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RESUMO 

 

As espécies Oligoplites palometa (Cuvier) e Oligoplites saurus (Bloch & 

Schneider) (Osteichthyes: Carangidae) são peixes costeiros pelágicos. O objetivo do 

presente trabalho foi estudar o parasitismo por isópodos e a biologia reprodutiva em tibiro, 

Oligoplites spp. Foram capturados cento e treze exemplares de Oligoplites spp durante o 

período de janeiro de 2005 a julho de 2007 nas águas costeiras de Natal, RN. Foram 

realizadas as medidas morfométricas e merísticas, a análise macroscópica para coleta dos 

parasitos isópodos e a retirada das gônadas para o estudo dos aspectos reprodutivos. Foi 

encontrada uma nova espécie de ectoparasito, Cymothoa spinipalpa (Isopoda: 

Cymothidae), sobre a língua na cavidade oral em ambas as espécies de Oligoplites. Os 

índices parasitários de C. spinipalpa indicaram uma alta prevalência sendo de 51,4% para 

O. saurus e de 64,1% para O. palometa. Em O. palometa existe uma correlação 

significativa entre peso do hospedeiro e o número de parasito como também entre o 

comprimento total do hospedeiro e o número de parasito. As fêmeas de C. spinipalpa 

tiveram seu comprimento limitado pelo ambiente físico disponível na cavidade bucal do 

hospedeiro. Foi encontrada uma diferença significativa na proporção sexual de O. 

palometa, com um maior número de machos em relação ao número de fêmeas. Os 

isópodos têm especificidade pela cavidade oral dos hospedeiros. A análise macroscópica 

das gônadas permitiu a identificação de quatro estádios distintos de maturação em ambos 

os sexos de O. palometa: imaturo, em maturação, maduro e esvaziado. 

 

PALAVRAS CHAVE: Ectoparasitos, isópodos, Cymothoa spinipalpa, peixe marinho, 

Oligoplites palometa, Oligoplites saurus. 
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ABSTRACT 

 

Oligoplites palometa (Cuvier) and Oligoplites saurus (Bloch & Schneider) 

(Osteichthyes: Carangidae) are coastal pelagic fish species. The objective of this study was 

to investigate the effect of parasitism by isopods and the reproductive biology of the 

leather jack, Oligoplites spp. A total of 113 individuals of Oligoplites spp (35 of O. saurus 

and 78 of O. palometa) were captured during the period between January, 2005 and July, 

2007 from the coastal waters of Natal, RN. The morphometric and meristic characters were 

registered; macroscopic analyses were done to collect the isopod parasites and the gonads 

were observed to verify the reproductive aspects. The crustacean isopod parasite, 

Cymothoa spinipalpa (Isopoda: Cymothidae) was encountered on the tongue in the oral 

cavity in both fish hosts. The parasitic indices of C. spinipalpa showed high values of 

prevalance of 51,4% for O. saurus and 64,1%  for O. palometa. The host presented 

significant correlations between body mass and body length of O. palometa and the 

number of parasites. Body lengths of female C. spinipalpa were small due to the limited 

space available in the oral cavity of the host. There was a significant difference in the sex 

ratio of O. palometa, males outnumbered the females. The isopod parasites showed 

specificity to the oral cavity of hosts. Macroscopic analyses of gonads showed four stages 

of gonadal development for both sex of O. palometa: immature, maturing, mature and 

spent. 

 

 

Key Words: Ectoparasites, isopods, Cymothoa spinipalpa, marine fish, Oligoplites 

palometa, Oligoplites saurus. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Ecossistemas costeiros 

 

O Brasil é banhado ao norte e a leste pelo Oceano Atlântico e seus ecossistemas 

costeiros apresentam características climáticas, oceanográficas, físicas e biológicas 

diferentes. O litoral mede aproximadamente 8.000 km de extensão podendo ser divididos 

em dois segmentos. O primeiro segue do Rio de Janeiro para o norte e possui águas 

tropicais que favorecem a formação de fundos coralíneos. Apresenta uma fauna ictiológica 

muito variada em número de espécies, embora nenhuma delas seja abundante. O segundo 

segue do Rio de Janeiro para o sul e possui águas subtropicais e temperadas com fundos 

rochosos. Apresenta uma fauna ictiológica reduzida em número de espécies, porém com 

algumas sendo muito abundantes. A característica marcante da fauna ictiológica do litoral 

brasileiro é a grande diversidade de espécies, com poucas realmente abundantes como, por 

exemplo: Pargos, Pagrus sp., barracudas, Sphyraena barracuda e xáreu, Carax hippos  

(SZPILMAN, 2000).  

 O litoral nordestino estende-se do estado do Piauí até o estado da Bahia. Começa na 

foz do rio Parnaíba e vai até o Recôncavo Baiano. É marcado por recifes calcíferos e 

areníticos, além de dunas que, quando perdem a cobertura vegetal que as fixam, movem-se 

com a ação do vento. É a região da costa que apresenta a maior diversidade de peixes. 

Cerca de 80% das espécies ocorrentes no litoral brasileiro são encontradas no nordeste 

(SZPILMAN, 1999). A costa semi-árida do litoral nordestino estende-se do estado do Piauí 

até Natal, estado do Rio Grande do Norte. Trata-se de uma região de mar agitado e forte 

arrebentação, onde muita areia é depositada na linha da costa. Os incessantes ventos alísios 

formam grandes e inúmeras dunas que se deslocam com relativa facilidade, obstruindo a 

foz dos rios, invadindo vilarejos e formando extensos cordões de areia ao longo da costa 

(IBAMA, 2007). Todo o litoral da Costa Semi-árida apresenta os famosos baixios, regiões 

marinhas com profundidades menores do que vinte metros que se estendem de forma 

contínua para fora da costa por até trinta quilômetros. São vários os peixes encontrados 

nesta costa, com predominância de pargos, Pagrus sp., bonitos, Euthynnus alleteratus, 

cavalas, Scomberomorus sp. cocorocas, Haemulon sp., olhetes, Lutjanus sp., pampos, 
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Trachionotus sp., galos, Selene sp., enchadas, Chaetodipterus faber, vermelhos, Lutjanus 

sp.,  e caranhas, Lutjanus sp., (SAMPAIO, 1996). 

 O Estado do Rio Grande do Norte situa-se no extremo oriental do Brasil, 

apresentando uma área de 53015 km2, com um litoral de 410 km de extensão e uma área de 

pesca marítima de aproximadamente 7000 km2. O litoral do Rio Grande do Norte é uma 

região privilegiada para o exercício da atividade pesqueira marítima, onde são encontradas 

áreas com rica ictiofauna a uma distância <160 milhas náuticas, correspondendo a uma 

distancia da costa de 296.220 m. No litoral potiguar estão localizados 25 municípios 

litorâneos e 84 comunidades pesqueiras, com cerca de 12000 pescadores (ESTATPESCA, 

2005). 

No litoral do Estado do Rio do Grande do Norte as espécies de peixes de valor 

comercial mais frequentemente capturados são: agulhão (Strongylura sp.), raia (Dasyatis 

guttatus), bagre (Bagre marinnus), cavala (Scomberomorus cavalla), cioba (Lutjanus 

purpúreos), dourado (Xiphias gladius), espadarte (Coryphaena hippurus), pargo 

(Chrysophrys major), peixe-voador (Hirundich affins),  pescada (Cynoscion spp), sardinha 

(Opisthonema sp.), serra (Scomberomorus brasiliensis) e tainha (Mugil sp.) 

(ESTATPESCA, 2005). Em águas costeiras de Natal tem sido registrada a ocorrência de 

peixes marinhos pertencentes a 15 Famílias e 28 espécies (CAVALCANTI et al., 2004). 

Algumas espécies de peixes marinhos apresentam infecções causadas por parasito 

(MACHADO et al, 1996). Os parasitos dos peixes marinhos possuem grande importância 

em saúde pública, devido às zoonoses que podem ser transmitidas ao homem pela a 

ingestão de pescado cru ou mal cozido. O peixe infectado ou doente geralmente apresenta 

alterações fisiológicas facilmente reconhecíveis, embora nem sempre às alterações sejam 

consideradas patológicas (ALVES et al., 2002; BARROS et al., 2002). 

 

1.2 Parasitismo em peixes  

 

Existem cerca de dez mil espécies de parasitos de peixes, distribuídos em vários 

grupos zoológicos, como por exemplo, em Protozoa com 1750 espécies, em Monogenea 

com 1500 espécies, em Digenea com 1750 espécies, em Cestoda com 1000 espécies, em 

Nematoda com 700 espécies, em Acanthocephala com 400 espécies e em Crustácea com 

2590 espécies (EIRAS, 1994). Os ectoparasitos podem estar alocados em orifícios ou em 

região subcutânea, através de lesão mecânica. Os crustáceos que parasitam os peixes são 
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considerados ectoparasitos, mesmo quando sua localização não é perceptível no exterior do 

individuo (EIRAS et al., 2000). Os crustáceos parasitos chamam a atenção por serem quase 

sempre visíveis e apresentarem uma ampla variação no tamanho e na forma. Além disso, 

sua ação sobre os peixes pode ser direta, ou indireta, podendo funcionar como vetores de 

doenças causadas por bactérias e fungos (MÖLLER & ANDERS, 1986), como por 

exemplo, a doença Columnariose causadas pela bactéria Flexibacter columnaris. 

 

1.3 Parasitismo em peixes por isópodos 

Os principais grupos de crustáceos parasitos são os copépodos, branquiúrus e 

isópodos. A ordem Isopoda pertence à Classe Malacostraca e inclui pelo menos cinco 

famílias de parasitos de peixes. Na subordem Flabellifera, encontra-se a família 

Cymothoidae, cujos indivíduos povoam a câmara branquial e a boca dos peixes, sendo 

facilmente detectado a olho nu (EIRAS et al., 2000). Os isópodos incluem 

aproximadamente dez mil espécies descritas com dez subordens. Estes animais alcançam 

dimensões de comprimento de 0,5 mm até 500 mm. As Análises filogenéticas e os achados 

fósseis sugerem que este grupo data do Período Carbonífero, da Era Paleozóica, com 

aproximadamente trezentos milhões de anos (BRUSCA & WILSON, 1991).     

Os isópodos são encontrados em habitats terrestres e aquáticos. A maioria das 

espécies apresenta um tórax livre, denominado pereon com sete segmentos, cada um com 

um par de patas similares, denominados pereiópodes. As fêmeas adultas possuem a 

superfície ventral recoberta por um marsúpio formado a parti das extensões das coxas. Os 

ovos são liberados e retidos no marsúpio, onde se desenvolvem totalmente em jovens que 

são liberados através do poro posterior. Os isópodos parasitos possuem de quatro a sete 

pares de patas locomotoras modificadas e cada uma das patas possui uma garra vigorosa 

para fixação (PAVANELLI, 1999). 

Nos isópodos, os sexos são separados e a fertilização é interna. Embora em machos 

e fêmeas da família Cymothoidae tenham sido encontrados, freqüentemente, os dois sexos 

juntos no mesmo individuo. Acredita-se que todos os cymothoideos sejam hermafroditas 

protândricos. Dessa forma, o cymothoideo uma vez que tenha se localizado no hospedeiro 

(peixe) modifica sua morfologia e sexualidade de macho para fêmea. O segundo 

cymothoideo no momento da fixação permanece com a morfologia do macho quando 

encontra uma fêmea no hospedeiro (MACHADO et al., 1996; PAVANELLI, 1999). 



 5 

A patogenicidade do isópodo varia de acordo com o seu comportamento alimentar, 

com seu tamanho e com sua estratégia de ataque no hospedeiro. Quatro áreas de ataque e 

de fixações podem ser encontradas, como por exemplo, a pele ou as nadadeiras, a cavidade 

branquial, a boca e a língua e as cavidades ou bolsas que eles produzem dentro da cavidade 

do corpo. Cada um desses locais sofre modificações com a presença dos isópodos 

(BRUSCA & WILSON ,1991; RHODE, 2005). 

Os isópodos que habitam a câmara branquial localizam-se sobre os filamentos 

branquiais, onde se alimentam, sendo encontrados em seus intestinos, células sanguíneas 

do hospedeiro. Além da perda de sangue que o isópodo ocasiona no hospedeiro, ocorre 

também à redução do número de filamentos branquiais, com a diminuição da eficiência 

respiratória do peixe. A língua do peixe parasitado por isópodos pode estar reduzida em 

seu tamanho original, com perda de tecidos como, por exemplo, epiderme, cartilagem ou 

tecido ósseo. Embora, a destruição dos tecidos da língua não apresente evidências diretas 

da ingestão do tecido pelos isópodos (MACHADO et al, 1996; PAVANELLI, 1999). Tem 

sido relatado que o peixe parasitado por isópodos terá seu metabolismo, crescimento e 

reprodução prejudicados (RHODE, 2005). 

No Brasil, o estudo das parasitoses de peixes marinhos pode ser considerado ainda 

incipiente, face à grande diversidade ictiológica e o grande potencial de algumas espécies 

para cultivo marinho (LUQUE, 2002). No Nordeste brasileiro os estudos relacionados com 

parasitos de peixes marinhos ainda são escassos (CAVALCANTI, 2002; CAVALCANTI 

et al, 2002; CAVALCANTI et al, 2004; CAVALCANTI et al, 2006a; 2006b; ARAÚJO et 

al 2002; ARAÚJO et al 2003; ARAÚJO et al, 2004; ARAÚJO et al, 2005; LIMA, 2004; 

LIMA  et al 2005 e THATCHER et al 2007) diante de uma gama de gêneros ou espécies de 

parasitos que necessitam ser identificados e relatados cientificamente.  

