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RESUMO 

A Baía de Todos os Santos é considerada uma das maiores e mais importantes 
baías navegáveis da costa brasileira, com intensa atividade antrópica, 
principalmente em atividades ligadas à pesca e indústria. Nessa baía está 
presente o Chaetodipterus faber (Perciformes, Ephippidae), popularmente 
conhecido como paru ou peixe-enxada, é um peixe marinho estuarino 
dependente, comercialmente atraente por sua carne de boa qualidade, servindo 
também como peixe ornamental. Foi realizado um estudo com espécimes de 
parus coletados em três pontos da Baía de Todos os Santos (Salvador, 
Jiribatuba e Coqueiros) localizada no Estado da Bahia, com o objetivo de 
conhecer a composição taxonômica de parasitos dessa espécie, a possível 
influência do parasitismo no sexo e fator de condição dos parus, e verificar a 
existência de similaridade na fauna parasitária entre os pontos de coleta. Um 
total de 93 peixes foram adquiridos de pescadores artesanais, sendo todo o 
processo de necropsia seguindo as técnicas convencionais de ictioparasitologia 
e a identificação dos parasitos segundo a bibliografia especializada. Quinze 
espécies de parasitos foram identificadas, sendo que dessas, três foram 
registradas pela primeira vez parasitando parus: Monascus filiformis, 
Homalometron sp., Multitestis elongatus, todos endoparasitos que foram 
adquiridos na cadeia trófica do peixe. Ectoparasitos foram mais abundantes e 
prevalentes nos três locais, onde três espécies foram mais especialistas, e 
Jiribatuba e Coqueiros foram os locais com maior quantidade de espécies 
satélites do estudo. O parasitismo esteve associado às fêmeas de paru de 
Coqueiros e Jiribatuba, que apresentaram maior abundância de Multitestis sp. e 
abundância e prevalência de Parancylodiscoides longiphallus, respectivamente. 
Já em Salvador, os peixes machos apresentaram maior riqueza parasitária. 
Coqueiros foi o único local que apresentou correlação positiva ao fator de 
condição, sendo significativo em relação a diversidade e ao digenético 
Lecithochirium sp. Salvador e Jiribatuba foram os locais que apresentaram maior 
similaridade parasitária qualitativa, e Jiribatuba e Coqueiros os menos similares. 
Palavras-chave: Paru, Parasitos, Ecologia, Similaridade. 
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ABSTRACT 

Todos os Santos Bay is considered one of the largest and most important 
navigable bay on the Brazilian coast, with intense anthropic activity, mainly in 
activities related to fishing and industry. In this bay is present the Chaetodipterus 
faber (Perciformes, Ephippidae), popularly known as paru or Atlantic spadefish, 
it is a dependent estuarine marine fish, commercially attractive for its good quality 
meat, also serving as ornamental fish. A study was carried out with specimens of 
parus collected at three points in Todos os Santos Bay (Salvador, Jiribatuba and 
Coqueiros) located in the State of Bahia, with the objective of knowing the 
taxonomic composition of parasites of this species, the possible influence of 
parasitism in the sex and condition factor of the parus, and to verify the existence 
of similarity in the parasitic fauna between the collection points. A total of 93 fish 
were purchased from artisanal fishermen, with the entire necropsy process 
following the conventional ichthyparasitology techniques and the identification of 
parasites according to the specialized bibliography. Fifteen species of parasites 
were identified, of which three were registered for the first time by parasiting 
parus: Monascus filiformis, Homalometron sp., Multitestis elongatus, all 
endoparasites that were acquired in the fish trophic chain. Ectoparasites were 
more abundant and prevalent in the three locations, where three species were 
more specialized, and Jiribatuba and Coqueiros were the locations with the 
highest number of satellite species in the study. Parasitism was associated with 
the females of Paru from Coqueiros and Jiribatuba, which presented a greater 
abundance of Multitestis sp. and abundance and prevalence of 
Parancylodiscoides longiphallus, respectively. In Salvador, male fish showed 
greater parasitic wealth. Coqueiros was the only place that showed a positive 
correlation to the condition factor, being significant in relation to diversity and the 
digenetic Lecithochirium sp. Salvador and Jiribatuba were the places that showed 
the highest qualitative parasitic similarity, and Jiribatuba and Coqueiros the least 
similar. 
Key-words: Atlantic spadefish, Parasites, Ecology, Parasitological similarity.  
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Chaetodipterus faber, o hospedeiro 

O paru ou peixe-enxada, nomes populares dados a Chaetodipterus 

faber (Figura 1) no Brasil, é um peixe pertencente à ordem Perciformes e da 

família Ephippidae. Essa família compreende oito gêneros e 15 espécies 

distribuídas em ambientes costeiros das regiões subtropicais e tropicais , porém 

C. faber é a única representante na parte ocidental do Oceano Atlântico (Ditty et 

al.; 1994; Figueiredo & Menezes, 1985; Nelson et al., 2016), e tem ocorrência 

registrada na Nova Inglaterra-Estados Unidos da América até o sul do Brasil, 

abrangendo também o Mar do Caribe e Golfo do México (Soeth et al., 2014; 

Burgess, 2002). 

 

Figura 1. Adulto de Chaetodipterus faber coletado no Recôncavo do Baixo Sul (Macedo, 
2017). 

Sua coloração é clara, com barras transversais escuras em 

espécimes adultos, com três a seis barras pretas verticais ao longo de cada lado 

(Manooch & Raver, 1984). Os juvenis possuem o corpo com tonalidade marrom 

escuro com manchas brancas, porém o ambiente influencia na intensidade no 

padrão das barras e na coloração, que tende a se perder ao longo do 

desenvolvimento dos animais (Burgess, 2002; Figueiredo & Menezes, 1985). 

O tamanho dessa espécie varia entre 10 a 15 cm de comprimento nos 

juvenis e 16 a 91 cm de comprimento nos adultos (Ribeiro et al., 2014; Figueiredo 
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& Menezes, 1985; Bell, 2005), porém alguns autores reportam até um metro de 

comprimento nessa espécie (Soeth et al., 2014; Burgess, 2002), com o peso de 

seis quilos, podendo chegar a nove quilos em águas tropicais (IGFA, 2020; 

Robins & Ray, 1986). É uma espécie que não apresenta dimorfismo sexual, as 

fêmeas apresentam um tamanho pouco maior em relação aos machos, contudo 

não é uma proporção significativa (Soeth et al., 2019). Em relação ao tempo de 

longevidade, os parus podem chegar a oito anos (Hayse, 1990), porém estudo 

recente de Soeth et al. (2019) feito com parus no sul do Brasil afirmam que essa 

espécie pode chegar até 17 anos.  

O período reprodutivo dos parus em latitudes subtropicais vai de 

outubro a janeiro (Soeth et al., 2019), já Hayse (1990) observou que na Carolina 

do Sul – EUA esse período vai de maio a agosto. Machos e fêmeas de C. faber 

exibem maturação precoce em regiões subtropicais do Oceano Atlântico, com 

cerca de um ano de idade (HAYSE, 1990). Soeth et al. (2019), entretanto, 

afirmam que há diferença na maturação sexual e fêmeas amadurecem cerca de 

seis meses mais tarde que os machos e que a desova ocorre pouco antes dos 

dois anos de idade.  

É uma espécie com desova pelágica e alguns dados também 

sugerem que estuários são importantes áreas reprodutivas e exibem um 

movimento sazonal para fins de agregação de desova (Soeth et al., 2019). As 

larvas de paru ocorrem principalmente em águas costeiras e após cerca de 25 

dias já começam a transição para a fase juvenil, quando os espécimes atingem 

de 8 a 8,5 mm de comprimento padrão (Ditty et al, 1994). Os juvenis começam 

a apresentar um hábito demersal e são comuns em regiões estuarinas e 

protegidas (Barros et al., 2013; Possatto et al., 2017; Bell, 2005). Já os adultos 

mudam para um comportamento bento-pelágico, onde frequentemente são 

observados em águas costeiras e no mar, habitando recifes rochosos e artificiais, 

além de estruturas da plataforma continental com até 30 metros de profundidade 

(Hayse, 1990; Burgess, 2002; Daros et al., 2012; Simon & Pinheiro, 2013). 

O paru é um peixe extremamente generalista no que diz respeito a 

sua dieta, exibindo uma plasticidade trófica ao longo do seu ciclo de vida, 

alimentando-se de algas, epifauna bentônica e cnidários planctônicos (Hayse, 

1990; Barros et al., 2013). Segundo Barros et al. (2013), os juvenis apresentaram 

preferência por habitats ricos em algas e possuem tendência onívora, indicando 
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que a ingestão de material vegetal ocorre incidentalmente durante a forragem de 

presas bentônicas escondidas sob a alga. Já em um estuário do nordeste 

brasileiro, essa espécie apresentou juvenis com elevada tendência a herbivoria 

(Vasconcelos-Filho et al., 2009). Esses resultados diferem dos parus 

encontrados na América do Norte, que apresentaram adultos e juvenis com 

alimentação predominantemente de invertebrados (Hayse, 1990). Os adultos 

possuem uma dieta onívora, a base de hidroides, poliquetas e, principalmente, 

antozoários (Hayse, 1990). Além disso, C. faber também faz parte da cadeia 

trófica de animais da costa brasileira, como algumas espécies de golfinho, 

tubarão e outros peixes (Gurjão et al. 2004; Gerhardinger et al. 2006; 

Bornatowski et al. 2007). 

