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RESUMO
Parasitas são organismos que ocorrem em todas as comunidades e constituem grande parte da diversidade biológica
encontrada em diversos ecossistemas. Além disso, os parasitas podem fornecer informaç̧es sobre o ambiente onde
vivem e o seu hospedeiro. O presente trabalho objetivou analisar os índices parasitários de três espécies de ciclídeos da
planície de inundação do alto rio Paraná, bem como correlacionar o parasitismo com o comprimento do hospedeiro e
comparar a diversidade de parasitas entre os ciclídeos. As coletas foram realizadas nos três subsistemas: Invinhema,
Baía e Paraná. No total, 50 indivíduos das espécies Cichla kelberi, Geophagus proximus, Satanoperca pappaterra foram
analisados,  e seus parasitas foram separados por grupos,  identificados com a maior precisão taxonomica possível.
Foram encontrados parasitas dos grupos Monogenea, Digenea, Cestoda e Nematoda. Para cada espécie de parasita,
foram calculados os valores de prevalência, intensidade média e abundancia média. Dentre os peixes examinados, C.
kelberi apresentou  maior  prevalência  parasitária  (83,33%).  Foram  analisadas  a  diversidade  de  parasitas  entre  os
ciclídeos e a abundancia correlacionada com o tamanho do hospedeiro. O parasitismo dos peixes analisados pode estar
relacionado  ao  tamanho  corporal  disponível  dos  hospedeiros,  embora  não  tenha  apresentado  resultados
estatisticamente significativos para a maioria dos parasitas correlacionados.

PALAVRAS-CHAVE: Ecologia parasitária; Ictioparasitalogia; rios Neotropicais.

1 INTRODUÇÃO

As  planícies  de  inundação  destacam-se  dentre  os  ecossistemas  mais  produtivos  e  de
grande biodiversidade (OPPERMAN; LUSTER; MCKENNEY; ROBERTS; MEADOWS, 2010), que
controlam  as  características  biológicas,  ecológicas  e  limnológicas  dos  corpos  d’água  (JUNK;
BAYLEY; SPARKS, 1989). Evidências indicam que em sistemas rios-planícies de inundação há forte
inclinação  das  comunidades  biológicas  se  sustentarem  em  concomitancia  com  os  eventos
hidrológicos de cheia e de seca, demostrando uma forte conexão da estrutura das comunidades com
estes eventos (JUNK; BAYLEY; SPARKS, 1989; LOWE-McCONNELL, 1999). De outro modo, existe
sazonalmente  uma ampla  variabilidade  nos  sistemas  de  planícies  de  inundação,  referindo-se  a
flutuação do nível da água, que define a fase de águas altas (cheia) e fase de águas baixas (seca),
oportunizando  anualmente  um  relevante  enriquecimento  ao  ambiente  em  termos  de  habitat
(RESENDE, 2008), e são caracterizados como pulsos de inundação.

Os peixes são animais aquáticos passíveis de serem infectados por muitas espécies de
parasitas  (protozoários  e  metazoários)  (PAVANELLI  et  al.,  2006).  Os  peixes  são  perfeitos
hospedeiros  definitivo,  paratênicos  e  intermediários  de  parasitas,  os  quais  são  transmitidos
particularmente  para  aves  piscívoras,  que  atuam  como  hospedeiros  definitivos,  resultando  em
relaç̧es ecológicas eficazes para a manutenção de ciclos biológicos (Vicente e Pinto, 1999). Assim,
torna-se de grande relevancia o estudo dos peixes em seu ambiente natural considerando a relação
parasita-hospedeiro. 

Atualmente a análise ecológica passou a se destacar, observa-se que esta forma de estudo
pode  propiciar  dados  relevantes  em  relação  à  dinamica  das  populaç̧es  de  parasitas  e  seus
referentes hospedeiros, a vulnerabilidade e a sazonalidade dos parasitas e hospedeiros (MARTINS
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et al.,2000), e suas prováveis relaç̧es com fatores abióticos e bióticos (ABDALLAH et al., 2004;
PARAGUASSÚ et al. 2005).