 

1.4 Aspectos reprodutivos dos peixes marinhos (hospedeiros) 

 

Um dos aspectos mais importantes na biologia de uma espécie é a reprodução. Do 

sucesso reprodutivo, depende o recrutamento e, conseqüentemente, a manutenção de 

populações viáveis, indispensáveis à manutenção do equilíbrio ambiental. Falhas na 

reprodução, por anos consecutivos, causadas principalmente por modificações no habitat, 

podem levar os estoques naturais à depleção ou mesmo à extinção (ESPER et al., 2000).  
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Inúmeras informações podem ser obtidas, em relação à reprodução de peixes 

marinhos, como por exemplo as informações sobre o desenvolvimento das gônadas, 

fecundidade, época de desova e o tamanho do corpo, que é observado quando os 

indivíduos iniciam o processo reprodutivo. Estas informações funcionam como subsídios à 

regulamentação da pesca, levando em consideração a época e o tamanho dos indivíduos 

que podem ser capturados, dentro de um programa de manejo. Tais informações também 

facilitam a tomada de medidas racionais com a preservação de estoques ou o controle de 

espécies indesejáveis (GOULART, 1994). 

O tamanho e a idade dos indivíduos influenciam na estabilidade da dinâmica 

populacional, uma vez que o comprimento médio da primeira maturação sexual (o 

comprimento total com que pelo menos a metade dos peixes atinge a atividade 

reprodutiva) determina o limite de comprimento entre os estoques jovem e adulto, e 

delimita o estoque reprodutor. Em relação ao estoque reprodutor é estabelecido um 

tamanho mínimo de captura. Esta norma tem ajudado na regulamentação da pesca de 

populações comercialmente importantes (FONTELES-FILHO, 1989). 

Com relação à biologia reprodutiva, existem vários estudos com publicação de 

diversos trabalhos publicados relacionados à biologia reprodutiva de muitos peixes 

marinhos (ARAÚJO & CHELLAPA, 2002; SILVA et al, 2003; LIMA et al, 2005; 

SOUZA et al, 2007), principalmente aqueles que apresentam valor comercial. No entanto, 

esse tema ainda não é muito bem estudado em relação aos peixes parasitados por 

crustáceos, como por exemplo, o peixe marinho tibiro, Oligoplites spp., mesmo em se 

tratando de uma espécie de importância comercial, especialmente para a população nativa 

de pescadores do litoral de Natal, RN. 
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2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho teve como objetivo verificar o parasitismo por isópodos nas duas 

espécies do peixe tibiro (Oligoplites saurus e Oligoplites palometa) (Osteichthyes: 

Carangidae) e os aspectos relacionados com a biologia reprodutiva da espécie O. palometa 

nas águas costeiras de Natal, Rio Grande do Norte. 

 

            2.2 Objetivos específicos 

 

* Verificar a ocorrência de parasitismo por Isopodos (Cymothoidae) no peixe tibiro, O. 

saurus (Bloch & Schneider, 1801) (Osteichthyes: Carangidae) nas águas costeiras de 

Natal, Rio Grande do Norte. 

  (Artigo 1 – Publicado no ano de 2007, na Revista Brasileira de 

Zoologia) 

 

* Determinar a ocorrência de isópodos em tibiro, O. palometa (Osteichthyes: Carangidae) 

e as características reprodutivas destes peixes que habitam as águas costeiras de Natal, Rio 

Grande do Norte. 

(Artigo 2 – Em preparação) 

 

* Comparar os índices parasititários dos isópodos (Cymothoidae) nos peixes O. palometa 

(Cuvier, 1832) e O. saurus (Bloch & Schneider, 1801). 

  (Artigo 3 – Em preparação) 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área de estudo 

 

As amostragens dos peixes marinhos tibiro, O. saurus e O. palometa foram 

realizadas nas águas costeiras de Natal, Rio Grande do Norte nas praias de Ponta Negra, e 

da Redinha. A praia de Ponta Negra está localizada nas coordenadas geográficas 35º08’00” 

longitude W e 05º52’30” latitude S. A Praia da Redinha está localizada nas coordenadas 

35º10’35” longitude W  e 05º45’00” latitude S (Figura 1). 

 

 
 
 

 
Figura 1. Localização das áreas de estudo (círculo amarelo): Praia de Ponta Negra e Praia 

da Redinha, Natal, RN. (Cena SPOT: 731.362-1994). Fonte: SUDENE 

Ponta Negra Redinha 

35° 15’ 00’’ W 

5° 46’ 00’’ S 

35° 10’ 00’’ W 

5° 56’ 00’’ S 

Local de 
coleta 

 N 
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3.2 Coleta dos peixes 

 

  As coletas foram realizadas mensalmente, durante o período compreendido entre o 

mês de janeiro de 2005 ao mês de julho de 2007. Os peixes coletados foram levados em 

caixas térmicas com temperatura controlada, contendo água do mar e gelo, para o 

laboratório de Ictiologia do Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, onde foram realizadas as identificações taxonômicas, as 

pesagens, e as medidas morfométricas e merísticas (FIGUEREDO & MENEZES, 1980; 

SUZUKI, 1983; SOARES,1988; SAMPAIO,1996; SZPILMAN, 2000). 

O apetrecho de pesca utilizado na captura dos peixes foi uma rede de arrastão de 

praia do tipo tresmalho (Figura 2) lançada de embarcações artesanais chamadas catraias 

(Figura 3). A rede tresmalho mediu 110 metros de comprimento por 3 metros de altura, e 

foi confeccionada com nylon em multifilamento, com malha central de 1 cm e 

extremidades de 7 cm.  

A rede foi levada a um local próximo da costa na catraia de arrastão por dois ou três 

pescadores, que a lançaram na água, atingindo aproximadamente 110 metros de distância e 

uma profundidade de 5 metros. Desde a acomodação da rede até a retirada dos peixes, o 

processo de pesca durou aproximadamente 1 hora e 30 minutos, com a participação de 6 a 

12 pescadores. 
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Figura 2. Pesca artesanal do tipo arrastão de praia – Utilização da rede tresmalho pelos 

pescadores da praia de Ponta Negra.  

 

 
Figura 3. Catraia de arrastão usada para o lançamento da rede tresmalho ao mar. 
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3.3 Aspectos morfométricos e merísticos dos peixes 

 

No laboratório, os peixes foram devidamente etiquetados, pesados e medidos. Para 

obtenção das medidas morfométricas foram utilizados o Comprimento total (medida que 

vai da ponta do focinho até a extremidade da nadadeira caudal); comprimento padrão ou 

Standard (distância desde a ponta do focinho até a base da nadadeira caudal); 

comprimento da cabeça (medida desde a ponta do focinho até a bordo posterior do 

opérculo); comprimento do focinho (distância da ponta do focinho até a borda anterior da 

órbita ocular); altura máxima do corpo (diâmetro vertical máximo do corpo/exceto 

nadadeiras); diâmetro do olho (distância antero-posterior da borda ocular); comprimento 

da nadadeira peitoral (distância da articulação do raio superior a extremidade do mais 

longo raio, medido com a nadadeira perpendicular ao corpo do peixe; comprimento da 

nadadeira dorsal (distância da articulação do raio superior a extremidade do mais longo 

raio, medido com a nadadeira perpendicular ao corpo do peixe); comprimento da 

nadadeira anal (distância da articulação do raio superior a extremidade do mais longo 

raio, medido com a nadadeira perpendicular ao corpo do peixe); comprimento da 

nadadeira caudal (distância da articulação do raio superior a extremidade do mais longo 

raio, medido com a nadadeira perpendicular ao corpo do peixe); comprimento da 

nadadeira ventral (distância da articulação do raio superior a extremidade do mais longo 

raio, medido com a nadadeira perpendicular ao corpo do peixe); As medidas foram 

registradas em milímetros com o auxílio de um paquímetro.  

Para a descrição das características merísticas dos peixes foram considerados os 

Lepidotríquios dorsais (número de espinhos da nadadeira dorsal), Lepidotríquios anais 

(número de espinhos da nadadeira anal), Lepidotríquios peitorais (número de espinhos da 

nadadeira peitoral) e Lepidotríquios ventrais (número de espinhos da nadadeira ventral). 

Essas descrições foram realizadas objetivando a confirmação taxonômica das espécies em 

estudo (CASTRO, 1991). 

 

3.4 Tipo de crescimento 

 

Após a terem sido realizadas a pesagem e as medidas morfométricas e merísticas, 

os dados do peso total e comprimento padrão foram usados para determinar o tipo de 
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K =  (W / L3) X 100 

crescimento dos peixes, segundo Santos (1978). A relação peso/comprimento foi 

estabelecida através da equação potencial:   

 

 

 

Onde: Wt = peso total (g) e comprimento  

           Ls = comprimento padrão  

Φ = coeficiente fator de condição e;  

θ = coeficiente angular ou coeficiente de crescimento, que permite determinar o 

tipo de crescimento de cada espécie.  

 

 

3.5 Fator de condição (K) 

 

 Com a mensuração do peso do corpo e do comprimento total, foi calculado o fator 

de condição de acordo com Nash et al (2006).  

 

O fator de Condição foi calculado pela equação: 

 

 

 

Onde:  

K =  Fator de condição de Fulton  

W =  Peso total (g) e;  

L =  Comprimento total (cm).   

 

 

3.6 Descrição e taxonomia dos peixes 

 

O. saurus (Figura 4) são peixes pelágicos costeiros que vivem próximos da 

superfície das águas. São comuns nas águas rasas das praias arenosas, baías e áreas 

estuarinas, podendo eventualmente subir os rios, tendo preferência pelas águas turvas. São 

encontrados em grandes cardumes movendo-se rapidamente e, com freqüência, dando 

Wt =  φLsθ 
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saltos para fora da água. A espécie O. saurus desova nas águas costeiras, a partir do verão 

até o outono. Seu corpo apresenta coloração prateado com a região dorsal azulada e as 

nadadeiras amarelas, sendo alongado, relativamente alto e comprimido lateralmente, com 

focinho estreito e pontiagudo, olhos relativamente pequenos e o final da maxila superior 

estendendo-se até a margem posterior do olho. A maxila superior possui duas séries 

distintas de dentes. As bases da nadadeira anal e da segunda dorsal são praticamente do 

mesmo tamanho. A primeira nadadeira dorsal apresenta espinhos escuros com as 

membranas claras a segunda nadadeira dorsal e a anal também são claras. Sua Linha lateral 

não apresenta escudos é levemente arqueada, acima da nadadeira peitoral e reta até o final 

(SZPILMAN, 2000).  
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                         Figura 4. Espécie estudada: Oligoplites  saurus 

 

Taxonomia das espécies: 

    Classe: Osteichthyes 

        Subclasse: Actinopterygii 

            Ordem: Perciformes 

      Família: Carangidae 

          Gênero: Oligoplites  

                         Espécie: Oligoplites saurus (Schneider & Bloch, 1801).                   Mapa de ocorrência (região vermelha) (Fishbase,2006)  
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 A espécie O. palometa (Figura 5) é encontrada principalmente em águas doces e 

salobras, e sobre fundos enlameados de águas marinhas costeiras. É um peixe carnívoro 

que regressa ao mar para reproduzir. O. palometa carrega glândulas venenosas em 

espinhos dorsais e anais. Os jovens apresentam cor castanho escuro, quando se 

encontram perto de algas deterioradas, constituindo um exemplo de mimetismo. Sobre o 

fundo arenoso colorido e claro, apresentam coloração castanha amarelada e escura de 

contraste das cores de advertência (FISHBASE, 2006).  

 O corpo da espécie O. palometa apresenta coloração prateada, com a nadadeira 

caudal com um tom alaranjado. Possui o corpo alongado, moderadamente alto, bastante 

afilado na metade posterior, e com o focinho pontiagudo. Pré-maxilar com várias séries 

de dentes viliformes, formando uma faixa, mais larga anteriormente que posteriormente. 

As nadadeiras peitorais são curtas e a nadadeira caudal é furcada. Apresenta uma linha 

lateral desprovida de escudos (SZPILMAN, 2000). 
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 Figura 5. Espécie estudada: Oligoplites  palometa  
 

 

Taxonomia das espécies: 

    Classe: Osteichthyes 

        Subclasse: Actinopterygii 

            Ordem: Perciformes 

      Família: Carangidae 

          Gênero: Oligoplites  

                          Espécie: Oligoplites palometa (Cuvier, 1832)                             Mapa de ocorrência (região vermelha) (Fishbase,2006) 
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3.7 Coleta dos parasitos isópodos 

 

Para a coleta dos parasitos foram realizados exames macroscópicos dos peixes, e 

removidos os crustáceos isópodos encontrados com o auxilio de uma pinça. Os parasitos 

foram medidos para registro do comprimento total e em seguida foram fixados em álcool a 

70%. A seguir, os frascos foram identificados com o local, a data da coleta, o número do 

hospedeiro, o sexo do parasito e a área de fixação. Todos os dados foram registrados em 

fichas de necropsia (Anexo 1). 

 

3.8 Índices ecológicos parasitários 

 

Os índices ecológicos parasitários foram calculados e expressos conforme Bush et al. 

(1997).  

A Prevalência ou incidência foi calculada através do número de peixes parasitados, 

dividido pelo número de peixes examinados, multiplicado por 100 (expresso em 

porcentagem), seguindo a formula abaixo: 

 

Prevalência = N° de peixes parasitados       X  100 

      N° de peixes examinados 

 

A Intensidade média foi calculada pelo número total de parasito de uma determinada 

espécie dividido pelo número total de peixes parasitados na amostra (média de parasito 

por peixe), cuja formula encontra-se abaixo: 

 

                              Intensidade média = N° total de parasitos 

                               N° de peixes parasitados 

 

 A Abundância parasitaria ou densidade média foi obtida pelo número total de 

parasitos na amostra, dividido pelo número total de peixes (parasitados ou não) na 

amostra, seguindo a formula: 

 

               Abundância parasitaria = intensidade média X prevalencia 
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3.9 Aspectos reprodutivos dos peixes 

 

3.9.1 Proporção sexual 

Para determinar a diferença na proporção sexual entre machos e fêmeas, os peixes 

foram dissecados para a observação das gônadas seguindo a metodologia de Vazzoler 

(1996). 

 

3.9.2 Índice gonadossomático (IGS) 

Após a necropsia dos peixes, as gônadas foram retiradas e pesadas (em gramas). O 

peso das gônadas e o peso do peixe menos as gônadas foram utilizados para a realização do 

cálculo do IGS segundo Wootton (1978). 