Nos EUA, a pesca recreativa de C. faber é muito popular, se tornando, 

ao longo dos anos, uma pesca direcionada e especializada, com aprimoração de 

técnicas únicas e eficazes para sua captura (Bell, 2005). Já no Brasil, essa 

espécie também é alvo de pesca recreativa (Pinheiro et al., 2010), porém a 

captura total fica por conta da pesca extrativista, seja artesanal ou industrial, que 

desembarcaram centenas de toneladas por ano ao longo da costa brasileira 

(IBAMA, 2007). 

Apesar de possuir uma carne firme e muito saborosa, essa espécie 

ainda possui uma pesca bem artesanal, mesmo sendo um excelente candidato 

para o desenvolvimento da aquicultura (Trushenski et al., 2012). Os juvenis são 

ocasionalmente capturados para o mercado de pesque-pague, mas não são tão 

valorizados quanto outras espécies de recifes mais coloridas e atrativamente 

visuais (Burgess, 2002).  

O paru apresenta um comportamento agregado, chegando a nadar 

com mais de 500 indivíduos, fazendo com que essa espécie seja vulnerável a 

redes de cerco que normalmente são usadas para pesca de peixes com o 

mesmo comportamento (Burgess, 2002; Misund, 1993), porém ainda não existe 

uma legislação específica que impeça o uso desse tipo de rede para assim não 

atingir os cardumes de C. faber. Portanto, se faz importante o encerramento da 

pesca no período da desova e restrições no tamanho das redes para 

gerenciamento de estoque dessa espécie, além de uma investigação mais 

profunda que auxiliem as formas do manejo (Soeth et al., 2019)  
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Os parasitos de Chaetodipterus faber na costa brasileira 

O primeiro trabalho com essa espécie na costa brasileira foi realizado 

por Kohn (1966), que encontrou metazoários digenéticos da espécie Multitestis 

inconstans parasitando parus na costa do estado do Rio de Janeiro. Após isso, 

Amato (1982a, 1983a, b) publicou um trabalho de grande relevância taxonômica 

parasitológica para peixes coletados em Florianópolis-SC, incluindo a 

identificação de novos metazoários. O autor descreveu novas espécies 

presentes nesse peixe, como Lecithocladium chaetodipter, Multitestoides 

brasiliensis e Diplomonorchis catarinenses.  

Com maior riqueza de metazoários amostrados e viés em ecologia 

parasitária, o estudo de Cezar & Luque (1999) coletou 110 espécimes de paru 

na costa do estado do Rio de Janeiro, onde foram identificadas dez espécies de 

parasitos, sendo quatro digeneas, dois monogeneas e quatro copepodes. A 

partir desse trabalho, os autores também conseguiram identificar novas espécies 

de monogenéticos presentes nas brânquias: Sprostoniella micrancyra e 

Parancylodiscoides caballerobravorum (Cezar et al, 1999). Porém, Kritsky (2012) 

invalidou P. caballerobravorum por considerar que essa espécie não possui 

caracteres relevantes para diferenciá-la morfologicamente de 

Parancylodiscoides longiphallus. Outra espécie identificada como Anuretes 

anurus encontrada em parus por Cezar & Luque (1999) também foi invalidada, 

sendo agora identificada como Anuretes heckelii (Walter & Boxshall, 2020). O 

Quadro 1 mostra a lista de helmintos parasitos encontrados ao longo da costa 

brasileira, onde é possível observar que a maioria dos trabalhos se concentram 

na região sul e sudeste, especificamente no Rio de Janeiro e Santa Catarina. 

Na Bahia, Macedo (2017) coletou parus de dois rios pertencentes 

Bacia do Recôncavo Sul, que são o Rio Una e Rio Jaguaripe. A riqueza 

específica encontrada foi superior em relação a outras populações desse peixe 

coletados na costa brasileira, chegando a 16 espécies de metazoários parasitos, 

incluindo novos registros, como Brevimulticaecum sp., Goezia pelagia, 

Lecithochirium sp. e gêneros que já foram encontrados em outras populações de 

paru, como Lecithocladium sp. e Diplomonorchis sp.  
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Tabela 1. Lista dos metazoários parasitos de Chaetodipterus faber encontrados na costa 
brasileira com as respectivas referências e local do estudo. 

Espécies de parasitos Referência Local do estudo 

MONOGENEA   

 Parancylodiscoides longiphallus 
Cesar et al. (1999), 

Macedo (2017) 
Rio de Janeiro – RJ, 

Valença e Jaguaripe – BA   

 Sprostoniella mycrancira  
Cesar et al. (1999), 

Macedo (2017) 
Rio de Janeiro – RJ, 

Valença e Jaguaripe – BA   
DIGENEA   

 Aponurus laguncula 
Fernandes et al., 1985, 

Macedo (2017) 
Rio de Janeiro – RJ, 

Valença e Jaguaripe – BA   
 Diplomonorchis catarinensis Amato (1982a) Florianópolis – SC 

 Diplomonorchis sp. Macedo (2017) Valença e Jaguaripe – BA   

 Lecithochirium sp. Macedo (2017) Valença e Jaguaripe – BA   

 Lecithocladium chaetodipter 
Cezar & Luque (1999), 

Amato (1983b) 
Rio de Janeiro – RJ, 
Florianópolis – SC 

 Lecithocladium sp. Macedo (2017) Valença e Jaguaripe – BA   

 Multitestis inconstans 
Kohn (1966), Cezar & 
Luque (1999), Macedo 

(2017)  

Rio de Janeiro – RJ, 
Valença e Jaguaripe – BA   

 Multitestoides brasiliensis 
Cezar & Luque (1999), 

Amato (1983a), Macedo 
(2017) 

Florianópolis – SC, Valença 
e Jaguaripe – BA   

 Neomegasolena chaetodipteri  
Wallet & Kohn (1987), 

Macedo (2017) 
Rio de Janeiro – RJ, 

Valença e Jaguaripe – BA   

 Prosogonotrema bilabiatum 
Amato (1983), Cezar & 
Luque (1999), Macedo 

(2017) 

Florianópolis – SC, Valença 
e Jaguaripe – BA   

 Vitellibacculum spinosum 
Fernandes et al. (1985), 
Wallet & Kohn (1987), 

Macedo (2017) 

Rio de Janeiro – RJ, 
Valença e Jaguaripe – BA   

COPEPODA   

 Anuretes heckelii 
Cezar & Luque (1999), 

Macedo (2017) 
Rio de Janeiro – RJ, 

Valença e Jaguaripe – BA   
 Caligus haemulonis Cezar & Luque (1999) Rio de Janeiro – RJ 

 Caligus mutabilis Cezar & Luque (1999) Rio de Janeiro – RJ 

 Lernanthropus pupa 
Cezar & Luque (1999), 

Macedo (2017) 
Rio de Janeiro – RJ, 

Valença e Jaguaripe – BA   
NEMATODA   

 Hysterothylacium sp.  Ribeiro et al (2014) Rio de Janeiro – RJ 

 Brevimulticaecum sp.  Macedo (2017) Valença e Jaguaripe – BA   

 Goezia pelagia  Macedo (2017) Valença e Jaguaripe – BA   

Parasitos de importância zoonótica também foram encontrados 

parasitando parus nos estados do Rio de Janeiro-Brasil e Bahia-Brasil, com a 

ocorrência de larvas L3 de Hysterothylacium sp. infectando fígado, cecos 
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pilóricos e cavidade abdominal (Ribeiro et al. 2014) e Goezia pelagia na cavidade 

visceral (Macedo, 2017). Essas espécies pertencem à família Anisakidae, e 

estes nematoides são conhecidos pelo seu potencial zoonótico (Martins et al., 

2005; Knoff et al., 2013). Overstreet & Meyer (1981) executaram experimentos 

em primatas e alertaram sobre os riscos que larvas de Hysterothylacium sp. 

podem representar. Além disso, um caso de anisaquíase com esse gênero já 

foram relatados em uma pessoa no Japão, com sintomatologia de dor abdominal 

e diarreia durante um mês, que se resolveu através da eliminação do parasito 

nas fezes do paciente (Yagi et al., 1996). Em estudo recente, Aibinu et al. (2019) 

relata um aumento de infecções gastrointestinais acompanhadas de reações 

alérgicas causadas por espécies da família Anisakidae, tornando esses parasitos 

um importante problema de saúde pública.  

