelágica, habita as margens 

de lagos e rios de águas brancas. Seu nome comum é branquinha peito de aço (Santos et 

al. 1984; Reis et al. 2003; Soares et al. 2007). 

 

As espécies parasitas dos peixes do gênero Potamorhina 

Potamorhina altamazonica 

Não há registro de espécie parasita para P. altamazonica.  

Potamorhina latior 

Foram citados para P. latior uma espécie de Branchiura Dolops sp. Três  espécies 

de Copepoda: Miracetyma etimaruya, Malta, 1993 (Malta 1984; 1993; Morey et al. 

2015), Amplexibranchius bryconis Thatcher & Paredes, 1985 e Ergasilus jaraquensis 

Thatcher & Robertson, 1982 (Morey et al. 2015). 

Potamorhina pristigaster 

 Não há registro de espécie parasita para P. pristigaster. 

 

Na região amazônica, aspectos aparentemente muito simples, carecem de efetivo 

dimensionamento, a diversidade de peixes se soma à diversidade de ambientes, nos quais 

esses animais se relacionam de formas diversas com implicações diversas no 

estabelecimento de suas características biológicas fundamentais. Na Amazônia, não 

sabemos ao certo quantas são as espécies de peixes e as estimativas têm amplitudes 

inquietantes. Cada vez que novas áreas são amostradas, novas espécies de peixes são 

descobertas para as quais muitas vezes os cientistas não têm designações específicas ou 

mesmo o gênero identificado (Soares et al. 2007).  

A imensa riqueza de espécies de peixes reflete a grande biodiversidade de suas  

espécies parasitas, no entanto, estima-se que apenas uma pequena porcentagem destas 

espécies são conhecidas para a ciência. Ao analisarmos qualquer espécie de peixe de água 

doce, temos a oportunidade de observar uma ou mais espécies de parasitas, podendo ser 

afirmado que todos os peixes possuem pelo menos uma espécie de parasita (Takemoto et 

al. 2004; Marcogliese 2005; Silva-Souza et al. 2006). 

Os parasitos dos peixes são primordiais para a elaboração de estratégias de 

conservação e de monitoramento da saúde de um ambiente aquático, já que fornecem uma 

série de outros dados que contribuem sobremaneira para o entendimento do ecossistema. 
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O fato de muitas das espécies parasitas de peixes ainda nem sequer terem sido descritas 

mostra a necessidade de estudos com este enfoque, o que possibilita também o melhor 

conhecimento de aspectos importantes da biologia dos seus hospedeiros (Eiras 2010) 

Este trabalho se inseriu em um grande projeto multidisciplinar que visava o 

conhecimento da diversidade biológica no trecho da área de influência do gasoduto Coari-

Manaus. O projeto “Potenciais Impactos Ambientais no Transporte Fluvial de Gás 

Natural e Petróleo na Amazônia – PIATAM” iniciou em 2001 e os estudos foram 

concentrados nas coletas de dados nos lagos de várzea do rio Solimões, entre Manaus e 

Coari no estado do Amazonas. 

Somente será possível a elaboração de estratégias de conservação e de 

monitoramento da saúde destes ambientes se tivermos o conhecimento da diversidade 

biológica desta área. Isto, antes de qualquer impacto da atividade petrolífera e mesmo de 

outras atividades antrópicas, que tradicionalmente já são realizadas na área, como é o 

exemplo da pesca.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Caracterização da área de estudo. 

Foram amostrados lagos de várzea localizados ao longo das margens do rio 

Solimões na Amazônia brasileira. Estas áreas são denominadas de várzeas baixas, 

influenciadas pelo pulso de inundação na época de cheia. Estes lagos são abastecidos pelo 

lençol freático ou igarapés da floresta circundante no período da seca. Os lagos estudados 

foram: Catalão, Mucura, Lago do Arapapá, Baixio, Ananá e Araçá. Todos estão 

localizados entre as cidades de Manaus e Coari no estado do Amazonas, em um trecho de 

aproximadamente 400 km. As coordenadas geográficas e características físicas de cada 

lago estão descritas abaixo: 

 



 

25 
 

 

Figura 4. Mapa da área de estudo do Projeto PIATAM. (Fonte – Adaptado de Marinho 

2005). 

Lago Catalão (S3°09'47"/W59º54'29”) fica localizado no município de Iranduba 

é um lago de inundação situado próximo à confluência do rio Solimões com o rio Negro, 

próximo à cidade de Manaus. É influenciado no início da enchente pelo rio Negro que 

tem água com pH ácido (geralmente inferior a 5) e a condutividade elétrica é em torno de 

8-10 μS cm. O lago Catalão é também influenciado no final da enchente e cheia pelo rio 

Solimões que tem a água com elevada turbidez, pH próximo de neutro (6-7) e a 

condutividade elétrica em torno de 60-90 μS cm-1. O balanço hidrológico do lago Catalão 

é grandemente influenciado pelas magnitudes relativas dos influxos dos rios Solimões e 

Negro, podendo ser descrito como uma mistura variável destas duas fontes quimicamente 

distintas. Há uma sequência temporal e espacial bastante particular de variação das 

características físicas e químicas para este lago (Almeida e Melo 2011). 

Lago do Baixio (S03°17’27,2”/W60°04’29,6”) fica localizado no município de 

Iranduba, é elíptico com área de 79,776 ha e água de cor branca. Próximo às margens há 

a ocorrência de diversas plantas aquáticas como Eichornia crassipes (Mart.) Solms; 

Paspalum repens Berg; Pistia stratiotes Linnaeus, 1753 entre outras. A profundidade 

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

 Lago Ananá (S03°53’54,8”/W61°40’18,4”) localizado no município de Anori, 

tem área de 551,43 ha e água de cor branca. É um lago com um volume muito grande de 

água na cheia e na vazante/seca reduz-se a um canal estreito. A profundidade máxima é 

de 9,37 m na cheia e mínima de 1,08 m na seca. 

Lago Araçá (S03°45’04,3”/ W62°21’25,9”) está localizado na margem esquerda 
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do rio Amazonas com área é de 188,89 ha e água de cor branca. Lago bastante largo na 

cheia e na seca tem uma grande área recoberta por plantas aquáticas: Utricularia foliosa 

L. 1753; Salvinia auriculata Aublet; Pontederia sp.; P. repens Berg. (Prado 2005). 

Profundidade máxima de 9,76 m na cheia e mínima de 1,30 m na seca. 

Lago Mucura (S03°21'28,1''/W60°31'45,0'') fica localizado no município de 

Manaquiri, é um lago com um volume muito grande de água na cheia e na seca tem uma 

grande área recoberta por plantas aquáticas. A profundidade mínima na seca chega a cerca 

de 0,80 m e em alguns pontos o canal fica bastante estreito. É um lago de água branca em 

sua característica físico química, apesar do aspecto das águas serem escuras. 

Lago do Arapapá (S03°16' 52.8''/W60°21'58,8'') fica situada à margem esquerda 

do rio Amazonas e pertence ao município de Manacapuru distante cerca de 50 km a 

sudoeste da cidade de Manaus. Próximo às margens há a ocorrência de diversas plantas 

aquáticas como Eichornia crassipes (Mart.) Solms e Pistia stratiotes Linnaeus, 1753. A 

profundidade máxima é de 8,83 m na cheia e mínima de 0,94 m na seca.  

2.2 Coleta, identificação e transporte dos peixes 

 Parte das expedições foram realizadas em colaboração com um grupo 

interinstitucional e interdisciplinar, que envolveu instituições de ensino e pesquisa. Que 

tinha como principal meta a caracterização socioambiental da área de atuação da 

Petrobras no estado do Amazonas. Coletas adicionais foram realizadas nos lagos Catalão, 

Mucura e Lago do Arapapá pela equipe do Laboratório de Parasitologia de Peixes do 

INPA. 

As coletas cobriram os períodos de cheia e seca dos lagos de março de 2013 a 

dezembro de 2016. O esforço de pesca foi padronizado em todas as amostragens, por 

meio do uso de redes de espera. Elas foram dispostas aleatoriamente nos lagos não 

obedecendo a um padrão quanto ao local amostrado (margens, água aberta, pauzadas, 

vegetação flutuante). O tempo de permanência das redes na água foi de aproximadamente 

de 10 horas por lago, período diurno, com duas despescas ao longo deste tempo. 

Todos os pontos de coleta foram fixados com a utilização de um GPS (Sistema de 

Posicionamento Global), para diminuir a margem de erro na recolocação das redes. Os 

peixes capturados foram triados e identificados em campo com o auxílio de chaves e com 

a bibliografia específica. Dentre os peixes coletados, alguns foram selecionados para 

serem depositados na Coleção de Peixes Piatam, localizada na Universidade Federal do 

Amazonas. 

Nos peixes identificados em campo foram examinados imediatamente: a 
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superfície do corpo; a base das nadadeiras; a cavidade branquial; a cavidade bucal; a 

cavidade anal e brânquias a procura de ectoparasitos. Quando encontrados imediatamente 

foram coletados, fixados e conservados de acordo com o grupo pertencente para 

identificação no laboratório de Parasitologia e Patologia de Peixes (LPP) do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 

Posteriormente os peixes foram pesados, medidos e registrados em fichas de 

campo, e seus órgãos acondicionados em frascos e registrados de acordo com o local de 

coleta e guardados em caixas de isopor na embarcação. Ao chegar a Manaus as caixas de 

isopor foram transferidas para o LPP no INPA, onde foram acondicionadas até o 

momento da necrópsia.  

2.3 Tamanho das amostras 

Como se trata de exemplares de populações naturais, o tamanho 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 coleta, posterior armazenamento e 

processamento do material (Eiras 2006). 

2.4 Coleta e fixação das espécies parasitas 

  Todos os parasitos foram fixados em campo juntamente com o órgão que estavam 

parasitando até o momento da necrópsia no Laboratório de Parasitologia de Peixes do 

INPA.  

Monogenoidea: as brânquias foram retiradas, colocadas em frascos de tamanho 

proporcional ao tamanho das brânquias contendo formol 1:4.000 durante no mínimo duas 

horas e agitadas algumas vezes; e adicionando formol puro até obter a concentração de 

5% (Amato et al. 1991). Para a procura de monogenóideos parasitas da superfície do 

corpo, os hospedeiros foram acondicionados em frascos com água quente (60-70ᵒC), 

agitados vigorosamente. 

A cavidade nasal foi lavada com água destilada. A roseta foi retirada, colocada 

em uma placa de Petri com água destilada e lavada várias vezes com auxílio de uma 

pisseta. Cada dobra foi examinada, utilizando finos estiletes. Todos os exames foram 

feitos sob microscópio estereoscópio (Varella, 1994; Varella e Malta 1995; 2001). 

Digenea: foram examinados cuidadosamente a olho nu o tegumento, escamas, 

nadadeiras com o auxílio de estereomicroscópio. Foram examinados pontos brancos, 

amarelos ou pretos e o líquido dos olhos a procura de metacercárias encistadas. Verificado 
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a presença, os cistos foram rompidos para a liberação e coleta dos parasitos (Thatcher 

1993).  

Cada órgão interno foi aberto em uma placa de Petri individual. O conteúdo de 

cada órgão foi passado por uma peneira de coleta com malha de 154 µm de abertura. 

Após lavagem do conteúdo e da parede do órgão todo o material foi transferido para uma 

placa de Petri com água da torneira. O órgão foi transferido para outra placa de Petri com 

água de torneira. Com pipetas ou pinceis finos os helmintos foram transferidos para placas 

de Petri com solução salina fisiológica 0,65% (Amato et al. 1991). 

Os digenéticos foram fixados com e sem compressão em AFA (95 partes de etanol 

70º GL, 3 partes de formalina comercial e 2 partes de ácido acético glacial), o tempo de 

compressão foi de 30 minutos a algumas horas (Eiras et al. 2006). Para os helmintos 

pequenos e larvas a compressão foi feita entre lâmina e lamínula e os extremamente 

pequenos não foram comprimidos. Depois de terminada a fixação os digenéticos foram 

retirados com auxílio de finos pincéis e conservados em AFA (Thatcher 1993; Morais et 

al. 2011). 

Copepoda: as brânquias foram retiradas colocadas em placas de Petri e cada 

filamento examinado sob microscópio estereoscópico. Os copépodos encontrados nas 

brânquias foram coletados com pinceis, estiletes ou pinças. Nas fossas nasais o 

procedimento foi feito conforme Varella, 1994; Varella e Malta 1995; 2001. Depois os 

indivíduos foram conservados em etanol 70% glicerinado a 10%. (Malta 1983; 1984) 

Branchiura: foram examinados a superfície externa do corpo, as nadadeiras, a 

cavidade bucal e branquial, a parede interna do opérculo, as aberturas do abdômen. Os 

Branchiura foram coletados com pinceis, finos estiletes e pinças e fixados em etanol 70%, 

depois foram conservados em etanol 70% glicerinado a 10%. (Malta 1983; 1984) 

2.5 Preparações das espécies parasitas    

Monogenoidea: para o estudo dos órgãos internos os indivíduos foram corados 

com tricrômico de Gomori. Para o estudo morfológico e das estruturas esclerotizadas os 

espécimens foram montados em lâminas permanentes em meio de Hoyer’s modificado 

para helmintologia e em Gray e Wess (Amato et al. 1991; Kritsky et al. 1995).  

Digenea: para os estudos morfológicos os indivíduos foram desidratados por série 

alcoólica. A seguir corados com Carmim Alcoólico Clorídrico de Langeron, 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; Morais 2011). 

Copepoda: foram feitas lâminas permanentes com montagem total. Cada 
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indivíduo foi retirado do álcool 70% e colocado em solução corante (partes iguais dos 

corantes Eosina e Orange-G dissolvidos em álcool 95%), até atingirem coloração de 

intensidade equivalente ao de um chá forte (mantidos nesta solução de 3 a 10 minutos) 

(Varella e Malta 1995; 2001; Malta 1994; 1996; Malta e Varella 1996).  

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

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

alguns segundos. Em seguida foram colocados em creosoto, para interromper o processo 

de descoloração. Finalmente, depois de no mínimo três minutos, os copépodos foram 

montados em bálsamo do Canadá entre lâmina e lamínula, rotulados e colocados em 

estufa a 70° C, para secar (Varella e Malta 1995; 2001; Malta 1994; 1996; Malta e Varella 

1996). Foram feitas lâminas provisórias com montagem dos Copepoda em ácido lático 

1:1 e álcool 98% entre lâmina e lamínula (Malta 1993).  

 Branchiura: lâminas provisórias foram preparadas contendo glicerina e álcool 

70%. Também foram feitas lâminas provisórias em glicerina e ácido lático 1:1 e álcool 

98% (Malta 1983; Malta e Varella 1983; Malta e Varella 2000).  

2.6 Imagens, desenhos e medidas taxonômicas 

O registro dos parasitos foi feito através de fotomicrografias direcionadas 

utilizando máquina Axiocam MRc acoplada em estereomicroscópio Zeiss e microscópio 

Axioplan 2 Zeiss, no Laboratório de Microscopia Óptica e Eletrônica do INPA. A 

identificação taxonômica foi realizada a partir das medidas morfométricas e das 

características morfológicas, comparadas posteriormente e principalmente as chaves e 

descrições elaboradas por especialistas. 

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

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

contraste de fase Olympus BH-2 e Zeiss Axioscope 2 plus. Os desenhos foram 

digitalizados por meio de uma mesa digitalizadora Kanvus Life 127. As fotomicrografias 

dos espécimes menores foram feitas em um microscópio óptico Zeiss e para os parasitos 

maiores foi utilizado um microscópio estereoscópio Zeiss com câmera digital acoplada 

(Axio Cam MRc 3 e Axio Cam ICc 5, respectivamente). 

Todas as pranchas são originais, exceto o item A da Figura 25 (Capítulo 1) que 

foi adaptado de Malta e Silva (1986). Todas as medidas e escalas foram feitas com o 

auxílio do software Bell micro e Zen 2-Lite. As medidas foram apresentadas em 

micrometros (µm) ou milímetros (mm) com as respectivas médias e variações entre a 

maior e menor medida. 
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O material testemunho desse trabalho foi depositado na coleção de invertebrados 

do INPA em Manaus. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Filo Platyhelminthes  

Subclasse Monogenoidea Bychowsky, 1937  

Ordem Dactylogiridea Bychowsky, 1937  

Família Dactylogiridae Bychowsky, 1933  

Subfamília Ancyrocephalinae Bychowsky, 1937  

Foram identificadas 5 espécies de Monogenoidea de 3 gêneros: Urocleidoides sp. 

n., Rhinoxenus sp. n., Gênero novo A sp. n. 1, Gênero novo A sp. n. 2, e Gênero novo A 

sp. n.3. 

Rhinoxenus Kritsky, Boeger &Thatcher, 1988 

Rhinoxenus sp. n. 

 Descrição baseada em 4 espécimes: Corpo fusiforme, achatado 

dorsoventralmente com 1008µm (981-1015; n=4) de comprimento; maior largura 214µm 

(209-221; n=4)) geralmente na região anterior do tronco. Lobos cefálicos pobremente 

desenvolvidos. Dois pares de olhos; par posterior maior e mais afastado que o par anterior; 

grânulos acessórios presentes. Faringe esférica, muscular, 17µm (32-40; n=3)) de 

diâmetro; esôfago curto; 2 cecos intestinais, confluentes posterior às gônadas, sem 

divertículos Pedúnculo ausente; vitelaria limitada ao tronco, densa e coextensiva aos 

cecos intestinais, ausente em regiões dos órgãos reprodutivos. Gônadas intercecais 

sobrepostas; testículo dorsal ao ovário, canal deferente realiza uma volta sobre o ceco 

intestinal esquerdo;  Haptor globoso 220µm (201-219; n=4), armado com 2 pares de 

âncoras, barra dorsal ausente; âncora ventral 37µm (33-44; n=4) com raízes profunda e 

superficial inconspícuas, base 41µm (32-44; n=4) com membrana esclerotizada que serve 

de articulação à barra ventral, ponta curta e truncada; Âncora dorsal modificada em 

espinho longo, robusto, com 116µm (108-121; n=4) de comprimento, com região anterior 

afinando na extremidade distal e ponta recurvada. Barra ventral 36µm (30-38; n=4) longa 

com extremidades expandidas, com articulação para as âncoras ventrais. Ganchos 

similares em forma, com polegar truncado, haste não inflada. Órgão copulatório 

masculino 54µm (49-67; n=3), um tubo em espiral com 2 ½ anéis no sentido antihorário 

localizado na região mediana, base cônica circundada por duas abas circulares 

esclerotizadas, porção distal da peça acessória expandida. Vagina sinistral, esclerotizada, 



 

31 
 

porção distal tubular com volta (loop), vestíbulo esclerotizado em forma de cálice, 

presença de receptáculo seminal. Oótipo e útero não observados. 

 Hospedeiro: Potamorhina latior 

Localidade tipo: Lago Mucura (S 03°21'28,1''S/ W60°31'45,0''), Manaquiri, 

Amazonas, Brasil, novembro de 2016. Local de infestação: narinas.  

Comentários: Rhinoxenus sp. n. difere das demais espécies do gênero por possuir 

as âncoras dorsais bastante robustas, cerca de 4 vezes maiores que as âncoras ventrais; 

âncoras ventrais articuladas à barra ventral por membrana, muito reduzidas em tamanho 

com shaft curto e ponta truncada; haptor globoso com dois lóbulos póstero-laterais 

próximos ao tronco, ganchos com haste não inflada, vagina esclerotizada com vestíbulo 

em forma de cálice e cirro com com 2 ½ anéis. O corpo de Rhinoxenus sp. n. possui 

dimensões muito maiores que as demais espécies do gênero, chegando a mais de 1000 

µm de comprimento total (cerca de 500 µm em média nas demais espécies). 

Rhinoxenus diferencia dos demais gêneros da família Dactilogyridae pela 

presença de haptor com âncora dorsal modificada em esclerito tipo espinho, pela ausência 

da barra dorsal e presença do par 2 dos ganchos, localizados em 2 lobos bilaterais no 

tronco, e ainda por possuir duas abas esclerotizadas circulares na base do órgão 

copulatório masculino; vagina sinistro lateral e cirro em espiral com 2 ½ anéis. 

Modificações nas âncoras dorsais e ventrais ocorrem nos gêneros de Dactilogyridae 

parasitas de narinas de peixes, desde a perda total destas estruturas até a modificação 

destas. Em Pavanelliela Kritsky & Boeger, 1988 e Telethecium Kritsky, Van Every & 

Boeger 1996 as âncoras dorsal e ventral estão ausentes, em Rhinonastes Kritsky, Thatcher 

& Boeger, 1988 apenas as âncoras dorsais estão ausentes. Em Rhinoxenus as âncoras 

dorsais estão modificadas em estruturas semelhantes a um esclerito tipo espinho, mas a 

barra dorsal também está ausente. Modificações no haptor de espécies de Rhinoxenus 

aparentemente estão relacionadas a necessidade de fixação determinada pela superfície 

das narinas dos hospedeiros. No entanto as técnicas de coleta não permitem uma 

determinação de como estas estruturas são usadas pelos parasitas nos locais específicos 

de fixação nas narinas, para isso seria necessário a observação destes organismos vivos 

em seus hospedeiros (Kritsky et al. 1988). Este gênero é claramente um membro da 

subfamília Ancyrocephalinae pela anatomia dos órgãos internos, digestivos e 

reprodutivos. Nos gêneros da subfamília Dactilogyrinae o complexo ancora/barra é dorsal 

e estes parasitam principalmente peixes ciprinideos (Characiformes em Rhinoxenus).  
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Rhinoxenus Kritsky, Boeger & Thatcher 1988 são todos parasitas das fossas nasais 

de peixes caraciformes. O gênero foi descrito para três espécies: Rhinoxenus piranhus 

Kritsky, Boeger & Thatcher, 1988 (espécie tipo) coletada das narinas de Pygocentrus 

nattereri (Kner, 1858); Rhinoxenus arietinus Kritsky, Boeger & Thatcher, 1988 de 

Schizodon fasciatus Spix & Agassiz, 1829 e Rhytiodus argenteofuscos Kner, 1858; e 

Rhinoxenus nyttus Kritsky, Boeger & Thatcher, 1988 de Schizodon fasciatus. 

Adicionalmente Rhinoxenus bulbovaginatus Boeger, Domingues & Pavanelli, 1995 foi 

descrita das narinas de Salminus maxillosus Valencienes 1849. Boeger et al (1995) 

utilizando dados morfológicos e técnicas de sistemática filogenética indicaram que estas 

espécies compreendem um grupo monofilético e a sua origem está associada com a 

divergência da espécie hospedeira ancestral. Esta hipótese foi testada por Domingues & 

Boeger (2005) que reavaliaram a hipótese de coespeciação com a inclusão de 4 novas 

espécies: Rhinoxenus anaclaudiae Domingues & Boeger, 2005, parasita de Triportheus 

nematurus (Kner, 1858); Rhinoxenus guianesis Domingues & Boeger, 2005, parasita de 

Curimata cyprinoides Linnaeus, 1766 (Curimatidae); Rhinoxenus euryxenus Domingues 

& Boeger, 2005, coletada em Serrasalmus marginatus (Valencienes, 1837); e Rhinoxenus 

curimbatae Domingues & Boeger, 2005, parasita de Prochilodus lineatus (Valencienes, 

1837). Os autores também incluíram uma análise filogenética dos hospedeiros, baseada 

em dados da distribuição dos parasitos. A hipótese de relacionamento para o gênero é a 

de que R. nyttus e R. curimbatae formam um grupo irmão com todas as demais espécies 

do gênero, as análises indicaram que eventos de coespeciação, duplicação, dispersão e 

extinção são necessárias para explicar a associação parasita-hospedeiro observada. 

Dispersão com subsequente especiação alopátrica para Anostomidae e Curimatidae estão 

aparentemente associadas com as origens de R. arietinus e R. guianensis. 

 Rhinoxenus sp. n. possui a ponta da âncora ventral não-aguda (irregular, truncada), 

característica compartilhada com R. guianensis (antes do presente estudo a única espécie 

de Rhinoxenus parasita de um curimatídeo), R. arietinus, R. anaclaudiae, R. piranhus e 

R. eurixenus, espécies que na análise de Domingues & Boeger (2005) formam um clado 

100% suportado por esta sinapomorfia. Outra característica compartilhada entre 

Rhinoxenus sp. n. e R. guianensis é a presença de barra ventral com articulação para a 

âncora ventral. Neste sentido é possível que Rhinoxenus sp. n. seja mais próxima de R. 

guianensis, resultado da irradiação do gênero nos hospedeiros da família Curimatidae. 
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Figura 5. Rhinoxenus sp. n.: Corpo inteiro, vista ventral. 
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  Figura 6. Rhinoxenus sp. n. : A - haptor; B - órgão copulatório masculino; C -âncora ventral; 

D - âncora dorsal; E - barra ventral; F - vagina. 
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Figura 7. Fotomicrografias de Rhinoxenus sp. n.: A e B - detalhes do haptor. C - Corpo inteiro. D – Complexo 

copulatório. 

 

Gênero novo A 

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

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

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

por um cirro em forma de J. Peça acessória articulada a base do cirro que possui margem 

esclerotizada. Germário e testículo elípticos. Vagina esclerotizada com abertura 

dextrodorsal ou dextrolateral. Haptor subhexagonal ou subpentagonal com ganchos 

apresentando distribuição ancyrocephalinea. Ganchos similares entre si apresentando 

lâmina reta, haste larga na base, ponta curvada a partir da peça oponível. Âncoras 

similares em forma. Barra ventral com curvatura e reentrâncias anteriormente.

100µm 

500µm 

A B 

C D 



 

36 
 

 Comentários: Caracteres que distinguem este gênero dos demais da 

subfamíliaAncyrocephalinae incluem a presença combinada de uma única vagina 

esclerotizada com abertura dextrodorsal ou dextrolateral, uma barra ventral com 

curvatura anterior e reentrancias ântero-mediais. Um complexo copulatório em forma de 

J e peça acessória com articulação proximal à base que possui aba.  A presença de um 

único reservatório prostático piriforme. Gênero novo A possui como gêneros próximos 

Notozothecium e Mimarothecium que incluem espécies com vagina com abertura no lado 

direito do tronco. Gênero novo A difere de Notozothecium por possuir um único 

reservatório prostático e não possuir processo anteromedial na barra ventral, além da 

abertura da vagina ser dextrodorsal ou dextrolateral (apenas dextrodorsal em 

Notozothecium). Boeger & Kritsky (1988) reportaram que Notozothecium penetrarum 

possui um único reservatório prostático, mas o reexame dos parátipos e de outros 

exemplares de N. penetrarum confirmaram a presença de um segundo reservatório pouco 

corado dextral ao reservatório descrito previamente, portanto todas as espécies 

conhecidas de Notozothecium possuem 2 reservatórios prostáticos (Kritsky et al. 1996). 

Já Mimarothecium (que também possui espécies com processo anteromedial na barra 

ventral) não possui a vagina esclerotizada, e o complexo em forma de J, características 

presentes em Gênero novo A.  