O IGS foi calculado pela relação: 

 

 

 

 

 

Onde: Wg = peso das gônadas (em g) 

           Wc = peso do corpo menos o peso das gônadas (em g) 

 

 

3.9.3 Aspectos macroscópicos do desenvolvimento das gônadas 

As gônadas foram pesadas, medidas e foi realizado o exame macroscópico para a 

classificação do desenvolvimento gonadal (VAZZOLER, 1996).  

 

3.10 Pluviosidade 

 

 Para a caracterização do regime pluviométrico da área de estudo em período de 

chuva e período de estiagem, os dados de precipitação pluviométrica referentes ao período 

de estudo foram obtidos no Departamento de Metereologia e Recursos Hídricos da 

EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A), Natal/RN.  

 

 

IGS =   Wg      x  100 

Wc 
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3.11 Análise estatística dos dados   

 

Foram realizados testes de correlação de Pearson para determinar a correlação entre 

as variáveis peso e comprimento do hospedeiro com o número de parasitos e para 

determinar a correlação entre o comprimento total do hospedeiro e o comprimento total do 

parasito. Para comparar a média do fator de condição dos peixes parasitados e dos peixes 

não parasitados foi realizado o teste t. Para testar se houve diferenças e se as diferenças 

foram significativas na proporção entre machos e fêmeas e como também para testar se 

houve diferenças e se as diferenças foram significativas na proporção entre machos e 

fêmeas parasitados foi realizado o teste χ
2 (Qui-quadrado). Todos os teste foram realizados 

como nível de significância igual a 5%. As análises estatísticas foram realizadas com o uso 

do Programa Statistica 6.0. 

 

3.12 Normalização das referências bibliográficas 

 

Para a normalização das referências bibliográficas da parte geral da dissertação foi 

empregada a recomendação da ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(MENEZES & CARVALHO, 2006), e para os artigos foram utilizadas as normas da 

revista específica (Anexo 2). 
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CAPÍTULO 2 
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TRILLES (1991) listed 32 species of Cymothoa Fabricius,
1793, from marine fishes world-wide with 5 of these said to
occur in Brazilian waters. THATCHER et al. (2003) described a
new species from Santa Catarina State and compared it to 6
other species that have been atributed to Brazil. THATCHER &
FONSECA (2005) described an additional species from marine
fishes of Pernambuco State bringing the total of species to 8.
The present paper describes the ninth Brazilian species of
Cymothoa from the waters of Rio Grande do Norte State.

MATERIAL AND METHODS

Fish hosts, Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801)
(Osteichthyes: Carangidae) were netted from the coastal wa-
ters at Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte State, Brazil.
They were taken on ice to the Ichthyology Laboratory of the
Federal University of Rio Grande do Norte. The isopod para-
sites were removed from the mouths of the fish and fixed in
70% alcohol. These specimens were sent to the Zoology De-
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ABSTRACT. Cymothoa spinipalpa sp.sp.sp.sp.sp. novnovnovnovnov..... (Isopoda, Cymothoidae) a buccal cavity parasite of the marine fish, Oligoplites
saurus, is described on the basis of eight male specimens and one female. The fish hosts were captured in the coastal
waters of Natal, Rio Grande do Norte State, Brazil. In the new species, the anterior margin of the cephalon is
doubled ventrally over the bases of the antennae. In this respect, it resembles C. recifea Thatcher & Fonseca, 2005.
It differs from that species, however, in being much smaller and having basal carinae on the pereopods 4 to 7 that
are small and rounded (not large and pointed). Also, pleopods 2-4 lack the folds and pockets that are present in C.
recifea. The new species can be distinguished from all known Cymothoa spp. by the mandibular palps which are
entirely covered with small spines in adult males. The mancas of the new species resemble those of Cymothoa oestrum
since they have elongate antennae but they are wider and have shorter uropods.
KEY WORDS. Atlantic Ocean; isopod parasite; marine fish parasite.

RESUMO. CymothoaCymothoaCymothoaCymothoaCymothoa spinipalpaspinipalpaspinipalpaspinipalpaspinipalpa sp.sp.sp.sp.sp. novnovnovnovnov..... (Isopoda(Isopoda(Isopoda(Isopoda(Isopoda, Cymothoidae)Cymothoidae)Cymothoidae)Cymothoidae)Cymothoidae) umumumumum parparparparparasitoasitoasitoasitoasito dadadadada cacacacacavidade bvidade bvidade bvidade bvidade bucalucalucalucalucal dododododo peixpeixpeixpeixpeixeeeee marmarmarmarmari-i-i-i-i-
nhonhonhonhonho, OligoplitesOligoplitesOligoplitesOligoplitesOligoplites saurussaurussaurussaurussaurus (Bloch(Bloch(Bloch(Bloch(Bloch &&&&& Schneider)Schneider)Schneider)Schneider)Schneider) (Osteichth(Osteichth(Osteichth(Osteichth(Osteichthyyyyyeseseseses, CarCarCarCarCarangidae)angidae)angidae)angidae)angidae) dododododo EstadoEstadoEstadoEstadoEstado dododododo RioRioRioRioRio GrGrGrGrGrandeandeandeandeande dododododo NorteNorteNorteNorteNorte,
BrBrBrBrBrasil.asil.asil.asil.asil. Cymothoa spinipalpa sp.sp.sp.sp.sp. novnovnovnovnov..... (Isopoda, Cymothoidae), um parasito da cavidade bucal do peixe marinho,
Oligoplites saurus, é descrita baseada em oito espécimes machos e uma fêmea Os peixes foram capturados nas águas
costeiras de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Na nova espécie, a margem anterior do cefalon é dobrada
ventralmente sobre as bases das antenas. Neste aspecto, ela assemelha-se a C. recifea Thatcher & Fonseca, 2005.
Distingue-se dessa espécie, no entanto, pelo menor tamanho e pelas carinas dos pereópodos 4 a 7 que são
relativamente pequenas e arredondadas (não grandes e ponte agudas). Aliás, os pleópodos 2-4 carecem das dobras
e bolsos que são presentes em C. recifea. Cymothoa spinipalpa sp.sp.sp.sp.sp. nov nov nov nov nov..... distingue-se de todas as demais espécies de
Cymothoa por ter palpos mandibulares completamente cobertos por espinhos nos machos adultos. As mancas têm
antenas compridas e por isso parecem com as de Cymothoa oestrum mas distinguem-se por serem mais largas e de
terem urópodos mais curtos.
PALAVRAS-CHAVE. Oceano Atlântico; isópodo parasito; parasito de peixe marinho.
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Figures 1-3. Cymothoa spinipalpa sp. nov., male: (1) dorsal (2) ventral (3) lateral. Scale bar = 5 mm.

partment of the Federal University of Paraná, Curitiba, Bra-
zil, for study. There, dissections of the mouthparts, pereo-
pods, pleopods and uropods were made and these parts were
cleared in pure phenol for study. Photographs were made

with a digital camera at five megapixels and some of these
were used in making the drawings. Measurements are in
micrometers (µm) except where designated as millimeters
(mm).

1 2

3
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Cymothoa spinipalpa sp.sp.sp.sp.sp. novnovnovnovnov.....
Figs 1-48

Species description (based on eight males and one female).
Male (Figs 1-3: measurements in table I): body elongate, widest
at level of pereonite 5. Cephalon immersed in pereonite 1; frons
doubled downward over bases of antennae; eyes covered ex-

cept in very young specimens. Antennule (Fig. 10) stout, of
eight articles; antenna (Fig. 9) slender, of nine articles. Mouth-
parts (Figs 4-6 and 8): mandible with rounded incisor and molar
process; mandibular palp about as long as mandible, of three
articles with terminal one much shorter; all three articles of
palp covered with small spines (Fig. 6); maxillule (Fig. 4) with
four recurved spines distally; maxilla (Fig. 8) bilobed, with one

Figures 4-22. Cymothoa spinipalpa sp. nov., male: (4) tip of maxillule (5) maxilliped (6) mandible and palp (7) uropod (8) maxilla (9)
antennule (10) antenna; (11-17) pereopods 1-7; (18-22) pleopods 1-5. Scale bars: (4) = 50 µm; (5, 9 and 10) = 500 µm; (6 and 8) = 200
µm; (7, 11-17) = 1000 µm; (18-22) 2000 µm.
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to three recurved spines and spinules on each lobe;. maxilliped
(Fig. 5) slender with two to five recurved spines distally. Pereon
(Fig. 1): pereonite 1 longest; 2-4 subequal in length; 5-7 shorten
progressively with seven being very short. Antero-lateral mar-

gins of pereonite 1 rounded. Pereopods (Figs 11-17): 1-3 small,
slender, without carinae; 4-7 larger and with low carinae. Pleon
immersed in pereonite 7. Pleopods (Figs 18-22) all bilaminate;
1-3 simple, without folds or pockets; 2 with slender appendix

Figures 23-25. Cymothoa spinipalpa sp. nov., female: (23) dorsal (24) ventral (25) lateral; Scale bar = 5 mm.
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25
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masculinum: 4 with small pocket; 5 with several folds and pock-
ets. Uropod (Fig. 7) with slender subequal rami.

Pleotelson rounded posteriorly, about twice as wide as
long.

Female (Figs 23-45: based on a single specimen having well
formed mancas in its marsupium): body elongate, 16 mm long
and 9 mm wide at the level of pereonite 5. Cephalon immersed
in pereonite 1; frons doubled down over bases of antennae; eyes
covered and invisible. Antennule (Fig. 39) stout, of seven ar-
ticles, with spinules on articles 4-7; antenna (Fig. 40) slender, of
eight articles; with few spinules on 7-8. Mouthparts (Figs 26-29):
mandible with rounded incisor and molar process; palp about
as long as mandible, of three articles with distal one very short;
few spines present on terminal article (Fig. 29); maxilla bilobed
(Fig. 28) with two to three recurved spines on each lobe; maxillule
(Fig. 26) with four recurved spines distally, one of which is slightly
smaller than the rest; maxilliped (Fig. 27) with three segmented
palp, terminal segment with five spines, flattened part bordered
by setae. Pereon (Fig. 23) as in male; pereopods (Figs 31-37) similar
to those of male but carinae on 4-7 more pronounced. Pleon
immersed in pereonite 7; pleopods (Figs 41-45) similar to those
of male, showing pockets only on 4-5 and lacking appendix
masculinum on 2. Uropod (Fig. 38) with slender, subequal rami.
Pleotelson about twice as wide as long.

Manca = Pullus II (Figs 46-48): body elongate 2.37-2.51
mm long and 0.92-0.94 mm wide at the level of pereonite 4;
pleon 0.54 mm wide. Six subequal pereonites present; dactyls
1-3 toothed, 4-6 without teeth. Cephalon wider than long, not
immersed; eyes large, black. Mandibular palp (Fig. 47) of three
articles, provided with setae and spinules. Antennule of eight
articles, reaches to level of pereonite 2; antenna of 12 articles,
reaches to level of pereonite 5. Uropods elongate, (Fig. 48) bases
extend beyond pleotelson posteriorly, rami subequal in length.

Site: buccal cavity, over tongue.
Host: Oligoplites saurus (Cuvier, 1832); Carangidae.
Locality: Ponte Negra, Atlantic Ocean, near Natal, Rio

Grande do Norte State, Brazil.

Type material: Holotype male, 5 paratype males and 1
paratype female deposited in the Crustacean Collection of the
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus,
Amazonas, Brazil.

Etymology: the species name derives from the fact that
in males the mandibular palp is unusually spinous.

DISCUSSION

Cymothoa spinipalpa sp. nov. superficially resembles C.
recifea Thatcher & Fonseca, 2005 but differs from the latter in a
number of important features. The new species is much smaller
(7-18 mm long) not 11-32, with a mean of 20, as in C. recifea.
The pleopods of the new species have pockets and folds only
on 4-5, whereas pleopods 2-5 have such structures in the other
species. The basal carinae on the pereopods of the new species
are low and rounded and smaller than those of C. recifea. In
the new species, the mandibular palps of adult males are cov-
ered with small spines. This is a characteristic that has not been
reported for other species of Cymothoa.

The morphology of mancas has been studied for only a
few species of Cymothoidae. The present series of specimens
demonstrates some aspects of cymothoid growth. In addition
to getting larger, profound morphological changes occur in
several structures. In the manca, both the antennule and an-
tenna are elongate; the former having eight articles and the
latter 12 (Fig. 46). In adults, both the length and number of
articles are reduced. In the adult female, the antennule has
seven articles and the antennule eight (Figs 49 and 40). Mancas
have only six pairs of pereopods of which dactyls 1-3 are ser-
rate and 4-6 lack basal carinae. Adults, on the other hand, have
seven pairs of pereopods, the dactyls are not serrate and basal
carinae are found on 4-7. In mancas, the uropods extend pos-
teriorly well beyond the pleotelson (Fig. 48) but in adults they
do not reach the posterior margin of that structure (Figs 1-3).
The pleopods and uropods are abundantly provided with setae
in mancas and these setae are lost in the adults. The mandibu-
lar palp of the manca (Fig. 47) consists of three subequal ar-
ticles the terminal one of which is provided with 4-5 elongate
setae. The middle article also has a single elongate seta and all
three articles have a few spinules. The mandibular palp in young
males (Fig. 30) continues to have three subequal articles, ex-
tends well beyond the mandible and shows an increase in
spination. In older males, the mandibular palp (Fig. 6) has be-
come short, the terminal article is shorter than the other two
and all three have become covered with spinules. In the adult
female, the palp is similar to that of the male (Fig. 29) but the
terminal article has become even smaller in relation to the other
two and few spinules are present.

Not all species of Cymothoa have mancas with long anten-
nae and uropods. RICHARDSON (1905) presented drawings of the
mancas of C. excisa Perty, 1830, and C. oestrum (Llinnaeus, 1758).
The first of these is shown to have short antennae and the sec-
ond long antennae. THATCHER et al. (2003) offered photographs

Table I. Measurements in millimeters of eight males of Cymothoa
spinipalpa sp. nov.