No Brasil, casos de anisaquíase causado por esse gênero são 

desconhecidos, porém é necessário atentar-se ao fato de que a cada 50 

espécies de peixes teleósteos da costa brasileira que já foram analisadas, 44 

são parasitadas por pelo menos uma espécie de nematoide (Luque & Poulin, 

2004), além do aumento do consumo de pescado cru no Brasil nos últimos anos 

devido a introdução da comida asiática na alimentação dos brasileiros (Knoff et 

al., 2013). Isso reforça não só a importância dos estudos ecológicos, mas 

também o incentivo ao conhecimento da fauna parasitária de C. faber, associado 

ao fato do seu grande potencial para aquicultura e seu consequente consumo na 

alimentação humana. 

Composição e estrutura das comunidades parasitárias em 

peixes  

Os peixes representam o grupo de vertebrados com a maior 

abundância e variedade de parasitos que qualquer outro, isso porque esses 

organismos viveram por um longo período em estreita associação com a maior 

variedade de formas de invertebrados, além da facilidade de propagação, 

reprodução e outros fatores relevantes a organismos parasitários em meio 

aquático (Acosta et al., 2016; Malta, 1984).  

Comunidades de parasitos representam sistemas ideais tanto para 

estudo de relações ecológicas quanto biogeográficas (Poulin, 2003), e no que 

diz respeito a fauna parasitária dos peixes não é diferente, pois seus metazoários 
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podem ser totalmente recenseados tanto a nível de infrapopulação (população 

de parasitos ocorrente em indivíduo hospedeiro) quanto infracomunidade 

(comunidade parasitária ocorrente em um indivíduo hospedeiro) (Bush et al., 

1997). 

Através dos estudos ecológicos de comunidades parasitárias é 

possível definir se, e quais, padrões estruturais as organizam, sua riqueza e 

diversidade (Esch et al., 1990). Os parasitos são parte fundamental de um 

ecossistema, que ajudam a identificar não somente como é composta a estrutura 

da sua comunidade, como também diversos aspectos biológicos de seus 

hospedeiros, da homeostase do ecossistema e do funcionamento da biosfera 

(Poulin & Morand, 1999). 

Do ponto de vista macroecológico, a primeira etapa para a regulação 

da estrutura da comunidade parasitária envolve processos biogeográficos que 

atuam em escala global, como a variação climática. Em seguida, os fatores 

regionais que atuam em determinado continente ou região, como a presença de 

outras espécies no local analisado, isolamento geográfico, a história evolutiva da 

associação parasito-hospedeiro e a capacidade de dispersão de ambos. E por 

fim, fatores locais que atuam diretamente na população hospedeira de uma 

determinada área, como sexo, tamanho, diversidade ambiental e densidade da 

população hospedeira (Guégan et al., 2005). Partindo desse pressuposto, 

variações da riqueza entre comunidades parasitárias decorrem especialmente 

de eventos históricos ocorridos durante o processo evolutivo, enquanto que a 

variabilidade da abundância entre as populações de parasitos decorrem de 

condições ambientais locais, que podem ser mais ou menos favoráveis a 

determinadas espécies (Terborgh, 1973; Myers & Giller, 1988). Visto isso, se faz 

necessário compreender que a identificação de único mecanismo regulador em 

um determinado momento não pode ser responsável pela estabilidade de todo o 

sistema analisado, pois processos epidemiológicos, ecológicos e evolutivos 

atuam associadamente (Poulin & Morand, 2004). 

Um dos fatores citados por Guégan et al. (2005) são as características 

ligadas ao hospedeiro e parasito. Dogiel (1961) afirma que, para o parasitismo 

ser favorecido, é necessário que as características anatômicas e fisiológicas do 

hospedeiro estejam pré-adaptadas ao parasitismo, para que assim o parasito 

possa se estabelecer com sucesso. O mesmo acontece para os parasitos, a 
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exemplo dos copépodes, que foram selecionadas ao longo processo evolutivo, 

como favorecimento de novas estruturas adesivas, diminuição nos apêndices 

locomotores e redução dos órgãos sensoriais (Roberts et al., 2013 apud Acosta 

et al, 2016). Por conta dessa relação intrínseca, parasitos também servem como 

indicadores de muitos aspectos biológicos de seus hospedeiros, incluindo dieta, 

migração, recrutamento e filogenia, servindo como reguladores da população e 

afetando a estrutura da comunidade ictiológica (Williams et al., 1992; Gordon & 

Rau, 1982; Garnick & Margolis, 1990).  

Outro fator importante a ser considerado é a influência do sexo do 

hospedeiro, pois este pode influenciar e até determinar níveis de parasitismo 

(Esch et al. 1988). Quanto aos peixes marinhos, a literatura não apresenta tantas 

variações quantitativas do parasitismo em relação ao sexo do hospedeiro, 

considerando que não existem diferenças na biologia e dinâmica populacionais 

entre machos e fêmeas (Luque et al., 1996; Luque & Alves, 2001; Alves et al., 

2002; Cezar & Luque, 1999; Tavares & Luque, 2004), porém é necessário um 

panorama experimental para apontar a importância de aspectos hormonais e 

imunológicos (Paling, 1965; Janovy & Hardin, 1987), além de morfológicos e 

comportamentais (Fernández, 1985, Poulin, 1996). 

O fator de condição é uma medida ou indicador quantitativo que 

contribui na avaliação do bem-estar dos peixes e que, nos últimos anos, tem sido 

uma importante ferramenta para os estudos entre hospedeiros e parasito 

(Vazzoler, 1996; Lizama et al, 2006), contribuindo para a análise do efeito das 

espécies de parasitos sobre seus hospedeiros em ambiente natural (Gomiero et 

al., 2012; Ranzani-Paiva et al., 2000). Os parasitos têm efeitos negativos sobre 

seus respectivos hospedeiros, levando a uma queda da qualidade de vida e 

eficiência na reprodução e alimentação do hospedeiro (Bauer, 1970; Tavares-

Dias et al., 1999). Levando isso em consideração, espera-se que exista uma 

correlação negativa entre o fator de condição e parasitismo, ou seja, os peixes 

apresentem uma queda na qualidade da sua saúde ao mesmo tempo que ocorre 

um aumento na abundância e prevalência parasitária (Tavares-Dias et al., 1999). 

Outro fator de grande relevância para determinação da infestação e 

infecção parasitária em peixes está relacionado ao ambiente como a qualidade 

da água, alterações do pH, concentração de amônia, disponibilidade de oxigênio 

dissolvido, variações na temperatura, nível da água e efeitos da sazonalidade 



19 
 

(Dogiel, 1961). Essa sensibilidade dos parasitos ao ambiente ajuda a apontar 

efeitos causados por ações antrópicas, evidenciando de maneira geral uma 

diminuição na composição de espécies e diversidade de parasitos em ambientes 

degradados (Dzikowski et al., 2003). Metais pesados, óleo e condições 

anaeróbicas do meio são tóxicas para trematódeos dentro de seus hospedeiros 

e letais quando em estágios de vida livre e para hospedeiros intermediários 

(Evans, 1982; Overstreet, 1988; Valtonen et al., 1997). Portanto, parasitos 

também servem como excelentes indicadores da biologia do hospedeiro, das 

relações tróficas, dos poluentes e estresse ambientais (Overstreet, 1997), 

evidenciando alterações ambientais que podem justificar tanto a composição da 

fauna parasitária quanto os níveis de parasitismo. 

As comunidades parasitárias de uma mesma espécie podem não 

estar estruturadas da mesma maneira em diferentes locais, havendo distintos 

graus de similaridade dentro de um mesmo ecossistema (Guidelli et al. 2006; 

Hartvigsen & Halvorsen, 1994). Isso acontece porque a fauna parasitária é 

influenciada por um conjunto de fatores bióticos e abióticos do ambiente que 

contribuem para o entendimento das relações ecológicas e que nem sempre 

serão as mesmas em todos os locais (Pavanelli et al., 2013). 

Uma das possíveis respostas a dissimilaridade da fauna parasitária 

está envolvida com a distância geográfica entre as populações dos hospedeiros, 

isso porque espécies compartilhadas por duas comunidades, seja de animais ou 

plantas, geralmente tendem a diminuir proporcionalmente à medida que a 

distância entre elas aumenta. Esse resultado é esperado em grande parte dos 

fenômenos ecológicos e evolutivos que definem padrões espaciais de 

biodiversidade e biogeografia (Hengeveld, 1990; Rosenzweig, 1995; Hubbell, 

2001). Estudos com peixes também foram feitos para avaliar a dissimilaridade 

em função da distância, já que as comunidades parasitárias de peixes 

representam bons modelos para estudos biogeográficos (Poulin, 2003). Análises 

multivariadas mostraram que a distância entre as localidades de amostragem é 

o melhor preditor de similaridade (Poulin & Morand, 1999). 