 

Gênero novo A sp. n. 1  

Descrição baseada em 10 indivíduos: Corpo fusiforme, achatado dorso-

ventralmente com 526µm (447-536; n=10) de comprimento; maior largura 141µm (126-

154; n=10), geralmente na região anterior do tronco. Lobos cefálicos moderadamente 

desenvolvidos. Dois pares de olhos; par posterior maior e mais afastado que o par anterior; 

grânulos acessórios geralmente ausentes. Faringe esférica, muscular, 17µm (11-24; n=9)  

de diâmetro; esôfago curto; 2 cecos intestinais, confluentes posterior às gônadas, sem 

divertículos. Pedúnculo conspícuo longo; Vitelaria limitada ao tronco, ausente em regiões 

dos órgãos reprodutivos. Gônadas intercecais; testículo dorsal ao ovário, canal deferente 

realiza uma volta sobre o ceco intestinal esquerdo; um único reservatório prostático 

piriforme. Germário longo oval, vagina esclerotizada dextrodorsal. Oviduto, ootipo e 

receptáculo seminal não observados. Haptor subpentagonal, armado com dois pares de 

âncoras, 14 ganchos e duas barras transversais. Âncoras similares em forma. Âncora 

ventral 24µm (19-29; n=7) de comprimento, base 15µm (11-18; n=6) de largura, com raiz 

superficial maior que a raiz profunda; raiz superficial alongada e ligeiramente deprimida, 
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raiz profunda proeminente, shaft curvo com membrana. Âncora dorsal 26µm (20-32; n=7) 

de comprimento, base 19µm (17-24; n=7) de largura; Barra dorsal 41µm (38-43; n=8) 

levemente curvada na parte anterior, lisa, extremidades alargadas; barra ventral 35µm 

(33-29; n=8) com leve curvatura anterior e reentrâncias anteriores, extremidades 

alargadas. 7 pares de ganchos com distribuição observada nos membros da subfamília 

Ancyrocephalinae. Gancho 2, 3, 4, 6 e 7 similares, com 27µm (25-29; n=6) de 

comprimento, cada um com polegar ereto, ponta ligeiramente curva, curta, e haste 

expandida; ganchos 1 e 5 reduzidos em tamanho, com 13µm (11-15; n=6) de 

comprimento, com pequena porção proximal da haste. Órgão copulatório masculino 

41µm (37-48, n=9), com cirro delgado, em forma de J; peça acessória elevando-se de uma 

base esclerotizada em forma de cone, articulação da peça acessória unida a extremidade 

proximal do cirro, peça acessória serve como guia do cirro. 

 Hospedeiros: Potamorhina altamazonica, Potamorhina latior 

Localidade tipo: Lago Ananá (S 03°53’54,8”/W 61°40’18,4”), Anori, Amazonas, 

Brasil, setembro de 2013. Local de infestação: brânquias. 

 Comentários: Gênero novo A sp. n. 1 difere das demais espécies congêneres por 

possuir uma barra dorsal longa e lisa com uma leve curvatura anterior, barra ventral com 

leve curvatura anterior e reentrâncias anteriores, além de ter o pedúnculo conspícuo. 
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Figura 8. Gênero novo A sp. n. 1: A - corpo inteiro vista ventral; B - ganchos 1 e 5; C - 

ganchos 2, 3, 4, 6 e 7; D - órgão copulatório masculino; E - âncora dorsal; F - âncora 

ventral; G - barra dorsal; H - barra ventral. 
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Figura 9. Fotomicrografias em microscópio ótico de Gênero novo A sp. n. 1: A - haptor com barra dorsal detalhada; 

B - haptor com barra ventral detalhada; C - corpo inteiro. 
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Gênero novo A sp. n. 2 

 Descrição baseada em 14 indivíduos: Corpo fusiforme, achatado dorso-

ventralmente 444µm (354-526; n=12) comprimento; maior largura 129µm (79-174; 

n=12) geralmente na região anterior do tronco. Lobos cefálicos moderadamente 

desenvolvidos. Dois pares de olhos; par posterior maior e mais afastado que o par anterior; 

grânulos acessórios geralmente ausentes. Faringe esférica, muscular, 17µm (16-19; n=9) 

de diâmetro; esôfago curto; 2 cecos intestinais, confluentes posterior às gônadas, sem 

divertículos. Pedúnculo incospícuo; vitelaria limitada ao tronco, ausente em regiões dos 

órgãos reprodutivos. Gônadas intercecais; testículo dorsal ao ovário, canal deferente 

realiza uma volta sobre o ceco intestinal esquerdo;  vesícula seminal não observada, um 

único reservatório prostático piriforme. Germário longo elípitico, vagina com abertura 

dextrodorsal. Haptor subexagonal 74µm (68-76; n=9) comprimento, 85µm (78-87; n=9) 

largura, armado com dois pares de âncoras, 14 ganchos e duas barras transversais. Âncora 

ventral 25µm (21-28; n=12) de comprimento, base 17µm (15-19; n=12) comprimento, 

com raiz superficial maior que a raiz profunda; raiz superficial alongada e ligeiramente 

deprimida, raiz profunda proeminente, shaft curvo com membrana. Âncoras similares em 

forma. Âncora dorsal 21µm (19-22; n=12) de comprimento, base 12µm (8-20; n=12) 

largura. Barra dorsal 39µm (21-52; n=12) comprimento, robusta, levemente curvada na 

parte anterior e extremidades expandidas; barra ventral 31µm (25-42; n=12) 

comprimento, levemente curvada anteriormente com extremidades expandidas. 7 pares 

de ganchos com distribuição observada nos membros da subfamília Ancyrocephalinae. 

Ganchos 2,3,4,6 e 7 similares 27µm (25-27; n=6) comprimento, cada um com polegar 

ereto com ponta ligeiramente curva, curta, haste expandida; ganchos 1 e 5 similares, 

reduzidos em tamanho, com 12µm (11-14; n=7) de comprimento. Peça esclerotizada de 

formato irregular anterior à barra dorsal. Órgão copulatório masculino 36µm (33-38, n=9) 

de comprimento, em forma de J, base com margem esclerotizada, peça acessória 

elevando-se de uma base em forma de cone, articulação da peça acessória unida a 

extremidade proximal do órgão copulatório, peça acessória serve como guia do cirro, 

região distal da peça acessória em forma de foice. 

Hospedeiro: Potamorhina altamazonica, Potamorhina latior. 

Localidade tipo: Lago Ananá (S 03°53’54,8”/W 61°40’18,4”), Anori, 

Amazonas, Brasil, setembro de 2013. Local de infestação: brânquias. 
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Figura 10. Gênero novo A sp. n. 2; A – corpo inteiro vista ventral; B - órgão copulatório 

masculino; C - ganchos 1 e 5 (à esquerda) 2,3,4,6 e 7 (à direita); D – âncora dorsal; E – 

âncora ventral; F - barra ventral; G - barra dorsal. 
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Comentários: Gênero novo A sp. nov. 2 difere das demais espécies congêneres 

por possuir uma barra dorsal robusta, barra ventral com curvatura anterior e laterais 

alargadas, complexo copulatório com peça acessória com região distal em forma de 

foice, pedúnculo curto e haptor subhexagonal. 

Figura 11. Fotomicrografias em microscópio ótico de Gênero novo A sp. n. 2. A – 

Complexo copulatório; B - Âncoras e barra e ventrais e dorsais; C - Corpo inteiro. 

 

Gênero novo A sp. n. 3. 

 Descrição baseada em 20 indivíduos: Corpo fusiforme, achatado dorso-

ventralmente 408µm (387–480; n=20) comprimento; maior largura 89µm (70-93; n=20) 

geralmente na região anterior do tronco. Lobos cefálicos pobremente desenvolvidos. Dois 

pares de olhos; par posterior maior e mais afastado que o par anterior; grânulos acessórios 

geralmente ausentes. Faringe esférica, muscular, 21µm (18-24; n=18) de diâmetro; 

esôfago curto; cecos intestinais 2, confluentes posterior as gônadas, sem divertículos. 
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Pedúnculo conspícuo, curto; vitelaria limitada ao tronco, ausente em regiões dos órgãos 

reprodutivos. Gônadas intercecais; testículo dorsal ao ovário, canal deferente realiza uma 

volta sobre o ceco intestinal esquerdo; um único reservatório prostático piriforme. 

Germário longo, elípitico, vagina dextrodorsal. Haptor subexagonal 80µm (72-95; n=20) 

comprimento), 71µm (64-77; n=20) largura, armado com dois pares de ancoras, 14 

ganchos e duas barras transversais. Âncora ventral 50µm (43-65; n=14) de comprimento, 

base 34µm (28-39; n=14) comprimento, com raiz superficial maior que a raiz profunda; 

raiz superficial alongada e ligeiramente deprimida, raiz profunda proeminente, shaft com 

curva pouco acentuada e com membrana. Âncora dorsal 49µm (45-52; n=14) de 

comprimento, base 22µm (17-23; n=18) largura; com membrana. Barra ventral 38µm 

(30-47; n=9) comprimento, robusta, lisa com extremidades arredondadas; barra dorsal 

40µm (31-48; n=12) comprimento, com curvatura anterior na região medial em foma de 

“U” e extremidades arredondadas. 7 pares de ganchos com distribuição observada nos 

membros da subfamília Ancyrocephalinae. Ganchos 2,3, 4, 6 e 7 similares 31µm (28-35; 

n=9) de comprimento, cada um com polegar reto, ponta ligeiramente curva, haste 

expandida; gancho 1,5 similares 14µm (11-16; n=14) comprimento, com haste expandida 

e ponta ligeiramente curva. Peça esclerotizada de formato irregular anterior a barra dorsal. 

Órgão copulatório masculino 41µm (36-47=15) de comprimento, em forma de J com 

espiral de menos que 1 anel de comprimento, base com margem esclerotizada e aba 

proximal expandida, haste distal da peça acessória sigmóide. 

 Hospedeiro: Potamorhina pristigaster. (Curimatidae). 

 Localidade tipo: Lago Mucura (S03°21'28,1''S/W60°31'45,0''), Iranduba, 

Amazonas, Brasil, setembro de 2015. Local de infestação: brânquias. 

 Comentários: Gênero novo A sp. n. 3 difere das demais espécies congêneres por 

possuir uma barra ventral robusta, barra dorsal com curvatura anterior em forma de U na 

região medial e laterais arredondadas, pedúnculo conspícuo curto, âncoras dorsais e 

ventrais de tamanho aproximadamente igual, peça acessória do complexo copulatório 

com aba expandida próxima à base do cirro, vagina com abertura dextrolateral. Apesar 

da abertura da vagina diferenciar da abertura dextrodorsal das duas demais espécies de 

Gênero novo A, esta espécie foi incluída em Gênero novo A por compartilhar as 

características do complexo copulatório. 
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Figura 12. Fotomicrografias em microscópio ótico de Gênero novo A sp. n 3: A - Complexo 

copulatório; B - Corpo inteiro; C – Âncoras e barra ventrais; D - Âncoras e barra dorsais. 
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. 

Figura 13. Gênero novo A sp. n. 3: A - corpo inteiro vista ventral; B - órgão copulatório 

masculino; C - ganchos 1,5; D - ganchos 2, 3, 4, 6 e 7; E - âncora dorsal; F - âncora 

ventral; G - barra ventral; H - barra dorsal 
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Gênero Urocleidoides Mizelle & Price (1964) 

Urocleidoides sp. n. 

 Descrição baseada em 10 especimens: Corpo fusiforme 260µm (259-289; n = 

8) comprimento; maior largura 85µm (79-88; n = 8) na parte anterior do tronco. 

Tegumento liso ou com anelações; lóbulos cefálicos moderadamente desenvolvidos. 

Olhos  posteriores maiores, um pouco mais distantes do que o par anterior; grânulos 

acessórios incomuns na região cefálica e região anterior do tronco. Faringe esférica 17µm 

(16-18; n = 8) de diâmetro. Pedúnculo largo; haptor 63µm (57 - 68; n = 6) de 

comprimento, 75µm (68-84; n = 4) de largura. Âncoras similares, cada uma com raízes 

bem desenvolvidas, shaft ligeiramente curvo, ponta alongada; raiz superficial 

ligeiramente deprimida; âncora   ventral 29µm (25-37; n = 10) de comprimento, base 

12µm (9-15; n = 10) de largura; Âncora dorsal 26 µm (22-27; n = 10) de comprimento, 

base 11µm (9-12) (n = 10) de largura. Barra ventral 33µm (27-37; n = 7) de comprimento, 

ampla levemente curvada, com terminações laterais expandidas e proeminente processo 

póstero-medial; barra dorsal 35µm (26-38; n = 7) de comprimento, curvada anteriormente 

em forma de “V”. Ganchos similares em forma, pares de ganchos  2,3,4, 6 e 7 com 20µm  

(17-25; n =10) de comprimento, com haste dilatada e polegar deprimido; pares 1 e 5 

reduzidos em tamanho com  15µm (16-19; n = 10) de comprimento. Órgão copulatório 

masculino 25µm (23-28; n = 9) de comprimento, um tubo reto, amplo, ligeiramente 

afilado e curvado na parte distal; base com pequena aba proximal, peça acessória em 

forma de tubo com região distal em forma de gancho. Testículo oval 44µm (38-55; n = 

6) de comprimento, 22µm (20-25; n = 5) de largura dorsal ao germário. Germário com 

margem irregular, alongado, 47µm (36-55; n = 6) de comprimento, 25µm (16-25; n = 9) 

de largura; oviduto curto; oótipo e útero não observados; abertura da vagina sinistral; 

Esclerito vaginal composto por uma haste ranhurada com região distal em forma de 

gancho. Vitelaria estendendo-se na região anterior e campos laterais posteriores do tronco. 

Hospedeiros: Potamorhina altamazonica, Potamorhina latior, P. pristigaster 

(Curimatidae). 

 Localidade tipo: Lago Catalão (S3°09'47"S/W59º54'29”), Iranduba, Amazonas, 

Brasil, setembro de 2012. Local de infestação: brânquias.  

 

 Comentários:  Urocleidoides sp. n. diferencia das demais espécies congenéricas 

pelas caraterísticas únicas da barra ventral, que possui um processo póstero-medial 
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proeminente, e de seu complexo copulatório, cujo cirro não possui anéis e sim é um tubo 

reto com peça acessória articulada à região distal.  

 Urocleidoides sp. n. assemelha a Urocleidoides astyanacis Gioia, Cordeiro & 

Artigas, 1988 na morfologia geral do corpo e presença de processo na barra ventral, além 

do cirro de U. astyanacis possuir apenas um anel aberto, indicando a tendência a perda 

de espirais no cirro de algumas espécies. A presença de processo medial na barra ventral 

também ocorre em Urocleidoides curimatae Molnar, Hanek, and Fernando, 1974, de 

Curimata argentea, Gill 1858, a única espécie reportada para um hospedeiro de 

Curimatidae. 

 O gênero Urocleidoides foi proposto por Mizelle & Price (1964) para acomodar 

U. reticulatus, coletada das branquias de Poecilia reticulata Peters, 1859 (Poecilidae). 

Mizelle et al. (1968) e posteriormente Kritsky et al. (1986) emendaram a diagnose do 

gênero, assim, Urocleidoides  é restrito para espécies que possuem gônadas sobrepostas, 

órgão copulatório masculino com anéis anti-horários, âncoras não modificadas, ganchos 

semelhantes com shanks dilatados, ganchos pares 1 e 5 geralmente  reduzidos em 

tamanho e presença de um esclerito vaginal sinistral. 

 Urocleidoides possui até o presente estudo 22 espécies aceitas com uma ampla 

especificidade para peixes de água doce neotropicais nativos da Argentina, Brasil, 

Colômbia, Trinidad, Panamá, Guatemala, Honduras e El Salvador, que inclui gêneros de 

10 famílias hospedeiras: Characidium Reinhardt (Characidae), Brachyhypopomus Mago-

Leccia e Hypopomus Gill (Hypopomidae), Ctenolucius Gill (Ctenoluciidae), Curimata 

Bosc (Curimatidae), Hoplias Gill (Erythrinidae), Piabucina Valenciennes (Lebiasinidae), 

Poecilia Bloch et Schneider, Xiphophorus Heckel, Pseudoxiphophorus, Poeciliopsis  

(Poeciliidae), Rhytiodus Kner (Anostomidae), Saccodon Kner (Parodontidae) e 

Profundulus Hubbs (Profundulidae). Além disto espécies de Urocleidoides  (U. 

reticulatus e U. vaginoclaustrum Jogunoori, Kritsky, & Venkatanarasaiah, 2004) foram 

descritas ou reportadas de peixes (oriundos de linhagens naturais de peixes coletados nos 

neotrópicos) introduzidos em aquários, lagos ou canais na Califórnia (USA), Israel, 

República Tcheca, Trinidad e México (Kritsky et al. 1986; Jogunoori et al. 2004; 

Mendoza-Franco et al. 2007; Mendoza-Franco & Reina, 2008; Rosim et al. 2011; Cohen 

et al. 2013). 

 Até o presente estudo, Urocleidoides inclui 27 espécies reportadas para peixes da 

América do Sul, no entanto destas, 2 espécies, U. mastigatus Suriano, 1986 e U.variabilis 

Mizelle & Kritsky, 1969 são consideradas sinonímias para Aphanoblastella mastigatus 
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(Suriano, 1986) e Sciadicleithrum variabilum (Mizelle & Kritsky, 1969) respectivamente, 

e outras 16 espécies são consideradas incertae sedis por Kritsky, Thatcher & Boeger 

(1986), que avaliaram os espécimes disponíveis destas espécies como altamente 

clarificados e comprimidos, o que impediu a diagnose das características dos espécimes, 

estas são: Urocleidoides affinis Mizelle, Kritsky & Crane, 1968; Urocleidoides 

amazonensis Mizelle & Kritsky, 1969; Urocleidoides carapus Mizelle, Kritsky & Crane, 

1968; Urocleidoides catus Mizelle & Kritsky, 1969; Urocleidoides costaricensis (Price 

& Bussing, 1967) Kritsky & Leiby, 1972; Urocleidoides gymnotus Mizelle, Kritsky & 

Crane, 1968; Urocleidoides heteroancistrium (Price & Bussing, 1968) Kritsky & Leiby, 

1972; Urocleidoides lebedevi Kritsky & Thatcher, 1976; Urocleidoides mamaevi Kritsky 

& Thatcher, 1976; Urocleidoides megorchis Mizelle & Kritsky, 1969; Urocleidoides 

microstomus Mizelle, Kritsky & Crane, 1968; Urocleidoides robustus Mizelle & Kritsky, 

1969; Urocleidoides stictus Mizelle, Kritsky & Crane, 1968; Urocleidoides strombicirrus 

(Price & Bussing, 1967) Kritsky & Thatcher, 1974; Urocleidoides travassosi (Price, 

1938) Molnar, Hanek & Fernando, 1974; Urocleidoides virescens Mizelle, Kritsky & 

Crane, 1968. 

No Brasil espécimes de Urocleidoides sp. foram coletados de outros peixes da 

família Curimatidae:  Steindachnerina insculpa do Rio Taquari no estado de São Paulo e 

na planície de inundação do alto rio Paraná (Acosta et al. 2013; Takemoto et al. 2009) e 

Curimata cyprinoides Linnaeus, 1766 na bacia do igarapé Fortaleza no município de 

Macapá-AP (Tavares-Dias et al. 2013). Os autores desses trabalhos, no entanto não 

apresentaram ilustrações ou espécimes testemunho em coleções. 

A ausência de uma hipótese filogenética para espécies de Urocleidoides 

impossibilita determinar potencialidades co-evolutivas sobre o relacionamentos desses 

parasitas e seus hospedeiros nos trópicos. Contudo, é evidente que este gênero é composto 

por diferentes linhagens, sugerindo complexas origens evolutivas, visto o fato de  

Urocleidoides ser o único gênero de Monogenoidea que inclui parasitas de peixes de 10 

diferentes famílias pertencentes a 3 diferentes ordens (Characiformes, 

Cyprinodontiformes e Gymnotiformes), número que aumenta para 6 ordens de peixes se 

considerarmos espécies incertae sedis descritas de Perciformes, Siluriformes e 

Atheriniformes (Mizelle e Price 1964, Kritsky et al. 1986, Moreira et al. 2015).  

Atualmente Urocleidoides spp. apresenta diversas características que variam 

dentro do gênero como:  presença ou ausência de olhos; pedúnculo presente ou ausente; 

vagina sinistral, ventral ou dextral; barra ventral com processo ausente, póstero-medial 
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ou antero-medial; barra dorsal com processo ausente ou póstero-medial; esclerito vaginal 

presente ou ausente. 

 Considerando todas as informações acima, verificamos que uma revisão e um estudo 

filogenético do gênero são necessários para ordenar as espécies dentro do gênero 

Urocleidoides. 
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Figura 14. Urocleidoides sp. n.; A - corpo inteiro vista ventral; B - ganchos 2,3,4, 6 e 7; C - 

ganchos 1 e 5; D – Complexo copulatório masculino; E – esclerito vaginal; F – barra ventral; 

G-barra dorsal; H – âncora ventral; I – âncora dorsal. 
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Figura 15. Fotomicrografias em microscópio ótico de Urocleidoides sp. n.: A - complexo 

copulatório; B - âncoras e barras ventrais e dorsais; C - corpo inteiro vista ventral. 
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Classe Trematoda 

Subclasse Digenea Carus, 1863  

Família Clinostomatidae Luehe, 1901 

Subfamília Clinostomatinae Pratt, 1902  

Gênero Clinostomum Leidy, 1856 

 

Clinostomum marginatum (Rudolphi, 1819) 

Diagnose baseada em 8 indivíduos (medidas em mm).  Corpo oval, elongado, 

côncavo na região ventral, convexo na região dorsal e com 0,512-5,471 (3,310) de 

comprimento e 0,740-2,080 (1,207) de largura. Região anterior com presença de colar 

oral e uma ventosa oral rudimentar com 0,211-0,998 (0,376) de comprimento e 0,192-

0,998 (0,375) de largura. Faringe muscular com 0,083-0,224 (0,138) de diâmetro. Terço 

anterior do corpo com um acetábulo (ventosa ventral) mais larga que a ventosa oral, 

esférico, 0,512–0,758 (0,672) de comprimento e 0,571–0,804 (0,709) de largura.  Ceco 

intestinal longo, sem ramificações e com parede sinuosa desde a região equatorial até a 

extremidade posterior. Vesícula seminal longa, sinuosa com ramificações que ligam a 

parede corporal e o ceco intestinal. Dois testículos simétricos, lobados, próximos um do 

outro na linha mediana do corpo. Testículo anterior com 0,264-0,498 (0,379) de 

comprimento e 0,266-492 (391) de largura. Testículo posterior com 0,243-464 (337) de 

comprimento e 285-493 (408) de largura. Útero com 0,297-0,940 (0,543) de comprimento 

situado entre o testículo anterior e o acetábulo. Ovário intertesticular 0,089-145 (0,115) 

de comprimento, sub-mediano, saco uterino contorna o testículo anterior e desemboca no 

útero. 

Hospedeiros: Potamorhina altamazonica, Potamorhina latior, P. pristigaster 

(Curimatidae). 

Localidades: Lago Catalão (S3°09'47"S/W59º54'29”), Iranduba, Amazonas, Brasil, 

setembro de 2013. Local de infestação: brânquias.  

 Comentários: Clinostomum spp. são trematódeos cosmopolitas que se 

reproduzem sexuadamente no canal alimentar de pássaros (Smyth e Smyth 1980). O seu 

ciclo de vida se inicia quando ovos são eliminados na água pelo hospedeiro definitivo e 

eclodem, os  miracídios invadem um molusco e se reproduzem assexuadamente 

produzindo formas livres natantes, as cercárias. As  cercárias encistam em um segundo 

hospedeiro intermediário (peixes e anfíbios) e desenvolvem-se para o estágio de 

metacercárias (Olsen 1974). As metacercárias encistadas são facilmente visualizadas na 
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superfície do corpo do hospedeiro, causando nos peixes a chamada doença dos pontos 

amarelos, “yellow grub” em inglês, mas também podem ser encontrados em diversos 

órgãos como a musculatura, brânquias, cavidade visceral e olhos (Gibson et al. 2002). O 

ciclo de vida é completado quando um pássaro piscívoro ou um mamífero come um peixe 

ou um anfíbio infectado (Kanev et al. 2002). 

 Clinostomídeos tem sido alvo de diversos estudos por causarem prejuízos 

econômicos devido à má aparência que causam no pescado infectado (Eiras et al. 1999) 

e ainda por serem potenciais causadores de zoonoses pela ingestão de peixe cru (Shirai et 

al. 1998; Kifune et al. 2000). Na região amazônica 7 espécies de peixes foram relatadas 

sendo parasitadas por metacercárias de C. marginatum: Cichla monoculus Spix e Agassiz 

1831 com metacercárias encistadas nas brânquias (Thatcher 1981); Semaprochilodus 

insignis (Jardine, 1841) e Pygocentrus nattereri (Kner, 1822) com metacercárias 

encistadas na musculatura (Castelo 1984; Morais 2011); Acestrorhynchus falcirostris 

(Cuvier, 1819) com metacercárias  na cavidade visceral, olhos, cavidade branquial, 

narinas, intestino e fígado (Dumbo 2014); Crenichla sp. com metacercárias encistadas na 

pele e nadadeiras (Thatcher 1981), Serrasalmus altispinis (Merckx, Jégu e Santos, 2000) 

com metacercárias nas brânquias e Acestrorhynchus falcatus Eigenmann & Kennedy, 

1903, com metacercárias na cavidade branquial e intestino (Morey 2017). 

 Nesse trabalho as metacercárias foram coletadas parasitando a musculatura, 

cavidade bucal, cavidade branquial e olhos de P. altamazonica, P. latior e P. pristigaster. 

Em nenhum destes hospedeiros foi observada a doença dos pontos amarelos. As medidas 

dos caracteres morfológicos de C. marginatum estão de acordo com a variação registrada 

em Travassos et al. (1969).  
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Figura 16. Fotomicrografias em microscópio ótico e ilustração de  de metacercárias de 

Clinostomum marginatum: A - corpo inteiro; B – acetábulo (VV) (seta); C - coloração dos órgãos 

internos por hematoxilina; D - Ilustração detalhando os órgãos reprodutivos; E - ventosa oral 

(VO) (seta). 
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Família Diplostomidae Luehe, 1901  

Subfamília Diplostominae Monticelli, 1892  

Sphincterodiplostomum musculosum Dubois, 1936 

 Diagnose baseada em 30 indivíduos (medidas em µ): Corpo acentuadamente 

bipartido, dividido em segmento anterior e posterior, comprimento total de 1,529-1,694 

(1,578) largura de 0,743-0,763 (0,755). Segmento anterior espatulado 0,991-1,034 

(1,011) de comprimento 743-763 (752) de largura, mais longo que o segmento posterior 

0,518-0,693 (0,602) de comprimento 0,334-0,360 (0,349) de largura, que possui uma 

invaginação tubular dorsal e um esfíncter. Tegumento liso, ventosa oral subterminal 

0,091-0,097 (0,093) de comprimento 0,092-0,109 (0,102) de largura, sempre menor que 

o acetábulo. Prefaringe ausente, faringe bem desenvolvida, pseudoventosas presentes 

0,122-0,133 (0,128) de comprimento 0,105-0,114 (0,109) de largura. Órgão tribocítico 

lobulado 258-313 (286) de comprimento 186-257 (219) de largura, localizado 

imediatamente posterior a ventosa ventral. Esôfago curto, cecos intestinais terminam na 

região pós-testicular. Testículo anterior lobulado, localizado próximo à margem direita 

do corpo. Testículo posterior bilobado, estendido transversalmente, ocupando mais que 

dois terços da largura do segmento posterior. Ovário pretesticular. 

Hospedeiros: Potamorhina latior, P. pristigaster  

Localidades: lago Catalão (S3°09'47"S/W59º54'29”), Iranduba, Amazonas, Brasil, 

setembro de 2015; lago Ananá (S 03°53’54,8”/W 61°40’18,4”), Anori, Amazonas, Brasil, 

setembro de 2013; lago do Baixio (S03°17’27,2”/W60°04’29,6”). Local de infestação: 

Olhos.  

