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RESUMO 

CARVALHO, Naira Moreira. Universidade Federal do Acre, junho de 2017. 
Caracterização da ocorrência de ectoparasitas e endoparasitas do peixe híbrido 
Pintado da Amazônia (Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) X Leiarius 
marmoratus (Gill, 1870)) (Pimelodidae) em uma piscicultura do Município de Rio 
Branco – Acre. Orientador: Francisco Glauco de Araújo Santos. A aquicultura tem se 
desenvolvido no país e tem sido um importante meio de preservação de espécies 
nativas. Porém, um dos entraves das pisciculturas é o parasitismo em peixes, que altera 
a manutenção da sanidade e gera sérios prejuízos econômicos ao setor produtivo. 
Ainda são limitadas as informações sobre à fauna parasitária dos peixes locais. Neste 
contexto, este trabalho relata os aspectos sobre o ciclo de vida dos principais parasitas 
de pisciculturas e suas especificações quanto ao espécime híbrido Pintado-da-
Amazônia (Pseudoplatystoma fasciatum x Leiarius marmoratus), revisando estudos 
prévios com este híbrido e com as espécies distintas. Objetivou-se também pesquisar 
a ocorrência de ectoparasitos e endoparasitos de brânquias e do trato digestivo dos 
espécimes. Foi analisada a fauna parasitária de 54 espécimes do híbrido Pintado da 
Amazônia, obtidas de uma piscicultura do Município de Rio Branco - Acre no período 
de ago/2016 a mai/2017. Foi realizada a biometria dos peixes coletados. Em seguida, 
as amostras de brânquias e do trato digestivo foram submetidas à formol a 5% para 
realização da pesquisa de ecto e endoparasitas. Como resultado, todas as amostras de 
Pintado da Amazônia processadas neste estudo foram negativas para a presença de 
parasitas, podendo indicar qualidade na produção, mas também não há como descartar 
outras maneiras de detecção de parasitas, não podendo ser conclusivo o resultado 
negativo para tal espécie, sendo recomendado novas pesquisas para este peixe. 

Palavras-chave: Aquicultura, Higiene alimentar, Ictioparasitologia, Sanidade. 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

CARVALHO, Naira Moreira. Universidade Federal do Acre, junho de 2017. 
Ectoparasites characterization and Pintado da Amazônia hybrid fish 
endoparasites (Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) X Leiarius 
marmoratus (Gill, 1870)) (Pimelodidae) in a fish-farming at Rio Branco – Acre. 
Mastermind: Francisco Glauco de Araújo Santos. Aquaculture has developed in the 
country and has been an important way to preserve native species. However, one of 
fish-farming obstacles it is fish parasites that change sanity maintenance and create 
serious economic losses to productive sector. The information are still limited about 
local fish parasitic fauna. In this case, this research describe the main fish-farming 
parasites life cycle and specifications about Pintado-da-Amazônia (Pseudoplatystoma 
fasciatum x Leiarius marmoratus) hybrid specimen, reviewing previous studies with 
this hybrid and with distinct species. Also was researched the ectoparasites and 
endoparasites occurrence of gills and specimen digestive tract. Was analyzed 54 
Pintado-da-Amazônia hybrid parasitic fauna, obtained from Rio Branco-Acre fish-
farming in period of aug/2016 may/2017. The fish biometrics was collected. Then, the 
gills samples and digestive tract was subjected to 5% formalin for parasites researches 
realization. As a result, all Pintado-da-Amazônia samples processed in this study was 
negative for parasites occurrence, may indicating quality in production, but also there 
is no way to discart others detection parasites methods, not being conclusive the 
negative result for this species, being recommended new research for this fish. 
 

Keywords: Aquaculture, Food hygiene, Ichthyoparasitology, Sanity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A mudança no perfil nutricional da população na procura por dietas mais 

saudáveis, tem aumentado o interesse pelo pescado (GERMANO et al., 2001). 

Atualmente, estima-se que o pescado represente 16,7% de toda a proteína animal 

consumida por humanos no planeta. Em 2012, o consumo mundial de pescado per 

capita por ano foi de 19,2kg/hab (FAO, 2014).  

A produção global aumentou de cerca de 66,6 milhões de toneladas no ano de 

2012 (ASCHE et al., 2016). O cultivo de peixes em água doce e sistemas marinhos 

cresceu a uma taxa anual de 7,8% em todo o mundo entre 1990 e 2010 (TROELL et 

al., 2014; DUTTA et  al. ,  2016).  

O peixe possui elevado nível de segurança alimentar, o qual pode fornecer 

proteína animal de alta qualidade (pois são aproveitadas na sua maior parte), com teor 

proteico variando de 15% a 20% dependendo da espécie (GERMANO; GERMANO, 

2008), ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais (GATTI-JUNIOR et al., 2014). 

O pescado pode estar presente nos mais variados tipos de dietas e possui qualidades 

nutricionais para combater, ao mesmo tempo, dois problemas contemporâneos, a fome 

e a obesidade (FAO, 2012). 

Devido à procura pelo pescado, o crescimento da população mundial, o esgotamento 

de estoques de pesca selvagens e o comércio internacional, houve um impulsionamento a 

aquicultura (SANTOS, 2009; OTTINGER et al., 2016). O conceito de aquicultura é sobretudo 

a criação ou cultivo de organismos aquáticos que utilizam técnicas destinadas a aumentar a 

produção além da capacidade natural do ambiente (JUSTINO et al., 2016). 