Em relação aos peixes marinhos, Oliva & González (2005) observam 

uma redução da similaridade parasitária ao longo da distância em três das quatro 

espécies de peixe do estudo, contudo apesar dos valores de inclinação da 

relação entre distância e similaridade terem sido significativas, os autores 
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afirmam que estes resultados foram bem menores do que em outros estudos 

realizados. Poulin (1997) também afirma que peixes marinhos costeiros que 

vivem em um habitat sem barreiras reais possuem altos registros de similaridade, 

seguidos das comunidades parasitárias de aves e mamíferos. 

Existem muitos fatores que podem ser fortes forças motrizes por trás 

dos padrões de decaimento da similaridade das comunidades parasitárias de 

peixes em relação à distância a exemplo da salinidade, principalmente em locais 

estuarinos, que apresentam diferentes graus de salinidade. Thieltges et al. 

(2010) coletaram três hospedeiros marinhos em dois pontos de diferentes 

salinidades, sendo um totalmente marinho (Mar do Norte) e um estuarino (Mar 

Báltico, próximo ao Golfo de Bótnia e ao Golfo da Finlândia). A partir dos 

resultados obtidos, os autores afirmam que os padrões observados de 

decaimento à distância nas comunidades de parasitos foi mais aparente no Mar 

Báltico, onde a salinidade mais baixa afeta parasitos de estágio de vida livre e 

hospedeiros intermediários, impondo limites na distribuição dos parasitos, já no 

Mar do Norte as espécies de vida livre dependem de fatores que atuam em uma 

escala maior. 
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INTRODUÇÃO 

No litoral baiano encontra-se uma das maiores baías do Brasil, a de 

Todos os Santos (BTS).  Considerada a segunda maior baía do Brasil, apresenta 

uma área de 1233 km² e um contingente populacional humano superior a três 

milhões de habitantes no seu entorno (Hatje & Andrade, 2009). A região possui 

intensa atividade humana e importantes cidades da Bahia, incluindo a capital 

Salvador, localizam-se em seu entorno, além de um dos maiores complexos 

petroquímicos do Hemisfério Sul, localizado na cidade de Camaçari, responsável 

por produção, refino e transporte de petróleo (Queiroz & Celino, 2008), além de 

outras indústrias.  

Nessa baía está presente o paru, Chaetodipterus faber (Broussonet, 

1782) popularmente conhecido no Brasil como paru ou peixe-enxada (Figueiredo 

& Menezes, 1985). Existem diversos estudos com esta espécie nas áreas de 

biologia (Couto & Vasconcelos Filho, 2016), crescimento (Barros et al., 2015; 

Soeth et al., 2019), genética (Machado et al., 2017), alimentação (Barros et al., 

2013) e pesca industrial (Maia et al., 2016). Porém, apesar de ser um peixe com 

grande potencial para o desenvolvimento na aquicultura (Trushenski et al., 

2012), possuir uma carne saborosa e que está presente em praticamente toda a 

costa brasileira, estudos sobre taxonomia e ecologia das comunidades 

parasitárias dessa espécie são escassos no Brasil. Estudos ecológicos de 

comunidades parasitárias são de grande importância para contribuir na definição 

de seus padrões estruturais, riqueza e diversidade, além disso os parasitos 

também ajudam na identificação de aspectos biológicos do hospedeiro, no 

equilíbrio do ecossistema e no funcionamento da biosfera (Esch et al., 1990; 

Poulin & Morand, 1999). 

Características relacionadas ao hospedeiro são fatores que 

contribuem para a formação da comunidade parasitária, uma delas está ligado 

ao sexo (Esch et al. 1988). Alguns autores já constataram que condições 

fisiológicas, como diferenças hormonais, podem influenciar a fauna de parasitos 

(Paling, 1965; Janovy & Hardin, 1987), além de diferenças comportamentais, de 

dieta e de resistência fisiológica entre os sexos (Fernández, 1985; Machado et 

al., 2000; Takemoto & Pavanelli, 2000). O bem-estar dos peixes também é uma 

importante ferramenta para estudos na relação parasito-hospedeiro e o fator de 
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condição é um ótimo indicador quantitativo (Vazzoler, 1996; Lizama et al, 2006), 

e espera-se encontrar uma correlação negativa nos níveis de parasitismo 

(Bauer, 1970; Tavares-Dias et al., 1999). 

Além das características ligadas ao hospedeiro terem influência na 

fauna parasitária, fatores externos também atuam direta ou indiretamente na 

permanência da comunidade dentro da espécie hospedeira (Pavanelli et al., 

2000), portanto uma comunidade de parasitos de uma mesma espécie de peixe 

pode ser diferente em termos de estrutura e composição a depender do local 

onde essa população esteja presente.  

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo descrever 

características ecológicas e taxonômicas da comunidade de metazoários de três 

populações (Salvador, Coqueiros, Jiribatuba) do paru, Chaetodipterus faber, 

coletados na Baía de Todos os Santos, fornecendo um estudo atualizado acerca 

da distribuição e diversidade dos parasitos associados a este hospedeiro. 

OBJETIVOS  

Objetivo Geral 

Caracterizar, taxonomicamente e estruturalmente, a comunidade 

componente de parasitos de Chaetodipterus faber na Baía de Todos os Santos.  

Objetivos Específicos 

 Identificar a fauna parasitária do paru presente nos três pontos da BTS 

(Jiribatuba, Salvador e Coqueiros), contribuindo para o conhecimento 

da parasitofauna desse hospedeiro no litoral baiano; 

 Avaliar a influência do sexo e do fator de condição do hospedeiro em 

níveis parasitários (prevalência e abundância) e índices ecológicos 

(riqueza, diversidade e dominância); 

 Verificar a similaridade da comunidade de parasitos nos três diferentes 

pontos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A Baía de Todos os Santos (BTS) é uma reentrância costeira inserida 

na microrregião do Recôncavo Baiano, entre as coordenadas 12º39’40’’S de 

latitude e 39º30’00’’W – 38º43’30’’W de longitude, considerada a segunda maior 

e mais importante baía navegável da costa tropical brasileira, com uma área total 

de1233 km2 e 462 km de costa (Leão, Dominguez, 2000; Hatje & Andrade 2009; 

Queiroz & Celino, 2008). A costa norte da baía é intensamente povoada, onde 

mais de três milhões de pessoas se dedicam a agricultura, pesca e atividades 

industriais (Lessa et al., 2001).  De uma bacia de drenagem total de 60.000 km2, 

três tributários drenam mais de 90% desse valor, os rios Paraguaçu, Jaguaripe 

e Subaé (Cirano & Lessa, 2007). Já Baía de Iguape é considerada uma baía 

interna da BTS, é um pouco menor, possui uma área total de 76,1km² (Carvalho, 

2000), constituída pelos eixos Norte, representados pelos municípios de 

Cachoeira e São Felix, e o eixo sul pelos municípios de Maragogipe e Jaguaripe 

(Queiroz & Celino, 2008). Para o estudo, Coqueiros, Jiribatuba e Paripe (bairro 

de Salvador) (Figura 2) foram os locais escolhidos, onde cada um dos locais tem 

menos de 100km de distância entre si. 

 

Figura 2. Localização do Estado da Bahia no Brasil (A), dos municípios de Maragogipe, Vera 
Cruz e Salvador no Estado da Bahia (B) e dos pontos de coleta de Chaetodipterus 
faber (C). Bahia. 2019. 
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Coqueiros é um povoado que pertence a Maragogipe, cidade com 

uma população estimada de 44.677 habitantes (BRASIL, 2019). Sua localização 

fica próxima a Baía de Iguape e sua hidrografia é comandada pela Bacia do 

Paraguaçu, que recebe contribuição fluvial do rio de mesmo nome, além dos rios 

Urubu e Cachoeirinha (Queiroz & Celino, 2008). Possui um ambiente com 

características estuarinas e, consequentemente, propício a parus juvenis. O Rio 

Paraguaçu é considerado o principal contribuinte de água doce para a BTS, 

tendo sua descarga fluvial regulada pela barragem de Pedra do Cavalo, 

localizada 16 km à montante da Baía de Iguape (Lessa, et al. 2009).  

Paripe é um dos bairros localizados ao município de Salvador e nele 

está localizado a Praia de São Tomé do Paripe, na região oriental da Baía de 

Todos os Santos, Bahia (12º49’S - 38º29’W). Esse bairro possui cerca de 50.000 

habitantes e representa quase 2% da população soteropolitana morando nessa 

região (BRASIL, 2019). É um bairro litorâneo, com praia de águas calmas e 

próxima a Baía de Aratu (Santos et al., 2010). Barbalho (2007) registrou a 

ocorrência de Chaetodipterus faber tanto na estação seca quanto na estação 

chuvosa, além de possuir os recifes de corais, onde se estendem ao longo da 

costa oeste da cidade de Salvador, incluindo a praia de Paripe, habitat ideal para 

parus adultos (Barros et al., 2009; Hayse, 1990; Burgess, 2002). 