 Comentários: Os trematódeos do gênero Sphincterodiplostomum, incluem 

parasitas do intestino de pássaros neotropicais, o gênero diferencia-se dos demais 

membros da família Diplostomidae pela presença de uma invaginação dorsal tubular ao 

nível do testículo posterior com um esfíncter (Rocha et al. 2015). S. musculosum é 

caracterizado por apresentar duas partes distintas. Na porção anterior está a vitelaria, a 

ventosa oral com duas pseudoventosas ao redor da mesma, a ventosa ventral e o órgão 

tribocítico. A porção posterior apresenta um ovário, um par de testículos e um esfíncter 

subterminal (Ceschini et al. 2010). O ciclo de vida de S. musculosum inclui metacercárias 

encistadas em peixes, e a ocorrência desse estágio larval tem sido relatada em peixes da 

América do Sul (Lunaschi e Drago, 2005). A descrição original de S. musculosum foi 
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baseada na morfologia de especimens coletados do intestino do pássaro Agamia agami 

(Gmelin, 1789) (Ardeidae) no Brasil. Metacercárias de S. musculosum tem sido relatadas 

parasitando os peixes Geophagus brasiliensis (Quoy e Gaimard, 1824) (Rocha, et al, 

2015); Cyphocharax gilbert (Quoy e Gaimard, 1824) (Abdallah et al. 2005); Prochilodus 

lineatus Valenciennes, 1836 (Lizama et al. 2006); Hoplias malabaricus Bloch, 1794, 

Hemisorubim platyrhynchus Valenciennes, 1840; Steindachnerina brevipinna 

Eigenmann e Eigenmann, 1889 (Ceschini et al. 2010); Cyphocharax 

nagelii (Steindachner, 1881) (Vieira et al. 2013) e Steindachnerina insculpta Fernández-

Yépez, 1948 (Zago et al. 2013; Brandão et al. 2014).  

 A comparação dos dados morfométricos de S. musculosum nos lagos de várzea 

da Amazônia com os de hospedeiros de outras localidades mostra uma grande diferença, 

sendo estes muito menores em tamanho, em relação aos encontrados em S. insculpta no 

reservatório Chavantes, médio rio Paranapanema, em S. brevipinna no reservatório 

Rosana, baixo rio Paranapanema, e maiores que os encontrados em Geophagus 

brasiliensis, em um lago no município de Dois Corregos em São Paulo (Rocha et al. 

2015) (Tabela 1).  Segundo Brandão et al. (2014) muitos fatores podem atuar para 

produzir variações significativas na morfometria das metacercárias, tais como, a espécie 

hospedeira, o tamanho e a idade do hospedeiro, o tamanho da população associada ao 

crescimento intesidade-dependente, condições da metacercária quando fixada e a técnica 

utilizada na fixação. Este é o primeiro relato de S. musculosum em peixes do gênero 

Potamorhina, totalizando o registro de sete hospedeiros da família Curimatidae para S. 

musculosum o que revela uma grande afinidade de S. musculosum com peixes desta 

família de Characifomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

Figura 17. Sphincterodiplostomum musculosum, fotomicrografias em microscópio de luz: A - 

vista ventral do corpo inteiro; B - segmento anterior evidenciando ventosa oral, 

pseudoventosas e faringe; C - órgão tribocítico; D - segmento posterior. E = esfíncter. 

Legendas: VO = ventosa oral; PV = pseudoventosa; F=faringe; OT = órgão tribocítico; 

TA=testículo anterior; TP=testículo posterior.  
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Tabela 1.  Comparação de dados morfométricos de Sphincterodiplostomum musculosum coletados em 

diferentes hospedeiros e localidades no Brasil (medidas em µm). Legenda: SA=segmento anterior; SP= 

segmento posterior; VO=ventosa oral; PV=pseudoventosa; VV=ventosa ventral; OT=órgão tribocítico;  

 

Referência  
Estudo 

Presente 

Rocha et al. 2015 Brandão et al. 2014 Ceschini et al. 

2010 

Zago et al. 

 2013 

Hospedeiro 

P. latior, P. 

pristigaster 

Geophagus 

brasiliensis 

Steindachnerina 

insculpta 

Steindachnerina 

brevipinna 

Steindachnerina 

insculpta 

 N=30 N=50 N=30 N=15 N=30 

Localidade 
Lago 

Mucura 

Dois Córregos - SP Reserva 

Jurumim 

Reservatório 

Rosana 

Reservatório 

Chavantes 

      

Corpo  

comprimento 1578(1529-1694) - 

 

2818,2 (1973,9-3630,5), 

 

2553 (1775-3075) 2734  (2151-3982) 

Largura 755 (743-763) - 1435,6 (999-1775,6) 1396 (1075-1675) 1272,4 (914,4-1844,3) 

AS 

comprimento 1011 (991-1034) 797,18 (449,6-952,5) 1682,9 (1241,5-2249,8) 

 

1530 (1150-1900) 1642,6  (1133,9-2346,9) 

Largura 752 (743-763) 454,88 (343,2-497,8) 1435,6 (999-1775,6) 1508 (1075-1675) 1272,4  (914,4-1844,3) 

SP 

comprimento 602 (518- 693) 133,28 (100,1-158,1) 1114 (734,5-1462,8) 

 

1033 (600-1375) 1087,4 (810,9-1811,1) 

Largura 349 (334-360) - 645,6 (502,9-750,4) 665 (500-800) 572,8  (452,8-745,4) 

Faringe 

comprimento - 56,6 (50,9-65,9) 107 (72-104) 

 

104 (84-117) 114,8  (89,6-218,5) 

Largura - 48,68 (38,2-57,2) 70,6 (42,9-178,8) 54 (45-84) 73,1  (47,9-113,4) 

VO 
comprimento 93 (91-97) 90,97 (69,4-104,9) 137,2 (80,7-167,4) 

 

145 (100-200) 142 ,4  (96,3-292,6) 

Largura 102 (92-0,109) 97,71 (77,1-109,4) 169,7 (115,1-173,5) 213 (130-200) 180,5  (134,8-313,6) 

PV 

Comprimento 109 (105-114) - 223,8 (159,5-342,3) - 216,4  (161,5-475,9) 

Largura 128 (122-133) - 251,1 (212,2-342,5) - 261,1 (186,8-438,4) 

VV 

comprimento -- 69,78 (57,49-82,4) 181,1 (120,9-217,3) 

 

162 (130-210) 142,4  (96,3-292,6) 

Largura -- 80,53 (66,34-96,4 224,4 (192,3-256) 213 (180-250) 180,5  (134,8-313,6) 

OT 
comprimento 286 (258-313) 255,24 (185,3 – 288,9) 404,8 (210,2-604,9) 

 

384 (290-440) 391,5  (246-644,6) 

Largura 
286 (258-313) 138,69(114,6-156,6) 44,5(287,9-573,6) 490(350-650) 494,9(321,2-732,4) 

TA 
comprimento 186 (155-190) 23,51 (18,4-31,31) 485,7 (262,7-717,4) 

 

217 (130-390) 285,4 (199,8-452,7) 

Largura 123 (113-138) 25,18 (23,26-31,76) 332,4 (267-433,2) 307 (250-350) 293,2  ((209,4-414,3) 

TP      

comprimento 105 (92-110) 44,28 (22,26-44,39) 284,8 (156,9-469,6) 290 (210-400) 310,1  (210-446,6) 

Largura 224 (211-237) 31,19 (21,51-44,31) 448,9 (315,4-525,9) 410 (200-510) 385,1 (275,2-557,9) 

Ovário      

comprimento - 30,33(17,77-39,98) 75,5 (59,3-99,7) - - 

Largura - 26,3 (21,96-32,56) 95,9 (66,2-135,8) - - 
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Família Diplostomidae Luehe, 1901  

Subfamília Diplostominae Monticelli, 1892  

Gênero Austrodiplostomum Szidat e Nani, 1951 

 Austrodiplostomum compactum (Lutz, 1928) 

Diagnose baseada em oito espécimes (medidas em µ): Corpo foliáceo oval, 

ligeiramente côncavo na face ventral, 1884 (1644-2148) comprimento, 743 (594-796) 

largura máxima. Segmento cônico reduzido na região posterior 186 (154-198) 

comprimento, 237 (199-247) largura. Ventosa oral subterminal, 78 (66-83) comprimento 

e 67 (59-75) largura; duas pseudoventosas laterais na região anterior do corpo; ventosa 

ventral ausente. Faringe muscular oval, 88 (78-93) comprimento, 69 (61-75) largura; 

esôfago curto; cecos intestinais terminando próximo da parte posterior do corpo. Órgão 

tribocítico oval localizado no final do terço posterior da porção anterior do corpo 353 

(291-372) comprimento e 147 (134-158) largura. Células glandulares ocupam grande 

parte da região anterior. Primórdios genitais presentes, na forma de duas massas celulares 

localizadas na extremidade da região posterior do corpo, após o órgão tribocítico. 

 Hospedeiros: Potamorhina latior, P. pristigaster. 

 Localidades: lago Catalão (S3°09'47"S/W59º54'29”), Iranduba, Amazonas, 

Brasil, setembro de 2015; lago Mucura (S03°21'28,1''S/W60°31'45,0''). Local de 

infestação: Olhos. 

Comentários: Adultos de A. compactum parasitam o trato digestivo de pássaros 

piscívoros. Os peixes são hospedeiros intermediários e albergam as fases jovens no 

estágio de metacercária. O ciclo inicia quando um pássaro infectado elimina fezes com 

ovos na água, os ovos eclodem liberando miracídeos que infectam o primeiro hospedeiro 

intermediário (um caramujo). Nas glândulas digestivas e fígado destes ocorre um 

processo denominado poliembrionia que produz formas chamadas cercárias. As cercárias 

abandonam o caramujo e nadam livremente até infectar um peixe ou raramente um anfíbio 

(hospedeiro paratênico) onde se desenvolvem em metacercárias. O ciclo é fechado 

quando um pássaro se alimenta dos hospedeiros infectados pelas metacercárias. 

(Violante-Gonzalez et al. 2009; Grobbelaar et al. 2014).  

Metarcercárias de A. compactum foram citadas para 42 espécies de peixes de água 

doce no Brasil (Tabela 3). Estes registros  indicaram diferentes locais de infestação pelo 

parasita no corpo do hospedeiro. Apesar de uma aparente preferência para os olhos do 

peixe (incluindo retina humor vítreo, humor aquoso e cristalino), elas  podem ser 
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encontradas parasitando a bexiga natatória, musculatura, estômago, mesentério, rins, 

gônadas, brânquias e cérebro.  

Na Amazônia foram citados 8 hospedeiros para A. compactum, com diferentes 

níveis de infestação (Tabela 2). Apesar de A. compactum não ter sido citada para muitos 

os hospedeiros que a fauna parasitária foi estudada, muitos peixes podem ainda serem 

encontrados como hospedeiros de  metarcercárias de A. compactum, pois os baixos 

indíces parasitários em muitos hospedeiros, associados a amostras de pequeno tamanho 

podem ter subestimado a presença de A. compactum na região. Este é o primeiro registro 

de metacercárias de A. compactum em P. latior e P. pristigaster. 

 

 

Figura 18. Metacercária de Austrodiplostomum compactum parasita dos olhos de 

Potamorhina latior e P. pristigaster: A - fotomicrografia em microscópio de luz; B - 

ilustração detalhando os órgãos: VO - ventosa oral; F - faringe; P - pseudoventosa; E - 

Esôfago; CG - células glandulares; CI - ceco intestinal; OT - órgão tribocítico; G - 

gônadas; SC - segmento cônico terminal.
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Tabela 2 - Índices parasitários de metacercárias de Autrodiplostomum compactum (Lutz, 1928) parasitas de peixes amazônicos. LI=Local de infestação; PP/PE= 

peixes parasitados/peixes examinados; P (%)=prevalência; NTP=número total de parasitos; I=intensidade; IM±DP=Intensidade média e desvio padrão; 

AM=abundância média. 

Hospedeiro Localidade  LI PP/ PE P (%) NTP I IM± DP AM Trabalhos 

Pygocentrus nattereri 
Lagos de várzea do rio 

Solimões AM 
Musculatura 02/40 15 3 3 1,57±  0,71 3,3 

Morais et 

al. 2011  

Pterygoplichthys pardalis 

  

Lagos de várzea do rio 

Solimões AM 

Peixes comprados em 

feiras de Manaus 

 

Olhos 10/38 26,3 23 5 2,3± 1,3 0,6 

Porto et al. 

2012 

 

Estômago 20/38 52,6 188 49 9,4± 10,9 5  

Gônadas 21/38 55,2 330 70 15,7± 15,7 8  

  

Acestrorhynchus falcirostris 

  

Lagos de várzea do rio 

Solimões AM 

Olhos, cavidade branquial, 

intestino, cavidade visceral 
34/79  43,04 180 25 5,29 ± 4,9 2,28 

Dumbo, 

2014 

Plagioscion squamosissimus 

Lago Catalão/AM e 

feiras de Manaus 

Olhos, mesentério e rim 15/21 71,42 800 210 53,33 53,33 
Pereira, 

2016 

Cichla monoculus 
Olhos 7/23 30,43 11 3 1,57 0,47  

Pygocentrus nattreri 

 

Olhos 1/5 20 5 5 5,00 1,00  

Hoplias malabaricus 
Olhos 1/5 20 1 1 1,00 0,2  

Potamorhina latior 
Lagos de várzea do  

rio Solimões AM   
Olhos 6/132 4,55 8 2 1,33± 0,21 0,06 

Este 

trabalho 

Potamorhina pristigaster 
Lagos de várzea do rio 

Solimões AM   
Olhos 2/69 2,90 2 1 1 0,03  
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Tabela 3. Lista de espécies de peixes hospedeiros intermediários de Autrodiplostomum compactum (Lutz, 1928) no Brasil. 

 

Família Hospedeiro Local de fixação Localidade Referências 

Ordem Characiformes 

Erythrinidae 
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 

  

Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013 

Crânio PR/Paraná Machado et al. 2005 

Olhos SP/Tietê Paes et al. 2010b 

Olhos PR/Paraná Santos et al. 2012  

Olhos MG/Doce Belei et al. 2013  

Serrasalmidae 

Metynnis maculatus (Kner, 1858) Olhos SP/Tietê Paes et al. 2010b 

Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887) Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013 

Pygocentrus nattereri (Kner, 1858) Musculatura AM/Solimões Morais et al. 2011  

Serrasalmus maculatus (Kner, 1858) Olhos PR/Paranapanema Yamada et al. 2008  

Anostomidae 

Leporinus amblyrhynchus Garavello & Britski, 1987  Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013 

Schizodon borellii  Olhos PR/Paranapanema Yamada et al. 2008  

Schizodon nasutus Kner, 1858 Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013 

Schizodon nasutus  Olhos SP/Tietê Paes et al. 2010b  

Curimatidae 

 

Cyphocharax gilbert (Quoy & Gaimard, 1824) Olhos RJ/Guandu Abdallah et al. 2005  

Potamorhina. Latior Olhos lago Catalão/AM Este trabalho 

Potamorhina pristigaster Olhos lago Mucura/AM Este trabalho 

Auchenipteridae 
Auchenipterus osteomystax (Miranda Ribeiro, 1918) Olhos PR/Paranapanema Yamada et al. 2008  

Trachelyopterus striatulus (Steindachner, 1877) Olhos RJ/Guandu Mesquita et al. 2011  

Callichthyidae Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B38
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B47
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B05
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B38
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B32
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B54
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B54
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B38
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B01
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B54
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B30
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Acestrorhinchidae Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819) 

Olhos, cavidades 

branquial e 

visceral, intestino 

  

Loricariidae 

Hypostomus sp. Olhos SP/Paranapanema Zica et al. 2011  

Hypostomus affinis (Steindachner, 1877) - RJ/Guandu Azevedo et al. 2010  

Hypostomus hermanni (Ihering, 1905) Olhos SP/Paranapanema Zica et al. 2011 

Hypostomus iheringii (Regan, 1908) Olhos SP/Paranapanema Zica et al. 2011  

Hypostomus margaritifer (Regan, 1908) Olhos SP/Paranapanema Zica et al. 2011 

Hypostomus regani (Ihering, 1905) 

  

Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013 

Olhos PR/Paranapanema Yamada et al. 2008  

Olhos SP/Paranapanema Zica et al. 2009  

Olhos SP/Paranapanema Zica et al. 2011 

Hypostomus strigaticeps (Regan, 1908) Olhos SP/Paranapanema Zica et al. 2011  

Loricariichthys castaneus (Castelnau, 1855) Olhos RJ/Paraiba do Sul Paraguassú & Luque 2007  

 Pterygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) 
Olhos, gônadas, 

estomago 
AM/Manaus Porto et al. 2012 

Pimelodidae 

Conorhynchos conirostris (Valenciennes, 1840) Brânquias e olhos MG/S. Francisco Brasil-Sato & Santos 2005  

Iheringichthys labrosus (Lütken, 1874) Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013 

Pimelodus maculatus Lacepède, 1803 

Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013 

Olhos RJ/Guandu Santos et al. 2007  

Olhos RJ/Guandu Azevedo et al. 2010  

Ordem Gymnotiformes 

Gymnotidae Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 - RJ/Guandu Azevedo et al. 2010  

Sternopygidae Eigenmannia trilineata López & Castello, 1966 Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013 

Ordem Perciformes 

Centropomidae Centropomus undecimalis (Bloch, 1792) - RJ/Guandu Azevedo et al. 2010  

Cichlidae 

Cichla sp. Olhos PR/Paraná Santos et al. 2012  

Cichla kelberi Kullander & Ferreira, 2006 
Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013 

Olhos PR/Paraná Machado et al. 2000  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B58
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B03
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B58
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B58
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B58
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B54
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B56
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B58
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B58
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B40
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B09
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B46
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B03
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B03
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B03
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B47
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B26
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Olhos e crânio PR/Paraná Machado et al. 2005  

Cichla monoculus Olhos AM/ lago Catalão  

Cichla ocellaris Bloch & Schneider, 1801 

 

Olhos MG/Grande Martins et al. 2002  

Olhos SP/Paraná Santos et al. 2002  

Cichlasoma paranaense Kullander, 1983 Olhos PR/Paraná Machado et al. 2005  

Crenicichla britskii Kullander, 1982 Olhos e crânio PR/Paraná Machado et al. 2005  

Crenicichla haroldoi Luengo & Britski, 1974 Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013 

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) 

Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013 

Olhos RJ/Guandu Azevedo et al. 2006  

Olhos SP/Tietê Novaes et al. 2006  

Olhos e bexiga 

natatória 
RJ/Guandu Carvalho et al. 2010  

Olho PR/vários rios Bellay et al. 2012  

Olhos e bexiga 

natatória 
RJ/Guandu Carvalho et al. 2012b  

Geophagus proximus (Castelnau, 1855)  Olhos SP/Tietê Zica et al. 2010  

Geophagus proximus Olhos SP/S. J. Dourados Zago et al. 2013  

Geophagus surinamensis (Bloch, 1791) Olhos PR/Paraná Santos et al. 2012  

Satanoperca pappaterra (Heckel, 1840) 
 PR/Paraná Machado et al. 2005  

Olhos SP/Tietê Paes et al. 2010b  

Sciaenidae Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840)  

Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013 

Olhos Kohn et al. (1995)   

 PR/Paraná Pavanelli et al. 1997  

Olhos MG/Grande Martins et al. 1999  

Olhos MG/Grande Martins et al. 2002  

Olhos SP/Paraná Santos et al. 2002  

Olhos e crânio PR/Paraná Machado et al. 2005  

Olhos SP/Tietê Paes et al. 2010a  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B27
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B29
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B45
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B27
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B27
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B02
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B34
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B11
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B06
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B13
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B57
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B55
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B47
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B27
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B38
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B21
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B41
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B28
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B29
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B45
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B27
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B37
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Olhos SP/Tietê Paes et al. 2010b  

Olhos PR/Paraná Kohn et al. 2011  

Olhos PR/Paraná Santos et al. 2012  

Olhos SP/Paranapanema Ramos et al. 2013  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B38
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B22
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B47
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1984-29612013000400511&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B44
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Família Diplostomidae Luehe, 1901  

Subfamília Diplostominae. Poirier, 1886. 

Gênero Tylodelphys Diesing, 1950 

Metacercárias livres Tylodelphys sp. 

Diagnose baseada em 100 indivíduos (medidas em µ): Corpo linguiforme, ligeiramente 

côncavo ventral, indistintamente bipartido comprimento 858-1374 (1118 ± 167), 

segmento posterior cônico não separado. Segmento anterior com extremidade 

arredondada, foliácea; pseudoventosas indistintas. Órgão tribocítico oval, na região distal 

do segmento anterior; ventosa oral terminal e faringe curta, ventosa ventral circular 

localizada na metade da parte anterior. Testículo anterior maior que o posterior. Vitelaria 

distribuída em todo o corpo. Tegumento desprovido de espinhas ou papilas. Seguimento 

posterior pequeno e não bem diferenciado, comprimento 143 (13% do comprimento total 

do corpo),  maior largura (margem anterior) 161. Ventosa oral sub-terminal, bem 

desenvolvida, menor do que a ventosa ventral. Prefaringe ausente. Faringe oval 

longitudinal. Esôfago longo, comprimento 8-77 (46± 22), cecos intestinais confluentes 

posteriores ao órgão tribocítico. Órgão tribocítico fortemente musculoso, oval 

longitudinal, localizado entre a ventosa ventral e a extremidade posterior do corpo, 113-

220 (153 ± 26) de comprimento 63-134 (89 ± 20) de largura. Primórdio das gônadas 

diretamente posterior ao órgão tribocítico. Vaso excretor em forma de “V” com poro na 

parte posterior do corpo. Três principais ductos excretórios unidos na região da faringe 

por ducto transverso a meio caminho entre a ventosa oral e a ventosa ventral. Dutos 

menores não observados. Seguimento anterior preenchido com inclusões granulares 

ovais. 

Hospedeiros: Potamorhina altamazonica.,P. latior, P. pristigaster.  

Localidades: lago Catalão (S3°09'47"S/W59º54'29”), Iranduba, Amazonas, 

Brasil, setembro de 2015; lago Mucura (S03°21'28,1''S/W60°31'45,0''); lago Araçá 

(S03°45’04,3”/ W62°21’25,9”); Lago do Arapapá (S 03°16' 52.8''S/W 60°21'58,8''). 

Local de infestação: Bexiga natatória. 
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Figura 19. Metacercária de Diplostomidae Tylodelphys sp. da bexiga natatória de Potamorhina 

latior, P. altamazonica e P. pristigaster: A - fotomicrografia em microscópio de luz do corpo 

inteiro vista ventral; B - ilustração detalhando as principais estruturas; C - fotomicrografia ao 

microscópio de luz do segmento posterior. Legendas: VO = ventosa oral; F = faringe; E = 

esôfago; VV = ventosa ventral; CI = cecos intestinais; OT = órgão tribocítico; PG= primórdio 

das gônadas. 
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Comentários: Neste trabalho foi possível observar estruturas que caracterizam 

metacercárias do tipo diplostomulum. Estas metacercárias possuem a parte anterior do 

corpo arrendondado, oval ou alongada, uma suave concavidade na região ventral, parte 

posterior do corpo curta, cônica, pseudoventosas presentes ou ausentes, e o sistema 

excretor composto de três canais longitudinais (dois laterais com ramificações 

direcionadas posteriormente e uma mediana), conectando-se anteriormente (posterior a 

faringe) e posteriormente (anterior ao acetábulo), com um sistema de ramificações na 

parte posterior da larva, onde se encontram bolsas dilatadas, redondas ou corpos 

excretores ovais. Os adultos parasitam aves, repteis, peixes, anfíbios e mamíferos, 

incluindo gêneros como Diplostomum, Neodiplostomum e Alari (Gibson et al. 2002). 

Os demais tipos de metacercárias Neascus, Prohemistomulum e Tetracotyle, são 

diferenciadas pela estrutura do sistema excretor (bexiga de reserva). Szidat (1969) 

adicionou dois outros morfotipos larvais, Tylodelphylus e Tetracotyloides, baseando-se 

apenas em diferença morfológicas entre os gêneros Tylodelphys e Tetracotyle De Filippi, 

1854. Entretanto ele não levou em consideração a estrutura da bexiga de reserva, portanto 

as metacercárias do gênero Tylodelphys também podem ser consideradas como do 

morfotipo diplostomulum, encontradas em peixes ou anfíbios (Gibson et al. 2002). 

As metarcercárias do morfotipo diplostomulum são típicas da família 

Diplostomidae, esta família inclui 4 subfamílias: Conodocephalinae Sudarikov,1959, que 

possuem metacercárias com o órgão tribocítico aberrante com grande glândula 

proteolítica; Alariinae Hall & Wigdor,1918 e Diplostominae Poirier,1986, que se 

caracterizam por apresentar metacercárias do tipo diplostomulum; e finalmente 

Crassiphialinae Sudarikov, 1960 que apresenta metacercárias do tipo Neascus 

(Niewiadomska 2002) 

 As metacercárias encontradas neste trabalho foram classificadas como da 

família Diplostomidae e gênero Tylodelphys Diesing, 1850. Este gênero foi criado para 

incluir espécies caracterizadas por ter nos adultos um corpo indistintamente bipartido, 

pseudoventosas bem desenvolvidas, extremidade anterior não trilobada e uma bursa 

copulatória contendo um pequeno cone genital com um duto hermafrodita abrindo 

terminalmente. É um gênero cosmopolita e suas espécies têm sido encontradas 

parasitando várias espécies de pássaros falconiformes, ciconiformes, podicipediformes, 

anseriformes, gaviformes e strigiformes (Dubois 1970; Niewiadomska 2002). 

  Algumas características particulares podem ser utilizadas para diferenciar as 

metacercárias da família Diplostomidae.  Além da morfologia, outro aspecto que pode ser 
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utilizado na diferenciação é o modo como se fixam ao hospedeiro (Gibson, et al. 2002). 

As metacercárias dos gêneros Tylodelphys e Diplostomum não são encontradas 

encistadas. Em nenhum destes dois gêneros há uma divisão distinta entre a parte posterior 

e anterior do corpo (ou a parte posterior é muito pequena) enquanto esta separação é bem 

visível nas metacercárias encistadas de Posthodiplostomum. As metacercárias de 

Diplostomum e Posthodiplostomum possuem concreções calcáreas arredondadas 

enquanto as de Tylodelphys são oblongas e ovais. Duas pseudoventosas laterais podem 

ser claramente reconhecidas no seguimento anterior nas metacercárias de Diplostomum, 

mas são indistintas em metacercárias de Tylodelphys, e ausentes em Posthodiplostomum. 

O órgão tribocítico é arredondado em Diplostomum e oval em Tylodelphys (Sudarikov 

1974; Niewadomska 2002). 

 Atualmente o gênero Tylodelphys possui 16 espécies descritas, distribuídas ao 

redor do mundo. Destas somente 12 espécies foram relatadas nas américas, sendo 7 delas 

descritas unicamente a partir de metacercárias (Tylodelphys destructor Szidat & Nani, 

1951; T. barilochensis Quaggiotto & Valverde, 1992; T. crubensis Quaggiotto 

&Valverde, 1992; T. Argentinus Quaggiotto & Valverde, 1992; T. jenynsiae Szidat, 1969; 

T. cardiophilus Szidat, 1969 e T. scheuringi Hughes, 1929 (Hughes 1929;  Lunaschi e 

Drago 2004, Muzalll e Kilroy 2007; Drago e Lunaschi 2008).  

 As outras 4 espécies são T. adulta, parasita de Podiceps major Boddaert, 1783 

(mergulhão-grande) da Argentina; T. brevis, parasita da ave ciconiiforme Mycteria 

americana Linnaeus, 1758 (cegonha) da Argentina; T. elongata, parasita de Podiceps 

dominicus Linnaeus, 1766 (mergulhão-pequeno) de Cuba, Venezuela e Brasil; e T. 

americana parasita de M. americana, e do podicepedídeo Podilymbus podiceps do Brasil, 

Venezuela e México. Garcıa-Varela et al. 2016, descrevem uma nova espécie, 

Tylodelphys aztecae, e discutem que como nenhum adulto foi utilizado para as espécies 

descritas a partir de metacercárias, estas 7 espécies devem ser consideradas como incertae 

sedis. 

Para identificar a espécie de Tylodelpys parasita de P. altamazonica, P. latior e P. 

pristigaster serão necessárias infecções experimentais, em que as metacercárias serão 

colocadas em contato com animais em laboratório como peixes, aves e mamíferos, 

aguardando-se o tempo necessário para o desenvolvimento dos adultos (por exemplo, 15 

dias) e posteriormente feito o sacrifício dos animais e a coleta dos digenéticos adultos 

para identificação (Barbosa 2011; Pinto e Melo 2013). Estes estudos sempre devem ser 
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submetidos a aprovação de um comitê de ética da instituição para a utilização de animais 

em experimentos.  