Os parasitas são classificados em ectoparasitas e endoparasitas: pertencentes aos grupos
dos protozoários,monogenéticos, digenéticos, cestódeos, acantocéfalos, nematódeos e crustáceos,
estes apresentam ampla diversidade de ciclos biológicos, podem habitar a superfície (branquias e
tegumentos), musculatura, cavidade e vísceras ocasionando desde prejuízos insignificantes até altas
taxas de mortalidade nos peixes. Muitos destes ocasionam um atraso no crescimento e no peso dos
hospedeiros (NOGUEIRA, Luly de Assis, 2011).

Como objeto de estudo, os ciclídeos representam apenas 6% da fauna de peixes de água
doce no Brasil. Dentre estes, os ciclídeos neotropicais podem ser encontrados em quase todos os
rios das Américas do Sul  e  Central,  com espécies distribuídas desde a Patagonia até o Texas
(LÓPEZ-FERNÁNDEZ; WINEMILLER; HONEYCUTT, 2010). A maioria dos ambientes de planície no
Brasil estão localizadas na região tropical e seus rios são predominantemente perenes, a planície de
inundação do alto rio Paraná apresenta uma marcante variabilidade temporal dos fatores bióticos e
abióticos,  associada  às  alteraç̧es  dos  níveis  fluviométricos,  apresentando  cheias  no  verão  e
estiagens no inverno (NEIFF, 1990; CANEVARI).

Deste modo, o presente trabalho objetivou analisar os índices parasitários de três espécies
de ciclídeos da planície de inundação do alto rio Paraná, bem como correlacionar o parasitismo com
o comprimento do hospedeiro e comparar a diversidade de parasitas entre os ciclídeos.

2 METODOLOGIA

A área de estudo pertence a planície de inundação do alto rio Paraná, localizada próxima ao
município de Porto Rico, PR  (22º43’S e 53º10’O), onde está situado o Laboratório Avançado de
Pesquisas da Universidade Estadual  de Maringá -  Nupélia (Núcleo de Pesquisa em Limnologia,
Ictiologia e Aquicultura). As coletas foram realizadas nos três subsistemas (Ivinhema, Baía e Paraná)
nos  canais,  rios,  lagoas  abertas  e  fechadas,  os  mesmos  utilizados  pelo  projeto  PELD-CNPq
(Projetos Ecológicos de Longa Duração) - Sítio 6.

Foram  amostrados  espécimes  de  Cichla  kelberi,  Geophagus  proximus e  Satanoperca
pappaterra trimestralmente no período entre março de 2014 a setembro de 2015. Foram capturados
por meio de redes de espera de diferentes malhagens, armadas por um período de 24 horas. Após
as  despescas,  em  laboratório  foi  realizada  a  identificação  taxonomica,  mensurado  os  dados
biométricos dos hospedeiros e posteriormente feita incisão longitudinal  na superfície ventral  dos
indivíduos e todos os órgãos foram retidos e separados. A cavidade visceral e cada órgão foram
examinados sob Estereomicroscópio  para a coleta  dos ecto  e endoparasitas.  Os espécimes de
peixes foram depositados na Coleção Ictiológica do Nupélia/UEM.

As espécies de parasitas encontradas nos hospedeiros foram identificadas de acordo com
Moravec (1998), Thatcher (2006), Kohn, Fernandes e Cohen (2007), além de artigos específicos da
área. Para a descrição da estrutura e análise quantitativa dos parasitas encontrados foram utilizados
os índices parasitários descritos segundo Bush, Lafferty, Lotz, Shostak (1997). 

O  coeficiente  de  correlação  “rs”  por  postos  de  Spearman  foi  utilizado  para  determinar
possíveis  correlaç̧es  entre  o  comprimento  padrão  dos  hospedeiros  e  a  abundancia  de
infecção/infestação de cada espécie de parasita (ZAR, 2010).

Para  comparar a  diversidade  de  parasitas  entre  as  espécies  Cichla  kelberi,  Geophagus
proximus e  Satanoperca pappaterra foi  utilizado o índice de diversidade de Shannon (H)  (ZAR,
2010). As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa BIOESTAT 5.0 (AYRES et al.
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2007).  As análises foram realizadas somente entre as espécies de parasitas  que apresentaram
prevalência igual ou superior a 10%.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No total  foram analisados 50 espécimes de ciclídeos.  Cichla kelberi (n = 18) apresentou
83,33%  de  prevalência  de  indivíduos  parasitados,  Geophagus  proximus  (n  =  18)   100%  e
Satanoperca pappaterra (n = 14) 61,11%.