Jiribatuba está localizada ao Sul da BTS, é uma comunidade de 

pescadores pertencente a cidade de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica (Soares et 

al, 2009), e compõe um grande ecossistema estuarino da BTS, sendo banhado 

pelo rio Jaguaripe. Seus habitantes utilizam a coleta de mariscos e pesca 

artesanal como uma das principais fontes de renda e consumo para as famílias 

que habitam esse local e para as demais comunidades ribeirinhas da BTS. A 

agricultura é a atividade predominante na bacia do rio Jaguaripe e os principais 

impactos ambientais são causados por aterro de manguezais, a disposição 

inadequada de esgotos sanitários e resíduos sólidos, o uso indiscriminado de 

pesticidas (Barros et al., 2009). 

Coleta e análise dos peixes hospedeiros 

Um total de 93 espécimes de Chaetodipterus faber foram adquiridos 

ao longo do ano de 2019 de pescadores artesanais em três locais da Baía de 
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Todos os Santos, sendo 35 peixes em Salvador (bairro de Paripe), 21 em 

Jiribatuba e 37 em Coqueiros. O projeto foi resgistrado no SisGen com o número 

do cadastro AB811B5 (Anexo 2).  Os peixes foram devidamente armazenados 

em congelador no Laboratório de Ictiologia da Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS)  para posterior necropsia e sua identidade específica foi 

confirmada de acordo com Figueiredo e Menezes (1985). Os dados biométricos 

de comprimento (cm) e peso (g) foram anotados em uma ficha cadastral 

individual e os peixes foram submetidos à necropsia para a coleta dos ecto e 

endoparasitos. 

Em Salvador, 35 peixes coletados no bairro de Paripe foram 

encaminhados para necropsia, provenientes de uma única coleta realizada em 

agosto de 2019. Em coqueiros um total de 37 de peixes foram analisados e uma 

única coleta realizada no mês de abril de 2019. Jiribatuba um total de 21 peixes 

foram coletados uma única vez em setembro de 2019. 

O procedimento de necropsia seguiu as recomendações de Eiras et 

al. (2000) para o exame interno. Os peixes foram abertos por meio de uma 

incisão na linha medianoventral, desde a abertura anal até a região do istmo. Os 

órgãos internos foram retirados e separados em placas de Petri individuais 

contendo água. Foram analisados orgãos internos como trato digestório e órgãos 

anexos, bexiga natatória e sistema urogenital, além da cavidade visceral. Os 

órgãos foram observados ao microscópio estereoscópico e os parasitos adultos 

observados foram retirados e preparados para análise. 

Coleta, preparação e identificação dos parasitos 

A metodologia de processamento dos parasitos seguiu as técnicas 

descritas em Eiras et al. (2000).Os helmintos foram fixados em formalina 5% e 

conservados em álcool 70%. Crustáceos e nematoides foram fixados e 

conservados em álcool 70%. Durante o processo de coleta e fixação dos 

metazoários, foi registrada a quantificação de cada morfotipo, para o cálculo dos 

indicadores de parasitismo segundo Bush et al (1997). Cada morfotipo foi 

acondicionado em microtubos plásticos individuais e numerados para 

preparação posterior das lâminas. A preparação e identificação dos parasitos 
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foram realizadas no Laboratório de Ictiofauna da Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia. 

Os helmintos foram montados em lâminas permanentes em meio 

bálsamo do Canadá, após coloração diferencial por tricrômico de Gomori ou 

carmalúmen de Mayer, desidratação em sequência alcoólica e diafanização em 

eugenol, já nematoides e crustáceos foram montados em lâminas temporárias 

utilizando ácido lático ou meio de montagem Hoyer. As técnicas seguidas foram 

descritas por Eiras et al. (2000) e os parasitos foram identificados ao menor nível 

taxonômico possível utilizando bibliografia especializada (Kohn & Fernandes, 

2007;  Kritsky, 2012; Ho & Lin, 2000; Cezar et al. 1999; Amato, 1982a, 1983a, 

1983b). 

Análises estatísticas 

A terminologia ecológica e os cálculos para prevalência, intensidade 

média de infecção/infestação e abundância média foram obtidos seguindo as 

recomendações propostas por Bush et al. (1997).  

i) Prevalência: razão entre o número de peixes parasitodos por uma 

dada espécie de parasito e o total de peixes analisados x 100. 

ii) Intensidade média: razão entre o número de indivíduos de dada 

espécie de parasito e o número de peixes parasitodos pela mesma espécie. 

iii) Abundância média: número médio de indivíduos (parasitos) por 

peixe analisado. 

iv) Fator de condição alométrico: K=W/Lb, sendo: W= peso total do 

indivíduo (em gramas), L= comprimento padrão do indivíduo (em centímetros) e 

b= coeficiente angular da regressão entre W /L (Le Cren, 1951; Vazzoler, 1996). 

Os dados parciais foram analisados utilizando Teste de Shapiro-Wilk 

para verificar a distribuição de probabilidade das variáveis. A média do fator de 

condição foi comparada entre os locais de coleta pelo teste de Tukey. 

v) A classificação de cada espécie de parasito foi baseado na 

prevalência de acordo com a hipótese de Bush & Holmes (1986), que consiste 

em classificar as espécies como centrais (presente em mais de 2/3 dos peixes 

ou com prevalência maior que 66,66%), secundárias (presentes em 1/3 a 2/3 dos 
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peixes ou com prevalência entre 33,33% a 66,66%) e satélites (presentes em 

menos de 1/3 dos peixes ou com prevalência menor que 33,33%).  

vi) O teste “U” de Mann-Whitney com aproximação normal “Z” e  teste 

exato de Fisher “F” (ZAR, 1996) foram utilizados para determinar o efeito do sexo 

dos hospedeiros na abundância e prevalência, respectivamente, de cada 

espécie de parasito.  

vii) Para avaliar a relação entre o fator de condição (K) de C. faber e 

a abundância e prevalência da comunidade parasitária de cada local foi utilizado 

o coeficiente de correlação por postos de Sperman (rs) e o coeficiente de 

correlação de Pearson (r), respectivamente, com transformação prévia do arco-

seno dos dados de prevalência (Zar, 1996).  

viii) A diversidade das infracomunidades foi calculada com base no 

índice de Shannon (H’) e a dominância no índice de Simpson (C) e suas médias, 

juntamente com a riqueza, foram apresentadas graficamente nos três locais do 

estudo e calculado o teste de Tukey para verificar diferenças dos descritores 

entre os três ambientes. 

ix) Os valores de diversidade (H’), riqueza e dominância (C) foram 

comparados entre os sexos e correlacionados com fator de condição de cada 

local utilizando os testes “U” de Mann-Whitney e Spearman (rs), 

respectivamente. 

x) O Índice de Similaridade de Jaccard ou Coeficiente de Jaccard (J) 

indica similaridade qualitativa das amostras em relação a proporção de espécies 

compartilhadas e o total de espécies encontradas entre duas localidades, 

portanto esse índice foi utilizado para verificar o grau de similaridade da fauna 

parasitária entre os três locais de estudo (Magurran, 1988). Para a representação 

gráfica do resultado, foi feito um dendograma utilizando o método UPGMA. 

Para todos os testes estatísticos foi adotado o valor de probabilidade 

de p < 0,05 (Zar, 2010) e os cálculos foram realizados no programa PAST versão 

4.02 (Hammer et al., 2001) e no programa BioEstat 5.3 

RESULTADOS 

No total, 3607 metazoários parasitos distribuídos entre 15 espécies 

(Apêndice 1) que foram coletadas nas brânquias, estômago, intestino e cecos 

intestinais de Chaetodipterus faber. Os níveis de parasitismo (prevalência, 
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abundância média e intensidade média) dos três locais, juntamente com as 

espécies encontradas estão registrados na Tabela 2. 

Em Salvador, apenas um peixe não apresentou parasitismo, 

totalizando uma porcentagem de 97,14% de parus infectados por pelo menos 

um parasito. Um total de 1974 espécimes de metazoários foram coletados e 

identificados, maior abundância se comparado aos outros dois locais de coleta. 

As 11 fêmeas e 24 machos apresentaram uma riqueza de 11 espécies de 

parasitos, sendo quatro ectoparasitos e sete endoparasitos. 

As maiores taxas de parasitismo foram encontradas para uma espécie 

de Monogenea (Parancylodiscoides longiphallus) e Digenea (Lecithochirium sp.), 

ambos apresentando a mesma prevalência (91,43%) e abundância média de 18 

e 12,11, respectivamente. Porém a intensidade média mais alta desse local ficou 

para o Digenea Multitestis sp., com 21,89. O parasito que obteve as menores 

taxas de parasitismo foi o Nematoda Hysterothylacium sp., que apresentou 

apenas um espécime, seguido do endoparasito digenea Monascus filiformis, 

com dois espécimes, um em cada peixe parasitado por essa espécie.  