O ciclo de vida dos diplostomídeos envolve a invasão sequencial de um 

gastrópode de água doce, no qual ocorre reprodução assexuada, um peixe, que atua como 

hospedeiro intermediário, e as aves piscívoras ou mamíferos, nos quais os vermes adultos 

maturam no intestino (Chapell 1995; Niewiandomska 2002). Nos lagos estudados neste 

trabalho as metacercárias Tylodelpys sp. estão utilizando P. altamazonica, P. latior e P. 

pristigaster como hospedeiros intermediários. Não foram observadas metacercárias de 

Tylodephys sp. parasitando outros órgãos, somente a bexiga natatória, todas as 

metacercárias estavam no mesmo estágio de desenvolvimento. 

 

Filo Arthropoda  

Subfilo Crustacea Bünnich, 1772  

Classe Maxillopoda Dahl, 1956  

Subclasse Copepoda Milne-Edwards, 1840  

Ordem Cyclopoida Thorell, 1859  

Família Ergasilidae  

Gênero Miracetyma Malta, 1993 

Miracetyma etimaruya Malta, 1993. 

Diagnose baseada em 50 individuos, coletados nas brânquias, 45 medidos (Figura 

22) (Tabela 4). Cefalotórax hexagonal, tronco pouco desenvolvido, região mediana larga; 

mais larga que a região anterior, cabeça totalmente fusionada com os dois primeiros 

somitos torácicos. Abdômen com três segmentos, último segmento com uma série de 

pequenos espinhos na margem posterior ventral e um espinho lateral terminal. Urópodo 

com uma seta longa e uma curta, uma fileira de pequenos espinhos na margem posterior 

ventral e dois espinhos apicais. Antênula com cinco segmentos e setas simples, fórmula 

setal = 11-3-1-1-5. Antena com quatro segmentos; primeiro segmento curto com um 

espinho distal e com uma extensão cuticular na margem externa, segundo segmento 

bastante longo medindo aproximadamente mais que sete vezes o tamanho do quarto 

segmento, terceiro segmento com uma ranhura profunda na região mediana e uma 

extensão cuticular na margem externa; quarto segmento (garra) extremamente reduzido, 

com uma ranhura bem definida na margem interna; relação entre os segmentos = 2,3: 7,2: 

2,2: 1,0. Peças bucais: mandíbula com dois segmentos, margem anterior com um reforço 
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quitinoso e dentículos na margem posterior, palpo côncavo, dentilhado na margem interna 

e externa anterior, maxílula com um espinho na região mediana; maxila com espinhos 

circundando as margens interna e externa da região anterior. Pernas com setas pectinadas. 

Perna 1 (Fig 22-B) endopodito com dois segmentos, exopodito com três. Endopodito 

modificado, primeiro segmento robusto e comprido, com espinhos na região distal 

externa, maior e cerca de duas vezes mais larga que o exopodito; segundo segmento com 

uma seta lateral mediana; terceiro com cinco setas e um espinho. Perna 2 e 3 semelhantes, 

ambos os ramos com três segmentos. Todos os segmentos do endopodito, com pequenos 

espinhos na margem externa. Primeiro segmento com uma seta lateral; segundo segmento 

com duas setas laterais, terceiro com quatro setas, um espinho apical e margem distal reta. 

Primeiro segmento do exopodito robusto, largo, grande e sem ornamentações; segundo 

com uma seta lateral; terceiro com seis. Perna 4, endopodito com três segmentos e 

exopodito com dois. Todos os segmentos do endopodito com pequenos espinhos na 

margem externa. Primeiro segmento com uma seta lateral, segundo segmento com duas, 

terceiro com duas setas e dois espinhos terminais. Primeiro segmento do exopodito sem 

ornamentações, segundo com cinco setas. Perna 5 vestigial, formada por duas setas 

simples que se originam em papilas. Saco ovígero com duas séries de ovos. 

Hospedeiros: Potamorhina altamazonica, P. latior, P. pristigaster. 

Localidades: lago Catalão (S3°09'47"S/W59º54'29”), Iranduba, Amazonas, 

Brasil, setembro de 2015; lago Mucura (S03°21'28,1''S/W60°31'45,0''); lago Araçá 

(S03°45’04,3”/ W62°21’25,9”); Lago do Arapapá (S 03°16' 52.8''S/W 60°21'58,8''). 

Local de infestação: brânquias. 

Comentários: Miracetyma etimaruya é a espécie tipo do gênero que caracteriza-

se principalmente por possuírem na segunda antena uma extensão cuticular em um ou 

mais segmentos e ranhuras no terceiro segmento e na garra, que servem como encaixe 

para estruturas semelhantes na antena oposta, o que torna a forma de fixação nas lamelas 

branquiais dos hospedeiros mais eficiente, além disso as espécies deste gênero possuirem 

todas as setas das pernas 1 a 4 pectinadas e o endopodito da perna 1 extremamente 

modificado, relacionado a adaptação desses animais ao parasitismo.  Esta modificação 

está relacionada a alimentação e estas estruturas funcionam como longas pinças para 

conduzir o alimento até a boca (Malta 1993). 

Miracetyma etimaruya foi descrita dos filamentos branquiais de 3 hospedeiros da 

família Curimatidae. Curimata cyprinoides (Linnaeus, 1758) capturadas no rio Jamari 

próximo à Ariquemes e no rio Jiparaná próximo à Jiparaná. Potamorhina latior dos rios 
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Guaporé e Mamoré próximos à Surpresa, e Psectrogaster essequibensis (Gunther, 1864) 

do rio Pacaás-Novos, próximo à Guajará-Mirim, todas localidades no estado de Rondônia 

(Malta 1993). Posteriormente M. etimaruya foi coletada dos filamentos branquiais de 

Curimatella lepidura Eigenmann & Eigenmann 1899 capturadas na represa de Três 

Marias no alto rio São Francisco, estado de Minas Gerais (Albuquerque et al. 2008).  

Miracetyma etimaruya foi encontrada nos filamentos branquiais de P. latior 

coletados em lagos de várzea desde o rio Purus até as proximidades de Manaus (Morey 

et al. 2015). Neste trabalho as medidas morfométricas assim como a morfologia dos 

espécimens analisados estão de acordo com os apresentados por Malta (1993). 

Potamorhina altamazonica e P. pristigaster são novos hospedeiros para M. etimaruya.  

Esses resultados corroboram Malta (1993) sobre a existência de uma alta especificidade 

parasitária entre M. etimaruya e os peixes da família Curimatidae. E, com Morey et al. 

(2015), ampliando a distribuição geográfica desta espécie nos lagos de várzea da 

Amazônia. 
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Figura 20. Miracetyma etimaruya Malta, 1993 (fêmea): fotomicrografia em microscópio 

de luz: A - vista dorsal do corpo inteiro; B - região do urossoma, seta indica o endopodito 

modificado da perna I; C - detalhe dos segmentos das antenas; D - mecanismo de trava 

das antenas 

A B 

C 
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Tabela 4. Morfometria de 45 fêmeas adultas de Myracetima etimaruya Malta, 1993 coletadas das brânquias de Potamorhina altamazonica, P. latior e P. 

pristigaster. C= comprimento; L=largura (medidas em µm). 

.  

/ 

 

 

 

Hospedeiro P. altamazonica P. latior P. pristigaster 

 C L C L C L 

Corpo 860-933 (837) 265-282 (270) 867 – 937 (839) 270 – 288 (273) 869 – 941 (845) 264–287 (270) 

Cefalotórax (somitos I e II) 255 -289 (274) 222 -248 (239) 257 – 289 (276) 228 – 262 (257) 246-267 (260) 223 – 254 (233) 

Somitos torácicos livres       

III 100 – 115 (107) 188 – 205 (191) 102 – 115 (107) 185 – 203 (193) 100 – 113 (106) 178 – 207 (193) 

IV 88 – 81 (84) 178 – 190 (185) 88 – 81 (84) 177 – 190 (185) 88 – 81 (84) 177 – 190 (185) 

V 77 – 65 (69) 137 – 152 (140) 77 – 65 (69) 133 – 152 (140) 77 – 65 (69) 133 – 152 (140) 

VI 42 – 50 (45) 109 – 119 (106) 42 – 50 (45) 102 – 109 (106) 42 – 50 (45) 102 – 109 (106) 

Somito genital duplo       

VII 52 – 65 (59) 84 – 96 (91) 53 – 65 (57) 80 – 96 (91) 51 – 64 (59) 82 – 95 (90) 

Somitos abdominais       

VIII 8 -11 (10) 41 - 52 (48) 8 -12 (10) 41 - 53 (48) 8 -10 (9) 42 - 51 (48) 

IX 6 – 10 (8) 38 – 50 (45) 5 – 11 (8) 34 – 54 (46) 7 –10 (9) 38 – 50 (45) 

X 17 – 23 (20) 36 – 46 (44) 16 – 22 (20) 35 – 48 (43) 17 – 23 (21) 37– 47 (44) 

Ramos caudais       

Urópodo       

Seta caudal 111 – 127 (117)  112 – 129 (118)  109 – 122 (119)  

Saco ovígero 301-350 (317) 61 – 98 (72) 302-351 (312) 61 – 100 (75) 306-349 (310) 60 – 99 (73) 

Antênula (antena I) 119 -144 (138) 17 -32 (22) 115 -147 (136) 16 -34 (21) 117 -149 (135) 18 -33 (25) 

Antena (antena II)       

Segmento 1 79 – 88 (85) 35 – 51 (40) 77 – 86 (84) 33 – 52 (41) 79 – 88 (86) 33 – 50 (40) 

Segmento 2 252 – 275 (270) 28 – 37 (36) 258 – 277 (270) 29 – 38 (36) 255 – 277 (270) 29 – 38 (36) 

Segmento 3 43 -66 (56) 15  - 24 (20) 49 -66 (52) 16  - 25 (20) 44 -66 (52) 18-24 (21) 

Garra 65 – 78 (72) 12  -15 (13) 67 – 79 (71) 11  -15 (13) 67 – 79 (71) 11 -17 (14) 
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Gênero Ergasilus Nordmann, 1832  

Ergasilus jaraquensis Thatcher & Robertson, 1982. 

Diagnose baseada em 15 indivíduos coletados das brânquias de P. latior, P. 

altamazonica e P. pristigaster (tabela 5). Cefalotórax subtriangular, arredondado 

anteriormente. Primeiro somito torácico e cabeça completamente fundidos. Olho de 

náplius conspícuo. Tórax composto por 4 somitos livres. O primeiro é o mais largo e os 

próximos três somitos tornam-se progressivamente menores. Somito genital 

subretangular, levemente mais largo que longo. Abdômen composto por três somitos, o 

último somito é bifurcado e dá origem ao ramo caudal. Urópodo com duas setas 

terminais, uma longa e uma curta. Peças bucais compostas por uma mandíbula com dois 

segmentos, segmento basal com um palpo simples, segmento mandibular terminal e 

palpo possuem cerdas na face posterior, a segunda maxila possui cerdas na face anterior. 

A antênula é composta por 6 segmentos com setas simples, fórmula setal de 1-7-5-3-2-

3. A segunda antena possui 4 segmentos. Primeiro segmento com um espinho distal, 

segundo segmento com sencílio na região medial, terceiro segmento com dois espínulos, 

um na extremidade distal e outro na extremidade proximal do segmento, segmento 

terminal (garra) curto. Todas as pernas possuem setas plumosas. Perna I, exopodito com 

três segmentos e endopodito com dois. O primeiro segmento do exopodito possui um 

único espinho póstero lateral, o segundo tem uma seta plumosa na margem medial e o 

terceiro apresenta dois espinhos robustos terminais e cinco setas mediais, a seta mais 

posterior é alongada, curvada e serrilhada. Os segmentos dois e três do exopodito 

possuem margens laterais pectinadas, assim como os segmentos do endopodito. O 

primeiro segmento do endopodito possui uma única seta na margem póstero medial, o 

segundo segmento possui cinco setas, mais dois espinhos terminais. Perna II e III 

semelhantes, a perna III é levemente menor. Endopodito e exopodito com 3 segmentos, 

o primeiro segmento do exopodito tem um único espinho póstero medial, o segundo 

possui uma seta medialmente e o terceiro possui um espinho lateral e seis setas 

terminais. O primeiro segmento do endopodito possui uma seta na margem medial, o 

segundo possui duas setas mediais e o terceiro um espinho e quatro setas terminais. 

Perna IV com endopodito e exopodito com 2 segmentos. O primeiro segmento do 

exopodito apresenta um espinho póstero lateral, e o segundo tem um espinho mais 4 

setas terminais. O primeiro segmento do endopodito tem uma seta medial e o segundo 

possui 5 setas terminais mais um espinho terminal. Perna V muito reduzida, composta 
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por duas setas inseridas no sexto segmento torácico, a seta mais lateral é mais longa e 

atinge a extremidade do segundo segmento abdominal quando extendida. 

 Hospedeiros: Potamorhina latior, P. altamazonica, P. pristigaster. 

 Localidades: lago Catalão (S3°09'47"S/W59º54'29”), Iranduba, Amazonas, 

Brasil, lago Mucura (S03°21'28,1''S/W60°31'45,0''), setembro de 2015. Local de 

infestação: brânquias. 

 Comentários: Ergasilus jaraquensis foi descrita das brânquias de 

Semaprochilodus insignis Schomburgki, 1841, é uma espécie similar a E. bryconis 

Thatcher, 1981, mas difere desta por apresentar a margem posterior do cefalotórax 

menos projetada e mais arredondada, duas setas caudais e não três, dois pequenos 

espinhos no terceiro segmento da segunda antena, a quinta perna maior e coloração 

distinta. Ergasilus jaraquensis foi citada parasitando as brânquias de P. latior (Morey 

et al. 2015).  Neste trabalho as medidas morfométricas assim como a morfologia dos 

espécimes analisados de E. jaraquensis estão de acordo com os apresentados por 

Thatcher e Robertson, 1981. Potamorhina altamazonica e P. pristigaster são registradas 

como novos hospedeiros, indicando a afinidade desta espécie para peixes da família 

Curimatidae. Ergasilus jaraquensis foi coletada em hospedeiros desde o lago São Tomé 

no rio Purus, até o lago Catalão entre os rios Negro e Solimões, próximo a Manaus, 

corroborando os dados de Morey et al (2015) e acrescentando novas ocorrências nas 

localidades dos lagos Catalão, Mucura e Arapapá. 
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Figura 21. Ergasilus jaraquensis Thatcher & Robertson, 1982 (fêmea): fotomicrografias em 

microscópio de luz: A - antena; B - corpo inteiro vista lateral; C - corpo inteiro vista dorsal. 

300 µm 

A B 

C 

700 µm 
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Tabela 5. Morfometria de 40 fêmeas adultas de Ergasilius jaraquensis Thatcher & Robertson, 1982 coletadas das brânquias de Potamorhina altamazonica, 

 P. latior e P. pristigaster. C=comprimento; L=largura (medidas em µm). 

L=largura. 

 

  

 

Hospedeiro P. altamazonica P. latior P. pristigaster 
 C L C L C L 

Corpo 698 – 732 (721) - 694 – 731 (723) - 705 – 740 (738) - 
Cefalotórax (somitos I e II) 252 – 307 (279) 246 – 287 (263) 253 – 305 (276) 244 – 286 (262) 257 – 310 (286) 248 – 290 (270) 

Somitos torácicos livres       

III 87 – 115 (106) 237 – 270 (261) 86 – 117 (105) 239 – 273 (264) 90 – 119 (108) 244 – 279 (269) 

IV 4 

9 – 83 (68) 

187– 219 (209) 44 – 82 (69) 186– 220 (209) 42 – 81 (70) 187– 225 (213) 

V 53 – 71 (63) 124 – 185 (160) 56 – 76 (67) 125 – 186 (163) 59 – 78 (68) 129 – 188 (173) 

VI 38 – 66 (50) 98 – 126 (112) 37 – 67 (54) 95 – 124 (116) 41 – 70 (58) 97 – 131 (119) 

Somito genital duplo       

VII 55-69 (64) 80 -100 (91) 56-66 (65) 83 -102 (91) 58 – 68 (67) 88 -112 (98) 

Somitos abdominais       

VIII 13 -23 (20) 58 – 67 (62) 12 – 21 (18) 58 – 69 (64) 14 – 23 (21) 62 – 73 (69) 

IX 25 – 31 (28) 48 – 60 (55) 20 – 32 (26) 49 – 61 (53) 22 – 35 (28) 52 – 65 (56) 

X 27– 31 (30) 49 – 56 (53) 25– 32 (29) 44 – 53 (50) 27– 34 (30) 48 – 57 (53) 

Ramos caudais       

Urópodo 39 – 47 (41) 16 – 20 (18) 37 – 48 (42) 16 – 21 (18) 35 – 51 (47) 18 – 23 (20) 

Seta caudal 288 – 350 (335) – 285 – 348 (333) – 288 – 347 (332) – 

Saco ovígero 391 –  430 (410) – 393 –  435 (415) 

) 

– 396 –  445 (422) 

) 

– 

Antênula (antena I) 172 – 196 (184) 31 – 44 (35) 170 – 198 (187) 32 – 41 (36) 175 – 208 (197) 35 – 44 (39) 

Antena (antena II)       

Segmento 1 83 – 99 (91) 25 – 30 (27) 82 – 97 (92) 26 – 32 (27) 86 – 103 (97) 25 – 37 (30) 

Segmento 2 

 

170 – 187 (179) 44 – 53 (48) 169 – 187 (175) 45 – 54 (46) 175 – 190 (184) 45 – 54 (46) 

Segmento 3 115 – 130 (121) 27 – 31 (29) 117 – 132 (120) 26 – 33 (30) 115– 139 (125) 26 – 33 (30) 

Garra 65 – 71 (68) 18 –  20 (18) 63 – 76 (70) 19 –  21 (17) 62 – 77 (74) 21–  25 (23) 
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Gênero Amplexibranchius Thatcher & Pardes, 1985 

Amplexibranchius bryconis Thatcher & Pardes, 1985. 

Diagnose baseada em 50 indivíduos: Cefalotórax levemente inflado, 

arredondado anteriormente. Olhos proeminentes, cor cobalto (color of Smithe 1975). 

Pigmentação amplamente espalhada do cefalotórax ao abdômen. Tórax com 5 somitos 

livres que diminuem gradualmente de tamanho em direção ao abdômen. Somito genital 

duplo subesférico. Abdômen com três somitos cada um com uma fileira de espínulos na 

margem posterior ventral. Urópodo subcilíndrico com quatro setas terminais, duas 

longas (ventrais) e duas curtas (dorsais). Antênula com 5 segmentos, primeiro segmento 

maior que os demais; fórmula setal = 10-4-4-2-6. Antena com 3 segmentos e uma garra 

terminal, primeiro segmento curto, segundo segmento 3 vezes maior que o segmento 3 

e a garra juntos, provido de uma extensão cuticular que encobre parcialmente o terceiro 

segmento, terceiro segmento com 2 ranhuras profundas na região mediana, garra curta 

e curvada com leve depressão na região interna. Peças bucais: mandíbula bífida com 

dois segmentos, uma lâmina distal falciforme denticulada na margem posterior, na 

margem posterior um palpo longo e estreito com duas fileiras de dentículos sobre a 

margem anterior; maxilula presente. Processo falciforme distal com duas fileiras de 

setas espiniformes na margem anterior. Todas as setas das pernas 1-4 pectinadas. Perna 

I, endopodito com 2 segmentos e exopodito com 3 segmentos. Endopodito modificado, 

longo, primeiro segmento robusto, longo subretangular com espinhos na região externa 

distal, com tamanho similar ao do exopodito, segundo segmento longo, subcilíndrico, 

de mesmo tamanho do primeiro segmento com 3 pequenas protuberâncias terminais. 

Exopodito, todos os segmentos com espínulos na margem externa, primeiro segmento 

sem setas, segundo segmento com uma seta medial robusta, segmento terminal com 5 

setas e 2 espinhos pósteros laterais, espinho posterior robusto e anterior delgado. Perna 

II e III similares, todos os ramos com 3 segmentos e todos endopoditos e exopoditos 

providos de espínulos na margem externa. Primeiro segmento do endopodito com uma 

seta medial, segundo segmento com duas setas laterais; segmento terminal em forma de 

telson com 4 setas menores que as setas dos segmentos anteriores. Primeiro segmento 

do exopodito com depressão na margem interna e provido de espinho, segundo 

segmento com seta medial, segmento terminal com 6 setas. Perna IV endopodito com 3 

segmentos e exopodito com 2 segmentos. Primeiro segmento do endopodito. Primeiro 

segmento do endopodito com seta medial, segundo segmento com duas setas laterais, 
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segmento terminal em forma de telson com 3 setas menores que as dos segmentos 

anteriores. Primeiro segmento do exopodito sem setas, segundo segmento com 5 setas 

terminais.   Saco ovígero elongado, multiseriado, 13-35 ovos.   

Macho: desconhecido. 

Hospedeiros: Potamorhina altamazonica, P. latior, P. pristigaster. 

Localidades: lago Catalão (S3°09'47"S/W59º54'29”), Iranduba, Amazonas, 

Brasil; lago Mucura (S03°21'28,1''S/W60°31'45,0''); lago Araçá (S03°45’04,3”/ 

W62°21’25,9”); Lago do Arapapá (S 03°16'52.8''S/W60°21'58,8''), setembro de 2015. 

Local de infestação: brânquias. 

Comentários: O gênero Amplexibranchius foi proposto dentro da subfamília 

Acusicolinae,  subfamília proposta para acomodar  os ergasilideos com fêmeas com 4 

pares de pernas natantes (5° par vestigial), antênula com 5 segmentos, antena com 3 

segmentos e uma garra, com uma ranhura no terceiro segmento para a recepção da garra 

do segmento oposto (Thatcher 1984; Thatcher & Paredes 1985). Malta (1993a) incluiu 

o gênero Myracetyma nesta subfamília, devido as antenas possuírem esse mesmo tipo 

de mecanismo de fixação.  

 Além de Acusicolinae outras três subfamílias foram propostas para 

Ergasilidae: Ergasilinae, Therodamasinae e Abergasilinae. Nenhuma destas são 

atualmente reconhecidas. Em uma análise filogenética preliminar de toda a família 

Ergasilidae enconcontrou-se que o gênero tipo Ergasilus é polifilético. Enquanto essa 

questão é resolvida, a sistemática e classificação desta família permanece instável. 

Acusicolinae pertence a uma ampla linhagem predominantemente neotropical 

caracterizada por possuir endopodito com dois seguimentos no primeiro par de pernas 

natantes, essa linhagem multigenérica não pode ser tratada como uma subfamília até o 

momento (El-Rashidy 1999). 

 As fêmeas de A. bryconis foram encontradas nas narinas das três espécies de 

Potamorhina analisadas neste trabalho, sendo o primeiro registro desta espécie nas 

narinas de seus hospedeiros. A maioria das fêmeas adultas de ergasilideos são parasitas 

de peixes actinopterígeos de água doce, tipicamente fixando-se aos filamentos 

branquiais com suas antenas (Amado et al. 1995, Boxshall 2004; Malta e Varella 2009). 

Algumas espécies utilizam outros microhabitats no hospedeiro, fixando-se às nadadeiras 

ou dentro das fossas nasais. Embora haja diversificação é comum as espécies desta 

família serem específicas quanto ao local de fixação no hospedeiro, Rhinergasilus, 
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Gamidactlus, Gamispatulus são específicas das fossas nasais (Thatcher e Boeger 1984, 

Varella e Malta 1996).  

A morfologia das antenas dos ergasilídeos parasitas está intrinsecamente ligada 

a estratégia de fixação ao hospedeiro, isto pode ser evidenciado neste trabalho, pois A. 

bryconis quando encontrado nas narinas apresenta as antenas fixas de forma 

individualizada e quando parasitam os filamentos branquiais as antenas são encontradas 

presas uma a outra pelo mecanismo de trava da garra na ranhura do terceiro segmento 

da antena oposta. O fato da cutícula em A. bryconis não encobrir totalmente o terceiro 

segmento das antenas parece estar ligado a essa diversificação no local de fixação, pois 

permite utilizar as garras de forma distinta, para perfurar a mucosa das fossas nasais ou 

como mecanismo de trava quando fixa-se aos filamentos branquiais (Thatcher 1997). 

As observações dos parátipos depositados pelos autores na coleção de 

invertebrados do INPA e dos espécimes verificados neste trabalho permitem-nos 

acrescentar à descrição da espécie a existência de uma fileira de espinhos na parte 

ventral posterior dos três somitos abdominais (Fig. 24-C) e a presença de três espinhos 

maiores (3 a 4 vezes maiores que os demais) na região distal da 2 maxila (Fig. 24-F). 

Amplexibranchius bryconis é a única espécie do gênero, sua localidade tipo é o 

rio Amazonas, Iquitos, Perú e o hospedeiro tipo Brycon cephalus (Guntner, 1869). Este 

parasita ainda foi registrado parasitando as brânquias de Acestrorhynchus falcirostris 

(Cuvier, 1819) (Dumbo 2014), em Potamorhina latior (Morey et al. 2015) e em 

Serrassalmus altispinis (Merck, Jégu & Santos, 2000) (Morey 2017). 
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Tabela 6. Morfometria de 45 fêmeas adultas de Amplexibranchius bryconis Thatcher & Pardes, 1985 coletadas das brânquias e narinas de P. altamazonica, P. 

latior e P pristigaster.C=comprimento; L=largura (medidas em µm). 

 

. altamazonica, P. latior e P. pristigaster. C= comprimento; L- largura.  

 

Hospedeiro P. altamazonica P. latior P. pristigaster 

 C L C L C L 

Corpo 976-1128 (1018) 297-343(313) 973-1028 (1098) 307-343(313) 980-1130 (1019) 312-356(304) 

Cefalotórax 365-495 (420) 259-349 (307) 364-494 (422) 263-357 (316) 348-485 (425) 240-348 (309) 

Somitos torácicos livres       

II 85-157 (132) 170-324 (273) 89-176 (136) 176-337 (278) 83-166 (128) 171-340 (272) 

III 81 -113 (105) 129 -241 (189) 84 – 118 (108) 132 -245 (192) 82 -113 (106) 127 -243 (188) 

IV 75 -108 (86) 100 – 198 (151) 78-112 (89) 101 – 200 (156) 76 -107 (86) 105 -195 (151) 

V 56- 82 (67) 71-122 (108) 58-86 (68) 73-125 (112) 54- 80 (65) 71-122 (108) 

VI 32 -61 (33) 57-88 (75) 33-66 (37) 59-88 (78) 33 -62 (31) 57-88 (75) 

Somito genital duplo       

VII 63-89 (77) 76-123 (108) 65-97 (79) 78-127 (111) 60-85 (76) 76-122 (106) 

Somitos abdominais       

VIII 17- 21(19) 57-74 (66) 18-28 (23) 58-78 (69) 17- 23(20) 56-75 (65) 

IX 16-19 (17) 48-71 (60) 19-21 (18) 50-74 (63) 15-18 (17) 47-73 (61) 

X 22-36 (26) 45-69 (57) 25-33 (28) 47-72 (59) 21-37 (27) 46-70 (58) 

Ramos caudais       

Urópodo 37-54 (45) 22-31 (28) 38-54 (46) 23-31 (27) 36-55 (43) 23-32 (26) 

Seta caudal 52-57 (55) - 54-60 (58) - 50-56 (55) - 

Saco ovígero 488-639 (610) 72-90 (81) 490-643 (614) 73-95 (83) 491-634 (613) 74-91 (83) 

Antênula (antena I) 134-212 

(146) 

16-38 (21) 134-217 

(152) 

17-39 (23) 136-217 

(149) 

15-35 (20) 

Antena (antena II)       

Segmento 1 67-109 (96) 46-62 (53) 68-113 (99) 49-64 (56) 63-111 (97) 49-62 (54) 

Segmento 2 318-446 

(390) 

40-62 (47) 321-453 

(394) 

42-67 (50) 3116-443 

(388) 

41-60 (48) 

Segmento 3 65-76 (67) 19-26 (22) 69-75 (69) 19-29 (25) 65-78 (67) 18-25 (21) 

              Garra 16-25 (18) - 19-26 (20) - 15-24 (17) - 
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Figura 22. Amplexibranchius bryconis: A - corpo inteiro vista dorsal; B - antênula; C - somito genital 

duplo, abdômen e ramos caudais (ventral); D - abdômen e ramos caudais (dorsal); E – Antena; F - 

Peças bucais. 

