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RESUMO
Os riachos são mais sensíveis as ações antrópicas que os cursos de água maiores.  A fauna desses ambientes é
composta  por  espécies  de  peixes  de  pequeno  porte,  geralmente  endêmicas.  O  objetivo  do  estudo  foi  analisar  a
ocorrência de ectoparasitas em  Hypostomus  sp. em quatro riachos,  bem como comparar os índices de parasitismo
nestes ambientes. Entre setembro de 2014 e junho de 2015 foram analisados 43 espécimes, destes, 17 hospedeiros
(39%) estavam parasitados.  Foram encontrados 719 monogenéticos  da espécie  Phanerothecioides agostinhoi.  Não
houve correlação significativa entre o comprimento padrão do hospedeiro e a abundância de parasitismo, da mesma
forma, não foi encontrado correlação entre o peso do hospedeiro e a abundância de parasitas. Quando comparada a
abundância de parasitas e os ambiente urbano e preservado, verificou-se diferença significativa, sendo o maior nível de
parasitismo no ambiente urbano. Em relação ao Kn e a abundância de parasitas não houve correlação significativa entre
eles.  Os resultados  demonstraram que a  maior  abundância  de  monogenéticos  nos  riachos  urbanos pode ter  sido
influenciada pelo aporte de esgotos domésticos carreados para dentro dos riachos e que apesar da abundância de
parasitas ter sido maior no ambiente urbano o Kn dos peixes estava dentro da normalidade. Assim, nos estudos de
ectoparasitas como bioindicadores da qualidade ambiental, tais organismos são os que melhor respondem às alterações
ambientais, pois estas interferem no sistema imune do hospedeiro podendo favorecer o parasitismo. 

PALAVRAS-CHAVE: Antropização; Monogenea; Parasitismo.

1 INTRODUÇÃO 

Os riachos, pelas suas vazões limitadas, são mais sensíveis as ações antrópicas que os
cursos de água maiores (LUIS et al., 1998). Há uma maior intensificação nos estudos deste tipo de
ambiente  nos  últimos  anos,  seja  pela  sua  importância  estratégica  como  fonte  hídrica  para  o
abastecimento  urbano  ou  rural,  bem como  por  acreditar-se  apresentar  uma  fauna  ictiológica  e
parasitária  peculiar  e  por  vezes  pouco  estudada.  A  maior  parte  dessa  fauna  é  composta  por
espécies de peixes de pequeno porte que habitam pequenos riachos de cabeceiras, apresentando
elevado grau de endemismo, distribuição geográfica restrita, e dependente da vegetação ripária para
alimentação, reprodução e abrigo (CASTRO; MENEZES, 1998).

Dentre  os  Siluriformes,  os  cascudos  são  considerados  peixes  de  alto  valor  econômico,
(ANTONIUTTI et al., 1985). O gênero Hypostomus possui cerca de 110 espécies, colonizando todos
os  habitats  aquáticos  da  América  do  Sul  (MONTOYA-BURGOS,  2003).  Apresentam  ampla
distribuição, são espécies bentônicas. A maioria destes peixes possui hábitos crepusculares, durante
o dia ficam sob as pedras ou em troncos de árvores (WEBER et al. 2003).

A ocupação irregular de mananciais e nascentes de rios, tanto em regiões agrícolas, como em
centros urbanos, modifica profundamente a estrutura das populações aquáticas, sendo que este
processo de ocupação e degradação pode até mesmo acarretar na extinção de espécies, ou destes
ambientes (BASTOS; ABILHOA, 2004). Desta forma, ambientes eutrofizados com sobrecarga de
matéria orgânica e compostos nitrogenados geralmente estão associados com quedas bruscas nos
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níveis de oxigenação, que, além de afetarem diretamente os peixes, são favoráveis a proliferação e
disseminação de parasitas. 

Assim, muitos estudos têm sido realizados a respeito do uso de parasitas de peixe como
biondicadores de impactos  ambientais  (LAFFERTY,  1997).  Nesse sentido,  uma das abordagens
mais  utilizada  é  a  comparação  da  prevalência,  abundância  e  intensidade  do  parasitismo  entre
hospedeiros  capturados  em  um  trecho  controle  e/ou  preservado,  e  um  trecho  impactado
(LAFFERTY, 1997).