Em Coqueiros, 94,59% dos espécimes estavam infectados por pelo 

menos um parasito. Um total de 1214 espécimes de metazoários foram 

coletados e identificados nas 20 fêmeas e 17 machos, apresentando uma 

riqueza de nove espécies de parasitos, sendo dois ectoparasitos e sete 

endoparasitos. Copépodes e Monogenéticos foram os táxons com a maior taxa 

de abundância e prevalência, sendo representados por Anuretes heckelii e 

Parancylodiscoides longiphallus. Dos endoparasitos, o Digenea Multitestis sp. 

apresentou a maior prevalência nos parus (45,95%), porém Multitestoides 

brasilienses obteve um resultado maior em termos de abundância e intensidade 

(5,14 e 23,75) respectivamente. Brevimulticaecum sp., Lecithocladium sp. 

Vitellibaculum spinosum obtiveram os menores resultados pois só foram 

encontrados um espécime de cada. 

Jiribatuba foi o único local a apresentar parasitismo em 100% dos 

peixes analisados. Contudo, também foi o local que apresentou a menor 

quantidade de parasitos, um total de 419 metazoários coletados de 13 fêmeas e 

oito machos, com uma riqueza de oito espécies de parasitos, sendo dois 

ectoparasitos e seis endoparasitos.  
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As maiores taxas de prevalência nesse local, assim como em 

Coqueiros, foram encontradas pelas mesmas espécies de copépodes e 

monogeneas (Anuretes heckelii e Parancylodiscoides longiphallus, 

respectivamente), contudo foi o digenea Multitestis inconstans que apresentou a 

maior abundância, sendo encontrado uma média de 7,81 espécimes desse 

metazoário por peixe, e intensidade média de 27,33. O parasito que apresentou 

as menores taxas foi Vitellibaculum spinosum, no qual foram encontrados 

apenas cinco espécimes parasitando dois peixes, com valores de 9,52%, 0,24 e 

2,50 de prevalência, abundância média e intensidade média, respectivamente.  

Anuretes heckelli foi a única espécie registrada como central nos três 

locais do estudo, seguido de Parancylodiscoides longiphallus, que foi 

classificado como secundário apenas em Jiribatuba e Lecithochirium sp., que 

apresentou uma frequência diferente em cada um dos locais. Todas as espécies 

que apresentaram ocorrência em apenas um lugar foram classificadas como 

satélite. 
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Tabela 2. Composição taxonômica dos metazoários parasitos de Chaetodipterus faber coletados em Salvador-BA (SVD), Coqueiros-BA (COQ), Jiribatuba-
BA (JBT) com os respectivos valores de prevalência (P%), abundância média (AM), intensidade média (IM) e sítio de infecção. 2019.  

Espécies de parasitos 
SVD COQ JBT Sítios de 

infecção P% AM IM P% AM IM P% AM IM 

MONOGENEA           

 Sprostoniella micrancyra¹ 11,43Sa 0,11 1,00 - - - - - - Brânquias 

 Parancylodiscoides longiphallus¹ 91,43Ce 18,00 19,69 91,89Ce 15,73 17,12 57,14Se 3,00 5,25 Brânquias 

DIGENEA           

 Homalometron sp.² - - - - - - 14,29Sa 0,76 5,33 Estômago 

 Lecithochirium sp.² 91,43Ce 12,11 13,25 24,32Sa 0,38 1,56 52,38Se 4,95 9,45 
Intestino/ 
Estômago 

 Lecithocladuim sp.² -  - 2,70Sa 0,03 1,00 - - - Intestino  

 Monascus filiformi² 5,71Sa 0,06 1,00 - - - - - - Intestino 

 Multitestoides brasiliensis² - - - 21,62Sa 5,14 23,75 - - - Intestino 

 Multitestis sp.² 51,43Se 11,26 21,89 45,95Se 2,97 6,47 23,81Sa 1,29 5,4 Intestino/Cecos 

 Multitestis elongatus² 14,29Sa 0,89 6,2 8,11Sa 0,16 2,00 14,29Sa 0,71 5,00 Intestino 

 Multitestis inconstans² 60,00Se 8,26 13,76 - - - 28,57Sa 7,81 27,33 Intestino/Cecos 

 Vitellibacculum spinosum² 14,29Sa 0,26 1,80 2,70Sa 0,03 1,00 9,52Sa 0,24 2,50 Intestino 

NEMATODA           

 Brevimulticaecum sp.² - - - 2,70Sa 0,03 1,00 - - - Estômago 

 Hysterothylacium sp.² 2,86Sa 0,03 1,00 - - - - - - Estômago 

COPEPODA           

 Anuretes heckelii¹ 71,43Ce 3,29 4,60 91,89Ce 8,35 9,09 66,67Ce 1,19 1,79 Brânquias 

 Lernantrhopus pupa¹  60,00Se 2,14 3,57 - - - - - - Brânquias 

1. Ectoparasito; 2. Endoparasito; Ce = espécie central; Se = espécie secundária; Sa = espécie satélite. 
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Quanto ao sexo, os peixes de Salvador não apresentaram nenhuma 

diferença significativa entre a abundância e prevalência dos parasitos 

encontrados. Já as fêmeas coletadas em Coqueiros apresentaram maior 

abundância para o digenético Multitestis sp. (Z(U)= 20571,00; p=0,02) do que os 

machos. Em Jiribatuba, prevalência (p=0,03) e abundância (Z(U)= 22450,00; 

p=0,01) foram significativas para as fêmeas parasitadas pelo monogenético 

Parancylodiscoides longiphallus. 

Em relação aos índices ecológicos e o sexo do hospedeiro, a 

diversidade e dominância das infra comunidades não apresentaram nenhuma 

diferença nos três locais, já a riqueza apresentou diferença apenas em Salvador, 

onde os machos apresentaram valores significativamente maiores do que as 

fêmeas (Z(U)= -2,12; p=0,03). 

O fator de condição entre os três locais de coleta apresentou 

diferenças significativas e estão representadas na Tabela 3.  

Tabela 3. Frequência absoluta de indivíduos (N), média e desvio-padrão do fator de condição 
de Chaetodipteris faber segundo os locais de coleta. 2019. 

Local de coleta N Média Desvio-padrão 

Coqueiros 37 0,100b 0,009 

Salvador 35 0,920c 0,070 

Jiribatuba 21 0,040a 0,005 

Estatísticas: médias seguidas de letras minúsculas diferentes indicam diferenças pelo Teste de Tukey 

(α=0,05). 

A prevalência e abundância em relação ao fator de condição dos 

hospedeiros nos três locais de coleta também foram analisados. Assim como o 

sexo, Salvador também não apresentou nenhum valor significativo de 

parasitismo em relação ao fator de condição e o mesmo resultado foi observado 

em Jiribatuba. Já em Coqueiros, o digenético Lecithochirium sp. foi o único 

parasito que apresentou uma correlação positiva em ambos os testes, ou seja, 

quanto maior o fator de condição, maior foi a abundância (rs=0,39; p=0,02) e 

prevalência (r=0,38; p=0,02) do metazoário em C. faber. Os peixes de Salvador 

e Jiribatuba também não apresentaram nenhuma correlação entre fator de 

condição e índices ecológicos, já Coqueiros apresentou uma correlação positiva 

quanto a sua diversidade (rs=0,35; p=0,03).  
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As médias de diversidade, dominância e riqueza das infra 

comunidades dos parus coletados nos três ambientes de estudo estão 

representadas na Figura 3 e em todos os resultados, Salvador obteve os maiores 

valores, seguidos de Coqueiros e Jiribatuba. Salvador apresentou valor 

significativamente maior em relação à média de riqueza e diversidade 

comparado aos outros dois locais do estudo e a dominância foi diferente apenas 

em relação a Jiribatuba e Salvador. 

 

Figura 3 Médias dos índices de diversidade de Shannon, índice de dominância de Simpson 
e riqueza das infra comunidades de parasitos de Chaetodipterus faber de Salvador 
(SVD), Coqueiros (COQ) e Jiribatuba (JIR), Bahia. 2019. 

Estatística: letras minúsculas diferentes sob as colunas indicam diferenças 
significativas pelo Teste de Tukey (Valor de P < 0,05). 