 

A 
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Figura 23.  Amplexibranchius bryonis: A - perna I; B - pernas II e III ; C - perna V; D - perna IV.  
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Subclasse Branchiura Thorell, 1864  

Ordem Arguloida Yamaguti, 1963  

Família Argulidae Lech, 1819  

Gênero Argulus Muller, 1785 

Argulus chicomendesi Malta & Varella, 2000 

Diagnose baseada em duas fêmeas jovens coletadas e medidas em mm: 

comprimento total 0,41–2,90 (1,6). Superfície dorsal de cor levemente esbranquiçada 

com desenhos formados por pontos de pigmento castanho. Carapaça em forma de 

coração mais larga que longa. Comprimento da carapaça 0,23-2,00 (1,11) e largura de 

0,20-1,70 (0,95). Lobos laterais da carapaça cobrem os simpóditos e um terço dos 

endopoditos e exopoditos do primeiro par de pernas (pereiópodo, toracópodo) e a 

metade anterior dos simpoditos do segundo par. Região frontal (cefalotórax) 

suavemente proeminente e bem delimitada pelos sulcos antero-laterais e cefálico 

posterior. Sulcos ântero-laterais com um suave sulco lateral secundário no terço 

posterior. Costelas inter-ocularis bem definidas, terço distal com um pequeno 

prolongamento lateral em ambos os lados. Olhos compostos grandes, bem definidos, 

localizados na junção entre a região frontal e a porção principal da carapaça. Olho de 

náuplios claramente visível na linha mediana do corpo. Região frontal da carapaça 

contendo pequenos espinhos na superfície ventral direcionados posteriormente, 

localizados entre uma área triangular entre as duas antenas. Áreas respiratórias definidas 

na superfície ventral dos lobos. Lobos laterais da carapaça bem definidoa e 

arredondados, separados por longo sinus. Tórax (péreon) bem definido, com quatro 

somitos não individualizados. Abdômen (pléon) curto, de forma sub-retangular com 

comprimento de 0,07–0,8 (0,43) e largura de 0,02-0,35 (0,18). Lobos afinando 

posteriormente ao seio anal, com forma levemente arredondada nas pontas. Toda a 

margem externa do pléon ornada com pequenos espinhos. Ramos caudais pequenos 

situados próximo à base dos lobos. Primeiro par de antenas (antênulas) com quatro 

segmentos, os dois primeiros fortemente esclerotizados e ornado com setas. Segundo 

par de antenas com quatro segmentos, primeiro segmento mais robusto que os demais, 

esclerotizado e com um espinho romboidal. Demais segmentos tubulares decrescem 

gradativamente de tamanho. Primeiras maxilas (maxilulas) formando fortes ventosas, 

periferia da ventosa com uma fina membrana. Estilete bucal e bainha visíveis entre as 

ventosas, probóscide sem ornamentação. Segundas maxilas com cinco segmentos com 

três dentes maxilares na base, área acima dos dentes com pigmentação determinando 
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uma região triangular distal, próximo ao vértice anterior, área despigmentada formando 

um círculo. Dois pares de dentes pós-maxilares entre as maxilas, na altura dos dentes 

maxilares. Área respiratória com duas partes, a maior inicia na base dos lobos da 

carapaça e termina na altura da segunda maxila, a menor situa-se entre a ventosa e a 

segunda maxila.  

Hospedeiro: Potamorhina latior, P. pristigaster. 

Localidades: lago Catalão (S3°09'47"S/W59º54'29”). Setembro de 2015. Local 

de infestação: brânquias. 

Comentários: Argulus chicomendesi foi descrito da superfície do corpo de 

Colossoma macropomum (Cuvier 1818); Prochilodus nigricans Agassiz, 1829; 

Pseudoplatystoma tigrinum Valenciennes, 1848; Hipophtalmus edentatus Spix, 1829 e 

Schizodon fasciatus Agassiz, 1829, coletados no lago Janauacá, localizado na margem 

esquerda do rio Solimões e ainda de Brycon erythropterum Cope, 1872 coletados no rio 

Negro próximo a Manaus (Malta e Varella, 2000). A. chicomendesi foi coletado 

posteriormente parasitando a superfície do corpo de Brycon amazonicus (Spix & 

Agassiz, 1829) coletados em igarapés de terra firme da reserva Floresta Adolpho Ducke 

em Manaus, na cavidade branquial e superfície do corpo de  Arapaima gigas (Cuvier, 

1829) e Brycon cephalus (Günther, 1869), além da cavidade bucal e superfície do corpo 

de Pygocentrus nattereri (Kner,1822), as brânquias de Serrassalmus altispinis e as 

narinas de Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819) de lagos de várzea do Solimões 

(Mendonça 2002; Eiras et al. 2010; Morais 2011; Dumbo 2014, Morey 2017). Neste 

trabalho os dados morfométricos divergem dos observados de Malta e Varella (2000) 

por serem os exemplares muito jovens. Os indivíduos foram coletados na superfície do 

corpo e brânquias de P. latior e P. pristigaster. 
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 Figura 24. Argulus chicomendesi Malta & Varella, 2000, fotomicrografia em microscópio de 

luz: A – espécime inteiro, vista ventral; B - abdômen, seta indicando espinhos na superfície 

ventral; C - primeira maxila, em forma de ventosa com as hastes quitinosas de sustentação; D 

- pequenos espinhos na região frontal da carapaça (seta). 

 

Argulus sp. 

Diagnose baseada em uma fêmea jovem coletada nas lamelas branquiais e 

medida em mm: comprimento total 2,96. Superfície dorsal de cor castanha com 

pigmentação escura nas laterais da carapaça e centro do cefalotórax. Carapaça 

cordiforme mais comprida que larga. Comprimento da carapaça 1,94 e largura de 1,27.  

Lobos laterais da carapaça cobrem os simpoditos e parte dos endopoditos e exopoditos 

do primeiro ao terceiro par de pernas. Região frontal (cefalotórax) proeminente e 

delimitada por sulcos antero-laterais e cefálico posterior. Costelas inter-ocularis bem 

definidas. Olhos compostos grandes, muito próximos a extremidade anterolateral da 

região cefálica. Áreas respiratórias definidas na superfície ventral dos lobos. Lobos 

laterais da carapaça bem definidos e alongados, separados por longo sinus. Tórax 

(péreon) bem definido, com quatro somitos não individualizados. Abdômen (pléon) 

200 

µm 
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longo, cerca de metade do comprimento da carapaça, de forma sub-retangular com 

comprimento de 1,3 e largura de 0,96. Lobos afinando posteriormente ao seio anal, com 

forma ligeiramente arredondada nas extremidades. Ramos caudais pequenos situados na 

região medial com quatro pequenas setas. Antenas com quatro segmentos, o primeiro e 

segundo segmento são subretangulares, o terceiro e o quarto segumento são menores 

que os anteriores e não possuem setas. Antênulas com primeiro segmento bem 

desenvolvido e subretangular, gancho lateral presente. Palpo antênular com três 

segmentos. Primeiras maxilas (maxilulas) formando ventosas bastantes desenvolvidas, 

que encobrem uma pequena parte dos olhos compostos. Raios quitinosos de sustentação 

das ventosas em número de quatro, o primeiro raio maior que os demais. Probóscide 

robusta sem ornamentação. Segundas maxilas com cinco segmentos, a base possui 

forma subtriangular com espinhos cuspidados cobrindo toda a região central da mesma, 

dois dentes maxilares presentes, um localizado na região central e outro na margem 

interna, segundo segmento de forma retangular com espinhos cuspidados na região 

póstero-superior, terceiro segmento cerca de um terço o comprimento do segundo 

segmento, com espinhos cuspidados cobrindo dois terços do segmento, quarto segmento 

um terço do terceiro em tamanho e coberto de espinhos cuspidados na parte superior (os 

espinhos cuspidados de todos os segmentos estão com as cúspides apontando 

posteriormente), segmento terminal triangular possui três ganchos, que decrescem em 

tamanho em direção ao ápice. Quatro pernas torácicas birremes, todas com espinhos nos 

coxopoditos e basipoditos e espinhos e setas plumosas nos endopoditos e exopoditos. O 

primeiro e segundo par são semelhantes, com o coxopodito e basipodito com dois 

segmentos, o terceiro par também é semelhante, mas possui o endopodito 

bissegmentado, o quarto par também possui o endopodito bissegmentado e diferencia-

se ainda por ser levemente menor e possuir no primeiro segmento uma expansão (lobo 

natatório) com margens arredondadas e afilando na extremidade posterior, ornado com 

cinco setas plumosas, o segundo segmento possui quatro setas plumosas na margem 

posterior. 

 

Comentários: Argulus sp. possui características que o diferenciam das demais espécies 

do gênero, como o tamanho e posição das primeiras maxilas, o formato da carapaça, a 

existência de espinhos cobrindo toda a região torácica e pernas e o número de raios de 

sustentação das ventosas (apenas quatro). Entretanto estas características não são 

suficientes para determinarmos uma nova espécie para o gênero, pois o espécime 
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apresenta particularidades de um indivíduo jovem, ou seja, tem o comprimento muito 

reduzido e foi encontrado nas lamelas branquiais. Soma-se a isso o fato de ter ocorrido 

somente em um hospedeiro coletado. Os argulídeos são ótimos nadadores e se 

locomovem como se estivessem planando na água, suas larvas são de vida livre, em pelo 

menos uma de suas fases de desenvolvimento e no último estágio larval fixam-se a um 

hospedeiro (Malta 1981). A ocorrência desses animais nas lamelas branquiais acontece 

acidentalmente, principalmente nas fases jovens (Malta & Varella 2009).  Por fazerem 

parte do plâncton eventualmente podem prender-se às lamelas branquiais ao serem 

conduzidos pela corrente de água que circula nos arcos branquiais dos peixes (Malta, 

2017 com. pess). 

No entanto Argulus sp. tem importantes características similares a Argulus 

amazonicus Malta & Silva, 1986, como o formato do abdômen e as segundas maxilas 

que possuem dois espinhos romboidais na base e espinhos multicuspidados distribuídos 

ao longo dos segmentos, com três ganchos no segmento final (Fig. 27). Um argulídeo 

sofre várias modificações antes de tornar-se adulto, portanto Argulus sp. pode trata-se 

de um indivíduo jovem de A. amazonicus. Adultos de A. amazonicus podem atingir mais 

de 10 mm de comprimento total (Malta & Silva, 1986), o espécime coletado no presente 

trabalho possui apenas 2,9 mm. Muitas espécies de argulídeos carecem de informações 

sobre sua biologia e ciclo de vida, em muitos as fases jovens não são conhecidas, como  

é o caso de A. amazonicus, assim a confirmação dessa diagnose depende de coletas 

adicionais, e de um estudo detalhado do ciclo de vida de A. amazonicus. 
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Figura 25. Segunda maxila de Argulus amazonicus adaptado de Malta & Silva (1986) escala em 

mm; B - ilustração da segunda maxila de Argulus sp. coletado em Potamorhina latior. 
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Figura 26. Argulus sp.: A espécime inteiro, vista dorsal; B - espécime inteiro, vista ventral; C - 

fotomicrografia em microscopia de luz vista ventral; D - fotomicrografia dos raios quitinosos de 

sustentação das ventosas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fauna de metazoários parasitas de peixes do gênero Potamorhina nos lagos de várzea 

do rio Solimões – AM analisados neste estudo, por hospedeiro é constituída por: 

 

P. altamazonica: Gênero novo A sp. n. 1, Gênero novo A sp. n. 2, Urocleidoides sp. n., 

Clinostomum marginatum, Tylodelphys sp., Amplexybranchius bryconis, Ergasilus 

jaraquensis e Miracetyma etimaruya. 

 

P. latior:  Rhinoxenus sp. n., Gênero novo A sp. n. 1, Gênero novo A sp. n. 2, 

Urocleidoides sp. n., Austrodiplostomum compactum, Clinostomum marginatum, 

Sphincterodiplostomum musculosum, Tylodelphys sp., Amplexybranchius bryconis, 

Ergasilus jaraquensis e Miracetyma etimaruya, Argulus chicomendesi e Argulus sp. 

 

P. pristigaster:   Gênero novo A sp. n. 3, Urocleidoides sp. n., Austrodiplostomum 

compactum, Clinostomum marginatum, Sphincterodiplostomum musculosum, 

Tylodelphys sp., Amplexybranchius bryconis, Ergasilus jaraquensis, Miracetyma 

etimaruya e Argulus chicomendesi. 
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Dinâmica populacional, índices e descritores ecológicos 

dos metazoários parasitas de três espécies de peixes do 

gênero Potamorhina (Characiformes: Curimatidae) de 

lagos de várzea da Amazônia 
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Resumo 

Foi estudada a parasitofauna de 142 espécimes de Potamorhina altamazonica, 132 de 

P. latior e 69 de P. pristigaster. Os peixes foram capturados nos períodos de cheia e 

seca entre março de 2013 a março de 2016 em seis lagos de várzea da Amazônia 

brasileira: Catalão, Mucura, Baixio, Arapapá, Ananá e Araçá. Os pontos de coleta foram 

em uma rota de transporte de petróleo e gás de aproximadamente 400 km, entre os 

municípios de Manaus e Coari, no estado do Amazonas.. O objetivo deste trabalho foi 

descrever a dinâmica populacional (índices parasitários e descritores ecológicos) e 

avaliar a influência do hábito alimentar detritívoro sobre composição das 

infracomunidades nos três hospedeiros. Foram identificadas 14 espécies parasitas dos 

táxons: Monogenoidea, Digenea, Copepoda e Branchiura. Em P. altamazonica 

ocorreram 4.201 indivíduos de oito espécies, em P. latior 3.913 indivíduos de 13 

espécies e em P. pristigaster 2.153 indivíduos de 10 espécies. Os lagos amostrados 

foram muito similares quanto a composição das espécies. Não houve diferença 

significativa na abundância das espécies parasitas considerando os períodos de seca e 

cheia. Os parasitos apresentaram distribuição agregada e não houve correlação do 

comprimento dos hospedeiros com a abundância parasitária ou com o fator de condição 

dos hospedeiros. Os resultados obtidos indicaram que as parasitofaunas das três espécies 

apresentam muitas semelhanças, nos diferentes aspectos da sua estrutura populacional. 

A não ocorrência de endoparasitas intestinais deve estar relacionada ao hábito alimentar 

dos hospedeiros. A similaridade pode ser interpretada, como uma igualdade no 

comportamento dos hospedeiros, no nível trófico, indicando uma forte relação 

ecológica, entre as espécies estudadas. As comunidades de metazoários, nos três 

hospedeiros do gênero Potamorhina, foram caracterizadas, pela baixa riqueza e 

diversidade, os ambientes não são equitativos, pois existe uma espécie parasita 

altamente dominante nas infracomunidades 

Palavras chave: América do Sul; parasitos de peixes, peixes detritívoros, descritores 

ecológicos,  rio Solimões. 
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Abstract 

The parasitic fauna of 142 P. altamazonica, 132 P. latior and 69 P. pristigaster 

specimens was studied. The fish were collected during the flood and dry water periods 

from March 2013 to March 2016 in six floodplain lakes in Amazonia: Catalão, Mucura, 

Baixio, Arapapá, Ananá and Araçá. The collection points were in a route of 

transportation of oil and gas of approximately 400 km, between the municipalities of 

Manaus and Coari, in the state of Amazonas. The aim of this study was to describe the 

population dynamics (parasitic indexes and ecological descriptors) and to evaluate the 

influence of the detritus feeding habit on the composition of the infracommunities in the 

three hosts. Fourteen species of parasites were identified from four taxa:  

Monogenoidea, Digenea, Copepoda and Branchiura. In P. altamazonica there were 

4,201 individuals of eight species, in P. latior 3,913 individuals of 13 species and in P. 

pristigaster 2,153 individuals of 10 species.. The sampled lakes were very similar in 

composition of species. There was non-significant difference in the abundance of 

parasites considering the low and dry water periods. The parasites presented an 

aggregate distribution and there was non-correlation, between the length of the hosts 

with the parasite abundance, or with the condition factor of the hosts. The results 

indicated, that the parasitic fauna of the three species, presented many similarities in 

different aspects of their population structure. The non-occurrence of intestinal 

endoparasites, in the fish, may be related to their feeding habits. The similarity found 

can be interpreted, as an equality in the behavior of the hosts at trophic level, indicating 

a strong ecological relation among the studied species. The metazoan communities, in 

the three Potamorhina species, studied are characterized by low richness and diversity 

of species, and the environments are not equitable, because there is a highly dominant 

parasite species in the infracommunities 

Key words: South America, fishes parasites, ecological descriptors, Solimões River. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre os ecossistemas aquáticos continentais, os sistemas de planícies de 

inundação são os mais dinâmicos e de complexa biodiversidade (Power et al. 1995). 

Esta complexidade é determinada pela formação de uma ampla variedade de habitats 

permanentemente aquáticos (rio principal, lagoas marginais e canais) associados a 

ambientes de transição entre o ambiente aquático e o terrestre (Junk et al. 1989; Neiff, 

1996). As inundações recorrentes imprimem características limnológicas únicas, a esses 

ecossistemas, que refletem na dinâmica da ictiofauna e, consequentemente, na estrutura 

e composição de seus parasitos (Pavanelli et al. 1997).  

Atualmente são conhecidas aproximadamente 28.000 espécies de peixes, das 

quais, 13.000 são espécies dulcícolas (Lowe-Mcconnell, 1999). A maior parte desta 

riqueza e diversidade encontra-se em águas tropicais, particularmente nas águas doces 

neotropicais nos sistemas de planícies de inundação, habitadas por, 4.475 espécies 

válidas de peixes. Este número pode chegar a mais de 6.000, se incluídas as novas 

espécies já reconhecidas por especialistas, porém ainda não descritas (Lowe-McConnel 

1999; Reis et al. 2003; Nelson 2006). A fauna de peixes de água doce do Brasil é a mais 

rica do mundo, com cerca de 2.587 espécies, existindo ainda muitas desconhecidas 

(Buckup et al. 2007).  

Nesta vasta ictiofauna habitam uma imensa diversidade de metazoários 

parasitos, que utilizam os peixes como substrato para viverem. O parasitismo 

desempenha um papel central na biologia dos peixes, influencia a sobrevivência e 

reprodução do hospedeiro, pode alterar o comportamento e regular as populações 

afetando a estrutura das comunidades de peixes (Poulin e FitzGerald 1987, Garnick e 

Margolis 1990; Poulin 2002).  

Entender por que certas espécies de peixes são hospedeiras, de uma diversidade 

de parasitos, maior que de outras espécies de peixes é, portanto, uma importante questão 

sobre a ecologia de peixes. Apesar de vários estudos comparativos, que tentaram ligar 

as características ecológicas das espécies de peixes, à diversidade de parasitas, uma 

resposta geral a esta questão  ainda não está muito próxima (Luque e Poulin 2008). 

A fauna de parasitas de peixes de água doce, pode ter diferentes composições, 

depende: das espécies de hospedeiros, do nível trófico ocupado pelo hospedeiro, da 

idade, do tamanho, do sexo e de outros fatores bióticos e abióticos. Os peixes podem 

abrigar, tanto indivíduos adultos, quanto suas larvas (Takemoto et al. 2004). Peixes 

piscívoros, por ocupar níveis tróficos superiores na cadeia alimentar, podem apresentar 
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maiores chances de adquirir infecções parasitárias por endohelmintos. Peixes onívoros 

podem apresentar menores riscos de parasitismo por endohelmintos, uma vez que são 

consumidores primários, ocupando níveis tróficos inferiores na cadeia alimentar. 

Portanto, nos peixes, um fator preponderante na diversidade e índices parasitários está 

relacionado ao seu nível trófico (Feltran et al. 2004; Martins et al. 2009; Silva et al. 

2011).  

Os estudos dos parasitos de peixes são necessários para prover informações 

sobre a relação entre os parasitos e seus hospedeiros. Esses estudos podem ser usados 

como indicadores do hábito alimentar ou comportamento alimentar dos peixes 

hospedeiros (Machado et al. 1996; Takemoto et al. 2004; Martins et al. 2009; Silva et 

al. 2011).  

No Brasil, existem vários trabalhos abordando a ocorrência de parasitos em 

diversas espécies de peixes. Principalmente sobre a biologia, taxonomia, ecologia, 

controle, uso como bioindicadores e biomarcadores. Um número crescente de trabalhos 

vem apresentando dados quantitativos e ecológicos sobre as comunidades de parasitas, 

bem como possíveis flutuações na comunidade parasitária em decorrência de alterações 

ambientais (Eiras et al. 2010; Morey 2017). 

Estes estudos fornecem dados importantes sobre à dinâmica das populações de 

parasitos e seus hospedeiros, sobre a susceptibilidade dos hospedeiros a determinadas 

espécies de parasitas, e sobre as possíveis relações com a sazonalidade e com os fatores 

bióticos e abióticos (Paraguassú 2007). Os parasitos podem ser considerados 

onipresentes, por assim dizer, no meio ambiente. Os seus impactos nos hospedeiros têm 

relações para cima e para baixo nas cadeias tróficas e manifestam-se em comunidades 

inteiras, eles são indicadores efetivos de aspectos da biologia do hospedeiro e, portanto, 

extremamente úteis como ferramentas de conservação (Marcogliese 2004). 

 As espécies parasitas têm posição exclusivamente situada dentro das cadeias 

tróficas, o que permite sua utilização como indicadoras de estresse na estrutura das 

cadeias tróficas e da biodiversidade de um ambiente (Marcogliese 2004). Os ciclos de 

vida dos parasitos evoluem em paralelo com seus hospedeiros, através de adaptações 

nas interações predador-presa. Assim, a presença de parasitos em um hospedeiro 

também pode nos dizer sobre a estabilidade de um ecossistema (George-Nascimento 

1987; Marcogliese e Cone 1997; Marcogliese 2003) 

Tendo em vista as relevantes contribuições do estudo da fauna parasitária de um 

organismo. O objetivo deste trabalho foi conhecer a riqueza e abundância dos parasitos, 
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de cada uma das três espécies de Potamorhina que ocorrem em lagos de várzea do rio 

Solimões, na Amazônia brasileira. Estes dados irão gerar conhecimentos sobre a 

ecologia e biologia dos hospedeiros e parasitos e da estrutura das infracomunidades 

parasitárias. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A caracterização da área de estudo, os métodos de coleta dos hospedeiros, a 

identificação e transporte dos peixes, a determinação do tamanho das amostras, os 

métodos de coleta e fixação das espécies parasitas e a preparações das espécies parasitas 

foram feitos conforme descrito no material e métodos do capítulo I desta tese. 

 

2.1 Análise dos dados 

A dinâmica populacional dos parasitos foi analisada por meio de índices 

parasitários, índices de diversidade e coeficientes de associação.  

 

2.2 Índices parasitários.  

A abordagem quantitativa foi feita em nível de infrapopulações parasitárias. 

Foram calculados e analisados os índices parasitários de prevalência (P), Intensidade 

(I); Intensidade média (IM) e a Abundância média (AM) (Bush et al. 1997).  

Prevalência (%) -  P =
NP

NE
 X 100 

Onde:  

NP = número de peixes infectados por uma determinada espécie de parasita.  

NE = número total de peixes examinados. 

Intensidade; expresso como variação numérica (número total de parasitos 

encontrados).  

Intensidade média (IM) -  IM =
Nsp1

NPsp1
 

Onde:  

Nsp1 = número de indivíduos de uma determinada espécie parasita.  

NPsp1 = número de peixes infectados por uma determinada espécie parasita.   

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

≤ IM ≤ 50; média quando 50 < IM ≤ 100 e alta quando IM >100 (Bilong Bilong e Njine 

1998). 
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Abundância média ou densidade relativa: expresso como variação numérica  

AM =
NTP

NPE
 

Onde:  

NTP = número total de parasitos de uma determinada espécie.  

NPE = número total de peixes examinados (parasitados e não parasitados) na amostra. 

 

2.3 Status comunitário. 

Para analisar a estrutura da comunidade de parasitos dos peixes do gênero 

Potamorhina, cada espécie de parasito (infrapopulação) foi classificada de acordo com 

a hipótese de Bush e Holmes (1986) que consiste em classificar as espécies em centrais 

e satélites baseando-se na prevalência, em: 

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

que 66%) dos hospedeiros examinados;  

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

dos hospedeiros examinados;  

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

menor que 33%) dos hospedeiros examinados.  

2.4 Índice de Dominância (DA)  

Foi calculado o Índice de Dominância (DA) para verificar o grau de dominância 

de cada componente nas infracomunidades de parasitos 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 

expresso em porcentagem (Rohde et al. 1995). 

DA =
𝑁𝐴

𝑁𝐴 + 𝑁𝐵 + 𝑁𝐶 + ⋯ 𝑁𝑁
 X 100 

Onde:  

NA = dominância da espécie A  

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

2.5 Valor de importância de Bush (I) 
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As espécies parasitas encontradas foram classificadas de acordo com Thul et al. 

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

𝐼𝑗 = 𝑀
𝐴𝐵

∑ 𝐴𝑖𝐵𝑗
𝑥 100 

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

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

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

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

ela é fortemente característica daquela comunidade parasitária.  

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

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

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

subordinada, isto é, pode desenvolver-se e atingir a fase adulta, mas não ocorre 

frequentemente e não contribui de forma significativa para a caracterização da 

parasitofauna. Se I=0, a espécie j é pioneira não sucedida, tem acesso ao hospedeiro, 

mas não atinge a fase adulta indicando que ela é característica de outro hospedeiro. 

 

2.6 Constância das espécies 

A constância das espécies parasitas foi avaliada segundo Dajoz (1973) 

C = p / P x 100 

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%. 

 

2.7 Medidas de diversidade, riqueza de espécies e equitatividade.  

 

2.7.1 Diversidade parasitária  

A diversidade parasitária, de cada infracomunidade, em cada 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: 
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𝐻′ =  − ∑(Pe)(lnPe)

𝑆

𝑖=1

 

Sendo que: 

Pe =  
𝑛𝑒

𝑁
 

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 

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). 

𝑑 =  
𝑛𝑚𝑎𝑥

𝑁
 

Onde:  

nmax= número de indivíduos da espécie mais abundante;  

N = número de indivíduos presentes na amostra.  

 

2.7.2 O índice de Simpson C  

 O índice de Simpson C foi calculado para determinar a concentração para 

dominância na comunidade parasitária. A concentração para dominância é assumida 

quando C ≥ 0,25 (Stone e Pence, 1978).  

𝐶 =  ∑ (𝑛𝑖/𝑁)𝑆
𝑖=1

2 

Onde: ni é o número de exemplares da espécie parasita i e N é o número total de 

exemplares de todas as espécies parasitas. 

 

 

2.7.3 Riqueza  

Para se estimar a riqueza de parasitos, em cada período do ciclo hidrológico, 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 Reynolds, 1988). 



 

115 
 

𝐷𝑚𝑔 =  
𝑆 − 1

Ln (𝑛)
 

Onde:  

S = Número total de espécies parasitas na amostra.  

n = Número total de indivíduos parasitas na amostra.  

 

2.7.4 Equitatividade  

A equitatividade das espécies, que equivale à proporção entre a diversidade 

observada e a máxima diversidade. Ela foi calculada pela equitatividade de Pielou (J), 

baseado no índice de Shannon-Wiener (Magurran, 2005).  

𝐽 =  
𝐻′

𝐿𝑛 𝑆
 

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 está igualmente distribuída. 

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). 

 

2.8 Índices de Dispersão e Agregação  

Utilizaram-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). 

ID =  (
𝑆2

�̅�
) 

Onde:  

s2 = 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 
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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). 