Portanto a aquicultura vem ganhando destaque, uma vez que possui elevado 

potencial de produtividade por hectare (entre 2.500 e 60.000kg/ha/ano) (SANTOS, 

2009). Podendo também contribuir para o crescimento econômico e gerar empregos 

para a população rural (RIGBY et al., 2017).  
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Porém, no ambiente aquático é um meio de fácil penetração de agentes 

patogênicos, principalmente em criações intensivas, devido a maior quantidade de 

animais por unidade de espaço (EIRAS, 1994; TAVARES-DIAS et al., 2000). Dessa 

forma o parasitismo é uma das causas de perdas econômicas em peixes cultivados, 

com maior relevância nas regiões neotropicais, pelas características climáticas que 

propiciam rápidas e constantes propagações (TAVARES-DIAS et al., 2000).  

A parasitologia oferece informações a respeito de seus hospedeiros e do 

ambiente de maneira geral. E as parasitoses possuem aspectos diferentes dependendo 

do habitat do peixe (PAVANELLI et al., 2002; CAMPOS, 2006).   

Os peixes neotropicais têm alta incidência e grande variedade de parasitas, 

destacando-se os principais grupos: Myxozoa, Ciliophora, Platyhelminthes 

(Monogenoides, Trematoda Digenea, Cestodaria, Cestoda), Nematoda, 

Acanthocephala (THATCHER; BRITES-NETO, 1994).  

Em algumas regiões do Brasil, as estações de piscicultura têm produzido em grande 

escala o híbrido “pintado-da-amazônia” ou “jundiara”, obtido do cruzamento entre o cachara 

(P. fasciatum e o Jundiá-da-Amazônia (L. marmoratus) (KUBITZA et al., 2011). 

Diante das considerações apresentadas e baseando-se também no fato de que em 

meios de criação há uma diversidade parasitária que pode influenciar diretamente a 

saúde do peixe, foi escolhida a espécie Pintado-da-Amazônia (P. fasciatum x L. 

marmoratus), pois esta é pouco estudada na região, uma vez que é um híbrido que 

recentemente tem sido inserido nas pisciculturas do município de Rio Branco e sua 

carne é muito apreciada pela população. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Aquicultura no Brasil 

 

O Brasil é considerado um dos países com maior potencial para aquicultura, pois 

possui abundante capacidade de recursos hídricos, grande extensão territorial, clima 

favorável (quente o ano todo), mão de obra abundante, crescente demanda por pescado 

no mercado interno e a ocorrência natural de espécies aquáticas que são compatíveis 

com o interesse zootécnico e mercadológico (CASTAGNOLLI, 1992; CASTELLANI; 

BARRELA, 2005; BRASIL, 2013).  

Possui uma costa litorânea de 8,4 mil quilômetros, 5,5 milhões de hectares de 

reservatórios de água doce, conta com 3 mil espécies de peixes, destes um grande 

número com potencial para utilização dentro da piscicultura como: dourado, jaú, 

matrinxã, piau, pintado, pirarucu e jundiá. A produção brasileira de pescados atingiu 

em 2011 quase 1,4 milhão de toneladas, conforme O Boletim Estatístico da Pesca e 

Aquicultura do Ministério da Pesca (MPA) (ACEB, 2014). 

O consumo do pescado no Brasil foi de 1,4 milhões de toneladas, sendo a 

aquicultura responsável por 628,7 mil toneladas registradas em 2011, destacando-se o 

país como o décimo segundo no mundo (BRASIL, 2013; BRABO et al., 2016). O 

consumo per capita foi de 11,1kg em 2011 e a estimativa é que até o final de 2015, 

chegar-se-á perto dos 12kg anuais por habitante, que é o mínimo preconizado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (BRASIL, 2013; ACEB, 2014). 

Cada região do Brasil possui potencial para desenvolvimento de pisciculturas, 

com destaques para as regiões Sul, Nordeste e Norte (Figura 1). A região norte tem 

ampla capacidade de aproveitar esse potencial produtivo, com a bacia amazônica de 

extensão de 6.112.360km2 e com ampla diversidade ictiológica nela existente (FIM, 

1995). No ano de 2011 produziu 94,6 mil toneladas (ACEB, 2014). 
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Figura 1. Produção da piscicultura por região (2011) em mil toneladas. 

 
A produção pode ser desenvolvida em sistemas extensivo ou intensivo, dependerá da 

densidade de peixes em relação ao volume de água. Em sistemas extensivos, organismos 

crescem em lagoas ou açudes e são alimentados naturalmente, enquanto que em sistemas 

intensivos, eles são criados em tanques e alimentados com rações especiais de acordo com 

cada uma das espécies (CRETÌ et al., 2010; JUSTINO et al., 2016). Das estruturas de cultivo 

que o Brasil emprega para a engorda de organismos aquáticos, destacam-se a utilização de 

açudes, viveiros escavados e tanques-rede (MPA, 2013).  

Com o aumento da produção intensiva de peixes, a sanidade é um dos 

aspectos que devem ser levados em conta para a criação comercial de qualquer 

espécie, pois o índice de contaminação por parasitos tem aumentado 

consideravelmente nestes hospedeiros (ZAGO, 2012).  

A piscicultura, como qualquer atividade de cultivo, tem o objetivo de alcançar 

uma alta produtividade. Mas para isso deve haver um manejo adequado, com 

alimentação balanceada e também o controle de agentes ambientais (OBA et al., 2009). 

No entanto, em pisciculturas, a susceptibilidade à patógenos é ainda maior devido à 

alta densidade populacional, o que facilita a transmissão, o desenvolvimento dos 

parasitos e o surgimento de doenças (BAKKE; HARRIS, 1998).  