Males Length Width

1 18 8

2 13 5

3 12 6

4 11 5

5 11 5

6 10 5

7 10 4

8 7 3

Mean = 11.5 ± 3.16 Mean = 5.1 ± 1.46



243Cymothoa spinipalpa sp.sp.sp.sp.sp. novnovnovnovnov..... a buccal cavity parasite of the marine fish, Oligoplites saurus...

Revista Brasileira de Zoologia 24 (1): 238–245, março 2007

Figures 26-45 Cymothoa spinipalpa sp. nov., female: (26) tip of maxillule (27) maxilliped (28) tip of maxilla (29) mandible and palp (30)
mandible and palp from young male; (31-34) pereopods 1-4; (35-37) pereopods 5-7; (38) uropod; (39) antennule; (40) antenna; (41-
45) pleopods 1-5. Scale bars: (26) 25 µm; (27, 29 and 38-40) 500 µm; (28 and 30) 200 µm; (31-37) 1000 µm; (41-45) 2000 µm.
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of the mancas of two species, namely: C. catarinensis Thatcher,
Loyola, Jost & Souza-Conceição, 2003, and C. oestrum. The first
of these also has short antennae. SARTOR & PIRES (1988) described
and figured the manca stage of their species called, Cymothoa
liannae and it also has long antennae. The mancas of Cymothoa
spinipalpa sp. nov., therefore, resemble those of C. oestrum and
C. liannae. Reliable characters to separate the mancas of these
three species have not been defined but there are probably dif-
ferences in the form of the pleotelson and uropods.
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ARAÚJO, G.S.1, COSTA, E.F.S.2, DAMASCENO, D. N.F. 2 &  CHELLAPPA, S.1 

 

1 Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN).  Av. Salgado Filho, 3000, Lagoa Nova, CEP 59072-970. Natal, RN, Brasil. E-

mail: gustavosoarescn@gmail.com; bama@dol.ufrn.br. 
2 Departamento de Oceanografia e Limnologia, Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, Praia de Mãe Luiza s/n, CEP: 59.014-100, Natal, RN, Brasill E-mail: Eudriano@ yahoo.com.br 
 

 

ABSTRACT:  Studies on marine fish parasites could still be considered scarce in relation 

to the vast fish diversity in Brazil. The present work registers the occurrence of an isopod 

parasite on the leather jack, Oligoplites palometa (Cuvier) (Osteichthyes: Carangidae) in 

the coastal waters of Rio Grande do Norte, Brazil. During the period of May, 2006 to July, 2007, 

78 fish samples were captured from the coastal waters of Natal, RN. The crustacean isopod 

parasite, Cymothoa spinipalpa (Isopoda: Cymothidae) was encountered on the tongue in 

the oral cavity of the hosts. The parasitic indices of C. spinipalpa on O. palometa were: 

64.1 % of prevalence, mean intensity of 2.02 parasites per host and abundance of 1.29 

parasites per fish sampled. O. palometa presented negative alometric growth. Significant 

correlations were observed between body mass and length of hosts and the number of 

parasites, besides a positive correlation between body length of hosts and body lengths of 

female parasites. The hosts presented a high parasitic prevalence for C. spinipalpa. The 

parasites were always found on the tongue in the oral cavity of the hosts. Macroscopic 

analyses of gonads showed four stages of gonadal development for both sex of O. 

palometa: immature, maturing, mature and spent. 

 

Key Words:  Ectoparasitic isopod, Cymothoa spinipalpa, Oligoplites palometa.  
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RESUMO: No Brasil, os estudos relacionados com os parasitos de peixes marinhos podem 

ser considerados incipientes diante da grande diversidade ictiológica existente. No presente 

trabalho foi registrada a ocorrência de um isópodo parasito na espécie Oligoplites palometa 

(Cuvier) (Osteichthyes: Carangidae) habitante das águas costeiras do Rio Grande do Norte, 

Brasil. Durante o período de maio de 2006 a julho de 2007 foram capturados 78 

exemplares de O. palometa. Foi encontrada uma espécie de parasito denominada 

Cymothoa spinipalpa (Isopoda: Cymothidae) sobre a língua, na cavidade oral dos 

hospedeiros. Os índices parasitários de C. spinipalpa em O. palometa mostraram uma  

prevalência de 64,1 %, com intensidade média de 2,02 parasitos por hospedeiro e 

abundância de 1,29 parasito por peixe amostrado. O. palometa apresentou um crescimento 

do tipo alométrico negativo. Foram verificadas correlações significativas entre peso e 

comprimento dos hospedeiros e o número de parasito. A correlação entre o comprimento 

dos hospedeiros e o comprimento das fêmeas dos parasitos também foi significativa. Os 

hospedeiros apresentaram uma alta prevalência parasitária por C. spinipalpa, sendo a 

língua o local de ocorrência desse parasito. Em relação aos aspectos da reprodução dos 

peixes, a análise macroscópica permitiu a identificação de quatro estádios distintos de 

maturação das gônadas em ambos os sexos de O. palometa: imatura, em maturação, 

madura e esvaziado. 

 

PALAVRAS CHAVE : Ectoparasito isópodo, Cymothoa spinipalpa, Oligoplites palometa.  
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INTRODUÇÃO 

 

O peixe marinho tibiro, Oligoplites palometa pertence à família Carangidae, trata-

se de um peixe de hábito pelágico que vive em cardume próximo à costa, onde é capturado 

através de arrastões de praia. A pesca de arrastão é um tipo de pesca artesanal usado na 

região nordeste, onde esta espécie representa uma importante fonte de proteína. Esses 

peixes são encontrados em mares tropicais e temperados, e apesar da ampla distribuição 

geográfica (Duque-Nivia et al., 1995), há poucos estudos relacionados com o parasitismo e 

com os aspectos reprodutivos. 

  Dentre as espécies que parasitam peixes, aproximadamente um quarto delas é 

crustáceo, representados pelos copépodos, branquiúrus e isópodos (Eiras et al, 2000). A 

ordem Isopoda inclui aproximadamente dez mil espécies descritas com dez subordens. As 

análises filogenéticas e os achados fósseis sugerem que este grupo data do Período 

Carbonífero, da Era Paleozóica, com aproximadamente trezentos milhões de anos (Brusca 

& Wilson, 1991). Na subordem Flabellifera, encontra-se a família Cymothoidae, cujos 

indivíduos povoam a câmara branquial e a boca dos peixes, sendo facilmente detectado a 

olho nu. Os isópodos da família Cymothoidae representam uma das mais diversificadas 

linhagens da ordem Isopoda, e atualmente incluem 42 gêneros e mais de 325 espécies 

descritas (Ketmaier et al, 2007). Os cymothoideos parasitam numerosas famílias e espécies 

de peixes, muitos de importância comercial, particularmente em regiões tropicais e 

subtropicais (Horton & Keymer, 2003). O efeito da infestação desses ectoparasitos varia de 

acordo com o estado de equilíbrio e com a interação hospedeiro-parasito (Leonardos & 

Trilles, 2003). Podem ser encontradas quatro áreas de ataque e de fixação do parasito no 

hospedeiro: o tegumento ou as nadadeiras, a cavidade branquial, a boca e a língua e as 

cavidades ou bolsas que eles produzem dentro da cavidade do corpo (Eiras et al, 2000). 

Cada um desses locais sofre modificações com a presença dos isópodos (Rhode, 2005), 

como por exemplo, atrofia dos filamentos branquiais, remoção dos arcos branquiais e 

destruição da língua (Chávez-López et al, 2005). 

Um dos aspectos mais importantes na biologia de uma espécie é a reprodução. Do 

sucesso reprodutivo, depende o recrutamento e, conseqüentemente, a manutenção de 

populações viáveis, indispensáveis à manutenção do equilíbrio ambiental. Falhas na 

reprodução, por anos consecutivos, causadas principalmente por modificações no habitat, 

podem levar os estoques naturais à depleção ou mesmo à extinção (Esper et al., 2000). O 
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sucesso alcançado pelos peixes deve-se à quantidade de estratégias reprodutivas 

desenvolvidas (Araújo & Chellappa, 2002). 

Com relação à biologia reprodutiva de peixes marinhos existem diversos trabalhos 

(Duque-Nivia et al., 1995, Silva et al, 2003; Lima et al., 2005; Souza et al., 2007), 

principalmente relacionados com espécies de valor comercial. No entanto, esse tema ainda 

não é muito bem estudado, em se tratando de hospedeiros de crustáceos, como por 

exemplo, o peixe marinho tibiro, O. palometa mesmo se tratando de uma espécie 

importante, para a população nativa de pescadores do litoral de Natal, RN. 

O presente trabalho mostrou os índices ecológicos parasitário e o efeito do 

parasitismo na massa corporal, comprimento e fator de condição dos hospedeiros da 

espécie Oligoplites palometa. Além do tipo de crescimento, e alguns aspectos reprodutivos 

tais como proporção sexual, índice gonadossomático e desenvolvimento gonadal.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo e coleta de amostras 

O estudo foi realizado nas águas costeiras da Praia de Ponta Negra (05º52’30” S e 

35º08’00” W) e da Praia da Redinha (05 45' 00" S e 35 10' 35" W), localizada na região 

urbana, no município de Natal, RN, Brasil. As coletas dos peixes foram realizadas 

mensalmente, durante o período de maio de 2006 a julho de 2007. 

Foi utilizada uma rede de arrasto de praia do tipo tresmalho com 110 m de 

comprimento, 3 metros de altura, com malha central de 10 mm e de 70 mm nas 

extremidades. A rede foi lançada a 100 m de distância da praia, em uma profundidade de 5 

m, utilizando uma pequena balsa chamada catraia. A rede foi tracionada por cordas guias 

fixadas nas extremidades. Todo o procedimento de pesca, da iniciação até a retirada da 

rede, durou cerca de 1 hora e 30 minutos. Foram realizados mensalmente três arrastos-de-

praia consecutivos, contando com o esforço de 6 a 12 pescadores por arrasto.  

Foram realizadas a pesagem e a medição, morfométrica e merística dos peixes 

coletados para confirmação da espécie O. palometa. Foram removidos os crustáceos 

isópodos encontrados através de exame macroscópico dos peixes, com o auxilio de uma 

pinça. Os crustáceos foram medidos e seus comprimentos foram registrados em 

milímetros. Em seguida os parasitos foram fixados em álcool a 70%. Os frascos contendo 

os parasitos foram identificados com o número do hospedeiro, sexo do parasito, a área de 
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fixação, o local e a data da coleta (Chavez-Lopez et al, 2005). Todos os dados foram 

registrados em fichas de necropsias. A identificação dos isópodos encontrados foi realizada 

com o auxilio do Professor Vernon E. Thatcher do Departamento de Zoologia da 

Universidade Federal do Paraná. 

 

Pluviosidade 

 Para a caracterização do regime pluviométrico e separação dos períodos de 

estiagem e de chuva, foram obtidos os dados de precipitação pluviométrica da área de 

estudo, através do Departamento de Metereologia e Recursos Hídricos da EMPARN 

(Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S/A), Natal/RN. 

 

Índices ecológicos parasitários 

Os índices ecológicos parasitários foram calculados e expressos conforme Bush et 

al. (1997). Os índices parasitários calculados foram à prevalência (número de peixes 

parasitados/número de peixes examinados x 100), a intensidade média (número total de 

parasitas/número total de peixes parasitados) e a abundância parasitária média (Prevalência 

x  Intensidade média).  

 

Tipo de crescimento 

 A relação peso/comprimento foi estabelecida através da equação potencial, Wt = 

φLsθ, os dados de peso (Wt) e comprimento (Ls) foram usados na equação potencial onde; 

Wt é o peso total, Ls é o comprimento padrão, φ é o coeficiente fator de condição e θ é o 

coeficiente angular ou coeficiente de crescimento, que permite determinar o tipo de 

crescimento de cada espécie (Santos, 1978).  

 

Fator de condição (K) 

 Com a mensuração do peso do corpo (Wc) e do comprimento total (Lt), foi 

calculado o fator de condição de acordo com Nash et al (2006), sendo K =  (W / L3) X 100, 

onde K =  Fator de condição de Fulton, W =  Peso total (g) e L =  Comprimento total (cm).         
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Aspectos reprodutivos do peixe  

 Proporção sexual 

 Os peixes foram dissecados e removidas as gônadas. As gônadas foram pesadas e 

examinadas para identificação sexual. A proporção entre os sexos foi verificada através da 

análise de distribuição de freqüência relativa de machos e de fêmeas mensalmente, durante 

o período de estudo (Vazzoler, 1996). 

Índice gonadossomático (IGS) 

Após a necropsia dos peixes, foram retiradas as gônadas e pesadas (em gramas). O 

IGS foi determinado utilizando a relação percentual entre o peso das gônadas (Wg) e o 

peso do corpo do peixe (Wt) menos o peso das gônadas do peixe (Wg) dado pela relação: 

RGS = [Wg/(Wt-Wg)] x 100 , segundo Wootton et al. (1978). 

Aspectos macroscópicos de desenvolvimento das gônadas 

As gônadas foram pesadas (em gramas) e foi realizado o exame macroscópico para 

a classificação do desenvolvimento gonadal (Vazzoler, 1996).  

 

Análises estatísticas  

Foram realizados testes de correlação de Pearson para determinar a correlação entre 

as variáveis peso e comprimento do hospedeiro com o número de parasitos e para 

determinar a correlação entre o comprimento total do hospedeiro e o comprimento total do 

parasito. Para comparar a média do fator de condição dos peixes parasitados e dos peixes 

não parasitados foi realizado o teste t. Para testar se houve diferenças e se as diferenças 

foram significativas na proporção entre machos e fêmeas e como também para testar se 

houve diferenças e se as diferenças foram significativas na proporção entre machos e 

fêmeas parasitados foi realizado o teste χ2 (Qui-quadrado). Todos os teste foram realizados 

como nível de significância igual a 5%. As análises estatísticas foram realizadas com o uso 

do Programa Statistica 6.0. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Pluviosidade 

Durante o período total de estudo foi registrado uma média anual de pluviosidade de 

120 mm, sendo o período de chuva nos meses de março a agosto e o período de estiagem 

de setembro a fevereiro (Fig. 1). No período de chuva a média pluviométrica foi de 171,3 

mm enquanto que no período de estiagem a média pluviométrica foi de 59,02 mm. 