𝐼𝐺 =  
(𝑆2/�̅�) − 1

∑ 𝑋 − 1
 

Onde:  

S2 = variância amostral  

�̅�= média amostral  

Ʃx = somatória do número de indivíduos na amostra  

O índice de Green 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). 

 

2.9 Coeficientes de associação  

 

Coeficiente de associação de Jaccard 

Foi calculado o coeficiente de associação de Jaccard para verificar a 

independência de associação entre as espécies parasitas. 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, 1999). 

Cj =  
𝑎

𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 

Onde:  

Cj = coeficiente de Jaccard;  

a = número de espécies comuns às duas amostras  

b = número de espécies presentes somente na amostra A;  

c = número de espécies que ocorrem somente na amostra B.  

 

Coeficiente de Similaridade de Sorensen (CSs) (qualitativo) 

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

entre os locais. Foi calculado o coeficiente de similaridade de Sorensen para verificar o 
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grau de similaridade entre os pares de lagos. Este índice apresenta alta sensibilidade e 

leva em consideração as espécies comuns e não comuns entre lagos, no entanto dá mais 

peso às espécies comuns aos dois locais (Perez-Neto et al. 2002). É expresso por:  

CSs =  
2a

2𝑎 + 𝑏 + 𝑐
 

Onde: CSs = coeficiente de similaridade; 

a = número de espécies comuns aos lagos;  

b = número de espécies em um lago;  

c = número de espécies em outro lago 

 

2.10 Coeficientes de correlação 

Para as correlações foram utilizados dois testes estatísticos: teste de Spearman, 

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

ou binomial negativa. E, o teste de Pearson quando as duas variáveis apresentaram 

distribuição normal (Lo et al. 1998). Para a correlação entre o comprimento dos 

hospedeiros e a abundância de parasitos foi utilizado o teste de Pearson. Para a 

correlação entre o fator de condição e a abundância de parasitos foi utilizado o teste de 

Spearman. 

2.11 Fator de condição relativo (Kn) 

Valores de comprimento padrão (Ls) e de peso total (Wt) de cada hospedeiro 

foram ajustados à curva da relação Wt/Ls (Wt = a.Lt b) e foram estimados os valores 

dos coeficientes de regressão a e b. Os valores de a e b foram utilizados nas estimativas 

dos valores esperados de peso (We), utilizando a equação: We = a.Lt b. Foi calculado, 

então, o fator de condição relativo (Kn) que corresponde ao quociente entre peso 

observado e peso esperado para determinado comprimento (Kn = Wt/We) (Le Cren, 

1951). Em condições normais, o valor teoricamente esperado é Kn = 1 e qualquer evento 

que interfira na saúde ou bem-estar do peixe, como o parasitismo, pode produzir 

variações neste valor. 

 

2.12 Anova Friedman 

A comparação da abundância de parasitos de P. altamazonica, P. latior e P. 

Pristigaster, entre os períodos de cheia e seca, dos lagos amostrados foi realizada 

utilizando o teste não paramétrico ANOVA de Friedman (Fr). 
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3. RESULTADOS  

Foram coletados e analisados 142 indivíduos de P. altamazonica com 

comprimento padrão de 17-20 (18,2) cm e peso de 91,9-207,6 (133,1) g. De P. latior 

132, com comprimento padrão de 15,5-21(18,7) cm e peso de 94,7-140,2 (114,9) g. E, 

69 de P. pristigaster com comprimento padrão de 16,5-19,5 (17,9) cm e peso de 125,3-

193,5 (159,4) g.  

Um total de 10.267 espécimes de parasitos pertencentes a 13 espécies foram 

coletados e analisados. Monogenoidea 514 indivíduos, Digenea 9.263, Copepoda 485 e 

Branchiura 5. Digenea foi o táxon majoritário, com 90,22% do total de metazoários. 

Seguido de Monogenoidea com 5 espécies, que teve a maior riqueza. As tabelas 1, 2 e 

3 apresentam separadamente os índices parasitários para cada espécie hospedeira. Para 

os lagos Baixio e Araçá, não foi possível analisar a comunidade componente de parasitos 

de P. pristigaster, pois estes peixes não foram capturados nas coletas. 

 

3.1 Comunidade componente de parasitos de Potamorhina altamazonica  

Todos os peixes analisados estavam parasitados por pelo menos uma espécie 

parasita. Foram coletados 4.201 metazoários parasitos de oito espécies: 3 espécies da 

Monogenoidea, 2 de Digenea e 3 de Copepoda (Tabela 1). O órgão mais parasitado foi 

a bexiga natatória seguido das brânquias (Figura 3). 

 Não houve ocorrência de endoparasitos adultos, somente formas larvais. 

Tylodelphys sp. foi a espécie com maior abundância com 3.743 espécimes coletados 

(89,09% do total de parasitos). 

 O número de ectoparasitos foi de 441 (10,50%), o de endoparasitos 3.760 

(89,50%). Digenea foi o táxon majoritário com 9.263 indivíduos, seguido de 

Monogenoidea com 251 (5,97%) e Copepoda com 190 (4,52%).  

Peixes de todos os lagos apresentaram um maior número de espécies 

ectoparasitos que endoparasitos (Figura 2). A proporção entre as espécies ectoparasitas 

e endoparasitos nos peixes dos lagos foi: Mucura: 0,10; Catalão: 0,10; Baixio: 0,14; 

Lago do Arapapá: 0,12; Ananá: 0,07 e Araçá: 0,15. 

Dentre os componentes das infracomunidades de P. altamazonica o Digenea 

Tylodelphys sp. foi a que apresentou os maiores valores de índice de dominância em 
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todos os lagos amostrados. Tanto no período de cheia como no de seca. O maior índice 

de dominância na cheia foi DA= 98,87 no lago Ananá, e na seca foi DA= 90,84 no lago 

Catalão (Tabela 8). 

Os parasitos de P. altamazonica apresentaram o padrão de distribuição agregado. 

O maior índice de dispersão foi o de Urocleidoides sp. n. com ID = 6,60. O maior grau 

de agregação foi o do Gênero novo A. sp. n. 1 com IG=3,8, ambos no período de cheia. 

Apenas Amplexibranchius sp. apresentou padrão de distribuição aleatório, com ID = 

0,66 e IG = 0,00, no período de cheia (Tabela 4). 

 A maioria das espécies parasitas foram satélites, a única espécie central foi 

Tylodelphys sp. com prevalência de 92%. A determinação da constância das espécies 

mostrou que todas as espécies são constantes (Tabela 1). 

O valor de importância de Bush indicou uma espécie dominante, 

Amplexibranchius bryconis, duas pioneiras, Clinostomum marginatum e Tylodelphys sp 

e as seis demais foram consideradas codominantes (Tabela 1).  

O coeficiente de similaridade de Jaccard e de Soresen calculados, para verificar 

o grau de semelhança da composição das espécies, entre os pontos de coleta foram muito 

elevados, na maioria dos lagos comparados (CJ > 0,5; CS > 0,5). O coeficiente, indicou 

alta similaridade entre eles. Em 6 pares de lagos comparados o coeficiente de Sorensen 

indicou a máxima similaridade (Tabela 5). 

 Os valores do coeficiente de correlação de Pearson r mostraram, não haver 

correlações significativas, entre o comprimento padrão e a abundância das espécies 

parasitas (Tabela 6). O coeficiente de correlação por postos de Spearman rs, mostrou 

não haver, para a maioria dos metazoários parasitas, correlação entre o fator de condição 

(Kn) e a abundância das espécies parasitas. Apenas Tylodelphys sp. (rs = 0,6699, p = 

0,016) apresentou correlação moderada entre o fator de condição e a abundância 

parasitária (Tabela 7). 

Os resultados da ANOVA não paramétrica de Friedman, foram não 

significativos para a diferença na abundância de parasitos entre períodos de cheia e seca 

nos lagos (Tabela 11). 

Os descritores ecológicos foram bastante semelhantes entre os lagos amostrados. 

No geral não houve variações consideráveis entre os valores encontrados. Pequenas 

variações entre os períodos de cheia e seca, nos lagos, foram detectadas. O maior e 

menor número de indivíduos (375 e 298) ocorreram no lago Ananá no período de cheia 

e seca respectivamente. 
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O valor de diversidade, estimado pelo índice de Shannon com dados de 

abundância numérica, foi maior no período de seca, no lago Baixio, (H’ = 0,658). O 

menor valor foi no período de cheia no lago Ananá (H’ = 0,317).  

A maior equitatividade ocorreu na seca, no lago Baixio (J = 0,316) e a menor no 

período de cheia, no lago Ananá (J = 0,328). A dominância estimada pelo índice de 

Berger-Parker (d) foi maior na cheia, no lago Ananá (d= 0,936) e a menor na cheia, no 

lago Baixio (d = 0,492).  

O maior valor de riqueza específica, estimado pelo índice de Margalef, ocorreu 

na seca, no lago Baixio (DMg= 1,204) e o menor valor na seca, no lago Araçá (DMg = 

0,702) (Tabela 12).  

Os valores dos índices indicam a dominância por uma espécie em relação às 

outras, neste caso Tylodelphys sp. 

 

3.2 Comunidade componente de parasitos de Potamorhina latior 

Em P. latior foi encontrada a maior riqueza de espécies de metazoários parasitas 

deste trabalho, com 13 espécies, totalizando 3.913 indivíduos: 4 espécies da subclasse 

Monogenoidea, 4 da subclasse Digenea, 3 da subclasse Copepoda e 2 da subclasse 

Branchiura (Tabela 2).  

A bexiga natatória foi o órgão mais parasitado, seguido das brânquias (Figura 

3). Não houve ocorrência de endoparasitos adultos. Tylodelphys sp. foi a espécie com 

maior abundância, 3.714 espécimes coletados (94,91% do total de parasitos, 

apresentando os maiores valores do índice de dominância (Tabela 9). 

O número de indivíduos ectoparasitos foi de 341 (8,71%). O número de 

endoparasitos foi 3.572 (91,28%). Digenea foi o táxon majoritário, seguido de 

Monogenoidea com 186 espécimes (4,75%) e Copepoda com 151 espécimes (3,86%).  

Peixes de todos os lagos apresentaram maior número de espécies ectoparasitas 

que endoparasitas (Figura 2). A proporção entre as espécies ectoparasitas e 

endoparasitas foi: Mucura: 0,14; Catalão: 0,62; Baixio: 0,07; Lago do Arapapá: 0,11; 

Ananá: 0,07 e Araçá: 0,08. 

 Os parasitos de P.  latior apresentaram distribuição agregada, sendo o maior 

índice de dispersão e grau de agregação os de Sphincterodiplostomum musculosum com 

ID = 86,48 no período de cheia, e IG=3,3 no período de seca (Tabela 4).  
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A maioria das espécies de parasitos foram consideradas satélites, a única espécie 

secundária foi Amplexibranchius sp. com prevalência de 40,15% e a única espécie 

central foi Tylodelphys sp. com prevalência de 90,90% (Tabela 2). 

A determinação da constância das espécies indicou uma única espécie comum 

Austrodiplostomum compactum, 3 foram consideradas raras: Rhinoxenus. sp. n., 

Argulus chicomendesi e Argulus sp.; as 6 demais espécies foram consideradas 

constantes (Tabela 2). 

O valor de importância de Bush indicou como espécie dominante apenas 

Amplexibranchius sp. Uma espécie foi considerada subordinada, Rhinoxenus. sp. n. 

Cinco espécies foram consideradas codominantes, todas elas ectoparasitas e seis 

espécies consideradas pioneiras (Tabela 2).  

O coeficiente de similaridade de Jaccard e de Soresen foram muito elevados 

em todos os pares de lagos comparados (CJ > 0,5; CS > 0,5). Os maiores valores 

ocorreram nos pares Ananá e Baixio/ Ananá e Catalão com CJ = 0,818 e CS = 0,900 

em ambos os pares de lagos comparados (Tabela 5). 

Os resultados da ANOVA não paramétrica de Friedman mostraram que os 

períodos de cheia e seca dos lagos não diferiram significativamente quanto a abundância 

de espécies (Tabela 11). 

O comprimento total do corpo do hospedeiro não apresentou correlação com a 

abundância parasitária, ou com o fator de condição relativo (Kn), para todas as espécies 

parasitas. Apenas Gênero novo A sp. n. 2 (r = 0,4813; p = 0,0122) apresentou correlação 

positiva moderada, entre comprimento total e a abundância parasitária (Tabelas 6 e 7). 

Os descritores ecológicos foram bastante semelhantes entre os lagos amostrados, 

em geral não houve variações consideráveis entre os valores encontrados, e pequenas 

variações entre os períodos de cheia e seca nos lagos foram detectadas (Tabela 13). O 

maior número de indivíduos (372) ocorreu no lago Catalão na cheia e o menor número 

(298) ocorreu na Lago do Arapapá na seca.  

O valor de diversidade estimado, pelo índice de Shannon, com dados de 

abundância numérica foi maior no período de seca, no lago Mucura, (H’ = 0,698) e o 

menor valor foi no período de cheia, no lago Baixio (H’ = 0,382). 

 A maior equitatividade ocorreu na seca no lago Mucura (J = 0,303) e a menor 

ocorreu no período de cheia no lago Baixio (J = 0,184). A dominância estimada pelo 

índice de Berger-Parker (d) foi maior na cheia, no lago Baixio (d= 0,926), a menor foi 

na seca, no lago Mucura (d = 0,853).  
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O maior valor de riqueza específica estimado pelo índice de Margalef ocorreu 

no lago Mucura na cheia (DMg = 1,556) e o menor na seca no lago Araçá (DMg = 

1,040).  

Em todos os lagos houve elevada concentração para dominância (Simpson 

C>0,25). 

     

3.3 Comunidade componente de parasitos de Potamorhina pristigaster 

Foram registradas dez espécies de metazoários parasitas em P. pristigaster, 

totalizando 2.153 indivíduos: 2 espécies da subclasse Monogenoidea, 4 da subclasse 

Digenea, 3 da subclasse Copepoda e 1 da subclasse Branchiura (Tabela 3). 

O órgão mais parasitado foi a bexiga natatória seguido das brânquias (Figura 3). 

Não houve ocorrência de endoparasitos adultos. Tylodelphys sp. com 1.849 espécimes 

(85% do total de parasitos) e Amplexibranchius sp. com 75 espécimes foram as espécies 

com as maiores abundâncias e as maiores prevalências, 92,75% e 64,21% 

respectivamente. 

O número de indivíduos ectoparasitos foi 222 (10,31% do total de parasitos). O 

número de endoparasitos foi 1.931 (89,69%). Digenea foi o táxon majoritário, seguido 

de Copepoda com 144 espécimes (6,69%) e Monogenoidea com 77 espécimes (3,75%). 

A maioria das espécies de parasitos foram consideradas satélites, 

Amplexibranchius sp. com prevalência de 64,21% e Ergasilus jaraquensis com 

prevalência de 34,78% foram consideradas secundárias e a única espécie central foi 

Tylodelphys sp. com prevalência de 92,75% (Tabela 3). 

Dentre os componentes das infracomunidades de P. pristigaster, o Digenea 

Tylodelphys sp. foi a espécie dominante em todos os lagos amostrados. O índice de 

constância (C) de espécies mostrou que, das dez espécies de parasitos de P. pristigaster, 

duas foram consideradas comuns, 1 rara e 7 constantes (Tabela 3).  

Os índices de dispersão (ID) e de Green (IG) mostraram que, as espécies da 

comunidade parasita de P. pristigaster apresentaram distribuição agregada. 

Sphincterodiplostomum musculosum apresentou os maiores índices de dispersão e 

índices de Green com ID = 73,21/IG=1,88 na cheia e ID = 81,15/IG = 1,74 na seca 

(Tabela 4). 

Os coeficientes de similaridade de Jaccard e de Soresen foram elevados para 

todos os pares de lagos comparados (CJ > 0,5; CS > 0,5). Os maiores valores ocorreram 
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entre os pares de lagos Ananá/Catalão e Catalão/Lago do Arapapá (CJ=0,875; 

CS=0,933) em ambos os pares de lagos (Tabela 5). 

Os períodos de cheia e seca dos lagos não diferiram significativamente, quanto 

a abundância das espécies (Friedman, p>0,05) (Tabela 11).  

Os valores do coeficiente de correlação de Pearson r mostraram não haver, para 

a maioria dos metazoários parasitas, associações significativas entre o comprimento 

padrão e a abundância das espécies (Tabela 6). O coeficiente de correlação por postos 

de Spearman rs mostrou não haver correlação, entre o fator de condição (Kn) e a 

abundância das espécies parasitas (Tabela 7). Apenas Miracetyma etimaruya (r = 

0,4342; p = 0,0112) apresentou correlação positiva fraca entre o comprimento padrão e 

a abundância parasitária. 

Assim como para P. latior e P. altamazonica os descritores ecológicos foram 

bastante semelhantes entre os lagos amostrados, em geral não houve variações 

consideráveis entre os valores encontrados (Tabela 14). O maior número de indivíduos 

(306) ocorreu o lago Catalão na seca, e o menor número (218) ocorreu no lago Ananá 

na seca.  

O valor de diversidade, estimado pelo índice de Shannon com dados de 

abundância numérica, foi maior no período de seca no lago Mucura, (H’ = 0,760) e o 

menor valor foi no período de cheia no lago Catalão (H’ = 0,567). 

 A maior equitatividade ocorreu na cheia no lago Ananá (J = 0,339) e a menor 

ocorreu no período de seca no lago Catalão (J = 0,291). A dominância estimada pelo 

índice de Berger-Parker (d) foi maior na seca na Lago do Arapapá (d= 0,876), a menor 

foi na seca no lago Mucura (d = 0,831). 

O maior valor de riqueza específica, estimado pelo índice de Margalef, ocorreu 

no lago Mucura na seca (DMg= 1,580) e o menor valor na seca no lago Catalão (DMg 

= 1,048).  

Em todos os lagos houve elevada concentração para dominância (Simpson 

C>0,25). 
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Tabela 1. Espécies parasitas de Potamorhina altamazonica coletadas em lagos de várzea do rio Solimões no Amazonas: LI = Local de infecção/infestação; M = Musculatura; B = Boca; ED = 

Estágio de desenvolvimento; PP/PE = peixes parasitados/peixes examinados; P(%) = prevalência; I = Intensidade; IM = Intensidade média; AM = Abundância média; AV = Amplitude de 

variação; SC = Status comunitário; VIB = Valor de importância de Bush; C% = valor da constância das espécies; CON = Constância. 

  

Metazoários parasitos LI ED PP/PE P% I IM AM AV SC VIB VIB C% CO 

MONOGENOIDEA                      

Gênero novo A sp. n. 1 narinas adulto 40/142 28,17 106 2,65±0,51 0,75 1-9 satélite 0,870 codominante 83,33 constante 

Gênero novo A sp. n. 2 brânquias adulto 28/142 19,72 87 3,11±0,19 0,61 1-11 satélite 0,500 codominante 100,00 constante 

Urocleidoides sp. n. brânquias adulto 18/142 12,68 58 3,22±2,03 0,41 2-4 satélite 0,214 codominante 100,00 constante 

DIGENEA              

Clinostomum marginatum brânquias, M. B. olhos metacercária 13/142 9,15 17 1,31±0,48 0,12 1-2 satélite 0,00 pioneira 66,66 constante 

Tylodelphys sp. bexiga natatória metacercária 126/142 92,96 3743 29,71±3,58 26,36 7-156 central 0,00 pioneira 100,00 constante 

COPEPODA              

Amplexibranchius bryconis brânquias, narinas adulto 46/142 32,39 125 2,72±0,72 0,88 2-14 satélite 1,180 dominante 100,00 constante 

Ergasilus jaraquensis brânquias adulto 26/142 18,31 24 1,38±0,36 0,17 1-6 satélite 0,128 codominante 83,33 constante 

Miracetyma etimaruya brânquias adulto 33/142 23,24 41 1,24±0,47 0,29 1-5 satélite 0,278 codominante 83,33 constante 
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Tabela 2. Espécies parasitas de Potamorhina latior coletadas em lagos de várzea do rio Solimões no Amazonas: LI = Local infestação; M = Musculatura; B = Boca; ED = Estágio de desenvolvimento; 

PP/PE = peixes parasitados/peixes examinados; P(%) = prevalência; I = Intensidade; IM = Intensidade média; AM = Abundância média; AV = Amplitude de variação; SC = Status comunitário; VIB = 

Valor de importância de Bush; C% = valor da constância das espécies; CON = Constância. 

 

Metazoários parasitos LI ED PP/PE P% I IM AM AV SC VIB VIB C% CON 

MONOGENOIDEA                      

Rhinoxenus sp. n. Narinas Adulto 2/132 1,51 4 2 0,03 1-3 Satélite 0,002 subordinada 8,33 rara 

Gênero novo A sp. n. 1 Brânquias Adulto 41/132 34,15 82 2,00±0,64 0,62 1-9 Secundária 0,780 codominante 100,00 constante 

Gênero novo A sp. n. 2 Brânquias Adulto 38/132 28,79 66 1,71±0,37 0,50 1-11 Satélite 0,582 codominante 75,00 constante 

Urocleidoides sp. n. Brânquias Adulto 27/132 20,45 34 1,26±1,23 0,26 2-4 Satélite 0,213 codominante 75,00 constante 

DIGENEA              

Austrodiplostomum compactum Olhos metacercária 6/132 4,5 8 1,33±0,21 0,06 - Satélite 0.000 pioneira 50,00 comum 

Clinostomum marginatum brânquias, M,B, olhos. metacercária 15/132 11,36 23 1,53±1,28 0,17 1-2 Satélite 0.000 pioneira 83,33 constante 

Sphincterodiplostomum musculosum Olhos metacercária 9/132  6,82 67 7,44±1,81 0,50 5-12 Satélite 0.000 pioneira 83,33 constante 

Tylodelphys sp. bexiga natatória metacercária 120/100 90,90 3474 28,95±4,37 26,31 7-158 Central 0.000 pioneira 100,00 constante 

COPEPODA              

Amplexibranchius bryconis brânquias, narinas Adulto 53/132 40,15 83 1,57±0,56 0,63 2-9 Secundária 1,020 dominante 100,00 constante 

Ergasilus jaraquensis Brânquias Adulto 25/132 18,93 34 1,36±0,45 0,26 1-6 Satélite 0,197 codominante 75,00 constante 

Miracetyma etimaruya Brânquias Adulto 28/132 21,21 34 1,36±0,34 0,24 1-4 Satélite 0,220 codominante 66,66 constante 

BRANCHIURA              

Argulus chicomendesi. Brânquias Jovem 3/132 2,27 3 1 0,02 - Satélite 0.000 Pioneira 8,33 rara 

Argulus sp Brânquias Jovem 1/132 0,75 1 1 0,007 - Satélite 0.000 Pioneira 4,16 rara 
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Tabela 3. Espécies parasitas de Potamorhina pristigaster coletadas em lagos de várzea do rio Solimões no Amazonas: LI = Local de infestação; M = Musculatura; B = Boca; ED = Estágio de 

desenvolvimento; PP/PE = peixes parasitados/peixes examinados; P(%) = prevalência; I = Intensidade; IM = Intensidade média; AM = Abundância média; AV = Amplitude de variação; SC = Status 

comunitário; VIB = Valor de importância de Bush; C% = valor da constância das espécies; CON = Constância. 

 

Metazoários parasitos LI ED PP/PE P% I IM AM AV SC VIB VIB C% CON 

MONOGENOIDEA                     

Gênero novo A sp. n. 3 Brânquias Adulto 16/69 23,19 52 3,25±1,12 0,75 2-11 Satélite 0,72 codominante 75,00 constante 

Urocleidoides sp. n. Brânquias Adulto 8/69 11,60 25 3,12±1,54 0,36 2-6 Satélite 0,10 codominante 100,00 constante 

DIGENEA              

Austrodiplostomum compactum Olhos metacercária 2/69 2,90 2 1,00 0,03 - Satélite 0,00 pioneira 25,00 comum 

Clinostomum marginatum brânquias, M, B, 

olhos. 
metacercária 7/69 10,14 13 1,86±0,54 0,19 1-2 Satélite 0,00 pioneira 100,00 constante 

Sphincterodiplostomum musculosum Olhos metacercária 4/69 5,60 67 16,75±2,23 0,97 2-8 Satélite 0,00 pioneira 100,00 constante 

Tylodelphys sp. bexiga natatória metacercária 64/69 92,75 1849 28,89±5,43 26,80 21-103 Central 0,00 pioneira 100,00 constante 

COPEPODA              

Amplexibranchius bryconis brânquias, narinas adulto 45/69 64,21 75 1,67±0,32 1,08 3-7 secundária 2,29 dominante 100,00 constante 

Ergasilus jaraquensis Brânquias adulto 24/69 34,78 37 1,54±0,12 0,54 1-4 secundária 0,44 codominante 50,00 comum 

Miracetyma etimaruya Brânquias adulto 18/69 26,08 32 1,78±0,15 0,45 1-3 Satélite 0,46 codominante 87,50 constante 

BRANCHIURA              

Argulus chicomendesi. Brânquias jovem 1/69 1 1 1,00 0,01 - Satélite 0,00 pioneira 6,25 rara 
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Figura 1. Abundância das espécies parasitas de Potamorhina altamazonica, P latior e P. pristigaster nos períodos de cheia e seca de lagos de várzea 

da Amazônia brasileira. 
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Figura 2. Abundância de ectoparasitos e endoparasitos de Potamorhina altamazonica, P. latior e P. pristigaster em lagos de várzea da Amazônia 

brasileira. 
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Figura 3. Número de indivíduos das espécies parasitas de Potamorhina altamazonica, P. latior e P. pristigaster em lagos de várzea da Amazônia 

brasileira divididos por órgão de fixação.
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Tabela 4. Índice de dispersão e Índice de Green dos componentes das infracomunidades de parasitos de Potamorhina altamazonica, P. latior e P. pristigaster.  

 P. altamazonica P. latior P. pristigaster 

Metazoários parasitos Cheia Seca Cheia Seca Cheia Seca 

 ID IG ID IG ID IG ID IG ID IG ID IG 

Rhinoxenus sp. n. - - - - 3,30 0,57 3,77 0,82 - - - - 

Gênero novo A sp.1  1,2 3,8 0,9 2,52 0,94 0,23 0,91 0,16 - - - - 

Gênero novo A sp.2  1,64 0,16 1,33 0,14 15,23 0,11 7,92 0,00 - - - - 

Gênero novo C sp.1  - - - - - - - - 64,50 0,40 52,75 0,67 

Urocleidoides sp. n. 6,60 0,09 6,14 0,07 5,18 0,69 4,48 0,58 6,45 0,71 7,41 0,65 

Austrodiplostomum compactum - - - - 1,55 0,14 1,92 0,24 1,32 0,03 1,45 0,08 

Clinostomum marginatum 1,04 0,17 0,99 0,16 1,80 0,05 

 

1,27 0,02 1,91 0,82 0,73 0,86 

Sphincterodiplostomum 

musculosum 

- - - - 86,48 

 

1,37 44,72 3,32 73,21 1,88 81,15 1,74 

Tylodelphys sp. 3,29 0,23 3,78 0,00 29,75 0,06 22,72 0,31 4,18 0,00 5,21 0,03 

Amplexibranchius sp. 0,66 0,00 1,96 1,12 16,32 0,24 18,66 0,34 9,40 0,17 6,54 0,26 

Ergasilus jaraquensis 1,34 0,18 1,58 0,11 2,32 0,04 4,89 0,07 2,65 0,39 1,87 0,41 

Miracetyma etimaruya 2,35 0,33 1,76 0,42 0,87 0,14 1,47 0,96 1,33 0,16 2,13 0,19 
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Tabela 5. Coeficiente de Jaccard (CJ) e Coeficiente de Sorensen estabelecendo o grau de semelhança entre as áreas de coleta sobre as infracomunidades de parasitos de 

Potamorhina altamazonica, P. latior e P. pristigaster em lagos de várzea do rio Solimões. 