Dentre as dificuldades que a piscicultura tem enfrentado, as enfermidades 

ocasionadas por parasitos podem comprometer e inviabilizar economicamente a 

criação, pois os mesmos deixam os peixes mais susceptíveis a infecções secundárias 

como as causadas por fungos e bactérias, sendo, portanto necessário conhecer quais os 

organismos patogênicos que estão atuando, pois não há diagnóstico epidemiológico, 
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dificultando a profilaxia e tratamento dos peixes doentes (SOUZA et al., 2000; LIMA; 

LEITE, 2006; LIZAMA et al., 2006) 

 

2.2 Parasitologia de peixes  

 

Os parasitas são organismos que dependem de outro organismo, no caso o hospedeiro, 

causando-lhe danos ou não. Porém como estes dependem do hospedeiro para realizar suas 

funções vitais, a causa de danos ou doenças não são intencionais (DOLABELLA; 

BARBOSA, 2011). A parasitologia animal é guiada pelo desejo de controlar as populações 

parasitárias, fazendo-se do uso da multidisciplinaridade, envolvendo além de veterinários, 

biólogos, imunologistas, geneticistas, bioquímicos entre outros (HONER, 1991).  

O estudo da parasitologia é de grande relevância para as espécies domésticas e 

também espécies de cultivo. Nota-se que os vertebrados em geral possuem sua fauna 

parasitária própria (LUQUE, 2004). De um ponto de vista evolutivo, os parasitas se 

converteram em organismos altamente especializados, permitindo-o sobreviver por 

longo tempo em seu hospedeiro adequado (DOLABELLA; BARBOSA, 2011). 

O conhecimento de parasitas de peixes é de grande importância para a saúde do 

hospedeiro e também para entender as relações ecológicas (BAYOUMY et al., 2008). 

As informações do registro da fauna, podem ser usadas como ferramentas úteis para 

resolver problemas referentes à sua biologia, de modo a entender a relação parasito-

hospedeiro. Por exemplo, os parasitos podem servir como indicadores do hábito 

alimentar ou de comportamento dos seus hospedeiros (GRAÇA; MACHADO, 2007).  

O estudo da fauna parasitária dos peixes de água doce é de extrema importância, 

principalmente pelo aspecto econômico. Não se pode pensar na indústria de peixe sem o 

conhecimento de sua etologia e de suas enfermidades (CAMPOS, 2006). Porém, é necessário 

saber se vale a pena intervir em sistemas de produção, utilizando experimentos controlados 

com objetivo de conhecer as estratégias biológicas do parasita e o seu controle para evitar a 

aplicação de estratégias inviáveis (HONER, 1991). 

Os agentes causadores de patologias em peixes podem provocar elevadas taxas 

de mortalidade, redução das capturas ou diminuição dos valores comerciais dos 

exemplares parasitados (EIRAS, 1994; ABDALLAH, 2009). Os peixes parasitados 

apresentam desenvolvimento menor que os não parasitados, tendo menor peso com o 

mesmo comprimento padrão (LIZAMA et al., 2006). 
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O número de parasitas aumenta em ambientes confinados e sua reprodução 

depende, em parte, da qualidade da água e da densidade de estocagem, problemas de 

manejo, questões nutricionais, entre outros (MARENGONI et al., 2009).  

Vários grupos parasitários utilizam o peixe como um substrato, e quando se 

encontram em altos níveis de densidade acabam por ocasionar patologias ao seu 

hospedeiro (EIRAS, 1994; VITAL et al., 2008). Ambientes eutrofizados, com má 

qualidade, excesso de matéria orgânica, baixos teores de oxigênio estão associados às 

altas taxas densidade nos tanques de cultivo (MARTINS, 2004). 

Diversos são os grupos de parasitos que apresentam importância na produção e 

comercialização de peixes. Estão classificados em: ectoparasitos, que no hospedeiro estão 

localizados na superfície do corpo, nadadeiras e brânquias, provocando lesões nos tecidos 

(LUQUE, 2004). Podemos destacar os Monogêneos, encontrados principalmente nas 

brânquias. São caracterizados por apresentarem alta especificidade parasitária (ABDALLAH, 

2009; SILVEIRA et al., 2013). Os endoparasitos (classes: Trematoda, Cestoda e Nematoda) 

(KIM et al., 2002), são encontrados em diversos órgãos internos e cavidades.  

Dentro das parasitoses, podem-se destacar alguns grupos que mais acometem os 

peixes em forma de cultivo, o primeiro grupo a ser apresentado são o dos protozoários 

Tricodinídeos, que são responsáveis por parasitar a pele e brânquias do hospedeiro, e 

ocorrem com maior frequência em sistemas intensivos, principalmente na fase de 

alevinos, mas não causam grandes prejuízos, a não ser em elevadas infestações, por 

viverem como ectocomensais (ZANOLO; YAMAMURA, 2006).  

Os Monogenea estão entre uma das cinco classes do Filo Platyhelminthes. Os membros 

desta classe são ectoparasitos de guelras, pele, tegumento e orifícios de peixes (CHUBB, 

1977). No trabalho de Graça e Machado (2007) os Monogenea foram encontrados parasitando 

brânquias e tegumentos. No entanto, algumas espécies são endoparasitas, que habitam o 

estômago, intestino ou bexiga urinária de peixes. E alguns podem ter um padrão sazonal de 

infecção (NEVES et al., 2013; TAVARES-DIAS et al., 2014).  

São parasitos de dimensões relativamente pequenas, são hermafroditas e possuem um 

ciclo de vida direto, consequentemente, uma taxa elevada de reprodução. Assim, muitas 

espécies de ectoparasitas são patogênicas para o hospedeiro, causando sérios problemas para 

as pisciculturas (THATCHER; BRITES-NETO, 1994; COHEN et al., 2013). 