Uma  das  primeiras  evidências  de  parasitas  de  peixes  como  indicadores  de  impactos
ambientais  foi  observado  com  os  ectoparasitas  monogenéticos  em  brânquias  e  tegumento.  A
presença ou ausência de monogenéticos, bem como a diversidade de suas comunidades, permite
obter  informações  relevantes  sobre  fatores  ambientais  (SURES;  STREIT,  2001).  Por  meio  da
redução da riqueza de espécies e distribuição desigual de abundâncias de monogenéticos, alguns
estudos  relacionaram estes  com processos de eutrofização (Koskivaara,  1992),  e  também com
fontes poluentes como efluentes de indústrias (SIDDALL et al. 1997). Desse modo, a avaliação da
influência  da  urbanização  e  da  agricultura  sobre  a  composição  e  estrutura  da  comunidade  de
parasitas  de  peixes  nestes  ambientes  representa  incremento  no  conhecimento  dos  processos
ocorrentes em riachos de baixa ordem, impactados pelas ações antrópicas, com relação à ecologia
e biologia dos organismos aquáticos.

Portanto, dada a carência de estudos de ictiofauna e ictioparasitologia nos riachos do baixo
Iguaçu, o objetivo do estudo foi analisar a ocorrência de ectoparasitas em brânquias de Hypostomus
sp. presentes em dois riachos urbanos e dois com características preservadas, e comparar se há
diferenças nos índices de parasitismo nestes ambientes.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 ÁREA DE ESTUDO

As  amostragens  foram  realizadas  em  quatro  riachos  de  primeira  ordem  localizados  na
Unidade Hidrográfica dos Afluentes do Baixo Iguaçu. Esta unidade compreende parte do Parque
Nacional  do Iguaçu -  PNI,  onde foram selecionados dois  riachos situados dentro de perímetros
urbanos e dois riachos situados em áreas preservadas. O PNI, criado pelo Decreto 1.035 de 10 de
janeiro de 1.939, é considerado a maior unidade de conservação brasileira no domínio da Mata
Atlântica, sendo também um dos últimos remanescentes dessa vegetação no sul do país (IBAMA,
2004).

2.2 PROCESSO DE AMOSTRAGEM

Os riachos foram amostrados numa extensão de 50 m de comprimento, a cerca de 2 a 5 km
de sua nascente, por meio de pesca elétrica (gerador portátil de corrente alternada 1 KW, 220V, 3-4
A).  O  trabalho  foi  realizado  em parceria  com  a  equipe  do  Grupo  de  Pesquisas  em  Recursos
Pesqueiros e Limnologia –  GERPEL, Universidade Estadual  do Oeste do Paraná – UNIOESTE,
Campus de Toledo – PR. As coletas ocorreram no período de Junho/2014 a Junho/2015, totalizando
43  espécimes  de  Hypostomus  sp.  (cascudo).  Após  a  coleta,  os  peixes  foram  anestesiados  e
eutanasiados  com  superdosagem  de  Eugenol  3.000  mg/L  (Lucena  et  al.  2013),  após  foram
embalados em sacos plásticos, devidamente etiquetados, acondicionados em caixa térmica com
gelo até o transporte ao Laboratório da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus de
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Dois Vizinhos – PR, (Licença de coleta SISBio: 42565). Em laboratório os peixes foram identificados,
registrados os dados biométricos (comprimento total, padrão e o peso). 

2.3 COLETA, FIXAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PARASITAS

Após  necropsia  as  brânquias  foram  examinadas  em  busca  de  ectoparasitas  sob
Estereoscópio,  estas  foram  encaminhados  ao  Laboratório  de  Ictioparasitologia  do  NUPÉLIA
Aquicultura)  da  Universidade  Estadual  de  Maringá,  onde  foram  confeccionadas  as  lâminas
temporárias e permanentes para identificação dos parasitas.

A metodologia de fixação dos parasitas seguiu as recomendações de EIRAS et al., 2006).
Monogenéticos: foram fixados em solução de formalina 5% e posteriormente transferidos para

etanol  70ºGL.  Os  espécimes de monogenéticos  foram diafanizados e  montados entre  lâmina e
lamínula  contendo Hoyer  para  identificação.  A identificação dos monogenéticos foi  baseada em
artigos científicos e em bibliografia especializada de acordo com Cohen et al., (2013).

2.4 ANÁLISE DOS DADOS

O Coeficiente de Correlação por postos de Spearman foi utilizado para verificar se há relação
entre o comprimento padrão do hospedeiro e a abundância de parasitismo, bem como a relação
entre peso e abundância de parasitas e o fator de condição relativo (Kn) com a abundância de
infestação  de  parasitas.  Para  comparar  se  há  diferença  na  abundância  de  parasitas  nos  dois
ambientes  (preservado  e  urbano),  e  comparar  ainda  o  Kn  de  hospedeiros  parasitados  e  não-
parasitados, foi utilizado o Teste (U) de Mann Whitney.