→Inserir  Fig. 1 

O padrão de pluviosidade registrado durante o período de estudo ficou dentro do que 

é esperado para o clima semi-árido. 

 

Parasitismo por isópodo e Índices ecológicos parasitários 

A figura 2 mostra a variação mensal dos peixes capturados e parasitados (sexo 

agrupado). Dos 78 exemplares capturados de O. palometa, 49 foram machos e 29 fêmeas. 

Dos 49 machos, 31 estiveram parasitados e das 29 fêmeas, 19 estiveram parasitadas. O 

número de peixes capturados, de peixes parasitados e o número de isópodos encontrados 

em relação aos machos e fêmeas do hospedeiro estão representados na Figura 3.  

→ Inserir   Fig. 2 

→ Inserir   Fig. 3 

Foi observada a ocorrência de uma espécie de ectoparasito isópodo em O. palometa. 

A espécie de ectoparasito encontrada foi identificada como Cymothoa spinipalpa (Thatcher, 

Araújo, Lima & Chellappa, 2007)  (Fig. 4).  

→Inserir   Fig. 4 

Foi registrada pela primeira vez uma nova espécie parasitando o O. saurus 

denominada C. spinipalpa sp. nov. nas águas costeiras de Natal, RN. Apesar da grande 

semelhança da nova espécie com C. recifea (Thatcher & Fonseca, 2005), C. spinipalpa 

distingue-se de C. recifea por apresentar as carinas dos pereópodos (de 4 a 7) pequenas e 

arredondadas. Também, distingue-se de todas as demais espécies da família Cymothoa, pela 

presença de palpos mandibulares completamente cobertos por espinhos nos machos adultos 

(Thatcher et al., 2007). Durante a realização deste trabalho foi registra também pela primeira 

vez a ocorrência de C. spinipalpa em O. palometa. 
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Os índices parasitários de C. spinipalpa em O. palometa mostraram uma prevalência 

de 64,1%, intensidade média de 2,02 parasitos por peixe e abundância média de 1,29. No 

período de estiagem esses índices mostraram prevalência de 72,6%, intensidade média de 

1,91 parasitos por peixe e abundância média de 1,39, enquanto que no período de chuva 

esses índices mostraram prevalência de 50%, intensidade média de 2,25 parasitos por peixe 

e abundância média de 1,13.  A Fig. 5 apresenta os valores por período (estiagem e chuva) 

dos índices parasitários de C. spinipalpa em O. palometa.  

O período de estiagem apresentou os maiores índices de prevalência parasitária e 

abundância enquanto que a intensidade média permaneceu praticamente constante entre os 

dois períodos. O mesmo resultado foi encontrado por Azevedo et al (2002) estudando o 

parasitismo por isópodo Riggia paranaensis no hospedeiro Cyphocharax gilbert. Segundo 

o autor, o aumento da prevalência do parasito observado durante o período de menor 

pluviosidade pode estar refletindo a grande ocorrência de infestação das larvas que 

nasceram no período de maior pluviosidade. 

→Inserir  Fig. 5 

Em outros trabalhos desenvolvidos com isópodos da família Cymothoidae foi 

registrada uma prevalência de 20% para Cymothoa catarinensis no hospedeiro 

Menticirrhus litoralis e uma prevalência de 13% para Cymothoa excisa no hospedeiro 

Micropogonias furnieri (Thatcher et al., 2003a). Foi registrada uma prevalência de 17,06% 

no parasitismo por Lironeca redmanni em Cetengraulis edentulous (Thatcher et al., 2003b) 

e de 3,6% no parasitismo de Lironeca sp em Atherinomorus lacunosus (Corloni et al, 

1997). Enquanto no peixe serra, Scomberomorus brasiliensis, a prevalência foi de 31% 

para Lironeca redmanni (Lima et al, 2005).  

Considerando os resultados dos trabalhos de Corloni et al (1997), Thatcher et al 

(2003a), Thatcher et al, (2003b) e Lima et al (2005), O. palometa apresentou uma alta 

prevalência parasitaria por C. spinipalpa.  

 

Local de fixação e especificidade parasitária  

C. spinipalpa apresentou especificidade parasitária com relação à área de fixação 

sendo encontrada somente sobre a língua na cavidade oral dos hospedeiros. C. spinipalpa 

foi a única espécie encontrada em O. palometa, portanto, não houve coexistência de outras 

espécie de parasitos.  
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Os isópodos do gênero Cymothoa são comumente encontrados na cavidade oral dos 

seus hospedeiros, no entanto, alguns estudos relatam que os machos e as fêmeas de 

Cymothoideos diferem quanto à localização nos seus hospedeiros (Sartor, 1986; Bunkley-

Williams et al, 2006). Por exemplo, as fêmeas do isópodo Cymothoa sp. se fixam na 

cavidade oral do hospedeiro Orthopristis ruber enquanto que os isópodos machos se 

localizam na cavidade branquial (Bunkley-Williams et al, 2006). No presente estudo, 

ambos os sexos do parasito C. spinipalpa foram encontrados juntos na cavidade oral do 

hospedeiro, corroborando com os resultados de outros estudos realizados por Leonardos & 

Trilles (2003) que encontraram machos e fêmeas de isópodos, Mothocya epimerica na 

cavidade oral do hospedeiro, Atherina boyeri.  

 

Estrutura em comprimento e peso dos peixes 

     

O peso total dos machos de O. palometa variou de 51,6 g a 942,0 g (média 154,3 + 

S.D. 153,3), enquanto o peso total das fêmeas variou de 45,3 g a 243 g (média 116,07 + 

S.D. 47,33). Em relação ao comprimento total dos machos de O. palometa variou de 198 

mm a 575 mm (média 26,1 + S.D. 6.68), enquanto o comprimento total das fêmeas variou 

de 200 mm a 320 mm (média 24,5 + S.D. 2,85). Os machos apresentaram peso e 

comprimento maiores que as fêmeas, possivelmente devido o fato que os machos foram 

coletados em maior número, o que possibilitou a captura de machos em várias classes de 

peso e comprimento.  

 

Relação entre peso e comprimento dos hospedeiros e o número de parasito 

Houve uma correlação significativa entre o peso do hospedeiro e o número de 

parasito (p< 0,05) como também entre o comprimento do hospedeiro e o número de 

parasito (p< 0,05) (Fig. 6a e 6b). 

→Inserir  Fig. 6 

Houve uma correlação ligeiramente positiva entre o peso do hospedeiro e o número 

de parasitos (r = 0,25) e entre o comprimento do hospedeiro e o número de parasitos em O. 

palometa (r = 0,22). Esse resultado encontrado no presente trabalho indica que os parasitos 

tiveram uma preferência pela faixa de maior peso e comprimento dos hospedeiros. 

Paraguassú et al (2002) estudando a ecologia dos metazoários parasitos de Pagrus pagrus 
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encontrou correlação positiva entre a prevalência parasitaria por Cymothoa sp. e o 

comprimento total do Pagrus pagrus.  

A ocorrência de um maior número de isópodos em peixes de maior tamanho pode 

ser explicada pelo fato de que peixes maiores apresentam, consequentemente, maior 

espaço físico disponível para abrigar um maior número de parasitos. 

 

Relação entre comprimento dos hospedeiros e do parasito  

Houve uma correlação positiva entre o comprimento total dos hospedeiros e o 

comprimento das fêmeas dos parasitos isópodos (r = 0,64) (Fig.7).  

→Inserir   Fig. 7 

De acordo com Alvarez & Flores, (1997) há uma correlação positiva entre o 

comprimento das fêmeas do isópodo Cymthoa exgua e o comprimento total do hospedeiro 

Lutjanus peru. As fêmeas de Cymothoideos crescem para preencher todo o espaço 

disponível na cavidade bucal do hospedeiro, pois quanto maior for o seu crescimento maior 

será sua fecundidade (Kittlein, 1991). O crescimento das fêmeas de isópodos foi, portanto, 

limitado pelo espaço disponível na cavidade bucal em O. palometa. 

 

Não houve correlação significativa entre o comprimento de machos de C. 

spinipalpa com o comprimento total de O. palometa. Resultados semelhantes foram 

encontrados por Chávez-Lopez et al (2005) no parasitismo por isópodo Elthusa 

Alvaradoensis no hospedeiro Synodus foetens. Isto indica que ao contrario das fêmeas, que 

necessitam um maior espaço para crescimento e desenvolvimento gonadal, os machos de 

C. spinipalpa são pequenos e não requerem maior espaço. 

 

Fator de condição (K) 

O fator de condição em O. palometa variou de 4,96 a 11,04 (7,57 + 1,17) em 

indivíduos parasitados e de 5,26 a 9,10 (6,66 + 1,05) em indivíduos não parasitados. Houve 

diferença significativa entre fator de condição dos peixes parasitados e não parasitados 

(teste -t = 2,99; p<0,05). O fator de condição tem sido utilizado por vários autores para 

quantificar o efeito do parasitismo sobre o hospedeiro, Horton & Okamura, (2001) utilizou 

o fator de condição para avaliar o efeito do parasitismo por isópodo, Ceratothoa oestroides 

no hospedeiro Dicentrarchus labrax. Alguns estudos indicam que o fator de condição não 

é uma ferramenta muito precisa para medir o efeito do parasitismo por isópodos 



 43 

Cymothoideos em muitos hospedeiros, como foi o caso do parasitismo do Livoneca 

redmanii no hospedeiro Scomberomorus regalis (Williams & Bunkley-Williams, 2000). 

No presente trabalho, o fator de condição não foi uma ferramenta precisa para medir o 

efeito do parasitismo por C. spinipalpa em O. palometa. 

 

Tipo de crescimento 

O crescimento de machos e fêmeas de O. palometa foi do tipo alométrico negativo 

(θ = 0,996 e 0,913 respectivamente). Segundo Benedito-Cecílio & Agostinho (1997), se θ 

for igual a 3, o crescimento é isométrico; se θ for maior que 3, é alométrico positivo; e se 

for menor que 3, o crescimento é alométrico negativo, significando que, se o crescimento é 

isométrico, o incremento em peso acompanha o crescimento em comprimento, mas, se é 

alométrico negativo, há um incremento em peso menor que em comprimento, e, se é 

alométrico positivo, há um incremento em peso maior que em comprimento. Neste estudo 

O. palometa  apresentou crescimento do tipo alométrico negativo, significando que houve 

um incremento em peso menor que em comprimento. 

 

Aspectos reprodutivos de O. palometa 

 

Proporção sexual  

Em relação à proporção sexual dos peixes houve uma diferença significativa (P< 

0,05), ocorrendo um maior número de machos em relação ao número de fêmeas (Fig.8). 

Com relação aos hospedeiros, não houve diferença significativa na proporção de machos e 

fêmeas parasitadas (P>0,05), o que indica que C. spinipalpa não apresentou especificidade 

com relação ao sexo dos hospedeiros.  

→Inserir   Fig. 8 

Ao longo do ciclo de vida dos peixes, a proporção sexual pode variar em função de 

diversos fatores que atuam de forma diferente sobre os indivíduos de cada sexo (Souza et 

al., 2007). As fêmeas de O. palometa desovam longe das águas costeiras durante todo o 

ano (Duque-Nivia et al., 1995), o que, possivelmente explica a ocorrência maior (quase 

duas vezes) dos machos capturados na área de coleta. 
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Índice gonadossomático (IGS) x Fator de Condição (K) 

Os valores de IGS variaram de 0,07 a 1,64 nas fêmeas (0,42 + 0,51). Enquanto 

que nos machos essa variação foi de 0,07 a 0,15 (0,12 + 0,03).  No período de estiagem os 

machos apresentaram IGS médio de 0,13 (+ 0,03), enquanto que no período de chuva essa 

média foi de 0,11 (+ 0,03). Não houve diferença significativa (P > 0,05) entre o IGS dos 

machos e os períodos chuvosos e de estiagem. Os mesmos resultados foram observados em 

relação às fêmeas.  

 O fator de condição dos machos de O. palometa variou de 4,96 a 10,05 

apresentando um valor médio de 7,2 (+ 1,12), enquanto que as fêmeas apresentaram um 

valor mínimo de 5,26, valor máximo de 11,04 e média de 7,24 (+ 1,37). Tanto para machos 

quanto para as fêmeas de O. palometa foi registrado uma baixa correlação entre o fator de 

condição (K) e o índice gonadossomático (IGS) com  r = 0,03 e 0,06 respectivamente 

(Fig.9 a e b). De acordo com Duque-Nivia et al. (1995), O. palometa não apresenta uma 

correlação entre o fator de condição e o IGS, provavelmente por causa da variação do fator 

de condição que nessa espécie é mais influenciado pela alimentação do que pelo ciclo 

reprodutivo. 

→Inserir   Fig. 9 

 

Aspectos macroscópicos do desenvolvimento das gônadas de O. palometa 

Em ambos os sexos de O. palometa a análise macroscópica permitiu a identificação 

de quatro estádios distintos de maturação das gônadas: imatura, em maturação, madura e 

esvaziado. As características macroscópicas dos estádios de maturação gonadal de fêmeas 

e machos de O. palometa estão apresentados nas tabelas I e II e na figura 10.  

→Inserir   Tabela I & II 

→Inserir   Fig. 10 
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Fig. 1. Índices pluviométricos mensais obtidos durante o período de estudo  

 

Fig. 2. Variação mensal dos peixes capturados e parasitados (sexo agrupado).  

 

Fig. 3. Relação entre número de peixes capturados, peixes parasitados, número de isópodos e 

sexo do hospedeiro. 

 

Fig. 4. a) Vista dorsal de fêmea de C. spinipalpa; b) Vista ventral de fêmea de C. spinipalpa; 

c) Vista dorsal de macho de C. spinipalpa; e d) Vista ventral de macho de C. 

spinipalpa (escala 1 cm). 