A principal característica morfológica destes parasitas é a presença de um 

aparelho de fixação no hospedeiro, denominada haptor que possui estruturas 

esclerotizadas as quais permitem a sua identificação (EIRAS et al., 2006).  
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Estes acometem o hospedeiro provocando hiperplasia celular, hipersecreção de 

muco e fusão de filamentos branquiais. Dessa forma podem provocar 

impermeabilização das brânquias, dificultando a respiração do peixe. Quando atingem 

tegumento as infecções são menos severas, porém o animal fica suscetível a infecções 

oportunistas (PAVANELLI et al., 2002).  

No trabalho de Ferreira-Sobrinho e Tavares-Dias (2016), realizado no Rio Amazonas, 

foram encontrados os monogeneos: Sciadicleithrum geophagi, S. juruparii, Gussevia 

spiralocirra e Gyrodactylus sp. em 140 peixes examinados em brânquias. Os maiores níveis 

de infecção foram por G. spiralocirra seguido de S. geophagi. 

As classes Trematoda, Nematoda e Cestoda, compõem os grupos principais de 

endoparasitas de peixe. A maioria desses parasitas têm um ciclo de vida que inclui mais de 

um hospedeiro e infecção através de via trófica, o que aumenta a possibilidade de infecções 

cumulativas por parasitas adultos e estágios larvais (AMARANTE, 2016).  

Os Trematódeos são metazoários que apresentam um ciclo de vida complexo, 

envolvendo, quase sempre, pelo menos dois hospedeiros: um intermediário (molusco, 

por exemplo) com fase assexuada, e um definitivo (peixe, ave ou mamífero) com fase 

sexuada. Nestes hospedeiros ocorre a formação de larvas denominadas cercárias, que, 

juntamente com outros estágios larvais (esporocistos, rédias, metacercárias e 

miracídios) estão envolvidas na manutenção do ciclo biológico (PINTO, 2013). 

São endoparasitos que possuem forma achatada na sua maioria, embora, alguns 

possam ter forma cilíndrica, esférica ou piriforme. Quando adultos podem ser coletados no 

trato digestório, órgãos ocos, sistema circulatório ou tecido conjuntivo subcutâneo dos 

peixes. Já as larvas (metacercárias) podem localizar-se nos olhos, encéfalo, pericárdio, 

musculatura, cavidades e parede interna de vários órgãos (EIRAS et al., 2006). 

Os nematódeos são parasitos de corpo cilíndrico e alongado. O filo é composto 

por espécies que têm grande diversidade morfológica, ciclos de vida variados e com 

ampla distribuição em ambientes aquáticos. Representam um dos grupos mais 

importantes de metazoários parasitos de peixes neotropicais e ocorrem nos 

hospedeiros como larvas ou adultos (SANTOS et al., 2013).  

Os nematódeos parasitam praticamente todos os órgãos dos peixes, sendo agentes de 

doenças em peixes, animais domésticos ou homem (Santos et al., 2013). Os principais 

gêneros desse grupo são Capillaria, Gnathostoma e Anisakis (OLIVEIRA; VIEGAS, 2004). 

Os cestódeos, chamados popularmente de tênias, são endoparasitos, habitando na fase 

adulta o sistema digestório dos hospedeiros. As fases larvais podem ser encontradas em 



8 
 

vários locais (musculatura, cavidade visceral e órgãos internos). Podem ser encontrados 

parasitando todos vertebrados, inclusive homem e peixes (PAVANELLI et al., 2002). 

Seu tamanho varia de milímetros a metros dependendo do número de proglotes. 

Do ponto de vista ictioparasitológico, os Eucestoda (que é uma subclasse dos 

cestódeos) são os mais importantes, destacando-se as espécies Jauella glandicephalus, 

Megathylacus brooksi, e as famílias: Caryophillidea, Trypanorhynchidea, 

Tetraphyllidea e Proteocephalidea (PAVANELLI et al., 2013).  

 

2.3 Características da espécie estudada e seus progenitores 

 

Os bagres (grupo composto pelo pintado, cachara, catfish americano, jundiá do Sul, 

jundiá da Amazônia e híbridos), também conhecidos como surubins, ganharam mais 

popularidade entre os produtores do Centro-Oeste, o híbrido do cachara e o jundiá (híbrido 

conhecido como pintado da Amazônia ou “jundiara”). Também tem tido grande espaço, 

pela maior facilidade de cultivo em relação aos puros (KUBITZA et al., 2012). 

Até pouco tempo atrás, considerava-se que esse gênero dos surubins era 

constituído apenas pelas espécies: P. coruscans (pintado), da bacia do rio Prata e São 

Francisco; P. fasciatum (cachara), da bacia do rio Prata e bacia Amazônica e P. 

tigrinum (caparari), somente da bacia Amazônica, sendo as principais espécies de 

importância comercial (INOUE et al., 2009). 

Contudo o P. fasciatum foi fragmentado em cinco espécies distintas: P. fasciatum 

(restrito à região das Guianas), P. punctifer; P. orinocoense; P. magdaleniatum; P. 

reticulatum. O P. tigrinun, foi dividido em duas espécies: o P. tigrinum restrito à bacia do 

rio Amazonas e o P. metaense originário do rio Orinoco (FARIA, 2010). 

Os surubins estão entre as espécies comerciais com destaque para o Brasil, pelo alto 

padrão de sua carne, ausência de espinhos intramusculares e seu grande porte (ALMEIDA-

FILHO et al., 2012). Compuseram o terceiro grupo de peixes mais mencionado pelos 

produtores como espécie principal de cultivo (KUBITZA et al., 2012).  

No entanto, a produção de surubins possui fatores limitantes que estão associados a 

larviculura e alevinagem, que refletem sobre o preço do juvenil e na oferta restrita. Portanto 

o manejo sanitário deve ser monitorado continuamente, especialmente em relação a higiene, 

uma vez que é considerado um ponto crítico na criação (INOUE et al., 2009).  