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa Statistica 7.1 (Statsoft  Inc,
2005).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dos 43 hospedeiros analisados, 17 estavam parasitados por pelo menos um espécime de
monogenético,  com  prevalência  de  39%.  Foi  identificada  uma  espécie  de  monogenético:
Phanerothecioides agostinhoi, totalizando 719 indivíduos. Para os testes estatísticos os dois riachos
urbanos foram analisados juntos e assim procedeu-se também para os dois riachos preservados.
Não  foi  observada  correlação  significativa  entre  o  comprimento  padrão  do  hospedeiro  e  a
abundância de parasitismo (rs = 0,24; p = 0,11),  da mesma forma não foi  verificada correlação
significativa entre o peso do hospedeiro e a abundância de parasitas (rs = 0,17; p = 0,25). Quando
comparada a abundância de parasitas e o ambiente, foi verificado diferença significativa, sendo que
os riachos urbanos apresentaram maior nível de parasitismo (Z (U) = 2,76; p = 0,01). Em relação ao
fator  de  condição  relativo  (Kn)  e  a  abundância  de  infestação  por  monogenéticos,  não  houve
correlação  significativa  entre  eles  (rs  =  -  0,13;  p  =  0,38).  Foi  verificado  que  o  Kn  não  diferiu
significativamente  entre  indivíduos  parasitados  e  não-parasitados  (Z  (U)=  -1,48;  p  =  0,13).  Os
resultados demonstraram que a maior abundância de monogenéticos nos riachos urbanos pode ter
sido influenciada pelo aporte de esgotos domésticos carreados para dentro dos riachos, pois estes
organismos podem ser considerados mais susceptíveis a poluição (Madi & Ueta, 2009) e que apesar
da abundância de parasitas ter sido maior no ambiente urbano, o Kn dos peixes estava dentro dos
valores em torno de 1, o que é considerado normal.  Neste caso pode ocorrer duas situações: o
parasita ou o hospedeiro pode ser influenciado pelo impacto no ambiente, podendo até mesmo se
extinguir  ou  ainda,  o  ambiente  impactado  interfere  diretamente  na  susceptibilidade  do  peixe
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provocando uma queda na imunidade,  favorecendo o parasita  o  qual  pode ter  sua abundância
aumentada, o que permite que o mesmo se sobressaia dentre outras espécies. Porém em nossos
resultados  observamos  que  apesar  do  Hypostomus sp.  ser  um  peixe  tolerante  a  ambientes
impactados,  houve maior  abundância de monogenéticos neste hospedeiro no ambiente poluído,
porém esta abundância de parasitas não foi suficiente para alterar o fator de condição do peixe.
Valtonen et al. (1997) estudou a comunidade parasitária de peixes em lagos com diferentes níveis
de poluição. Neste estudo, os autores compararam um lago oligotrófico e despoluído com outros
dois eutrofizados e poluídos, verificaram altas prevalências de Dactylogyrus sp. nos lagos poluídos,
os autores avaliaram estes resultados como decorrentes da diminuição da imunidade do hospedeiro
em função  da  poluição  química.  O  excesso  de  materiais  em suspensão  no  ambiente  aquático
elevam os níveis de turbidez causando irritação nos filamentos branquiais dos peixes, o que os torna
susceptíveis aos parasitas como os monogenéticos (SKINNER, 1982). Os autores Khan e Kiceniuk
(1988)  sugerem ainda  que frações hidrossolúveis  de  óleo  promovem a irritação  das  brânquias,
resultando  em  hiperplasia  das  células  epiteliais,  bem  como  excessiva  secreção  de  muco  e
coagulação, proporcionando assim um habitat favorável a infestação e reprodução dos parasitas.
Nos estudos de parasitas de peixes como bioindicadores da qualidade ambiental, os ectoparasitas
são os organismos que melhor respondem às alterações ambientais, pois estes estão em contato
direto com o ambiente. Tais respostas interferem no sistema imune do hospedeiro favorecendo o
parasitismo e além disso, o estresse ambiental pode influenciar na reprodução e no tamanho dos
hospedeiros. Portanto, o estudo da relação parasita-hospedeiro nestes ambientes antropizados pode
fornecer dados relevantes sobre o uso dos ectoparasitas como indicadores da qualidade ambiental,
bem como informações que podem ser utilizadas como ferramentas úteis para resolver problemas
referentes à dinâmica dos ambientes aquáticos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  partir  das  análises  dos  resultados,  constatamos  que  os  monogenéticos  são  bons
indicadores da qualidade ambiental, fazendo uma analogia com os predadores de topo de cadeia,
estes  são  os  primeiros  a  sofrer  as  influências  dos  estressores  ambientais,  como  eutrofização,
poluição, dentre outros. Nesse contexto, o estudo das espécies de peixes e seus parasitas é uma
importante ferramenta para a compreensão da ecologia de riachos e qualidade ambiental, bem como
fornecer uma rápida análise das condições locais e informações para estudos comparativos futuros.
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