Salvador e Jiribatuba apresentaram a maior similaridade entre (Cj= 

0,58). Contudo, Jiribatuba e Coqueiros apresentaram um valor bem próximo (Cj= 

0,54), e por último, a menor similaridade em termos de composição de espécies 

é Salvador e Coqueiros (Cj= 0,48). O dendograma (Figura 4) apresenta o 

agrupamento entre Salvador e Jiribatuba, mas também mostra que o 

distanciamento de Coqueiros não é tão grande. 
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Figura 4. Dendograma (método UPGMA) da similaridade parasitária dos três locais de coleta 
de Chaetodipterus faber a partir do índice de Jaccard. Salvador – BA (SVD), 
Coqueiros - BA (COQ) e Jiribatuba - BA (JIR). 2019. 
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DISCUSSÃO 

Três espécies encontradas nos parus são novos registros de 

ocorrência: Monascus filiformis, presente em intestino de paru da região de 

Salvador e Homalometron sp., coletados nos estômagos de peixes de Jiribatuba 

e por fim os digenéticos Multitestis elongatus presentes nos três locais nos 

estômagos dos peixes. Todos são endoparasitos que foram transmitidos através 

da cadeia trófica do paru e que exibem algum grau de especificidade pelo 

hospedeiro intermediário, de modo que a presença destes parasitos no peixe 

indica, indiretamente, a predação de determinado organismo em particular 

(Williams et al. 1992). 

O gênero Multitestis já possui ocorrência em C. faber do Brasil, a 

exemplo do M. inconstans em peixes do litoral do Rio de Janeiro e estuários da 

Bahia (Cezar & Luque, 1999; Macedo, 2017), porém M. elongatus já foi 

encontrado parasitando a espécie Platax pinnatus, que também pertence à 

família Ephippidae (Bray et al., 2010), evidenciando que o hospedeiro 

intermediário desse parasito contribui para a cadeia alimentar de algumas 

espécies de peixe dessa família. Essa afirmação também pode ser reforçada 

pelo fato dessa espécie estar presente em todos os ambientes desse estudo, 

demonstrando uma grande amplitude geográfica do parasito. 

No Brasil, o único trabalho que faz referência ao digenético Monascus 

americanus é de Amato (1982b). Segundo os autores Martorelli & Cremonte 

(1998) e Girola et al. (1992) esse metazoário tem como hospedeiros secundários 

quetognatas e várias espécies de água-vivas, podendo estes terem servido 

como fonte de transmissão do parasito nos parus de Salvador pela alimentação, 

já que os cnidários fazem parte da cadeia trófica dessa espécie (Burgess, 2002, 

Bell, 2005).  

O metazoário Homalometron sp. possui cerca de 29 espécies no 

gênero e possui uma ocorrência comum em peixes marinhos e estuarinos. No 

Brasil, algumas espécies como H. longulum, H. pseudopallidum, H. elongatum e 

H. carapevae já foram reportadas parasitando diferentes espécies de peixes 

marinhos (Amato, 1983a, Rassier et al., 2015; Vicente & Santos, 1973; Lacerda 

et al., 2017) entre sul e sudeste do Brasil, sendo o presente trabalho um primeiro 

registro do gênero no Nordeste.  
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Todos os outros parasitos encontrados em parus da BTS já foram 

registrados em outros trabalhos, porém é importante ressaltar a ocorrência de 

Hysterothylacium sp., parasito de potencial zoonótico. Apesar dos níveis de 

parasitismo serem inferiores em comparação a outros trabalhos dessa espécie 

parasitando parus (Ribeiro et al., 2014) e que a ocorrência do parasito tenha sido 

na cavidade visceral do peixe, não se pode descartar o risco para saúde pública.  

Os ectoparasitos foram os mais prevalentes e abundantes em todos 

os pontos, principalmente Anuteres heckelli e Parancylodiscoides longiphallus 

que estavam presentes nos três locais do estudo. Esse padrão não é tão 

incomum para esse hospedeiro, pois já foram observados por Cezar & Luque 

(1999) em parus coletados no litoral do Rio de Janeiro e também por Macedo 

(2017) em espécimes coletadas em rios do Recôncavo da Bahia, onde A. heckelli 

apresentou os maiores níveis de parasitismo comparado aos outros metazoários 

encontrados em ambos os trabalhos. O aumento da probabilidade de 

transmissão dos parasitos nos estágios de vida livre, a especificidade ao 

hospedeiro e a maior facilidade de adaptação que esses parasitos têm em 

relação aos que possuem ciclo de vida complexo contribuem de forma positiva 

para o estabelecimento desses metazoários nos parus e, consequentemente, 

para o aumento do parasitismo (Blackburn & Ewen, 2016; Poulin, 1992). 

Jiribatuba e Coqueiros foram os locais que apresentaram parasitos 

com a menor frequência nos peixes analisados, o que resultou em uma 

quantidade maior de espécies satélites encontradas, com mais da metade de 

sua fauna parasitária apresentando essa classificação. Todos os metazoários 

são endoparasitos, ou seja, os peixes foram parasitados através da alimentação, 

e os fatores que podem ter ocasionado esse resultado é a possível diminuição 

na disponibilidade de hospedeiros intermediários e formas infectantes nos 

respectivos locais (Souza, 1994). As espécies satélites do estudo são 

generalistas, ou seja, possui uma diversidade maior de hospedeiros, que é o 

caso principalmente dos nematoides e das espécies de primeiro registro do 

trabalho. Já os ectoparasitos apresentam uma elevada especificidade (Strona et 

al, 2013) e isso é observado nos resultados, principalmente em relação aos 

copépodes, que apresentaram altas porcentagens em todos os locais presentes. 

Cao et al. (1988) também afirmam que a grande quantidade de espécies satélites 

em uma determinada população hospedeira é frequente em locais não 
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impactados e, portanto, auxiliam em estudos de avaliação dos ambientes e, 

segundo Hatje et al. (2009), as áreas de manguezais, estuários e recifes de 

corais da BTS ainda são relativamente mais conservados e com baixa 

contaminação em relação a estuários mais impactados. 

Os ectoparasitos dominaram a prevalência, com destaque para 

Anueretes heckelli que ocupou a posição de espécie central em todos os 

ambientes do estudo, os demais diversificaram sua posição entre central e 

secundária, com exceção de Sprostoniela micrancyra, mostrando que possuem 

um alto poder de dispersão e maior amplitude em sua distribuição (Kennedy, 

2001).  

Os únicos parasitos que apresentaram um resultado significativo 

quanto do sexo em relação a abundância e prevalência foi um monogenético (P. 

longiphallus) presente em Jiribatuba e abundância no digenético (Multitestis sp.) 

em Coqueiros, apresentando maiores valores em fêmeas em ambos os locais. 

Essa relação de parasitismo com as fêmeas dos dois locais pode estar 

relacionada ao ambiente. Isso porque os dois ambientes são estuarinos, local 

ideal para desova dos parus, o que pode implicar em um padrão diferenciado de 

comportamento e alimentação entre os sexos. Porém os aspectos citados, 

incluindo fisiológicos e morfológicos, podem influenciar o padrão observado 

(Poulin, 1996) e para essa constatação se faz necessário a realização de 

experimentos relacionados a esses fatores. 

Os resultados sobre os níveis de parasitismo (abundância e 

prevalência) de Salvador foram semelhantes aos de Cezar e Luque (1999), que 

também não encontraram qualquer relação com o sexo e os níveis de 

parasitismo. Esse padrão já é visto em muitos peixes marinhos que não 

apresentam variações quantitativas em relação ao sexo do hospedeiro, refletindo 

uma possível ausência na diferença biológica entre machos e fêmeas (Luque et 

al., 1996). Já em relação aos índices ecológicos, os hospedeiros machos 

coletados em Salvador apresentaram maior riqueza. Por conta desses diferentes 

resultados encontrados nos três locais e o fato desse resultado não ser comum 

em relação a outros trabalhos com parus, é necessário um panorama 

experimental diretamente relacionado ao sexo para apontar se aspectos 

hormonais, imunológicos, morfológicos ou comportamentais tem influência no 
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padrão observado (Paling, 1965; Janovy & Hardin, 1987; Fernández, 1985; 

Poulin, 1996). 

Salvador e Jiribatuba foram locais onde os parus não apresentaram 

correlação entre fator de condição e parasitismo. Esse não é um resultado 

incomum e o mesmo já foi observado por diversos autores em peixes coletados 

em águas brasileiras (Tavares-Dias et al., 1999; Rosim et al., 2005; Yamada et 

al., 2008; Ranzani-Paiva et al., 2000), demonstrando que os parasitos dos peixes 

desses locais possuem uma baixa patogenicidade e, portanto, não afeta o bem-

estar do animal, demonstrando um equilíbrio entre parasito e hospedeiro. 

Já em Coqueiros o resultado é diferente, a diversidade parasitária dos 

peixes e os níveis de parasitismo do digenético Lecithochirium sp. foram 

correlativos positivamente em relação ao fator de condição. Considerando a 

patogenicidade dos parasitos, esperava-se que essa correlação fosse negativa, 

porém nota-se que hospedeiros que apresentam maior Kn são mais toleráveis a 

níveis altos de parasitismo, sendo que esse fato já foi observado por outros 

autores (Lizama et al., 2006; Guidelli et al., 2011). O aumento do fator de 

condição em relação aos parasitos pode estar relacionado ao fato de que os 

peixes que se alimentam mais apresentam uma saúde melhor, 

consequentemente ingerindo hospedeiros intermediários que fazem parte da 

cadeia trófica do paru. O Lecithochirium sp. é um endoparasito, 

consequentemente o peixe foi infectado através da alimentação, o que também 

condiz com o resultado observado em relação a diversidade, já que Coqueiros 

apresenta uma riqueza consideravelmente maior de endoparasitos (sete 

espécies) do que de ectoparasitos (duas espécies). 