Os peixes híbridos foram produzidos em programas de aquicultura para 

transferir e combinar traços desejáveis entre espécies, reduzir a reprodução indesejada 



9 
 

através da produção de peixes estéreis que aumentam a capacidade de colheita, com 

tolerância ambiental em condições de cultivo, o que leva à dúvida se ele é resistente 

ou não a infestações parasitárias (BARTLEY et al., 2000).O surubim híbrido vem se 

destacando na produção intensiva, apresentando crescimento rápido, conversão 

alimentar eficiente, alto valor econômico e padrão para exportação (ROTTA, 2003).  

O cachara P. fasciatum é um peixe com ampla distribuição na América do Sul e de 

importância econômica no Pantanal. O seu hábito alimentar é piscívoro, o qual é um dos 

motivos de tal cruzamento com o jundiá, para que ele perca esse hábito para reduzir o 

canibalismo nas pisciculturas (CAMPOS et al., 2008; RAMIREZ-MERLANO et al., 2010).  

O cachara vem sendo utilizado também para a produção artificial do surubim 

híbrido (P. fasciatum fêmea x P. corruscans macho) que, por sua vez, está entre os 

principais peixes cultivados em escala industrial (ISHIKAWA et al., 2011).  

O L. marmoratus é usado para hibridação com outras espécies de 

Pseudoplatystoma por ser uma espécie onívora, o que diminui o intenso canibalismo 

na criação de larvas, fator este que representa uma grande dificuldade na larvicultura 

de espécies parentais dos Pseudoplatystoma (LÓPEZ, 2014). 

O jundiá-da-Amazônia ou jundiá-onça (L. marmoratus) é um bagre onívoro e tem 

ampla distribuição geográfica, resistente ao manejo e crescimento acelerado (PEREIRA et 

al., 2012), e juntamente com o Pseudoplatystoma sp. têm sido recomendados para 

diversificar a aquicultura nacional, principalmente na região amazônica onde é mais 

encontrado (REIS et al., 2003; RAMIREZ-MERLANO et al., 2010).  

É um peixe siluriforme da família Pimelodidae, que ocorre nas bacias dos rios 

Amazonas e Orinoco. É uma espécie de grande valor econômico por suas 

características zootécnicas favoráveis, como pouco canibalismo na fase de larvicultura 

e boa aceitação de alimentos secos na fase adulta. Pode ser uma espécie vulnerável às 

alterações de hábitat em função do comportamento essencialmente reofílico em pelo 

menos uma fase do seu ciclo de vida (LÓPEZ, 2014). 

Estudos sobre este peixe são escassos, e este cruzamento somente teve evidência 

há poucos anos, então os produtores até o momento não sabem exatamente quais os 

problemas de caráter sanitário que seus animais possam desenvolver e suas 

implicações nas diferentes fases produtivas o que torna este trabalho um dos primeiros 

passos para esse conhecimento (PEREIRA et al., 2012). 
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2.4 Parasitas encontrados no híbrido e seus progenitores 

 

Um dos principais fatores limitantes na produção do surubim híbrido são as doenças 

infecciosas e parasitárias, podendo ocasionar grandes prejuízos, sendo de grande 

importância o monitoramento do estado de higidez desses peixes (ISHIKAWA et al., 2011). 

No trabalho de Pinto (2008) com P. corruscans dos 17 peixes 

examinados, dois apresentaram cistos de tricodíneo Henneguya e 3 infecções 

mistas de Henneguya e Tripartiella sp. (Ciliophora: Peritichia) sendo este 

último o primeiro relato nesta espécie de peixe no Brasil. 

No trabalho de Barros et al. (2009) com o peixe Pseudoplatystoma fasciatum, 

todos os peixes examinados apresentaram parasitismo por larvas de nematóides, 

identificadas como espécies pertencentes aos gêneros Eustrongylides e Contracaecum. 

Cinco cacharas (3,35%) apresentaram parasitismo por larvas de Contracaecum sp. na 

musculatura esquelética e 147 (98,65%) no mesentério. 50 cacharas (33,55%) 

apresentaram larvas de Eustrongylides sp. na musculatura esquelética e 117 (78,52%) 

no mesentério, sendo considerados como um risco para o consumo humano, uma vez 

que foram encontrados parasitas na musculatura.  

Machado et al. (1996) encontraram cinco espécies de nematoides em P. 

corruscans, são elas: Cucullanus pseudoplatystomae, Eustrongylides (larvas), 

Contracaecum sp e Procamallanus (Spirocamallanus) sp. Os gêneros Contracaecum 

e Eustrongylides com potencial zoonótico, no qual forem encontrados tais parasitas 

não devem ser consumidos sem serem previamente submetidos às técnicas adequadas 

de inspeção e processamento por congelamento (BARROS et al., 2006)  

No trabalho de Campos et al. (2008) sete espécies de cestodas foram encontradas 

no intestino do P. fasciatum, sendo elas Choanoscolex abscisus, Spatulifer rugosa, 

Harriscolex kaparari, Peltidocotyle rugosa e Megathylacus travassosi. As mesmas 

espécies foram encontradas por Machado et al. (1996) no peixe P. corruscans. 

Em Lopes (2006) dos nove indivíduos de P. tigrinum analisados, todos apresentaram 

parasitismo por pelo menos três espécies de parasitas, sendo coletado um total de 4.227 

indivíduos. Sendo duas espécies de monogenóideos V. fungulus e P. pavanellii, também 

larvas de nematoides e outros parasitas como copépodos e banquiuros. 