P. altamazonica P. latior P. pristigaster 

Lagos correlacionados CJ CSs Lagos correlacionados CJ CSs Lagos correlacionados CJ CSs  

Araçá e Ananá 0,625 0,769 Araçá e Ananá 0,727 0,842 Araçá e Ananá - - 

Araçá e Baixio 1,000 1,000 Araçá e Baixio 0,778 0,824 Araçá e Baixio - - 

Araçá e Catalão 0,875 0,933 Araçá e Catalão 0,700 0,824 Araçá e Catalão - - 

Araçá e L. do Arapapá 1,000 1,000 Araçá e L. do Arapapá 0,778 0,875 Araçá e L. do Arapapá - - 

Araçá e Mucura 0,800 1,000 Araçá e Mucura 0,583 0,737 Araçá e Mucura - - 

Ananá e Baixio 0,625 0,923 Ananá e Baixio 0,818 0,900 Ananá e Baixio - - 

Ananá e Catalão 0,714 0,833 Ananá e Catalão 0,818 0,900 Ananá e Catalão 0,875 0,933 

Ananá e L. do Arapapá 0,625 0,769 Ananá e L. do Arapapá 0,727 0,842 Ananá e L. do Arapapá 0,750 0,857 

Ananá e Mucura 0,625 0,769 Ananá e Mucura 0,692 0,818 Ananá e Mucura 0,700 0,824 

Baixio e Catalão 0,875 0,933 Baixio e Catalão 0,800 0,889 Baixio e Catalão - - 

Baixio e L. do Arapapá 1,000 1,000 Baixio e L. do Arapapá 0,700 0,824 Baixio e Lago do Arapapá - - 

Baixio e Mucura 1,000 1,000 Baixio e Mucura 0,667 0,800 Baixio e Mucura - - 

Catalão e L. do Arapapá 0,875 0,933 Catalão e L. do Arapapá 0,700 0,824 Catalão e L. do Arapapá 0,875 0,933 

Catalão e Mucura 0,875 0,933 Catalão e Mucura 0,667 0,762 Catalão e Mucura 0,800 0,933 

L. do Arapapá e Mucura 1,000 1,000 L. do Arapapá e Mucura 0,583 0,737 L. do Arapapá e Mucura 0,700 0,889 
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Tabela 6. Valores do coeficiente de correlação por postos de Pearson (r) e valor de P entre o comprimento padrão e abundância de parasitas em hospedeiros do gênero Potamorhina 

de lagos de várzea do rio Solimões. IC = 95%. 

 

Metazoários parasitos Potamorhina altamazonica Potamorhina latior Potamorhina pristigaster 

 R P r P r P 

Rhinoxenus sp. n.  - - -0,3365 0,1467 - - 

Gênero novo A sp. n. 1  0,3785 0,1340 -0,4920 0,2275 - - 

Gênero novo A sp. n. 2  0,3783 0,1347 0,4813 0,0122 - - 

Gênero novo A sp. n. 3  - - - - 0,0128 0,9517 

Urocleidoides sp. n. 0,1380 0,4362 -0,3123 0,1455 0,1894 0,2833 

Austrodiplostomum compactum - - -0,1804 0,3071 0,0190 0,9151 

Clinostomum marginatum 0,1055 0,5526 0,1480 0,4035 0,1482 0,3872 

Sphincterodiplostomum musculosum - - 0,3561 0,0806 0,0152 0,9425 

Tylodelphys sp. 0,3498 0,1687 0,1011 0,6804 0,2467 0,1594 

Amplexibranchius sp. 0,8109 0,1453 0,1355 0,5801 0,2071 0,2397 

Ergasilus jaraquensis 0,2157 0,1171 0,1169 0,1453 -0,2660 0,1987 

Miracetyma etimaruya 0,8093 0,0001 0,0582 0,7824 0,4342 0,0112 
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Tabela 7. Valores do coeficiente de correlação por postos de Spearman (rs) e valor de significância (P) entre o fator de condição (Kn) e abundância de parasitas em hospedeiros 

do gênero Potamorhina de lagos de várzea do rio Solimões. IC = 95%.  

 

Metazoários parasitos Potamorhina altamazonica Potamorhina latior Potamorhina pristigaster 

 Rs P rs P rs P 

Rhinoxenus sp. n.  - - 0,0780 0,6165 - - 

Gênero novo A sp. n. 1  0,1040 0,5401 0,0809 0,6340 - - 

Gênero novo A sp. n. 2  0,1099 0,5174 0,0227 0,8940 - - 

Gênero novo A sp. n. 3  - - 0,1469 0,3856 0,1317 0,4371 

Mymarothecyum sp. n. 1 0,0141 0,9341 0,0073 0,9658 0,1003 0,0645 

Austrodiplostomum compactum - - 0,1355 0,4240 0,1355 0,0742 

Clinostomum marginatum 0,1683 0,3193 -0,1579 0,0807 -0,1911 0,0572 

Sphincterodiplostomum musculosum - - 0,2387 0,0547 0,1699 0,3147 

Tylodelphys sp  0,6699 0,0016 0,0612 0.7153 0,0495 0,8184 

Amplexibranchius sp. -0,1448 0,3824 0,0575 0,6352 0,0495 0,8184 

Ergasilus jaraquensis -0,1213 0,4746 0,2304 0,0810 -0,0992 0,5590 

Miracetyma etimaruya 0,2811 0,0918 0,2327 0,1657 0,2816 0,0914 



 

134 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabela 8 – Dominância (DA%) das espécies parasitas de Potamorhina altamazonica em lagos de várzea do rio Solimões na Amazônia brasileira. 

Espécies Mucura Catalão Baixio Arapapá Ananá Araçá 

 
Cheia seca Cheia seca cheia seca cheia Seca cheia seca cheia seca 

Gênero novo A sp. n. 1 2,25 2,45 2,29 2,27 2,91 3,28 3,13 3,09 0,00 0,00 4,31 4,02 

Gênero novo A sp. n. 2 1,41 1,63 1,72 1,99 2,33 2,09 2,28 1,97 2,82 1,97 2,16 2,30 

Urocleidoides sp. n. 1,41 1,09 1,15 0,85 1,74 1,79 1,42 1,12 0,85 1,69 1,89 1,44 

Clinostomum marginatum 0,85 0,54 0,00 0,00 0,87 0,90 0,57 0,56 0,00 0,00 0,27 0,29 

Tylodelphys sp. 89,86 89,37 90,83 90,34 86,63 85,97 87,75 89,61 98,87 77,46 85,98 87,07 

Amplexibranchius bryconis 3,10 3,54 2,58 3,13 3,49 3,88 2,56 2,53 2,25 2,54 2,96 2,87 

Ergasilus jaraquensis 0,00 0,54 0,86 0,28 0,87 0,90 0,85 0,56 0,85 0,28 0,81 0,00 

Miracetyma etimaruya 1,13 0,82 0,57 1,14 1,16 1,19 1,42 0,56 0,00 0,00 1,62 2,01 
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Tabela 9 - Dominância (DA%) das espécies parasitas de Potamorhina latior em lagos de várzea do rio Solimões na Amazônia brasileira. 

Espécies Mucura Catalão Baixio Arapapá Ananá Araçá 

 Cheia Seca cheia seca cheia seca cheia Seca cheia seca cheia seca 

Rhinoxenus sp. n. 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gênero novo A sp. n. 1 2,15 1,46 1,14 1,61 2,64 2,58 1,84 3,69 1,99 2,54 2,17 1,62 

Gênero novo A sp. n. 2 2,46 2,92 1,99 1,34 0,00 0,00 1,84 2,35 0,00 2,22 2,48 2,60 

Urocleidoides sp. n. 1,23 0,58 0,85 0,54 0,88 1,61 2,45 2,01 0,00 0,32 0,00 0,00 

Austrodiplostomum compactum 0,62 0,00 0,28 0,54 0,29 0,32 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 

Clinostomum marginatum 1,54 0,58 0,28 0,81 0,29 0,65 0,92 1,01 0,66 0,00 0,00 0,32 

Sphincterodiplostomum musculosum 0,00 0,00 1,14 2,15 1,17 2,58 2,15 1,34 3,64 2,86 2,17 1,62 

Tylodelphys sp. 86,77 85,38 90,34 90,05 92,67 87,74 87,73 86,91 89,40 88,57 89,13 90,26 

Amplexibranchius bryconis 3,38 4,68 2,56 1,08 1,76 2,26 1,23 2,01 2,98 0,63 1,55 1,30 

Ergasilus jaraquensis 0,31 0,88 0,00 0,00 0,29 1,29 1,84 0,67 0,00 1,27 1,86 2,27 

Miracetyma etimaruya 1,23 1,75 1,42 1,88 0,00 0,97 0,00 0,00 0,66 1,59 0,62 0,00 

Argulus chicomendesi. 0,31 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Argulus sp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 
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Tabela 10 - Dominância (DA%) das espécies parasitas de Potamorhina pristigaster em lagos de várzea do rio Solimões na Amazônia brasileira. 

Espécies Mucura Catalão Baixio Arapapá Ananá Araçá 

 Cheia Seca cheia seca cheia seca cheia Seca cheia seca cheia seca 

Gênero novo A sp. n. 3 4,95 5,74 2,07 2,61 - - 0,81 1,54 0,00 0,00 - - 

Urocleidoides sp. n. 1,98 1,35 0,69 0,33 - - 1,21 1,16 0,85 1,75 - - 

Austrodiplostomum compactum 0,33 0,34 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

Clinostomum marginatum 0,33 0,34 0,69 0,65 - - 0,81 0,77 0,43 0,88 - - 

Sphincterodiplostomum musculosum 2,97 3,72 4,14 4,58 - - 3,24 2,32 1,71 1,32 - - 

Tylodelphys sp. 85,48 83,11 85,86 87,58 - - 87,04 87,64 84,62 82,02 - - 

Amplexibranchius bryconis 2,31 1,69 2,07 2,29 - - 4,05 5,02 6,41 5,26 - - 

Ergasilus jaraquensis 1,32 2,36 2,41 1,96 - - 0,00 0,00 3,42 2,19 - - 

Miracetyma etimaruya 0,33 1,01 2,07 0,00 - - 2,83 1,54 2,56 2,19 - - 

Argulus chicomendesi. 0,00 0,34 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 
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Tabela 11 - Resultados da ANOVA não paramétrica de Friedman comparando as abundâncias de parasitos de Potamorhina altamazonica, P. latior e P. pristigaster entre os períodos 

de cheia e seca dos lagos amostrados. 

Espécies Mucura Catalão Baixio Arapapá Ananá Araçá 

P. altamazonica 

 Fr 

 

P Fr 

 

p Fr 

 

p Fr 

 

p Fr 

 

p Fr 

 

p 

Endoparasitas             

Ectoparasitas 0,6667 0,4142 0,1667 0,6361 0,1665 0,1565 2,6667 0,1025 0,1668 0,6363 1,5000 0,2207 

Todas as espécies 0,5000 0,4795 0,5000 0,4795 2,000 0,1561 0,1250 0,2888 0,1250 0,7237 2,000 0,1573 

             

P. latior 

 Fr 

 

P Fr 

 

p Fr 

 

p Fr 

 

P Fr 

 

p Fr 

 

p 

Endoparasitas 0,2500 0,6171 4,0000 0,0455 0,2500 0,6171 1,000 0,6171 1,0000 0,3171 0,2500 0,6171 

Ectoparasitas 1,7778 0,1824 0,1111 0,7379 1,0000 0,3173 0,1111 0,7379 1,0000 0,3173 0,4444 0,5050 

Todas as espécies 0,6923 0,4054 0,6923 0,4054 1,2308 0,2673 0,0769 0,7815 0,0769 0,7815 0,6923 0,4054 

 

P. pristigaster 

 Fr 

 

P Fr 

 

p Fr 

 

p Fr 

 

P Fr 

 

p Fr 

 

p 

Endoparasitas 0,6667 0,4142 0,1667 0,6831 - - 0,1667 0,6831 0,6667 0,4142 - - 

Ectoparasitas 1,2857 0,2528 1,0000 0,3173 - - 0,6667 0,4142 0,2500 0,6171 - - 

Todas as espécies 0,4000 05271 0,1000  0,7518 - - 0,1000 0,7518 0,9000 0,3428 - - 
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Tabela 12 - Dados sobre a estrutura da comunidade componente de parasitos de Potamorhina altamazonica em lagos de várzea do rio Solimões nos períodos de cheia e seca. 

 Mucura Catalão Baixio Arapapá Ananá Araçá 

 cheia seca cheia seca cheia seca cheia seca cheia seca cheia seca 

Riqueza de espécies (S)  7 8 7 7 8 8 8 8 8 5 8 7 

Número de indivíduos 355 367 349 352 344 335 351 356 375 298 371 348 

Índice de Shannon (H')  0,500 0,522 0,459 0,472 0,636 0,658 0,594 0,513 0,317 0,365 0,649 0,594 

Dominância de Simpson (C) 0,809 0,801 0,826 0,818 0,753 0,727 0,772 0,805 0,877 0,853 0,743 0,761 

Índice de Margalef (DMg)  1,020 1,185 1,025 1,023 1,198 1,204 1,194 1,192 0,674 0,702 1,183 1,025 

Índice de Berger-Parker (d)  0,898 0,893 0,908 0,903 0.866 0.859 0,877 0,869 0,936 0,922 0,859 0,870 

Equitatividade (J)  0,257 0,251 0,236 0,242 0,306 0,316 0,285 0,247 0,197 0,227 0,312 0,305 

 

 

 

Tabela 13 - Dados sobre a estrutura da comunidade componente de parasitos de Potamorhina latior em lagos de várzea do rio Solimões nos períodos de cheia e seca. 

 Mucura Catalão Baixio Arapapá Ananá Araçá 

 cheia seca cheia seca cheia seca cheia seca cheia seca cheia seca 

Riqueza de espécies (S)  10 10 9 9 8 9 8 8 8 8 7 7 

Número de indivíduos 325 342 352 372 341 310 326 298 302 315 322 308 

Índice de Shannon (H')  0,651 0,698 0,499 0,520 0,382 0,607 0,606 0,626 0,507 0,558 0,531 0,482 

Dominância de Simpson (C) 0,755 0,732 0,817 0,812 0,860 0,772 0,772 0,758 0,802 0,786 0,796 0,816 

Índice de Margalef (DMg)  1,556 1,542 1,364 1,135 1,112 1,395 1,120 1,229 1,226 1,217 1,039 1,040 

Índice de Berger-Parker (d)  0,867 0,853 0,903 0,900 0,926 0,877 0,877 0,869 0,894 0,885 0,891 0,902 

Equitatividade (J)  0,282 0,303 0,227 0,236 0,184 0,276 0,291 0,301 0,244 0,268 0,273 0,247 
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Tabela 14. Dados sobre a estrutura da comunidade componente de parasitos de Potamorhina pristigaster em lagos de várzea do rio Solimões nos períodos de cheia e seca 

 
Mucura Catalão Baixio Arapapá Ananá Araçá 

 cheia seca cheia seca cheia seca cheia seca cheia seca cheia seca 

Riqueza de espécies (S) 9 10 8 7 - - 7 7 7 7 - - 

Número de indivíduos 303 296 290 306 - - 247 259 234 218 - - 

Índice de Shannon (H') 0,665 0,760 0,661 0,567 - - 0,594 0,571 0,660 0,639 - - 

Dominância de Simpson (C) 0,735 0,696 0,740 0,770 - - 0,761 0,771 0,722 0,740 - - 

Índice de Margalef (DMg) 1,400 1,580 1,235 1,048 - - 1,089 1,080 1,100 1,140 - - 

Índice de Berger-Parker (d) 0,854 0,831 0,858 0,875 - - 0,870  0,876 0,846 0,857 - - 

Equitatividade (J) 0,303 0,330 0,318 0,291 - - 0,305 0,293 0,339 0,328 - - 
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4. DISCUSSÃO 

Hospedeiros relacionados filogeneticamente e ocorrendo a pequenas distâncias 

geográficas uma da outra apresentam similaridades nas suas parasitofaunas (Poulin e 

Morand 1999). Espécies hospedeiras congenéricas têm aspectos biológicos e 

comportamentais semelhantes e são, por essa razão, hospedeiras potenciais de uma 

fauna também semelhante (Guidelli 2006).  

Espécies estreitamente relacionadas devem exibir, também, características 

divergentes que permitam a coexistência, como alguns aspectos tróficos (Balassa et al. 

2004). Uma forma de avaliar a importância do parentesco dos hospedeiros e dos fatores 

ecológicos para as comunidades de parasitas é a análise de diferentes espécies 

hospedeiras, porém relacionadas (Morand et al. 2000).  

No Brasil, estudos desse tipo foram realizados principalmente em ambientes 

marinhos e mostraram tanto a ocorrência de comunidades similares quanto com aspectos 

divergentes (Luque et al. 1996; Takemoto et al. 1996; Oliva e Luque 1998; Alves 2005). 

A similaridade pode ser interpretada como uma igualdade no comportamento dos 

hospedeiros no nível trófico, indicando uma forte relação ecológica entre as espécies 

estudadas (Serra-Freire 2002).  

Neste trabalho as parasitofaunas das três espécies de Potamorhina estudadas 

apresentaram muitas semelhanças nos diferentes aspectos da sua estrutura populacional. 

Estes resultados, de certa forma já seriam esperados, visto que as espécies estudadas 

pertencem ao mesmo gênero, foram capturadas nos mesmos ambientes e possuem 

hábito alimentar semelhante. No entanto verificou-se também que as similaridades 

encontradas se estendem à comparação dos locais amostrados, cujos dados de riqueza, 

abundância e diversidade nos lagos são bastante próximos. 

 As faunas parasitárias de peixes 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). Neste trabalho os descritores ecológicos das espécies parasitas de P. 

altamazonica, P. latior e P. pristigaster capturadas nos lagos, variaram muito pouco. 

Pequenas variações nos índices parasitológicos entre os lagos amostrados e entre os 

mesmos lagos em diferentes períodos do ciclo hidrológico foram encontradas. 

 A similaridade entre as comunidades parasitárias das espécies de Potamorhina, 

neste trecho da região amazônica, pode ser explicada por vários aspectos. Os 

relacionados à semelhança de comportamento biológico dos hospedeiros (hábito 
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alimentar detritívoro, locomoção em cardumes, migrações reprodutivas) que podem 

favorecer a exposição às mesmas formas infectantes. Também pelas características, de 

certa forma uniformes, dos lagos de várzea analisados que apesar da distância e da 

diferença em determinados parâmetros limnológicos e ecológicos, disponibilizaram as 

condições para a infestação dos hospedeiros, como a ocorrência dos hospedeiros 

intermediários nos lagos.  

 

Influência do hábito alimentar nas parasitofaunas dos peixes. 

 Os parasitos são indicativos de muitos aspectos biológicos de seus 

hospedeiros, incluindo a dieta, comportamento alimentar, migração, recrutamento e 

filogenia (Galli et al. 2001). Táticas de vida relacionadas ao hábito e estratégia alimentar 

do hospedeiro, são características que influenciam diretamente a composição da fauna 

parasitária, sobretudo de endoparasitas. Helmintos parasitas, geralmente exibem algum 

grau de especificidade pelo hospedeiro intermediário, a presença destes parasitos no 

peixe, indica, indiretamente, a predação de determinado organismo em particular 

(Williams et al. 1992).  

 A ingestão de larvas de helmintos parasitos de peixes, é um evento frequente, 

devido à grande abundância e diversidade desses parasitos, transmitidos troficamente 

em ecossistemas aquáticos (Marcogliese 2002; Parker et al. 2003). A maioria dos 

helmintos depende do consumo dos  hospedeiros intermediários por hospedeiros 

definitivos (Marcogliese 1995, 2003; Marcogliese e Cone 1997; Valtonen et al. 2010). 

As  preferências na dieta predeterminam a aquisição trófica e níveis de infestação de 

helmintos parasitos (Choudhury e Dick 2000; Simkova' et al. 2001; Knudsen et al. 2003, 

2004).  

 As espécies endoparasitas intestinais são, via de regra, adquiridas por meio da 

ingestão dos hospedeiros intermediários. As formas infectantes são adquiridas 

troficamente e a dieta do hospedeiro é o filtro e o fator determinante do número de 

espécies e indivíduos aos quais o hospedeiro será contaminado (Poulin 1995; Combes 

2001; Kuris et al. 2007).  Neste trabalho a não ocorrência de endoparasitos intestinais, 

provavelmente está  relacionada ao hábito alimentar dos hospedeiros, detritívoro, o que 

impossibilita a aquisição desses endoparasitas pela não ingestão das suas formas 

infectantes na dieta dos peixes. 

Os peixes do gênero Potamorhina são detritívoros, com adaptações anatômicas 

e fisiológicas para a coleta e digestão de detritos (Vari 1984).Tais como estômago 
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químico e mecânico e intestino longo (Bowen 1983). O estômago adaptado a esse tipo 

de alimentação tem paredes musculosas em forma de moela e um intestino que além de 

longo é enovelado (Soares et al. 2007). O comportamento alimentar de peixes da família 

Curimatidae é, possivelmente, mais complexo que o presumido pela sua categoria 

trófica. Pode ocorrer inclusive partilha de recursos entre estes peixes detritívoros, 

embora a natureza do alimento, aparentemente, impeça uma escolha refinada dos itens 

(Roberts 1972).  

As espécies de peixes detritívoras constituem uma grande guilda trófica, 

evidenciando assim a importância do sedimento na manutenção da ictiofauna. Em sua 

maior parte, o detrito orgânico chega ao rio no período de cheia, trazido das margens e 

é produzido pela decomposição e biodegradação de material vegetal e animal no solo, 

por bactérias e fungos decompositores (Araújo-Lima et al. 1995). Os nutrientes 

disponíveis aumentam a produção de algas e parecem ser um recurso suficiente de 

energia para um peixe que se alimenta de sedimentos (Araújo-Lima et al. 1986).  Neste 

trabalho a parasitofauna das três espécies de Potamorhina indicaram que, a dieta destes 

hospedeiros, é extremamente especializada, não ocorrendo modificações ao longo do 

ciclo hidrológico. 

O hábito alimentar dos peixes é um dos fatores mais importantes, na explicação 

sobre a composição, de seus endoparasitos, já que a maioria é adquirida por meio da 

ingestão de alimentos (Cavalho et al. 2003). A presença de determinados parasitos, 

como espécies de Nematoda e Digenea, estão mais relacionados à posição dos peixes na 

teia alimentar do que propriamente com relação à especificidade dos parasitos e ao 

ambiente em que se encontram, seja ele lótico ou lêntico (Paraguassu et al. 2007).  

Um dos fatores chaves na determinação da diversidade da fauna helmintológica, 

em um dado grupo de hospedeiro, é o seu nível trófico. Espécies que ocuparem níveis 

tróficos superiores, como os peixes carnívoros, teriam maiores chances de infestações 

parasitárias (Machado et al. 1996).  

Peixes herbívoros deveriam apresentar riscos menores de adquirir endoparasitos, 

já que são consumidores primários e, portanto, ocupam nível inferior na cadeia alimentar 

(Feltran et al. 2004). Peixes onívoros e carnívoros têm maior diversidade de parasitos, 

por estarem situados no meio da teia trófica (George-Nascimento 1987; Marcogliese 

2003). Neste trabalho, P. altamazonica, P. latior e P. pristigaster, peixes detritívoros, 

apesar de não estarem em um nível trófico inferior, apresentaram menores abundância 

e riqueza de endoparasitas. 



 

143 
 

Endohelmintos parasitos intestinais das classes Cestoda, Nematoda e 

Acantocephala possuem ciclo de vida, a maioria, heteroxeno. E, microcrustáceos são os 

hospedeiros intermediários (Marcogliese, 2004). Nos nematódeos das famílias 

Camallanidae, Cucullanidae e Philometridae, um microcrustáceo (usualmente um 

Copepoda) é o hospedeiro intermediário (Thatcher, 2006). Os copépodes ingerem o 

primeiro estádio larval, das espécies de Nematoda, ativamente e as larvas desenvolvem-

se para a terceira ou quarta fase, em sua hemocele. Os peixes ficam infectados quando 

ingerem copépodes contendo larvas de quarto estádio (Olsen 1974).  

Em alguns casos (em muitas  espécies da Ascaroidea), são necessários dois 

hospedeiros intermediários no ciclo de vida, e nesse caso os peixes funcionam como 

hospedeiros intermediários, e as larvas dos nematódeos podem ser encontradas 

encistadas nos tecidos (especialmente no mesentério) dos peixes (Koie 1993). Os 

resultados deste trabalho indicaram que o hábito alimentar detritívoro de P. 

altamazonica, P. latior e P. pristigaster as fizeram ter uma dieta pobre em 

microcrustáceos o que inviabilizou a ocorrência de endoparasitas intestinais.  

Peixes detritivoros, da região amazônica, que tiveram sua parasitofauna estudada 

apresentaram pequena diversidade de endohelmintos intestinais. O acantocéfalo, 

Gorytocephalus sp. foi encontrado parasitando o intestino de Pterygoplichthys pardalis 

(Castelnau, 1855) (Porto, 2009). Também foram citadas poucas espécies de nematódeos 

em peixes dos gêneros Curimata, Steindachnerina e Pseudocurimata (detritívoros) 

(Thatcher 2006). 

 A diversidade de espécies parasitas, está positivamente correlacionada a 

proporção de peixes na dieta, porque os parasitos podem acumular-se, ao longo das 

cadeias alimentares, particularmente no caso dos endoparasitos (Bell e Burt 1991; Aho 

e Bush 1993).  Em peixes, a riqueza de endoparasitos, é proporcional ao aumento de 

alimento de origem animal, na dieta dos hospedeiros (Poulin 1995). Como a dieta é um 

dos principais fatores relacionados, à riqueza e abundância, de parasitos em peixes. Isto 

pode explicar as pequenas diferenças nas parasitofaunas de P. altamazonica, P. latior e 

P. pristigaster deste trabalho, visto terem o mesmo hábito alimentar e comportamento 

similares.  

Três fatores desempenham papéis essenciais, na vulnerabilidade do hospedeiro 

e nos níveis de infestação, entre as espécies de peixes simpátricas: a especificidade 

filogenética (co-evolução parasita-hospedeiro); a exposição aos parasitos e 

compatibilidades parasita-hospedeiro (Holmes 1990). Quando a especificidade 
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filogenética é forte, os parasitos devem, preferencialmente ou exclusivamente, explorar 

os táxons hospedeiros com os quais eles evoluíram (Poulin 2005; Lile 1998; 

Marcogliese 2002). 

Os fatores que controlam, a composição das espécies de parasitas e os níveis de 

infestação, são muitas vezes ecológicos, não fisiológicos ou filogenéticos. Tanto a dieta 

do hospedeiro como os fatores envolvidos na compatibilidade, hospedeiro-parasita, 

contribuem para a distribuição de parasitos na comunidade de peixes. O peso relativo 

de cada fator varia entre as associações hospedeiro-parasita e pode ser tanto hospedeiro 

como parasito específico (Marcogliese 2002; Knudsen et al. 2004; MacColl 2009).   

 Neste trabalho o hábito alimentar detritívoro de P. altamazonica, P. latior e P. 

pristigaster contribuiram para os padrões de infestação por metazoários parasitos nas 

populações naturais. Mas o entendimento da composição da estrutura populacional dos 

parasitos de peixes, requer uma compreensão mais precisa dos papéis relativos, do 

comportamento alimentar dos peixes e dos filtros de compatibilidade que permitem o 

parasitismo (adequação parasita-hospedeiro).  

 

Dominância 

 O coeficiente de dominância indica o grau de importância, de uma espécie em 

relação ao conjunto da comunidade parasitária (Serra-Freire 2002). A dominância de 

um grupo ou espécie varia em decorrência da densidade e da distribuição geográfica dos 

seus hospedeiros, das mudanças na dieta e condições fisiológicas, durante o 

desenvolvimento ontogenético dos hospedeiros definitivos. Também da disponibilidade 

dos hospedeiros intermediários e das alterações ambientais (Marcogliese 2002; Alves e 

Luque 2006).  