 

Fig. 5. Índices parasitários de C. spinipalpa em O. palometa. Durante os períodos de 

estiagem e de chuva, a) prevalência parasitaria, b) Intensidade média e c) abundância  

 

Fig. 6. Correlação entre número de parasito e as variáveis peso e comprimento, (a e b   

respectivamente) em O. palometa. 

 

Fig. 7. Correlação entre o comprimento de fêmeas de C. spinipalpa e o comprimento total 

de O. palometa. 

 

Fig 8. Proporção sexual mensal de O. palometa durante o período de estudo. 

 

Fig 9. Correlação entre o IGS e Fator de Condição para machos (a) e fêmeas (b) de 

O.palometa. 

 

Fig 10. Gônadas de machos e fêmeas de O. palometa em vários estádios de maturação: a) 

macho imaturo, b) fêmea imatura, c) macho em maturação, d) fêmea em 

maturação, e) macho maduro, f) fêmea madura, g) macho esvaziado e h) fêmea 

esvaziada. 
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Figura 1. Índices pluviométricos mensais obtidos durante o período de estudo 
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     Figura 2. Variação mensal dos peixes capturados e parasitados (sexo agrupado).  
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Figura 3.  Número de peixes capturados, peixes parasitados e 

número de isópodos encontrados em relação aos 

machos e fêmeas do hospedeiro. 
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Figura 4. a) Vista dorsal de fêmea de C. spinipalpa; b) Vista ventral de fêmea de C. 

spinipalpa; c) Vista dorsal de macho de C. spinipalpa; e d) Vista ventral de 

macho de C. spinipalpa (escala 1 cm). 

a) b) 

c) d) 
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Figura 5. Índices parasitários de C. spinipalpa em O. palometa. Durante os períodos 

de estiagem e de chuva, a) prevalência parasitaria, b) Intensidade média e 

c) abundância  
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Figura 6. Correlação entre número de parasito e as variáveis peso e comprimento, (a e b 

respectivamente) em O. palometa. 
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Figura 7. Correlação entre o comprimento de fêmeas de C. 

spinipalpa e o comprimento total de O. palometa. 
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Figura 8. Proporção sexual mensal de O. palometa durante o período de 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Machos

0

2

4

6

8

10

12

0 0,5 1 1,5 2

IGS

K

 

Fêmeas

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

IGS

K

 

Fig.9. Correlação entre o IGS e o Fator de Condição (K) para machos (a) e 

fêmeas (b) de O. palometa. 
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Fig 10. Gônadas de machos e fêmeas de O. palometa em vários estádios de 

maturação: a) macho imaturo, b) fêmea imatura, c) macho em 

maturação, d) fêmea em maturação, e) macho maduro, f) fêmea 

madura, g) macho esvaziado e h) fêmea esvaziada. 
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Lista de tabelas 

 

  Tabela I. Estádios de maturação gonadal para fêmeas de O. palometa. 

 

Estádio Características macroscópicas 

Imaturo Ovários pequenos e translucidos, não se observa 

ovócitos 

Em maturação  Ovários ocupando 1/3 da cavidade celomática, 

ovócitos visíveis. 

Maduro Ovários grandes, ocupando 2/3 da cavidade 

celomática e bastante vascularizados com 

ovócitos visíveis. 

Esvaziado Ovários flácidos com aspecto hemorrágico   

 

 

  Tabela II. Estádios de maturação gonadal para machos de O. palometa. 

 

Estádio Características macroscópicas 

Imaturo Testículos translúcidos com tamanho reduzido. 

Em maturação  Testículos apresentando lóbulos ocupando cerca 

de 1/3 da cavidade celomática. 

Maduro Testículos esbranquiçado, ocupando cerca de 2/3 

da cavidade celomática. 

Esvaziado Testículos pequenos ocupando menos de 1/3 da 

cavidade celomática com aspecto hemorrágico. 
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo verificar os índices parasitários de 

peixes marinhos, Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801) e O. palometa (Cuvier, 

1832) (Osteichthyes: Carangidae). Durante o período de janeiro de 2005 a julho de 2007, 

foram capturados 113 exemplares de Oligoplites spp. nas águas costeiras de Natal, Rio 

Grande do Norte. Os resultados indicaram que 68 peixes estiveram parasitados por Isópodo 

Cymothoa spinipalpa, fixos sobre a língua na cavidade oral dos hospedeiros. Os índices 

parasitários de C. spinipalpa no O. saurus foram: prevalência de 54,1%, intensidade média 

de 1,33 parasito por hospedeiro e abundância de 0,67 parasito por peixe amostrado. 

Enquanto em O. palometa os índices de prevalência foi de 64,1 %, de intensidade média de 

2,02 parasitos por hospedeiro e de abundância de 1,29 parasito por peixe amostrado. Os 

hospedeiros Oligoplites saurus e O. palometa apresentaram uma alta prevalência 

parasitária por C. spinipalpa.  

 

Palavras - chave: Peixes marinhos, ectoparasitismo, prevalência. 
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ABSTRACT : The objective of the present work was to verify the parasitic índices of two 

marine fish species, Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801) and O. palometa 

(Cuvier, 1832) (Osteichthyes: Carangidae). During the period of January, 2005 and July, 

2007, 113 samples of Oligoplites spp. were captured from the coastal waters of Natal, Rio 

Grande do Norte. The results indicate that 68 fishes were parasitized by the isopod, 

Cymothoa spinipalpa, which were encountered on the tongue in the oral cavity of the 

hosts. The parasitic indices of C. spinipalpa on O. saurus were: 54.1% of prevalance, mean 

intensity of 1.33 parasites per host and abundance of 0.67 parasites per fish sampled. The 

parasitic indices of O. palometa were: 64.1 % of prevalance, mean intensity of 2.02 

parasites per host and abundance of 1.29 parasites per fish sampled. The hosts Oligoplites 

saurus  and O. palometa presented a high parasitic prevalance for C. spinipalpa.  

 

Key Words: Marine fishes, ectoparasite, prevalance. 

 

INTRODUÇÃO 

Os Estudos relacionados com a parasitologia de peixes marinhos nas águas 

costeiras do Nordeste brasileiro podem ser considerados ainda incipientes face à grande 

diversidade ictiológica existente nessa região. Os peixes são parasitados sobretudo por 

crustáceos, entre os crustáceos , os principais grupos parasitos são copépodos, branquiúrus 

e isópodos. Os isópodos da família Cymothoidae representam uma das mais diversificadas 

linhagens da ordem Isopoda, e atualmente incluem 42 gêneros e mais de 325 espécies 

descritas (KETMAIER et al., 2007). Os cymothoideos parasitam numerosas famílias e 

espécies de peixes, muitos deles de importância comercial. Muitos dos peixes parasitados 

habitam regiões tropicais e subtropicais (HORTON & KEYMER, 2003). As espécies, 

Oligoplites spp. são peixes pelágicos, costeiros que vivem em cardumes próximo à costa, 

onde são capturados através de arrastões de praia, tipo de pesca artesanal usado na região 

nordeste. Esses peixes constituem uma importante fonte de proteína. Apesar de se tratar de 

espécies com uma ampla distribuição geográfica existem poucos estudos relacionados ao 

seu parasitismo (DUQUE-NIVIA et al, 1995; THATCHER et al., 2007). O presente estudo 

registrou os índices parasitários de isópodo cymothoideos no peixe tibiro, Oligoplites spp.   
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MATERIAIS E MÉTODOS 

As amostragens dos peixes foram realizadas mensalmente durante o período de 

janeiro de 2005 a julho de 2007, nas águas costeiras da Praia de Ponta Negra (05º52’30” S 

e 35º08’00” W) e da Praia da Redinha (05 45' 00" S e 35 10' 35" W), ambas localizadas na 

região urbana no município de Natal, RN, Brasil.  

Foi utilizada uma rede de arrasto de praia do tipo tresmalho com 110 m de 

comprimento, 3 metros de altura com malha central de 10 mm e 70 mm nas extremidades. 

A rede foi lançada a 100 m de distância da praia, em uma profundidade de 5 m, utilizando 

uma pequena balsa chamada catraia. A rede foi tracionada por cordas guias fixadas nas 

extremidades e todo processo, da iniciação até a retirada da rede, durou cerca de 1 hora e 

30 minutos.  

Foram realizadas a pesagem e a medição dos peixes. Em seguida foi confirmada a 

taxonomia das espécies O. saurus e O. palometa. Foram removidos os parasitos isópodos 

encontrados, fixados em álcool a 70% e rotulados com o número do hospedeiro, área de 

fixação, local e data da coleta seguindo metodologia adotada por EIRAS et al. (2002). A 

identificação dos parasitos encontrados foi realizada com o auxilio do Prof. Dr. Vernon E. 

Thatcher, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná. 

Os índices parasitários (prevalência, intensidade média e abundância parasitária) 

foram calculados segundo BUSH et al. (1997).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
Foram capturados 113 peixes, dos quais 68 estiveram parasitados. De 35 exemplares 

de O. saurus 54,1% estiveram parasitados e dos 78 exemplares de O. palometa 64,1% 

estiveram parasitados. Os peixes estiveram parasitados por Isópodo Cymothoa spinipalpa, 

que estiveram fixos sobre a língua na cavidade oral dos hospedeiros. Em O. saurus, os 

índices parasitários de C. spinipalpa mostraram uma prevalência de 54,1%, intensidade 

média de 1,33 parasito por hospedeiro e abundância de 0,67 parasito por peixe amostrado. 

Enquanto em O. palometa os índices da prevalência foi de 64,1 %, intensidade média de 

2,02 parasitos por hospedeiro e abundância de 1,29 parasito por peixe amostrado (Fig. 1). 

Em outros trabalhos desenvolvidos com isópodos da família Cymothoidae foi registrada 

uma prevalência de 20% para Cymothoa catarinensis no hospedeiro Menticirrhus litoralis e 

uma prevalência de 13% para Cymothoa excisa no hospedeiro Micropogonias furnieri 
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(THATCHER et al., 2003a). Foi registrada uma prevalência de 17,06% no parasitismo por 

Lironeca redmanni em Cetengraulis edentulous (THATCHER et al., 2003b). Enquanto no 

peixe serra, Scomberomorus brasiliensis, a prevalência foi de 31% para Lironeca redmanni 

(LIMA et al, 2005). 
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Figura 1. Índices parasitários de C. spinipalpa nos hospedeiros O. saurus e O. palometa,  
               a) Prevalência parasitaria; b) Intensidade média de parasito por hospedeiro e  

abundancia de parasito por peixe amostrado. 
 
 

Comparando com os resultados dos trabalhos anteriores (THATCHER et al., 2003a; 

THATCHER et al., 2003b; LIMA et al., 2005), os hospedeiros O. saurus e O. palometa 

apresentaram uma alta prevalência parasitária por C. spinipalpa.  

 

CONCLUSÓES 

Os peixes O. saurus e O. palometa que estiveram parasitados por Isópodo Cymothoa 

spinipalpa, fixos sobre a língua na cavidade oral dos hospedeiros, apresentaram elevados 

índices parasitários.  
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CAPÍTULO 3 
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5. DISCUSSÃO GERAL E PERSPECTIVA 

 

Diante da grande diversidade de peixes marinhos presente no litoral brasileiro a 

ictioparasitologia, no Brasil, ainda pode ser considerada incipiente. Mesmo levando em 

consideração alguns estudos relacionados aos parasitos de peixes marinhos que estão sendo 

realizados, principalmente no sul do país como, por exemplo, os estudos realizados por 

Thatcher et al (2003a, 2003b e 2005), Pavanelli et al (1999), Paraguassú et al (2002) e 

Eiras et al (2000). Já no Nordeste brasileiro, onde são encontradas cerca de 80% das 

espécies de peixes que estão presentes no litoral brasileiro, os estudos sobre ectoparasitos 

de peixes marinhos é considerado um campo de conhecimento relativamente novo, onde 

poucos trabalhos foram realizados (CAVALCANTI et al, 2002). 

No Rio Grande do Norte estão sendo desenvolvidos estudos relacionados à 

ictioparasitologia para suprir a carência de informações que existem nessa área 

(CAVALCANTI, 2002; CAVALCANTI et al, 2002; CAVALCANTI et al, 2004; 

CAVALCANTI et al, 2006a; 2006b; ARAÚJO et al 2002; ARAÚJO et al 2003; ARAÚJO 

et al, 2004; ARAÚJO et al, 2005; LIMA, 2004; LIMA et al 2005 e THATCHER et al 

2007). Os resultados desse trabalho esta contribuindo para diminuir a carência de 

informações acerca dos parasitos de peixes marinhos no Nordeste brasileiro.  

De acordo com Thatcher & Fonseca (2005) das 32 espécies de Cymothoa descritas 

no mundo, oito delas ocorrem no Brasil. O presente trabalho descreveu uma nova espécie 

de isópodo Cymothoa, C. spinipalpa, aumentando para 33 o número de Cymothoideos 

descritos e para nove o número de Cymothoideos encontrados no litoral brasileiro. C. 

spinipalpa foi registrado pela primeira vez na espécie Oligoplites saurus das águas 

costeiras de Natal, Rio Grande do Norte. Também foi registrada pela primeira vez a 

ocorrência de C. spinipalpa no hospedeiro O. palometa nas águas costeiras de Natal, RN e 

os índices parasitários desse parasito nas duas espécies de Oligoplites spp.  

Trabalhos que venham a ser realizados posteriormente poderão dar continuidade a 

este estudo, e devem abranger os estudos dos parasitos de peixes marinhos de várias outras 

espécies, tendo em vista a grande diversidade de peixes marinhos presente no litoral 

nordestino que carecem de informação. Além disso, novos estudos poderão disponibilizar 

mais informações acerca da influencia do parasitismo nos hospedeiros, e registrar novas 

espécies tanto de parasitos como também de hospedeiros. 
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6. CONCLUSÃO GERAL 

 

Os estudos realizados para determinar o parasitismo por isópodos nas duas espécies 

do peixe tibiro (Oligoplites saurus e O.  palometa) e os aspectos da biologia reprodutiva da 

espécie O. palometa nas águas costeiras de Natal, Rio Grande do Norte, permitiram-nos 

chegar a seguintes conclusões: 

 

• C. spinipalpa sp. nov. foi identificado pela primeira vez no hospedeiro O. saurus 

nas águas costeiras de Natal, Rio Grande do Norte e essa espécie defere de todas as 

outras espécies de Cymothoideos por apresentar os palpos mandibulares coberto 

por espinhos nos machos adultos; 

• C. spinipalpa Thatcher et al, 2007 foi também identificado pela primeira vez no 

hospedeiro peixe marinho O. palometa nas águas costeiras de Natal, Rio Grande do 

Norte; 

• C. spinipalpa tem preferência pelo local de fixação nos hospedeiros, sendo apenas 

encontrados na cavidade oral;  

• Os hospedeiros maiores apresentaram um maior número de parasito.  