No estudo de Jerônimo et al. (2016) com o P. reticulatum x P. corruscans, foram 

identificados protozoários ciliados Ichthyophthirius multifiliis, Trichodina sp. E 

Epistylis sp.; mixosporídeos Henneguya e Myxobolus sp.; monogêneos Ameloblastella 
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sp., A. paraguayensis, Vancleaveus ciccinus; V. fungulus; e V. janacauensis; os 

cestodeos foram identificados como C. abscissus, Nomimoscolex sudobin e S. rugosa.  

A ocorrência de V. ciccinus e V. janacauensis no surubim híbrido foi incomum e pode 

estar relacionada à hibridação interespecífica, o que os torna alvo de preocupação ecológica 

pela capacidade de abrigar parasitas incomuns (JERÔNIMO et al., 2016). 

Destacam-se diversos estudos envolvendo as espécies de bagres e 

infestações de parasitos; onde é possível verificar a escassez de trabalhos neste 

tema com o híbrido pintado da Amazônia (Quadro 1). 

O parasitismo ocorre como o resultado de uma interação entre o hospedeiro, o parasita 

e o meio ambiente, e o desenvolvimento da doença parasitária, ocorre devido a um 

desequilíbrio entre estes três fatores (BUCHMANN; LINDESTROM, 2002; NEVES, 2005). 

Quando os peixes são cultivados em grande número, são expostos a fatores 

adversos no ambiente, como a introdução de espécies selvagens, as quais facilitam a 

propagação parasitária no viveiro (TROELL et al., 2014).  

As variáveis abióticas como temperatura, oxigênio dissolvido e pH, quando fora 

da faixa de conforto, são fatores limitantes para a produção, pois podem contribuir 

para o surgimento e aumento da demografia de alguma espécie de parasita (XU et al., 

2007; GRAÇA; MACHADO, 2007; JERÔNIMO et al., 2011; DIAS-GRIGÓRIO, 

2013), e também o tipo de alimento fornecido e qualidade das águas no geral 

(MARTINS et al., 2002; CIRILLO et al., 2014; JUSTINO et al., 2016). 
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Quadro 1 - Estudos envolvendo a infestação de ecto e endoparasitos em bagres. 
Espécie Parasito  Local observado Características do 

estudo 
Autor  

Cachara (P. fasciatum) Eustrongylides 
Contracaecum 
 

Musculatura 
esquelética, 
mesentério 
 

Meio natural 
Período: 2004-
2006; 149 
espécimes 
 

Barros et 
al. (2009) 
 

 C. abscisus, S. rugosa, 
H. kaparari, 
Peltidocotyle rugosa, 
Megathylacus travassosi. 

Intestino e  
mesentério 

Meio natural 
Período: 2003-
2005 
34 espécimes 

Campos et 
al. (2008) 

P. corruscans Cucullanus 
pseudoplatystomae, 
Eustrongylides, 
Contracaecum sp e 
Procamallanus 
(Spirocamallanus) sp. 
 
 
Henneguya e Tripartiella 
sp. (Ciliophora: 
Peritichia) 

Olhos, trato 
digestivo, rins, 
bexiga nadatória 
e gônadas 
 
 
 
Mucos de 
superfícies 
corporais e 
brânquias. 
 
 

Meio natural 
Período: 1992-
1993 
110 espécimes 
 
 
 
 
Viveiros 
escavados 
Período: mar. a 
ago. de 2006 
17 espécimes 

Machado 
et al. 
(1996) 
 
 
 
 
 
Pinto 
(2008) 

P. tigrinum V. fungulus e P. 
pavanellii 
Larvas de namatóides 

Brânquias 
Fossas nasais 
Mesentério 

Feiras de peixes 
Período: mai. a 
set. de 2005 
9 espécimes 

Lopes 
(2016) 

Cachapinta 
(P. reticulatum x  
P. corruscans) 

I. multifiliis, Trichodina 
sp. Epistylis sp.; 
Henneguya, Myxobolus 
sp.; Ameloblastella sp.V. 
ciccinus; V. fungulus; e 
V. janacauensis; C. 
abscissus, Nomimoscolex 
sudobin e S. rugosa 

Brânquias, pele, 
fígado, rim e 
intestinos 

Pisciculturas 02, 
Estação quente e 
fria 

Jerônimo 
et al. 
(2016) 

 

A composição da diversidade parasitária, além dos fatores ambientais citados, depende 

de fatores do hospedeiro e do parasita. Quanto ao hospedeiro destacam-se o habitat, a 

fisiologia, a idade e o sexo. Quanto ao parasita a disponibilidade de larvas infectantes, de 

hospedeiros individuais e depende da resposta imune do hospedeiro ao estabelecimento da 

larva e mortalidade natural dos parasitas (TAKEMOTO et al., 2004).  

A relação parasita-hospedeiro é altamente complexa, considerada uma relação 

mais especializada, sendo necessários conhecimentos sobre a resposta do hospedeiro 

frente a infestação e fatores que possam interferir nessa resposta como nível de 

estresse, estágio de maturação gonadal, estado de higidez e outros (HURTREZ-

BOUSSÈS et al., 2001; TULLY; NOLAN, 2002). 

Os parasitas podem reduzir o crescimento do hospedeiro e sua sobrevivência 

direta e indireta. Qualquer fator que tenha efeito direto na saúde do peixe e diminua 

sua resistência imunológica contribui para que os agentes patogênicos proliferem, 



13 
 

podendo levar o hospedeiro à morte, consequentemente consideráveis perdas 

econômicas na aquicultura (MORAES; MARTINS, 2004; VITAL et al., 2008). Os 

parasitas refletem indiretamente, os hábitos de vida dos peixes, incluindo suas 

interações com as comunidades planctônicas e ícticas, podendo constituir-se em 

indicadores de estresse ambiental (ABDALLAH, 2009). 