 Em geral, comunidades de parasitos são caracterizadas, por apresentarem 

acentuado padrão de dominância e elevado número de espécies raras. Espera-se maior 

diferença entre as abundâncias das espécies dominantes, que apresentam os maiores 

números de indivíduos em uma comunidade, enquanto as demais tendem a revelar maior 

homogeneidade quanto as suas abundâncias (Poulin e Justine 2008).  

 Alguns estudos, na região amazônica, mostraram que diferentes grupos de 

parasitas podem ser dominantes, dependendo do hospedeiro estudado e das condições 

associadas a estes, como o hábito alimentar, o tamanho e o sexo dos hospedeiros. Os 

Monogenoidea foram as espécies dominantes na maioria desses trabalhos (Lopes 2006; 

Vital et al. 2011; Morais 2012; Santana 2013).  
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Larvas de Anisakidae (Nematoda) ocorreram como espécies dominantes dentro 

das infracomunidades de Osteoglossum bicirrhosum  (Cuvier, 1829)  dos rios Negro e 

Solimões (Pelegrini 2013). Em Acestrorhynchus falcirostris  (Cuvier, 1819)  a espécie 

dominante foi um nematódeo, Brevimulticaecum sp. (com 21,574% de todos os 

parasitos coletados) (Dumbo 2014).   

Em Pterygoplichthys pardalis  (Castelnau, 1855), um peixe detritívoro, 

capturado no lago de várzea Iauara do rio Solimões, a espécie parasita dominante foi a 

metacercária de Digenea,  Diplostomum sp. parasitando das gônadas (Porto 2009). Neste 

trabalho com P. altamazonica, P. latior e P. pristigaster, também detritívoras, também 

capturadas em lagos de várzea do rio Solimões, foi encontrado um resultado análogo, a 

espécie dominante também foi uma metacercária de Digenea, no caso Tylodelphys sp. 

Lagos de várzea, do rio Solimões, hospedeiros detritívoros, parasitados por 

metacercárias de Digenea, nas gônodas,  indicando uma possível relação entre o hábito 

alimentar detritívoro, os lagos de várzea do rio Solimões e a dominância de 

metacercárias de Digenea  nas infracomunidades.  

 

Correlação comprimento/abundância e comprimento/ fator de condição. 

A influência do comprimento do hospedeiro na composição qualitativa e 

quantitativa, das infracomunidades parasitárias é um tópico bastante discutido. A 

diversidade parasitária (riqueza), aparentemente está positivamente correlacionada com 

o tamanho do corpo do hospedeiro, pois estes possuem mais nichos disponíveis para 

colonização de parasitos. Esta ideia segue a teoria biogeográfica de ilhas (MacArthur e 

Wilson 1967), que prevê uma maior diversidade de espécies em ilhas maiores (com os 

hospedeiros sendo aqui considerados como ilhas) (Tallamy 1983; Guegan et al. 1992). 

Hospedeiros maiores podem também sustentar um maior número de parasitos, 

consequentemente o tempo necessário para que uma espécie se extinga, nesses 

hospedeiros, é reduzido. Peixes maiores tendem a ter uma maior longevidade e como os 

peixes crescem durante toda a sua vida, acabam por ter uma maior probabilidade de 

encontrar parasitos, durante a vida do que as espécies de peixes de vida curta (Morand 

2000).  

O que se observa nos estudos sobre comunidades parasitárias de peixes de água 

doce é uma enorme heterogeneidade de resultados (Abdallah et al. 2006; Azevedo et al. 

2007; Lizama et al. 2007; Loureiro et al. 2012; Rocha et al. 2016) Apesar do tamanho 

do corpo do hospedeiro ser considerado, o melhor meio de se avaliar a quantidade de 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1183
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=10157
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=5115
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=67712
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2497
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=5362
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espécies adquiridas, por um dado hospedeiro, do que outras características (sexo, por 

exemplo), nem sempre é um meio confiável (Morand 2000). 

Alguns autores mostraram a ocorrência de correlação negativa com o aumento 

do tamanho do hospedeiro, significando redução nos níveis de parasitismo. Isto pode 

ser em decorrência das mudanças no hábito alimentar, ou pelo desenvolvimento de uma 

resposta imune, que ocorre em peixes adultos (Adams 1985).  É importante que se 

evitem generalizações, pelo fato de que em vários sistemas parasito-hospedeiro, a 

correlação é positiva, entre a abundância do parasitismo e o tamanho do peixe, mas não 

significativa. Em um levantamento de populações naturais é difícil determinar as causas 

das variações observadas (Poulin 2000). 

Muitos padrões de correlação, entre o tamanho (comprimento) do peixe e a 

riqueza, a intensidade e a abundância de parasitos, têm correlações positivas fracas, não 

significativas ou mesmo correlações negativas (Saad-Fares e Combes 1992; Poulin 

2000). Isto ocorre devido à regulação dependente de densidade (limitação de tamanho e 

conteúdo de nutrientes). Essa regulação é mais intensa em peixes de maior tamanho do 

que nos menores (Poulin 1999).  

A idade provoca uma série de mudanças na biologia do peixe, tendo repercussão 

direta na composição da fauna parasitária, principalmente os parasitos adquiridos por 

via trófica (Polyanski 1961). No caso dos ectoparasitos, os mecanismos de aumento das 

infestações, em relação ao tamanho do peixe, estão mais baseados num processo 

cumulativo. Em um local de infestação, como as brânquias, que aumentam a sua área 

de superfície, proporcionalmente ao aumento do comprimento do peixe, oferece maiores 

possibilidades e disponibilidade de oxigênio, aos estágios larvais de copépodes e 

monogenéticos (Fernando e Hanek, 1976; Luque et al. 1996).  

Uniformidade no comportamento alimentar dos peixes ao longo da vida é um 

fato que permite um recrutamento uniforme, das mesmas espécies de endoparasitos, em 

qualquer faixa do desenvolvimento ontogenético (Machado et al. 1996). Neste trabalho, 

para a maioria das espécies parasitas, não houve correlação entre o comprimento dos 

hospedeiros e a abundância de parasitos. Isto pode indicar, que os peixes do gênero 

Potamorhina, possuem homogeneidade, em seu comportamento alimentar durante toda 

a vida.  

Com relação aos ectoparasitos, as correlações não significativas, podem ser 

resultado da autoimunidade do hospedeiro ao parasito ao longo do tempo (Rhode, 1993). 

Ou a disponibilidade das formas infectantes, a determinadas faixas da população de 
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hospedeiros, associadas ao grau de especialização dos órgãos de fixação dos parasitos. 

Como exemplo o caso de algumas espécies de Copepoda, Ergasilidae, que podem sofrer 

influência do aumento do tamanho dos filamentos branquiais, com o crescimento dos 

peixes. Novos indivíduos podem ter dificuldade de fixarem-se ao hospedeiro, pelo 

mecanismo de trava dos segundos pares de antenas nos filamentos, impedindo o 

acúmulo destes no hospedeiro ao longo do tempo (Luque e Chaves 1999; Alves e Luque 

2006). 

O fator de condição é um indicativo quantitativo do bem-estar do peixe. Ele 

reflete as condições alimentares recentes e/ou gastos de reservas em atividades cíclicas, 

possibilitando relações com condições ambientais e aspectos comportamentais das 

espécies). A análise das relações existentes entre a intensidade parasitária dos 

hospedeiros com seu fator de condição é uma ferramenta a mais que possibilita verificar 

se os parasitos podem influenciar o desenvolvimento dos peixes, prejudicando seu 

desempenho (Vazzoler 1996). 

A influência do parasitismo, no peso e no fator de condição do hospedeiro, foi 

amplamente demonstrada para muitas espécies. Observou-se que, especialmente no caso 

de infestações numerosas, há uma drástica baixa de seus valores, sendo a severidade do 

efeito, diretamente proporcional ao número de parasitos. Há também a redução da taxa 

de crescimento, do conteúdo lipídico total e do peso do fígado do hospedeiro, o que 

indica a mobilização das reservas lipídicas daquele órgão (Eiras 1994). Em Mugil 

platanus (Günther, 1880) o fator de condição foi reduzido, devido a presença de espécies 

parasitas de Copepoda, Monogenoidea e Trichodina sp. (Ranzani-Paiva et al. 2004). 

 Há estudos em que não há evidência de correlação entre o fator de condição e a 

intensidade e abundância parasitárias. Em Semaprochilodus insignis (Jardine & 

Schomburgk, 1841) não houve diferença no fator de condição relativo (Kn) de peixes 

não parasitados e parasitados, por Gyrodactylus gemini Ferraz, Shinn & Sommerville 

1994 e Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus Travassos, Artigas & Pereira, 

1928 (Silva et al. 2011a). Em Oxydoras niger (Valenciennes, 1821) o parasitismo por 

I. multifiliis; Chilodonella sp., Cosmetocleithrum spp., Paracavisona impudica 

(Diesing, 1851); Cucullanus grandistomis Ferraz & Thatcher, 1988; Proteocephalus 

kuyukuyu   e Dadaytrema sp. não influenciou o Kn (Silva et al. 2011). 

Em alguns casos, os dados indicaram que peixes maiores e com maiores valores 

do fator de condição, suportavam níveis de parasitismo relativamente mais elevados. 

Em Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887) parasitados por espécies de Nematoda, 
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houve correlação positiva da intensidade com o fator de condição (Schalch e Garcia, 

2011). Em Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1847) parasitados pelo Monogenoidea 

Rhinonastes sp., o Copepoda Gamispatulus sp. e o digenético Saccocoelioides 

magnorchis Thatcher, 1978, houve correlação, do fator de condição com a abundância 

de parasitos (Lizama et al. 2006). 

Neste trabalho, a ausência de correlações significativas entre o Kn e a 

abundância de parasitos, provavelmente devem-se ao fato da baixa abundância média 

dos parasitos e das condições ambientais nos lagos. Estes fatores proporcionaram 

condições adequadas, para que a maioria dos peixes ganhassem peso adequado ao seu 

tamanho, apesar de estarem parasitados por várias espécies. 

 

Espécies centrais, secundárias e satélites. 

Espécies centrais e espécies satélites são previsões da hipótese, sobre os 

mecanismos que influenciam a distribuição das espécies, dentro de uma região. 

Algumas espécies tendem a colonizar muitos hospedeiros e são encontradas em números 

elevados dentro dos mesmos. Essas espécies, regionalmente comuns e localmente 

abundantes são chamadas espécies centrais. Existem outras espécies que tendem a 

colonizar poucos hospedeiros e são encontradas em baixo número. Essas espécies 

regionalmente incomuns e localmente raras, são chamadas de espécies satélites (Bush 

et al. 1997).  

As espécies mais prevalentes ocupam posições centrais e secundárias dentro da 

comunidade, são as mais amplamente distribuídas e possuem um alto poder de dispersão 

(Kennedy 2001). O conceito de importância das espécies, dentro de cada comunidade, 

prevê que as espécies mais frequentes, também são as mais abundantes e distribuídas na 

maior parte dos habitats. Há outro grupo de espécies que habita somente alguns locais. 

As espécies centrais são definidas como as de maior abundância e frequência. As   

espécies satélites são as que têm pouca abundância e frequência (Bush e Holmes 1986).  

Uma comunidade seria formada por poucas espécies em equilíbrio, que 

dominam outras muitas espécies, que atuam para a queda deste equilíbrio. As espécies 

centrais seriam aquelas em equilíbrio, cujos padrões populacionais seriam previsíveis. 

As espécies satélites são aquelas que se apresentam de forma instável (Caswell 1978). 

Neste trabalho as espécies da parasitofauna de P. altamazonica, P. latior e P. 

pristigaster foram predominantemente satélites. Em cada uma das três espécies 

hospedeiras estudadas, a única espécie central foi Tylodelphys sp., indicando que estas 
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infracomunidades de parasitos, nestas localidades, estão instáveis e não estão próximas 

ao equilíbrio proposto por Caswell (1978).  

Há dois tipos de comunidades parasitárias. A interativa (com espécies centrais e 

evidências de relacionamentos interespecíficos). A isolacionista (com a ausência de 

espécies centrais e de relacionamentos interespecíficos). Elas existem não como uma 

dicotomia, na qual seriam classificados todos os tipos de comunidades parasitárias. Mas 

sim como as extremidades de um continuum, formado por um conjunto de comunidades 

com características intermediárias, entre o tipo interativa e a isolacionista (Stock e 

Holmes 1988).  

As comunidades de parasitos de P. altamazonica, P. latior e P. pristigaster 

apresentaram caraterísticas mais voltadas ao tipo isolacionista. Houve a presença de 

espécies generalistas, de poucas espécies centrais e baixa riqueza parasitária. Houve 

poucas evidências de interações, entre os componentes das infracomunidades, nichos 

ecológicos bem definidos e com baixa competição entre os seus componentes. 

 

Padrão de distribuição dos parasitos 

Uma das características mais comuns, em infestações de hospedeiros 

vertebrados por parasitos, é a tendência dos parasitos apresentarem-se distribuídos de 

maneira agregada (Von Zuben 1997). A distribuição agregada foi observada, nos 

trabalhos com as comunidades de peixes dulcícolas, de diversas regiões do Brasil (Alves 

et al. 2000; Guidelli et al. 2003; Abdallah et al. 2004; Moreira et al. 2005; Morais 2012). 

Neste trabalho, praticamente todas as infrapopulações parasitárias, de P. altamazonica, 

P. latior e P. pristigaster apresentaram o típico padrão de distribuição agregada.  

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 (Tavares e Luque 2001; Abdallah et al. 2005). A distribuição agregada de 

parasitos dentro da população de hospedeiros está associada a fatores ambientais, antes 

de fatores de natureza demográfica (Anderson e Gordon 1982; Quinell et al. 1995).  

Entre esses fatores ambientais incluem-se, mudanças nos parâmetros físicos do 

ambiente no tempo e no espaço, e principalmente, diferenças na susceptibilidade do 

hospedeiro à infestação. Estas podem ser devido às diferenças imunológicas, 

comportamentais e a fatores genéticos (Anderson e Gordon 1982; Quinell et al. 1995). 

Estes dois últimos podem também influenciar a taxa de mortalidade dos parasitos e 
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hospedeiros, bem como criar heterogeneidade na dispersão de parasitos, dentro da 

população de hospedeiros (Von Zuben 1997).  

A partir do momento em que a prevalência aumenta, os parasitos passam a 

distribuir-se mais uniformemente entre os hospedeiros e a explorar uma crescente fração 

da população disponível desses hospedeiros e a proporção de hospedeiros, não 

infectados, decresce. Os níveis de agregação declinam, com o aumento da prevalência 

e da abundância parasitárias. Se a prevalência aumentasse independente da abundância 

média a dispersão, tenderia a ser uniforme, com o número de parasitos ocupando o 

máximo de hospedeiros. Entretanto, observa-se que a abundância não é uniforme devido 

principalmente à heterogeneidade de padrões de comportamento de aquisição dos 

parasitos (Poulin 1993), 

 Neste trabalho as espécies parasitas, com prevalência e abundância mais 

elevadas, apresentaram índices de agregação menores, comparados com as espécies com 

prevalência e abundância baixas. Isto revela a influência da prevalência e abundância 

sobre a distribuição dos parasitos.  

 

Sazonalidade 

Mudanças sazonais no ambiente podem causar modificações na relação parasito-

hospedeiro. A presença ou abundância de parasitos é diretamente influenciada tanto pelo 

ambiente, no interior do hospedeiro, como pela condição do ecossistema (Kadlec et al. 

2003). A maneira pela qual as variações sazonais afetam o parasitismo, depende 

fortemente do ciclo de vida do parasito. No caso dos heteroxenos, que necessitam de um 

hospedeiro intermediário para completar o seu ciclo, a abundância destes é o principal 

fator responsável pela taxa de infestação e presença deles pode variar sazonalmente 

(Pizzatto et al. 2013).  

Vários trabalhos afirmam que a transmissão de metacercárias possui variação 

sazonal acentuada (Chubb, 1979; Marcogliese et al. 2001; Carvalho et al. 2010). Neste 

trabalho os dados indicaram, que nos lagos amazônicos esta variação sazonal não 

ocorreu com as metacercárias de Tylodelphys sp. Elas permaneceram com as mesmas 

taxas de infestação, ao longo de todas as estações. De acordo com os autores acima 

citados, seria esperado que a transmissão de metacercárias apresentasse sazonalidade, 

devido a emergência das cercárias ser fortemente afetada pelo aumento da temperatura. 

No entanto na Amazônia, onde as temperaturas permanecem constantes, este fato não 

ocorreu para metacercárias de Tylodelphys sp. 
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Na Amazônia, durante o período da cheia, as florestas de várzea são alagadas e 

os peixes movem-se para dentro deste novo habitat, vindo dos lagos e canais. Na estação 

seca muitos peixes da floresta alagada encontram-se em águas abertas dos lagos (Ayres 

1993). Com o aumento da biomassa dos lagos de várzea, na cheia, ocorre uma grande 

oferta de alimentos em vários níveis tróficos e, consequentemente, haverá um maior 

número de indivíduos usufruindo destes nutrientes, ocasionando o aumento na 

população de peixes, que migram para essas regiões, o que pode levar a um aumento na 

população de parasitos (Malta 1983).  

O ciclo da vazante e da enchente governa a vida e sua evolução na região 

amazônica, uma vez que as oscilações climáticas são mais amenas. A chave da estrutura 

de comunidades de peixes, na região amazônica, reside na mobilidade dos mesmos. 

Várias espécies movem-se dos rios para dentro e para fora dos lagos laterais, da floresta 

inundada e dos tributários, de acordo com a mudança no nível da água e disponibilidade 

de oxigênio associada (Lowe-McConnell 1999).   

Como exemplo, ectoparasitos podem ser mais abundantes no período de seca, 

pois os peixes encontram-se em um ambiente mais restrito, facilitando sua dispersão, 

Pygocentrus nattereri de lagos de várzea do rio Solimões apresentaram os maiores 

índices parasitários no período de seca (Vital 2011; Morais 2012). Os crustáceos 

Branchiura da Amazônia: Dolops discoidalis Bouvier 1899, D. bidentata Bouvier 1899, 

D. geayi Bouvier 1897 D. carvalhoi Lemos De Castro, 1949, D. striata Bouvier 1899, 

Argulus juparanensis Lemos De Castro, 1950 e A. multicolor Sthekhoven, 1937 

apresentaram um padrão de sazonalidade com ocorrência dos valores máximos de 

infestação no período da cheia (Malta 1982; Malta e Varella 1983).  

 Com relação aos endoparasitas, a maioria dos estudos com sazonalidade foram 

realizados em regiões temperadas e nesses casos as temperaturas mais elevadas estão 

associadas a uma maior abundância de endoparasitos, pois estas favorecem o processo 

reprodutivo e o desenvolvimento, além da transmissão ao hospedeiro intermediário e 

final (Al-Kandari et al. 2000). Alguns trabalhos realizados em ambientes de água doce 

mostraram que as condições climatológicas da região como temperatura e precipitação, 

podem influenciar a diversidade de parasitos nos peixes, interferir na estrutura da 

comunidade parasitária e, assim como ocorre com os ectoparasitos, afetar cada grupo de 

maneiras diferentes (Kennedy e Bush 1994; Takemoto et al. 2009; Vital et al. 2011; 

Neves et al. 2013). 
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Neste trabalho não houve diferenças significativas na riqueza e abundância da 

fauna parasitária dos hospedeiros nos períodos de seca e cheia. O hábito alimentar 

detritívoro, provavelmente, promove poucas mudanças nas taxas de infestação por 

metazoários, as quais são constantes ao longo do ano. Esse fato, aliado às temperaturas 

constantes na região e aos baixos valores de abundância dos parasitos, resultaram em 

taxas semelhantes de parasitismo, tanto nos períodos de seca e de cheia dos lagos de 

várzea do rio Solimões. Aparentemente os efeitos das mudanças do regime hidrológico 

nos lagos de várzea amazônicos afetam de forma diferente a abundância e riqueza dos 

parasitos de peixes, de acordo com as características próprias de cada grupo, como o 

tipo de ciclo de vida e o local de fixação no hospedeiro. No entanto não há uma regra 

geral para o aumento ou diminuição de parasitos conforme o período do regime 

hidrológico.  

 

Comunidade componente 

A pequena variação dos índices ecológicos nos períodos amostrados, aponta para 

a estabilidade da comunidade componente durante o período de estudo. Esta 

estabilidade advém de um cenário, onde poucas espécies dominam, assim a ocorrência 

de outras espécies em baixa abundância, não tem impacto sobre a diversidade 

comunitária (Kennedy 1993; Kennedy e Moriarty 2002). Neste trabalho, os dados 

indicaram, que as comunidades de metazoários, em P. altamazonica, P. latior e P. 

pristigaster foram caracterizadas pela baixa riqueza e diversidade. E, os ambientes não 

são equitativos, pois existe uma espécie parasita altamente dominante nas 

infracomunidades. 

A parasitofauna de Serrasalmus altispinis (Merckx, Jégu e Santos, 2000) foi 

estudada, na mesma região deste trabalho, incluindo os lagos Baixio, Ananá e Araçá. 

Foram encontrados baixos valores nos índices de diversidade para as espécies 

endoparasitas. Estes resultados, conjuntamente com a maior ocorrência de ectoparasitos, 

principalmente monogenóideos, indicaram que os lagos de várzea estudados, tiveram 

marcada influência antropogênica. Esta influência foi atribuída à área de produção 

petrolífera, que transporta petróleo e gás, ao longo do rio Solimões, para a refinaria de 

Manaus. Mas ao se avaliar conjuntamente, as espécies endo e ectoparasitas, foram 

encontrados ambientes com maior diversidade (Morey 2017).  

 O aumento dos níveis de estresse ambiental, geralmente tem sido relacionado 

ao decréscimo da diversidade (H’), decréscimo da riqueza específica (S) e decréscimo 
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da equitabilidade (J’), com consequente acréscimo da dominância (Clarke e Warwick 

1994). Comunidades biológicas naturais apresentam, geralmente, um grande número de 

espécies raras, com baixa abundância e poucas espécies dominantes com alta 

abundância. Teorias sobre a influência de distúrbios, não naturais na diversidade, 

indicaram que em situações de estresse mínimo, a diversidade diminui devido à exclusão 

causada pela competição interespecífica. Com o aumento dos níveis ou frequência dos 

distúrbios, a competição é reduzida resultando em um aumento da diversidade, até que 

grandes aumentos nos níveis ou frequência dos distúrbios passem a eliminar as espécies 

por estresse elevado, levando novamente a uma diminuição na diversidade (Soares et 

al. 2011).  

Os resultados deste trabalho podem ser considerados como compatíveis com o 

padrão para as comunidades naturais. Apesar da riqueza de espécies parasitas não ser 

elevada, uma espécie é altamente dominante (Tylodelphys sp.) e as demais possuem 

baixa abundância. 

 Por meio de um estudo que utilizou o Índice de Gradiente Ambiental (EGI) os 

lagos Ananá e Araçá foram considerados menos afetados pela presença antrópica e, 

portanto, podem ser usados como lagos de referência para desenvolver um índice 

multimétrico de integridade biótica dos lagos de inundação do rio Solimões. De maneira 

diferente, o lago Baixio possui sinais de alterações causadas pela ocupação humana 

difusa perto do lago. Adicionalmente dados do índice de integridade biótica para os 

lagos de várzea foram obtidos para espécies de peixes e  consideraram o lago Baixio 

como de boa integridade e os lagos Araçá e Ananá com excelente integridade (Petesse 

et al. 2016). 

 O estado de conservação dos lagos Araçá e Ananá, provavelmente, é o 

resultado da baixa densidade populacional humana na região. Esses lagos só podem ser 

alcançados por barco e são frequentemente inacessíveis porque os acessos estão 

bloqueados por bancos de macrófitas. Na área, a maioria das vilas são pequenas e 

localizadas ao longo das margens do rio Solimões, em vez de ser na costa dos lagos da 

planície de inundação.  Já o lago Baixio pode ser alcançado por terra, especialmente 

durante a estação das águas baixas, quando o habitat aquático é reduzido e a pesca de 

subsistência e comercial no lago aumenta. Estas atividades são favorecidas pela 

proximidade dos municípios de Iranduba e Manaus, o principal centro de atividades 

comerciais (Petesse et al. 2016). 
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  A parasitofauna de P. pardalis de lagos de várzea do rio Solimões, incluindo 

os lagos Baixio, Ananá e Araçá, foi estuda durante o ano de 2012. A mesma composição 

de espécies foi encontrada em todos os lagos analisados, mostrando que as condições 

para o complemento do ciclo de vida dos parasitos estão favoráveis em todos estes lagos 

(Porto, 2017). 

 Neste trabalho a riqueza de espécies parasitas nos lagos Araçá, Ananá e Baixio 

Catalão, Mucura e Arapapá foi bastante similar. Esses resultados indicaram que uma 

possível influência antrópica, em um dos lagos, também não está afetando a estrutura 

das infracomunidades de P. altamazonica, P. latior e P. pristigaster. Além do hábito 

alimentar e comportamento semelhante das três espécies,  a explicação pode ser que 

apesar da influência antrópica está presente nos lagos Baixio e Catalão, que são mais 

próximos da zona metropolitana, possuem atividades humanas e densidade populacional 

maiores, o estresse ambiental causado ainda não está em um nível suficiente para afetar 

o ciclo de vida dos parasitos encontrados e de seus hospedeiros intermediários. No lago 

Baixio, P. altamazonica apresentou a maior equitatividade e riqueza, com a menor 

dominância (maior diversidade), que os demais lagos amostrados, resultados que não 

são esperados em um ambiente com alterações ambientais marcantes. 

 A diversidade de espécies, nas comunidades parasitárias, é resultado, entre 

outros fatores, de interações entre a história evolutiva, a ecologia dos hospedeiros e 

também está associada à diversidade de hospedeiros intermediários e definitivos (Von 

Zuben (1997). Neste trabalho a baixa diversidade das comunidades de parasitos de P. 

altamazonica, P. latior e P. pristigaster pode ser resultado, tanto de aspectos 

relacionados ao hospedeiro (hábito detritívoro e comportamento), por estresses naturais 

nos ambientes ou ainda, em alguns lagos, pela influência antrópica. Há a necessidade de 

estudos semelhantes, em outras regiões da Amazônia, se possível em áreas 

reconhecidamente afetadas por estresse ambiental, para que se possa reconhecer os 

padrões ecológicos naturais e diferencia-los de áreas que sofreram degradação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

- Todos os endoparasitos encontrados estavam em estágio larval, o que coloca 

as espécies P. altamazonica, P. latior e P. pristigaster no nível intermediário na cadeia 

trófica nos lagos de várzea do rio Solimões. Elas são espécies hospedeiras intermediárias 

de várias espécies parasitas. Quando os consumidores secundários as predam, irão 

ingerir as metacercárias e os ciclos biológicos destas espécies se completarão, pois são 

seus hospedeiros definitivos.  

          - A não ocorrência de endoparasitos, no trato digestivo das três espécies de 

Potamorhina é uma evidência, de que o hábito alimentar detritívoro influencia na 

composição das espécies, e na dinâmica populacional de sua parasitofauna. 

- Apesar dos pontos de coleta estarem afastados por muitos quilômetros de 

distância, houve alta similaridade na abundância, riqueza e demais descritores 

ecológicos. 

-  Não houve variação na abundância de parasitos nos períodos de cheia e seca. 

- Estes resultados, somados ao fato da não ocorrência de correlação do 

comprimento dos hospedeiros com a abundância parasitária são fortes evidências da 

influência do hábito alimentar detritívoro na composição e dinâmica populacional da 

fauna parasitária das três espécies. 

-  O comportamento alimentar homogêneo permitiu um recrutamento uniforme 

das espécies parasitas tanto com o incremento do crescimento dos peixes, quanto 

durante o regime sazonal de cheia e seca dos lagos. 

- Os lagos amostrados são de baixa diversidade para a parasitofauna das três 

espécies P. altamazonica, P. latior e P. pristigaster. Este resultado pode estar 

relacionado tanto a aspectos do hospedeiro (hábito detritívoro), como a variações por 

estresses naturais nos ambientes ou ainda pela influência antropogênica nos lagos. 
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