• O tamanho das fêmeas do parasito é limitado pelo espaço físico disponível da 

cavidade oral dos hospedeiros;  

• As espécies estudadas; O. saurus e O.  palometa apresentaram elevados índices 

parasitarios por C. spinipalpa. 
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• Anexo 1. Ficha de necropsia.  

 

• Anexo 2. Regras para publicação da revista: Austral Ecology.  
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Anexo 1. Ficha de necropsia 

 

FORMULÁRIO DE NECROPSIA DE PEIXES 
 
 
 

 
Projeto___________________________ Nome espécifico_______________________ 
 
Nome popular_____________________ Sexo_________________________________ 
 
Local de coleta____________________ Data_________________________________ 
 
Peso_____________________________ Comprimento Total___/___/_____________ 
 
Comprimento padrão (Lt)___________ Comprimento padrão (Ls)______________ 
 

 
  
 
Observações_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
 

Órgão_____________
______ 

Parasita______________ Nº 
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Anexo 2.  Regras para publicação da revista: Austral Ecology 
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Published on behalf of The Ecological Society of Australia (ESA)  

Edited by: 
Michael Bull 
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Online ISSN: 1442-9993 
Frequency: Eight times a year 
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ISI Journal Citation Reports® Ranking:  2006: 51/114 (Ecology)  
Impact Factor: 1.771  

 

 

TopAuthor Guidelines 
...Quick links... 

• Exclusive Licence Form (new Copyright Assignment Form)  
• Guidelines for electronic figures  

Manuscript Submission 

Austral Ecology is now using Manuscript Central for online submission and peer review. 
As of 27 October, all new manuscripts must be submitted using Manuscript Central. 
Manuscripts submitted before this date are currently being considered and will follow the 
previous process.  

To submit a manuscript, please follow the instructions below. 

Getting Started 

1. Launch your web browser (Internet Explorer 5 or higher, Netscape 7 or higher, Firefox 
1.0.4 or Safari 1.2.4) and go to the Austral Ecology Manuscript Central homepage 
(http://mc.manuscriptcentral.com/aec). 
2. Log-in or click the "Create Account" option if you are a first-time user of Manuscript 
Central. 
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3. If you are creating a new account. 
• After clicking on "Create Account", enter your name and e-mail information and click 
"Next". Your e-mail information is very important. 
• Enter your institution and address information as appropriate, and then click "Next." 
• Enter a user ID and password of your choice (we recommend using your e-mail address 
as your user ID). Click "Finish". 
4. If you have an account but have forgotten your log in details, go to "Password Help" on 
the Austral Ecology Manuscript Central homepage and enter your email address. The 
system will send you a temporary password. Use this to log into the system and set a 
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5. Log-in and select "Author Center." 

Submitting Your Manuscript 

 
6. After you have logged in, click the "Submit a Manuscript" link in the menu bar. 
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8. Click the "Next" button on each screen to save your work and advance to the next 
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9. You are required to upload your files.* 
• Click on the "Browse" button and locate the file on your computer. 
• Select the designation of each file in the drop down next to the Browse button. 
• When you have selected all files you wish to upload, click the "Upload Files" button. 
10. Review your submission (in PDF format) before sending to the Journal. Click the 
"Submit" button when you are finished reviewing. 

*Please note: This journal does not accept Microsoft Word 2007 documents at this time. 
Please use Word's "Save As" option to save your document as an older (.doc) file type. 

You may suspend a submission at any phase before clicking the "Submit" button and save 
it to submit later. After submission, you will receive a confirmation e-mail. You can also 
access Manuscript Central any time to check the status of your manuscript. The Journal 
will inform you by e-mail once a decision has been made. 

Getting Help With Your Submission 

Each page of the Manuscript Central website has a 'Get Help Now' icon connecting 
directly to the online support system at http://mcv3support.custhelp.com. Queries can also 
be e-mailed to support@scholarone.com and telephone support is available 24 hours a day, 
5 days a week through the US ScholarOne support office on:             +1 434 817 2040       , 
ext 167. If you do not have Internet access or cannot submit online, the Editorial Office 
will help with online submissions. Please contact the Editor - Email: 
michael.bull@flinders.edu.au; tel:             +61 8...       ; fax: +61 8 8201 3015 

Authors are encouraged to visit the Blackwell Publishing website for authors which details 
further information on the preparation and submission of articles and figures and gives 
access to the Blackwell house style guide. 
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Acceptance 
 
The acceptance criteria for all papers are the quality and originality of the research and its 
significance to our readership. Except where otherwise stated, manuscripts are peer 
reviewed by at least two anonymous reviewers and the Editor. The Editorial Board 
reserves the right to refuse any material for publication and advises that authors should 
retain copies of submitted manuscripts and correspondence as material cannot be returned. 
Final acceptance or rejection rests with the Editorial Board.  

  

Criteria used for accepting a manuscript 

1. The paper can describe studies in terrestrial, aquatic or marine habitats. They can be at a 
local, regional or global scale but should be set in a broad ecological context, and 
contribute new information towards some general question. Specifically, we do not publish 
papers that simply describe an ecosystem or a local ecological pattern. Nor do we publish 
papers that ask ecological questions that are only relevant to some local region (e.g. how 
does fire affect plant communities in the Mount Lofty Ranges, South Australia), although 
local studies that can make new contributions to broader generalizations can be accepted. 
2. A review paper should not just list all of the relevant publications but should provide 
insights, by some novel synthesis or analysis, of trends that can be revealed from 
previously published research. 
3. The paper should ask questions relating to the patterns observed in ecosystems, at the 
level of the individual organism, the population, 
the ecological community or the landscape. The study might be motivated by either basic 
or applied research questions. Sometimes those questions and the derived explanations will 
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Manuscripts should be written so that they are intelligible to the professional reader who is 
not a specialist in the particular field. Where contributions are judged as acceptable for 
publication on the basis of scientific content, the Editor or the Publisher reserves the right 
to modify typescripts to eliminate ambiguity and repetition and improve communication 
between author and reader. If extensive alterations are required, the manuscript will be 
returned to the author for revision. 

Covering letter 

Papers are accepted for publication in the journal on the understanding that the content has 
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 Pre-submission English-language editing 
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 Author material archive policy 
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 Copyright 
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Anexo 3. Resumos publicados em Anais de Congressos 
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PARASITOS ISÓPODOS (ISOPODA: CYMOTHIDAE) ENCONTRADO S NO 

PEIXE TIBIRO, Oligoplites saurus (BLOCH & SCHNEIDER, 1801) 
(OSTEICHTHYES: CARANGIDAE) DAS ÁGUAS COSTEIRAS DO R IO GRANDE 

DO NORTE 

 

Araújo, G.  S.1 ; Costa, E.F.S. 2; Lima, J.T.A.X. de 3 & Chellappa, S. 1 

 

1 Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Centro de Biociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Av. Salgado Filho, 3000, Lagoa 
Nova, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, CEP 59.072-970. 
2 Bolsista de Iniciação Científica-CNPq, Departamento de Oceanografia e Limnologia, 
Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
3 Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia, Departamento de Fisiologia, Centro de 
Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Av. Salgado Filho, 
3000, Lagoa Nova, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, CEP 59.072-970.  
 
O trabalho verificou a ocorrência de isópodos no Oligoplites saurus, que é um peixe 
pelágico capturado por pesca artesanal de Natal, Rio Grande do Norte. Os peixes foram 
coletados mensalmente durante novembro de 2004 a outubro de 2005, com o auxilio da 
rede-de-arrasto tipo tresmalho. Os peixes foram levados para o Laboratório de Ictiologia 
do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN. Os isópodos parasitos foram 
coletados e preservados em álcool 70% e os índices parasitários foram calculados. Foram 
capturados 45 tibiros, 21 em Ponta Negra e 24 na Redinha. Os resultados indicam a 
ocorrência de duas espécies de isópodos na Praia de Ponta Negra, Lironeca redmmani 
(Leach, 1918) e Cymothoa sp. (Fabricius, 1793). Na Praia da Redinha ocorreu Cymothoa 
sp. As áreas de fixação dos isópodos foram diferentes para as duas espécies. L. redmmani 
foi encontrado nas brânquias enquanto Cymothoa sp. foi encontrado na língua do tibiro. O 
comprimento total dos peixes machos variou de 149 a 283 mm em Ponta Negra e de 109 a 
234 mm em Redinha, das fêmeas variou de 171 a 283 mm em Ponta Negra e de 200 a 253 
mm em Redinha. Houve ausência de associação entre comprimento (χ2= 7,54; df=3; p> 
0,05) e sexo (χ2= 1,94; df=2; p> 0,05) do hospedeiro com a prevalência parasitária. Em 
Ponta Negra a prevalência foi 9,5%, intensidade média de 1 parasito por peixe e 
abundancia de 0,09 para L. redmmani e para o Cymothoa sp., a prevalência foi de 42,85%, 
intensidade média de 1,33 parasito por peixe e abundancia de 0,57. Na Redinha a 
prevalência foi de 25%, intensidade média de 1,5 parasito por peixe e abundancia de 0,38 
para Cymothyoa sp.       
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ÍNDICES PARASITÁRIOS DE ISÓPODOS (ISOPODA: FLABELLI FERA: 

CYMOTHOIDADE) EM Chloroscombrus chrysurus (LINNEAUS, 1766) 
(OSTEICHTHYES, CARANGIDAE) NAS ÁGUAS COSTEIRA DE PO NTA 

NEGRA , RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 
 

Costa, E.F.S1; Araújo, G.  S.2 ; Lima, J.T.A.X. de 3 & Chellappa, S. 2 

 
1 Bolsista de Iniciação Científica-CNPq, Departamento de Oceanografia e Limnologia, 
Centro de Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
2 Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Centro de Biociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Av. Salgado Filho, 3000, Lagoa 
Nova, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, CEP 59.072-970. 
3 Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia, Departamento de Fisiologia, Centro de 
Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Av. Salgado Filho, 
3000, Lagoa Nova, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, CEP 59.072-970.  
 
Este trabalho teve como objetivo avaliar os índices de infestação parasitária por isópodos 
no peixe marinho palombeta, Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766) capturado nas 
águas costeiras de Ponta Negra, Rio Grande do Norte. Para verificar a ocorrência de 
isópodos foram examinados 194 espécimes de C. chrysurus no período de agosto de 2005 
a julho de 2006. Os peixes capturados foram levados para análises no Laboratório de 
Ictiologia do Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Os isópodos encontrados foram separados cuidadosamente e colocados 
em frascos de vidro de 25 e 50 ml contendo álcool 70%. Os dados de pluviometria foram 
obtidos na UFRN. Os índices de infestação parasitária foram relacionados com a 
pluviosidade da região. Dos exemplares de C. chrysurus capturados 23,1% estavam 
parasitados. Comprimento total dos hospedeiros parasitados variou de 84 a 200 mm. Os 
locais de fixação dos isópodos foram à cavidade oral e a câmara branquial do hospedeiro. 
Dentre os isópodos encontrados 52% parasitavam a câmara branquial e 48% a cavidade 
oral. Foi registrada uma carga parasitaria mínima de 1,0 e máxima de 2,0 isópodos por 
hospedeiro. Houve uma prevalência parasitária média de 23,1% , intensidade média de 
1,13 isópodos por hospedeiro e uma abundância relativa de 0,23 isópodo por peixe 
amostrado. Os maiores índices de prevalência dos isópodos ocorreram no período de 
estiagem. 
 
Apoio: Bolsista de Iniciação Científica-CNPq - UFRN 
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COMPORTAMENTO DE ESCOLHA DE MICRO-HABITAT DOS PARAS ITOS 

ISÓPODOS NOS PEIXES Scomberomorus brasiliensis & Chloroscombrus chrysurus 
NAS ÁGUAS COSTEIRAS DO RIO GRANDE DO NORTE, BRASIL 

 
Lima, J.T.A.X. de 1; Araújo, S. G.  2; Costa, E. F. S. 3; Souza, A. A. 1 & Chellappa, S. 2 

 
1 Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia, Departamento de Fisiologia, Centro de 
Biociências, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Av. Salgado Filho, 
3000, Lagoa Nova, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, CEP 59.072-970.  
2 Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas, Centro de Biociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Av. Salgado Filho, 3000, Lagoa 
Nova, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, CEP 59.072-970. 
3 Bolsista de Iniciação Científica-CNPq, Departamento de Oceanografia e Limnologia, 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
 
O presente trabalho teve como objetivo verificar a relação entre especificidade parasito-
hospedeiro e coexistência de parasitos em micro-habitats do hospedeiro. Foram capturados 
306 peixes palombeta, Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766) (Osteichthyes: 
Carangidae) e 178 peixes serra, Scomberomorus brasiliensis (Collette, Russo & Zavala-
Camin, 1978) (Osteichthyes: Scombridae) por arrasto-de-praia de agosto-2005 a fevereiro-
2006 nas águas costeiras do Rio Grande do Norte. Comprimento total das palombetas 
variou entre 88 – 210 mm e das serras 14 – 809 mm. Os peixes foram necropsiados e os 
parasitos retirados, identificados e preservados em álcool 70%. Foi avaliada a preferência 
da área de fixação parasitária nos hospedeiros. Dentre os resultados obtidos, Os resultados 
que os hospedeiros foram infestados por três espécies de isópodos com escolha diferente 
do micro-habitat. O isópodo Lironeca redmanni adaptou a ambos hospedeiros. Rocinela 
signata foi específico na serra e Cymothoa sp. na palombeta.  Ambos isópodos da serra 
coexistiram nas brânquias, mas cada uma em brânquias opostas. Os isópodos da palombeta 
escolheram micro-habitats diferentes, L. redmanni na câmara branquial e Cymothoa sp. na 
cavidade oral. Os isópodos da palombeta coexistem no mesmo hospedeiro com adaptações 
distintas para diferente micro-habitat. Os parasitos isópodos demonstram comportamento 
de escolha de micro-habitat evitando competição por espaço e alimento. 
 