A análise do índice de condição do hospedeiro é um indicador quantitativo 

importante do grau de higidez do peixe parasitado, sendo utilizado como parâmetro de 

correlação com o parasitismo (BARROS et al., 2009). De acordo com Le Cren (1951), 

o fator de condição (Kn) é um indicador quantitativo da aptidão do peixe, refletindo a 

alimentação recente e ou gastos de reservas em atividades, possibilitando relações com 

condições ambientais e aspectos comportamentais das espécies.  

Esse indicador é obtido usando a relação peso-comprimento do indivíduo. Se a relação 

é igual a um, este está em condições normais. Porém, qualquer alteração (influenciada por 

mudanças ambientais, falta de alimentos ou até mesmo parasitismo) nesta relação faz com que 

haja variações no presente cálculo (TAVARES-DIAS et al., 2011; HOSHINO, 2013).  

Espera-se uma correlação negativa entre o Kn e o hospedeiro parasitado (CONE, 1995). 

No trabalho de Lizama et al. (2006) observou-se que existiam diferenças entre os grupos de 

hospedeiros. Os peixes parasitados apresentaram significativamente maior fator de condição 

que o peixe não parasitado. O que difere do esperado, que pelo fato de estarem parasitados seu 

Kn ao invés de diminuir, aumentou. O que pode ser explicado pois, parasitos de baixa 

patogenicidade podem estar em grande abundância no hospedeiro, mas sem influenciar 

negativamente seu fator de condição (MOREIRA et al., 2010). 

Além disso, hospedeiros podem adquirir resistência aos parasitos, devido a 

adaptação, portanto, não tem o fator de condição influenciando negativamente, nisso 

podem ser incluídos também os indivíduos mais jovens (DIAS et al., 2004; LIZAMA 

et al., 2006). Embora os peixes pareçam tolerar pesadas infestações, como de 

monogêneos por exemplo, que apresentam ciclo de vida direto e causam redução da 

capacidade respiratória, estes podem vir a morrer se o nível de oxigênio dissolvido na 

água diminuir (THATCHER; BRITES-NETO, 1994). 
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Estudos adicionais são necessários para uma maior consolidação a respeito da 

ictiofauna do híbrido Pintado da Amazônia, considerando que ainda não existem 

trabalhos publicados especificamente para este espécime. Sabendo também que as 

espécies componentes da hibridização possuem uma fauna parasitária pouco 

conhecida e pouco estudada. Por fim, esta revisão pode contribuir e abrir novos 

caminhos para futuros trabalhos, uma vez que é um peixe muito apreciado na 

Amazônia e também em todo o país. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

No período de ago/2016 a mai/2017, foi escolhida uma piscicultura, localizada 

na estrada do Panorama km 8 (Figura 2). A piscicultura possui sistema de cultivo 

intensivo com tanque escavado, sistema e aeração natural. A quantidade de água do 

tanque era de 5.000m em 1,90cm de profundidade (Figura 3). 

 

 

Figura 2. Piscicultura São Raimundo, localizada na Estrada do Panorama km 8. 
 

O piscicultor cultivava apenas o híbrido Pintado-da-Amazônia (P. fasciatum x 

L. marmoratus) no tanque, estando na fase de alevinos (5 a 6 meses de idade), a 

alimentação era com ração com 35% de protreína. 

Foram colhidos com ajuda de redes de arrasto 54 espécimes do híbrido Pintado-

da-Amazônia (P. fasciatum x L. marmoratus), sendo uma média de 12 peixes por 

coleta, num período de um mês. As coletas foram realizadas de um único tanque, onde 

era cultivado somente a espécie estudada. 
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Figura 3. Tanque escavado com cultivo de Pintado-da-Amazônia (P. fasciatum x L. 
marmoratus)  

 

Os peixes coletados das pisciculturas foram encaminhados em recipientes 

isotérmicos com oxigênio para o Laboratório de Apoio a Vida Silvestre, da Unidade 

de Ensino e Pesquisa em Medicina Veterinária, Mario Alves Ribeiro da Universidade 

Federal do Acre, uma vez no laboratório os peixes foram sacrificados por percussão 

cervical em seguida pesados, medidos e identificados conforme Pavanelli et al. (2013).  

Após o sacrifício os peixes foram analisados macroscopicamente quanto ao estado de 

higidez, e quanto à presença de ectoparasitas. Logo em seguida, foram retirados os arcos 

branquiais, e depois avaliados quanto ao aspecto visual (presença de muco, coloração 

vermelha escura ou deformidade nas laminas branquiais) após análise, foram colocando-os 

em recipientes com água aquecida a 60ºC, no qual foram vigorosamente agitados, para 

desprendimento dos parasitos e após 10 a 15 minutos foi acrescentado o formol a 5%.  

Para endoparasitas, foi realizada uma incisão no ventre do peixe, começando do 

ânus e indo até próximo à região das brânquias. A seguir rebateu-se as paredes laterais 

da cavidade visceral, expostos os órgãos internos do peixe, foram observados se havia 

parasitas aderidos aos órgãos ou a cavidade. Depois de retirado o trato digestivo, foi 

separado e colocado em formol a 5% segundo Eiras et al. (2006).  