A riqueza e diversidade dos peixes coletados em Salvador 

apresentaram valores significativamente maiores em relação aos outros dois 

locais e a dominância foi maior em relação a Jiribatuba. Levando em 

consideração que endoparasitos são transmitidos por meio da cadeia alimentar, 

sua dinâmica pode ser alterada por alguns fatores, como alterações na 

disponibilidade de alimentos, principalmente quando estes itens se referem a 

organismos que agem como hospedeiros intermediários e/ou paratênicos de 

parasitos de ciclo heteroxeno, tais como outras espécies de peixes (que podem 

servir de presa) e invertebrados (insetos, moluscos e crustáceos) (Dogiel, 1961; 

Lafferty, 1997). Em Salvador, os endoparasitos representaram mais 60% do 
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parasitismo de parus e com os maiores valores de intensidade média, com isso 

apresentaram uma influência representativa nesse resultado, portanto é possível 

afirmar que Paripe possui um número maior de hospedeiros intermediário que 

fazem parte da dieta do paru. Apesar de Coqueiros e Jiribatuba apresentarem 

características estuarinas que, por definição, abrigam uma rica biodiversidade, 

Lopes et al. (2009) afirmam que os principais sistemas estuarinos da BTS 

apresentam, de maneira geral, um decréscimo do número de táxons, indicando 

que poucas espécies possuem adaptações para habitar as porções mais doces 

dos sistemas estuarinos. Barros et al. (2008) registraram, ao longo do 

Paraguaçu, um maior número de táxons coletados na região da Baía de Iguape, 

um local com características oceanográficas peculiares e que não se assemelha 

com as porções intermediárias de outros sistemas estuarinos da BTS. Essa 

diminuição dos táxons afeta diretamente a disponibilidade de hospedeiros 

intermediários que fazem parte da alimentação do paru. 

Mudanças no ambiente também podem ter refletido alterações na 

comunidade parasitária de Coqueiros e Jiribatuba, sendo que, o aumento ou 

decréscimo do parasitismo pode indicar ações antrópicas que estão 

beneficiando ou prejudicando o desenvolvimento de alguma fase de vida dos 

parasitos ou dos hospedeiros (Lafferty, 1997; Lafferty & Kuris, 1999), a exemplo 

de parasitos do ciclo heteroxênico, que são mais sensíveis a contaminação por 

elementos-traço pois possuem ciclos de vida complexos e são transmitidos 

através de uma cadeia de espécies hospedeiras, sua dependência desses 

últimos para completar seus ciclos de vida os torna sensíveis a ambientes 

impactados (Dzikowski et al. 2003, Graça & Machado 2007, Taglioretti et al. 

2018) e isso pode ter acontecido com Jiribatuba. Em estudo recente, Santana et 

al. (2017) encontraram elementos-traço (As, Cd, Cu, Pb e Zn) na musculatura de 

peixes carnívoros de Jiribatuba em concentrações superiores aos limites legais, 

mostrando que esse local está contaminado e, consequentemente, podem ter 

afetado seus hospedeiros intermediários. Por isso parasitos podem ser bons 

indicadores de qualidade da água por serem sensíveis a variações do ambiente, 

apresentando um aumento ou diminuição da população dependendo do tipo de 

poluição (Mackenzie et al., 1995). Porém se faz necessário um estudo mais 

aprofundado sobre o uso desses parasitos como bioindicadores e como as 
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condições ambientais desses ambientes podem estar influenciando o ciclo de 

vida de parasitos monoxênicos e heteroxênicos. 

Esperava-se que Coqueiros e Jiribatuba apresentassem similaridade 

mais próxima do que Salvador por serem ambientes mais próximos no que diz 

respeito a suas características ambientais (estuários), porém o teste de Jaccard 

não só mostrou que Jiribatuba e Salvador são os ambientes mais similares em 

termos de composição como também que os dois estuários do estudo são os 

menos semelhantes. Segundo Poulin (1997), peixes marinhos costeiros que 

vivem em um habitat sem barreiras reais possuem altos registros de similaridade 

e esse pode ser o fato que relaciona essa similaridade maior entre Jiribatuba e 

Salvador, pois esses locais não apresentam barreiras, podendo as populações 

compartilharem do mesmo ambiente e, consequentemente, terem contato com 

os mesmos hospedeiros intermediários e parasitos de vida livre.  

Apesar de Coqueiros também não apresentar uma barreira física, o 

Rio Paraguaçu que banha esse local possui uma grande variação de salinidade.  

Segundo Lessa et al. (2009), observa-se uma amplitude de variação da 

salinidade registrada no setor central da baía em torno de cinco, enquanto, nas 

proximidades dos rios Paraguaçu e Subaé, a amplitude é superior a 10, com 

valores máximos registrados acima de 30 na Baía de Iguape. A partir da ilha do 

Francês, no entanto, forma-se um intenso gradiente de salinidade atravessando 

a Baía de Iguape até a entrada do rio Paraguaçu, onde os valores médios 

diminuem para 20. Esse tipo de alteração de salinidade pode afetar diretamente 

tanto os hospedeiros intermediários de parasitos heteroxênicos quanto as 

espécies de parasitos que possuem estágio de vida livre (Thieltges et al., 2010). 

Em um estudo de Oliva & Gonzales (2005), a similaridade parasitária 

entre as populações de hospedeiros que mantinham uma distância de 200 a 500 

km ainda era muito alta (em torno de 0,7 a  0,8 de similaridade parasitária entre 

os peixes) e nos parus da BTS esse valor foi abaixo de 0,6 nas populações mais 

próximas similarmente, visto que os locais do estudo não chegam nem a 100 km 

de distância. Portanto, levando em consideração a as multivariáveis da 

composição da comunidade de parasitos dos três locais, não é possível usar 

dados observacionais para identificar todos os fatores que moldam as 

comunidades, principalmente por se tratar de populações naturais, porém os 

resultados obtidos através dos índices ecológicos apontam que aspectos 
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biológicos e ambientais podem estar afetando, direta ou indiretamente, a fauna 

parasitária das populações de paru. 

CONCLUSÕES 

No presente estudo foram identificadas quinze espécies de parasitos 

nos Chaetodipterus faber coletados em Salvador, Coqueiros e Jiribatuba, além 

de três novos registros: Monascus filiformis, Homalometron sp. e Multitestis 

elongatus. Coqueiros e Jiribatuba apresentaram a maior quantidade de espécies 

satélites, consideradas generalistas por sua grande diversidade de hospedeiros, 

podendo esse resultado ter sido causado por fatores como a alimentação do 

paru, já que parte significativa dessas espécies são endoparasitos. 

O sexo influenciou níveis de parasitismo ou descritores ecológicos da 

fauna parasitária, nos três locais do estudo, algo que não é comum a peixes 

marinhos e alguns fatores biológicos e comportamentais de machos e fêmeas 

podem ter resultado nesse fato. 

O fator de condição apresentou diferença significativa em relação aos 

níveis de parasitismo e descritores ecológicos apenas nos peixes de Coqueiros, 

que em relação aos parus dos outros locais, podem ter tido acesso a uma 

alimentação melhor e, consequentemente, ingeriram hospedeiros intermediários 

que fazem parte da cadeia trófica do peixe. 

Salvador apresentou diferenças significativas em relação a 

diversidade e riqueza, isso pode estar associado ao ambiente, já que os outros 

locais de estudo apresentam um decréscimo no número de táxons em relação 

as porções mais salgadas da baía.  

A fauna parasitária de Salvador e Jiribatuba são as mais similares 

qualitativamente, mas vale ressaltar que em Coqueiros também foram 

identificadas espécies de parasitos em comum com os outros locais, o que 

mostra que os parus dos três locais em algum momento compartilharam o 

mesmo ambiente, fazendo parte de uma mesma população, associado ao fato 

da diferença de similaridade entre os locais não ser tão significativa. Outro fato 

que reforça esse resultado é que os três locais não apresentam barreiras 

geográficas que impedem a circulação dos peixes, o que contribui para o 

compartilhamento do ambiente e, consequentemente, o contato com os 

parasitos.  
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Apêndice 1: Micrografias de espécies de parasitos 

Sprostoniella micrancyra 
Parancylodiscoides 

longiphallus 
Homalometron sp. 

 

Monascus filiformis 

 

Multitestis sp. 

 

Multitestis insconstans 

 
Vitellibacculum spinosum 

 

Anuretes heckelii 

Figura 5. Micrografias de parasitos encontrados em Chaetodipterus faber coletados na Baia 
de Todos os Santos – BA. 
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