Bolsa do CNPq - Doutorado em Psicobiologia - UFRN. 
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TRILLES (1991) listed 32 species of Cymothoa Fabricius,
1793, from marine fishes world-wide with 5 of these said to
occur in Brazilian waters. THATCHER et al. (2003) described a
new species from Santa Catarina State and compared it to 6
other species that have been atributed to Brazil. THATCHER &
FONSECA (2005) described an additional species from marine
fishes of Pernambuco State bringing the total of species to 8.
The present paper describes the ninth Brazilian species of
Cymothoa from the waters of Rio Grande do Norte State.

MATERIAL AND METHODS

Fish hosts, Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801)
(Osteichthyes: Carangidae) were netted from the coastal wa-
ters at Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte State, Brazil.
They were taken on ice to the Ichthyology Laboratory of the
Federal University of Rio Grande do Norte. The isopod para-
sites were removed from the mouths of the fish and fixed in
70% alcohol. These specimens were sent to the Zoology De-
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ABSTRACT. Cymothoa spinipalpa sp.sp.sp.sp.sp. novnovnovnovnov..... (Isopoda, Cymothoidae) a buccal cavity parasite of the marine fish, Oligoplites
saurus, is described on the basis of eight male specimens and one female. The fish hosts were captured in the coastal
waters of Natal, Rio Grande do Norte State, Brazil. In the new species, the anterior margin of the cephalon is
doubled ventrally over the bases of the antennae. In this respect, it resembles C. recifea Thatcher & Fonseca, 2005.
It differs from that species, however, in being much smaller and having basal carinae on the pereopods 4 to 7 that
are small and rounded (not large and pointed). Also, pleopods 2-4 lack the folds and pockets that are present in C.
recifea. The new species can be distinguished from all known Cymothoa spp. by the mandibular palps which are
entirely covered with small spines in adult males. The mancas of the new species resemble those of Cymothoa oestrum
since they have elongate antennae but they are wider and have shorter uropods.
KEY WORDS. Atlantic Ocean; isopod parasite; marine fish parasite.

RESUMO. CymothoaCymothoaCymothoaCymothoaCymothoa spinipalpaspinipalpaspinipalpaspinipalpaspinipalpa sp.sp.sp.sp.sp. novnovnovnovnov..... (Isopoda(Isopoda(Isopoda(Isopoda(Isopoda, Cymothoidae)Cymothoidae)Cymothoidae)Cymothoidae)Cymothoidae) umumumumum parparparparparasitoasitoasitoasitoasito dadadadada cacacacacavidade bvidade bvidade bvidade bvidade bucalucalucalucalucal dododododo peixpeixpeixpeixpeixeeeee marmarmarmarmari-i-i-i-i-
nhonhonhonhonho, OligoplitesOligoplitesOligoplitesOligoplitesOligoplites saurussaurussaurussaurussaurus (Bloch(Bloch(Bloch(Bloch(Bloch &&&&& Schneider)Schneider)Schneider)Schneider)Schneider) (Osteichth(Osteichth(Osteichth(Osteichth(Osteichthyyyyyeseseseses, CarCarCarCarCarangidae)angidae)angidae)angidae)angidae) dododododo EstadoEstadoEstadoEstadoEstado dododododo RioRioRioRioRio GrGrGrGrGrandeandeandeandeande dododododo NorteNorteNorteNorteNorte,
BrBrBrBrBrasil.asil.asil.asil.asil. Cymothoa spinipalpa sp.sp.sp.sp.sp. novnovnovnovnov..... (Isopoda, Cymothoidae), um parasito da cavidade bucal do peixe marinho,
Oligoplites saurus, é descrita baseada em oito espécimes machos e uma fêmea Os peixes foram capturados nas águas
costeiras de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Na nova espécie, a margem anterior do cefalon é dobrada
ventralmente sobre as bases das antenas. Neste aspecto, ela assemelha-se a C. recifea Thatcher & Fonseca, 2005.
Distingue-se dessa espécie, no entanto, pelo menor tamanho e pelas carinas dos pereópodos 4 a 7 que são
relativamente pequenas e arredondadas (não grandes e ponte agudas). Aliás, os pleópodos 2-4 carecem das dobras
e bolsos que são presentes em C. recifea. Cymothoa spinipalpa sp.sp.sp.sp.sp. nov nov nov nov nov..... distingue-se de todas as demais espécies de
Cymothoa por ter palpos mandibulares completamente cobertos por espinhos nos machos adultos. As mancas têm
antenas compridas e por isso parecem com as de Cymothoa oestrum mas distinguem-se por serem mais largas e de
terem urópodos mais curtos.
PALAVRAS-CHAVE. Oceano Atlântico; isópodo parasito; parasito de peixe marinho.
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Figures 1-3. Cymothoa spinipalpa sp. nov., male: (1) dorsal (2) ventral (3) lateral. Scale bar = 5 mm.

partment of the Federal University of Paraná, Curitiba, Bra-
zil, for study. There, dissections of the mouthparts, pereo-
pods, pleopods and uropods were made and these parts were
cleared in pure phenol for study. Photographs were made

with a digital camera at five megapixels and some of these
were used in making the drawings. Measurements are in
micrometers (µm) except where designated as millimeters
(mm).

1 2

3



240 V. E. Thatcher et al.

Revista Brasileira de Zoologia 24 (1): 238–245, março 2007

Cymothoa spinipalpa sp.sp.sp.sp.sp. novnovnovnovnov.....
Figs 1-48

Species description (based on eight males and one female).
Male (Figs 1-3: measurements in table I): body elongate, widest
at level of pereonite 5. Cephalon immersed in pereonite 1; frons
doubled downward over bases of antennae; eyes covered ex-

cept in very young specimens. Antennule (Fig. 10) stout, of
eight articles; antenna (Fig. 9) slender, of nine articles. Mouth-
parts (Figs 4-6 and 8): mandible with rounded incisor and molar
process; mandibular palp about as long as mandible, of three
articles with terminal one much shorter; all three articles of
palp covered with small spines (Fig. 6); maxillule (Fig. 4) with
four recurved spines distally; maxilla (Fig. 8) bilobed, with one

Figures 4-22. Cymothoa spinipalpa sp. nov., male: (4) tip of maxillule (5) maxilliped (6) mandible and palp (7) uropod (8) maxilla (9)
antennule (10) antenna; (11-17) pereopods 1-7; (18-22) pleopods 1-5. Scale bars: (4) = 50 µm; (5, 9 and 10) = 500 µm; (6 and 8) = 200
µm; (7, 11-17) = 1000 µm; (18-22) 2000 µm.
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to three recurved spines and spinules on each lobe;. maxilliped
(Fig. 5) slender with two to five recurved spines distally. Pereon
(Fig. 1): pereonite 1 longest; 2-4 subequal in length; 5-7 shorten
progressively with seven being very short. Antero-lateral mar-

gins of pereonite 1 rounded. Pereopods (Figs 11-17): 1-3 small,
slender, without carinae; 4-7 larger and with low carinae. Pleon
immersed in pereonite 7. Pleopods (Figs 18-22) all bilaminate;
1-3 simple, without folds or pockets; 2 with slender appendix

Figures 23-25. Cymothoa spinipalpa sp. nov., female: (23) dorsal (24) ventral (25) lateral; Scale bar = 5 mm.

23 24
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masculinum: 4 with small pocket; 5 with several folds and pock-
ets. Uropod (Fig. 7) with slender subequal rami.

Pleotelson rounded posteriorly, about twice as wide as
long.

Female (Figs 23-45: based on a single specimen having well
formed mancas in its marsupium): body elongate, 16 mm long
and 9 mm wide at the level of pereonite 5. Cephalon immersed
in pereonite 1; frons doubled down over bases of antennae; eyes
covered and invisible. Antennule (Fig. 39) stout, of seven ar-
ticles, with spinules on articles 4-7; antenna (Fig. 40) slender, of
eight articles; with few spinules on 7-8. Mouthparts (Figs 26-29):
mandible with rounded incisor and molar process; palp about
as long as mandible, of three articles with distal one very short;
few spines present on terminal article (Fig. 29); maxilla bilobed
(Fig. 28) with two to three recurved spines on each lobe; maxillule
(Fig. 26) with four recurved spines distally, one of which is slightly
smaller than the rest; maxilliped (Fig. 27) with three segmented
palp, terminal segment with five spines, flattened part bordered
by setae. Pereon (Fig. 23) as in male; pereopods (Figs 31-37) similar
to those of male but carinae on 4-7 more pronounced. Pleon
immersed in pereonite 7; pleopods (Figs 41-45) similar to those
of male, showing pockets only on 4-5 and lacking appendix
masculinum on 2. Uropod (Fig. 38) with slender, subequal rami.
Pleotelson about twice as wide as long.

Manca = Pullus II (Figs 46-48): body elongate 2.37-2.51
mm long and 0.92-0.94 mm wide at the level of pereonite 4;
pleon 0.54 mm wide. Six subequal pereonites present; dactyls
1-3 toothed, 4-6 without teeth. Cephalon wider than long, not
immersed; eyes large, black. Mandibular palp (Fig. 47) of three
articles, provided with setae and spinules. Antennule of eight
articles, reaches to level of pereonite 2; antenna of 12 articles,
reaches to level of pereonite 5. Uropods elongate, (Fig. 48) bases
extend beyond pleotelson posteriorly, rami subequal in length.

Site: buccal cavity, over tongue.
Host: Oligoplites saurus (Cuvier, 1832); Carangidae.
Locality: Ponte Negra, Atlantic Ocean, near Natal, Rio

Grande do Norte State, Brazil.

Type material: Holotype male, 5 paratype males and 1
paratype female deposited in the Crustacean Collection of the
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus,
Amazonas, Brazil.

Etymology: the species name derives from the fact that
in males the mandibular palp is unusually spinous.

DISCUSSION

Cymothoa spinipalpa sp. nov. superficially resembles C.
recifea Thatcher & Fonseca, 2005 but differs from the latter in a
number of important features. The new species is much smaller
(7-18 mm long) not 11-32, with a mean of 20, as in C. recifea.
The pleopods of the new species have pockets and folds only
on 4-5, whereas pleopods 2-5 have such structures in the other
species. The basal carinae on the pereopods of the new species
are low and rounded and smaller than those of C. recifea. In
the new species, the mandibular palps of adult males are cov-
ered with small spines. This is a characteristic that has not been
reported for other species of Cymothoa.

The morphology of mancas has been studied for only a
few species of Cymothoidae. The present series of specimens
demonstrates some aspects of cymothoid growth. In addition
to getting larger, profound morphological changes occur in
several structures. In the manca, both the antennule and an-
tenna are elongate; the former having eight articles and the
latter 12 (Fig. 46). In adults, both the length and number of
articles are reduced. In the adult female, the antennule has
seven articles and the antennule eight (Figs 49 and 40). Mancas
have only six pairs of pereopods of which dactyls 1-3 are ser-
rate and 4-6 lack basal carinae. Adults, on the other hand, have
seven pairs of pereopods, the dactyls are not serrate and basal
carinae are found on 4-7. In mancas, the uropods extend pos-
teriorly well beyond the pleotelson (Fig. 48) but in adults they
do not reach the posterior margin of that structure (Figs 1-3).
The pleopods and uropods are abundantly provided with setae
in mancas and these setae are lost in the adults. The mandibu-
lar palp of the manca (Fig. 47) consists of three subequal ar-
ticles the terminal one of which is provided with 4-5 elongate
setae. The middle article also has a single elongate seta and all
three articles have a few spinules. The mandibular palp in young
males (Fig. 30) continues to have three subequal articles, ex-
tends well beyond the mandible and shows an increase in
spination. In older males, the mandibular palp (Fig. 6) has be-
come short, the terminal article is shorter than the other two
and all three have become covered with spinules. In the adult
female, the palp is similar to that of the male (Fig. 29) but the
terminal article has become even smaller in relation to the other
two and few spinules are present.

Not all species of Cymothoa have mancas with long anten-
nae and uropods. RICHARDSON (1905) presented drawings of the
mancas of C. excisa Perty, 1830, and C. oestrum (Llinnaeus, 1758).
The first of these is shown to have short antennae and the sec-
ond long antennae. THATCHER et al. (2003) offered photographs

Table I. Measurements in millimeters of eight males of Cymothoa
spinipalpa sp. nov.

Males Length Width

1 18 8

2 13 5

3 12 6

4 11 5

5 11 5

6 10 5

7 10 4

8 7 3

Mean = 11.5 ± 3.16 Mean = 5.1 ± 1.46
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Figures 26-45 Cymothoa spinipalpa sp. nov., female: (26) tip of maxillule (27) maxilliped (28) tip of maxilla (29) mandible and palp (30)
mandible and palp from young male; (31-34) pereopods 1-4; (35-37) pereopods 5-7; (38) uropod; (39) antennule; (40) antenna; (41-
45) pleopods 1-5. Scale bars: (26) 25 µm; (27, 29 and 38-40) 500 µm; (28 and 30) 200 µm; (31-37) 1000 µm; (41-45) 2000 µm.
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of the mancas of two species, namely: C. catarinensis Thatcher,
Loyola, Jost & Souza-Conceição, 2003, and C. oestrum. The first
of these also has short antennae. SARTOR & PIRES (1988) described
and figured the manca stage of their species called, Cymothoa
liannae and it also has long antennae. The mancas of Cymothoa
spinipalpa sp. nov., therefore, resemble those of C. oestrum and
C. liannae. Reliable characters to separate the mancas of these
three species have not been defined but there are probably dif-
ferences in the form of the pleotelson and uropods.
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