As amostras foram identificadas com o tipo e o número de identificação. Este 

número de identificação foi colocado em formulário de necropsia com o endereço da 

piscicultura e com as características mensuradas no dia da coleta, tais como: pH, 

oxigênio dissolvido, tipo de alimentação do peixe e data da coleta.  
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As amostras foram analisadas no Laboratório do Instituto Federal do Acre e 

depois no Laboratório de Ensino em Biologia da Universidade Federal do Acre, os 

mesmos foram para utilizar o estereomicroscópio (Leica EZ4), sendo submetidas a 

minuciosa pesquisa com ajuda de agulhas hipodérmicas, pinças e tesoura.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram examinados 54 exemplares do peixe híbrido (P. fasciatum x L. marmoratus) 

variando de 20g a 170g, (média: 102,48g ±36,95DP). O comprimento total variou de 16cm a 

31cm, (média: 26,03cm ±3,20DP). A piscicultura tinha um único tanque, com 1,80m de 

profundidade, destinado exclusivamente ao cultivo do Pintado da Amazônia. O fato de serem 

juvenis pode explicar menor exposição a parasitas.  

A influência do tamanho do hospedeiro sobre a composição qualitativa e quantitativa 

das infrapopulações parasitárias é um ponto a ser discutido, uma vez que peixes com 

tamanhos maiores podem vir a apresentar maior carga parasitária, devido ao maior tempo 

de exposição, porém não é algo que possa ser generalizado (BARROS et al., 2009).  

As brânquias dos espécimes estudados apresentaram-se aparentemente normais em 

coloração e integridade, não havendo excesso de muco e nem cistos visíveis 

macroscopicamente, podendo ser um indicativo de adequado estado de saúde, pois o 

parasitismo geralmente ocasiona efeitos deletérios sobre a estrutura branquial como excesso 

de muco, coloração vermelha e intensa, petéquias, áreas pardacentas, irregulares e de 

tamanhos variados, porém não se  descarta alterações histológicas (SCHALCH et al., 2006). 

Com relação à pesquisa de endo e ectoparasitas, todas as amostras processadas neste 

estudo apresentaram ausência de parasitas. Resultado semelhante foi registrado em estudo 

prévio realizado com 40 indivíduos de Colossoma macropomum utilizados para produção 

comercial, no qual houve ausência de parasitismo nesses indivíduos (SALGADO, 2010).  

Além disso, a ausência de endoparasitas nos espécimes pode ser explicada 

pelo sistema de criação intensivo, no qual os peixes ficam separados de qualquer 

outra espécie e dependendo do local há um controle na densidade populacional, 

que é o caso da piscicultura analisada neste trabalho. Um outro fator é devido o 

ciclo de vida dos endoparasitos serem mais complexos, exigindo mais de um 

hospedeiro intermediário, que adquire as endoparasitoses pela ingestão destes 
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hospedeiros que se encontram em condições naturais (PINTO, 2008). Como estes 

animais são alimentados de ração, há uma interrupção deste ciclo.  

O trabalho de Jerônimo et al. (2016) avaliou a fauna de parasitos do surubim híbrido 

cultivado (P. reticulatum x P. corruscans) e a relação hospedeiro-parasito-ambiente. Um 

total de 120 híbridos de duas fazendas, 60 em cada estação. Foram encontrados: protozoário 

ciliado I. multifiliis e Monogenea (Ameloblastella sp., Amphocleithrium paraguayensis, V. 

ciccinus, V. fungulus e V. janacauensis), com prevalências acima de 80%.  

Observou-se que os parasitos não causaram danos ao estado de saúde do surubim 

híbrido. Esses resultados estão relacionados às boas práticas de manejo e qualidade 

ambiental implementada pelos produtores. O que pode justificar a ausência de 

parasitas, pois os peixes não apresentaram danos no estado de higidez.  

O resultado encontrado para pH foi de 6,05 e oxigênio dissolvido foi de 7,8 estando 

dentro dos padrões estabelecidos. Os baixos níveis de oxigênio podem conduzir a uma alta 

porcentagem de infestação parasitária, como ocorreu no trabalho de Dias et al. (2015) os 

quais as 8 fazendas coletadas tiveram resultados abaixo dos 3 mg L-1. A Resolução Conama 

nº 357, de 17/3/2005, classifica as águas com pesca ou cultivo de organismos para consumo 

intensivo. Essa Resolução exige que as pisciculturas não tenham menos que 5mg/l de 

oxigênio dissolvido (OD) e que o pH esteja entre 6,0 e 9,0.  

As variações dos fatores químicos da água como pH, oxigênio dissolvido, níveis de 

amônia levam ao desaparecimento de alguns grupos de parasitas como resultado da extinção 

dos hospedeiros intermediários. Os moluscos são hospedeiros intermediários de 

trematódeos digenéticos e são muito afetados pelas alterações do meio (GRAÇA; 

MACHADO, 2007). O local coletado era bem controlado quanto a concentração de peixes 

no tanque, porém não havia controle de pH, oxigênio e temperatura constantes, portanto não 

é possível associar a ausência de parasitas aos parâmetros físicos e químicos.  

A aparente ausência de parasitos não representa uma menor sensibilidade desta 

espécie às infecções parasitárias, uma vez que há relatos de parasitas que foram encontrados 

tanto nas espécies separadas como no híbrido, mas sim uma limitação de técnica utilizada. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Foi registrada ausência de parasitismo nos 54 espécimes do híbrido Pintado-da-

Amazônia (P. fasciatum x L. marmoratus), obtidas de uma piscicultura do Município 

de Rio Branco – Acre, no período de ago/2016 a mai/2017, indicando adequado 

manejo ambiental e sanitário da propriedade. 

Estudos prospectivos podem ser realizados em cima de diferentes quantidades 

de amostragem e técnicas de diagnóstico parasitológico, como também avaliar 

sazonalidade e relação parasita-hospedeiro as quais muito contribuirão para este 

espécime de grande importância para as pisciculturas e mercados locais.  
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APÊNDICE A – Fac-simile do formulário de necropsia dos peixes. 