Tabela  1: Nível  de  parasitismo  em  espécimes  de  Cichla  kelberi, Geophagus  proximus  e  Satanoperca
pappaterra coletados na planície de inundação do alto rio Paraná; P%= prevalência; IM= intensidade média;
AM= abundancia média; M=Monogenea; N=Nematoda; C=Cestoda; D=Digenea

Hospedeiro Parasita P% AM IM

Cichla kelberi

Gussevia arilla (M)
38,88 5,61 14,42

Contracaecum sp. (N)
11,11 0,61 5,5

Proteocephalus microscopicus (C)
27,77 18,05 6,5

Austrodiplostomum compactum (D)
5,55 0,11 2

P. macrocephalus (C) 33,33 0,5 1,5

Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus (N)
16,66 0,33 2

Geophagus proximus
Raphidascaris (Sprentascaris) sp.(N)

66,66 3,11 4,66

Sciadicleithrum kritskyi (M)
61,11 13,11 5,09

Satonoperca papaterra

Raphidascaris (Sprentascaris) sp. (N) 21,42 0,5 2,33

Sciadicleithrum satanopercae (M) 64,28 23,78 41,62

Austrodiplostomum compactum (D)
14,28 0,5 3,5

Crassicutis cichlasomae (D)
7,142 0,07 1

Diplostomidae (D)
14,28 0,28 2

Os índices de diversidade de Shannon apontaram que em  C. kelberi (0,82) a diversidade
parasitária  foi  elevada quando comparada a  G. proximus (0,48)  e  S. pappaterra  (0,27).  Em um
ecossistema aquático, as comunidades parasitárias dos peixes refletem interaç̧es com o ambiente
aquático, com seus hospedeiros e com as comunidades de invertebrados. Todos esses podem estar
envolvidos no ciclo de vida do parasita. Assembleias parasitárias poderiam, portanto, desempenhar
um papel  potencial  como indicadores ambientais,  diminuindo ou aumentando a sua diversidade,
riqueza, abundancia e prevalência de acordo com alteraç̧es nas condiç̧es ambientais (KADLEC;
ŠIMKOVÁ;  JARKOVSKY;  GELNAR,  2003).  As  comunidades  parasitárias  de  peixes  são
consideradas como um indicador das mudanças ocorridas no meio aquático.
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De acordo com os resultados obtidos neste estudo, foram verificadas correlaç̧es positivas e
significativas (rs= 0,55; p= 0,03) entre o comprimento padrão de S. pappaterra e a abundancia de
Diplostomídeo encontrados nas branquias.  Em relação as demais correlaç̧es,  embora tivessem
sido positivas, não foram significativas.

Aumento na abundancia de endoparasitas em peixes de maior  tamanho são atribuídos à
ocorrência de processos acumulativos na infecção. No entanto, para que uma infecção ocorra, os
nichos  invasivos  de  formas  parasitárias  têm  que  se  sobrepor  com  os  nichos  dos  hospedeiros
(ROLBIECKI,  2006).  A  fauna  de  parasitas  de  água  doce  pode  ter  diferentes  composiç̧es
dependendo das espécies de hospedeiros, nível trófico ocupado pelo hospedeiro, idade, tamanho, e
outros fatores bióticos e abióticos. Os tucunarés caracterizam-se como piscívoros generalistas, o
que pode ter contribuído com a maior diversidade parasitária registrada para esses hospedeiros.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  presente  estudo  demonstrou  que  o  parasitismo  dos  peixes  analisados  pode  estar
relacionado  ao  tamanho  corporal  do  hospedeiro,  embora  a  maioria  não  tenha  apresentado
resultados estatisticamente significativos. Verificou-se neste estudo que a riqueza de espécies de
parasitas  foi  maior  em  C.  kelberi.  Variaç̧es  da  riqueza  de  espécies  de  parasitas  entre  os
hospedeiros  proporcionam  não  apenas  um  bom  modelo  para  estudos  da  diversificação  de
comunidade, mas também é de grande interesse no contexto de previsão de risco de doença e de
alvos na conservação. Portanto, estudos futuros, com períodos mais longos de observação poderão
esclarecer os aspectos das variaç̧es cíclicas entre as características ambientais abióticas e bióticas
das populaç̧es do hospedeiro e da comunidade parasitária.
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