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Parasitologia

PRIMEIRO REGISTRO DE Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus Travassos, Artigas

& Pereira, 1928 (Nematoda: Camallanidae) EM Leporinus friderici Bloch, 1794 
(CHARACIFORMES: ANOSTOMIDAE), NO RIO TRAÍRAS, CENTRO-OESTE, BRASIL
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Na maioria dos ecossistemas aquáticos, os peixes são amplamente utilizados como hospedeiros para

várias espécies de parasitos e, algumas vezes, estes parasitos podem afetar a biologia dos peixes. A

ampla distribuição de P. (S.) inopinatus em ecossistemas de água doce no Brasil foi associada à sua baixa

especificidade para peixes hospedeiros. A prevalência, intensidade e abundância de P. (S.) inopinatus

são dependentes das densidades populacionais de hospedeiros intermediários e definitivos presentes nos

ecossistemas aquáticos, bem como da interação predador-presa associada à infecção parasitária.

Introdução

Objetivos
Avaliar a relação entre a abundância de Procamallanus (Spirocamallanus) inopinatus em Leporinus

friderici com os parâmetros biométricos, somáticos e dieta dos hospedeiros do rio Traíras, na Reserva

Legado Verdes do Cerrado, Goiás, Brasil.

Metodologia

Resultados
Foram coletados 52 espécimes de P. (S.) inopinatus em 23 espécimes de L.

friderici, com 73,9% (N=17) dos peixes parasitados por esse nematódeo. A

abundância do parasito foi explicada pelas variáveis IGS, IHS, comprimento total,

peso da gônada e do fígado. O comprimento, quando analisado isoladamente,

não teve efeito na abundância de parasitos (rs=-0,07; p=0,73). O Kn de L. friderici
(1,00 ± 0,15) não teve alteração entre peixes parasitados e não parasitados

(t=0,028; p=0,97) (Figura 1). O sexo dos peixes não foi influenciado pela infecção.

L. friderici ingeriu grande variedade de alimentos: material vegetal, inseto

terrestre, crustáceo, sedimento, peixes e sementes. No entanto, a dieta total não

alterou a abundância parasitária em L. friderici (R²=0,002; delta AIC=10,231).

Conclusão
O parasitismo por P. (S). inopinatus não comprometeu o bem estar do hospedeiro e o sucesso da infecção

envolve uma complexidade de variáveis por apresentar influência direta na relação presa-predador.
Sugerimos a continuidade nos estudos da interação parasito-hospedeiro em peixes neotropicais.
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Figura 1. Fator de condição relativo (Kn) de Leporinus

friderici (1,00 ± 0,15) parasitado e não-parasitado por P.

(S.) inopinatus. Os resultados são expressos como

valores médios ± intervalos de confiança de 95%.


