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Peixes da ordem Siluriformes, conhecidos como bagres ou cascudos constituem

um dos componentes mais importantes da fauna neotropical. Oxydoras niger

Valenciennes (Fig. 1) é um Siluriformes conhecido localmente por "cuiu-cuiu",

e considerado o maior Doradidae da região Amazônica, sendo de grande

importância econômica, devido a qualidade de sua carne.

Durante estudos com Doradidae no rio Juruá, Acre,

foram capturados sete exemplares de O. niger. Para

coleta dos Monogenoidea, os peixes foram necropsiados

e os arcos branquiais foram acondicionados em frascos

contendo água aquecida a 70º C (3 partes) e, em

seguida, etanol 96º (7 partes) foi adicionado, para

proceder a fixação. Para estudo das partes

esclerotizadas, os parasitos foram montados entre

lâminas e lamínulas em meio de Hoyer para

identificação taxonômica.

Dos sete hospedeiros examinados, dois estavam parasitados,

sendo um eles com apenas um exemplar e outro com 6

exemplares de Monogenoidea pertencentes ao gênero

Unibarra Suriano & Incorvaia, 1995. Os exemplares

estudados apresentam a principal característica do gênero

que é a presença de uma única barra ventral no haptor, dois

pares de âncoras dissimilares (âncoras ventrais bem maiores

que as dorsais) e ganchos similares em tamanho e forma

(Fig. 2).

Unibarra é um gênero monoespecifico proposto por

Suriano & Incorvaia (1995) para abrigar a espécie Unibarra

paranoplatensis Suriano & Incorvaia, 1995, descrita das

brânquias de Zungaro zungaro (=Paulicea luetkeni),

hospedeiro tipo e de Pimelodus maculatus e Pimelodus

albicans na Argentina. Posteriormente, essa espécie foi

registrada parasitando Aguarunichthys torosus no Peru e

Sorubim lima no Brasil. Os espécimes encontrados no

presente estudo diferem morfologicamente de U.

paranoplatensis, sendo provavelmente uma espécie nova

para ciência. Este é o primeiro registro do gênero Unibarra

parasitando O. niger.

INTRODUÇÃO

A presença de parasitos, principalmente Monogenoidea, vem tomando destaque com o crescente avanço nos estudos

morfológicos e moleculares que proporcionam a descoberta de novas espécies parasitando estes hospedeiros. Este

trabalho tem como objetivo inventariar a diversidade de espécies de Monogenoidea presentes em peixes da ordem

Siluriformes, da região neotropical.

Figura 1. Oxydoras niger Valenciennes  Fonte: Fishbase
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Figura 2: Unibarra sp. A. total; B. Complexo 

copulatório; C. Haptor
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