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INTRODUÇÃO

Registros recentes da infestação de Ancyrocephalidae mostram os efeitos
negativos que os parasitos desta família podem ter na aquicultura mundial.

Nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, os Mugilidae, como a tainha M. platanus
apresentam potencial econômico à pesca artesanal (1). Estudos como densidade de
estocagem para juvenis (2) e biologia reprodutiva (3) demonstram a viabilidade do
cultivo de Mugilidae.

Quimioterápicos são utilizados para controlar ectoparasitos. Monogenoida
podem ser controlados com formalina (4).

O efeito de diferentes concentrações de formalina sobre ectoparasitos de juvenis
de M. platanus é apresentado.

MATERIAL E MÉTODOS

Espécimens (n=90) juvenis de M. platanus procedentes de arrasto em um arroio
do Balneário Cassino-RS (peso = 1 ± 0,26g; comprimento = 4,1 ± 0,4cm) foram
mantidos na EMA - FURG para serem tratados com diferentes concentrações de
formalina por 1h em água do arroio (5 peixes/litro): T1 = 25‰, T2 = 50‰, T3 = 100‰,
T4 = 150‰, T5 = 200‰, sendo depois transferidos para água limpa (salinidade = 5‰).
O mesmo processo de transferência foi efetuado com o controle (zero‰). Todos os
tratamentos foram realizados em tréplica. Os espécimens foram necropsiados para
excisão das brânquias de acordo com (5) e os parasitos coletados foram tratados com
coloração em Tricrômico de Gomori para montagem permanente em bálsamo no
LABIPOA - FURG. Taxas de sobrevivência foram analisadas. Índices parasitológicos
(Prevalência - P, Intensidade de Infestação - II, Intensidade Média de Infestação - IMI e
Abundância - Ax) seguiram (6).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram identificados Ligophorus sp. (Ancyrocephalidae: Monogenoidea) nos
hospedeiros mantidos como controle e nos tratados em concentração de formalina 25‰.
Os dados estão sumarizados na Tabela 1.

Tabela 1 – Índices parasitológicos da infestação por Ligophorus sp. e taxa de
sobrevivência de Mugil platanus em tratamentos (T) com formalina (n =15 peixes
cada). II – Intensidade da Infestação; IMI – Intensidade Média da Infestação; Ax –
Abundância Média.



Parâmetros Controle

Tratamentos com formalina (‰)
25

(T1)
50

(T2)
100
(T3)

150
(T4)

200
(T5)

P(%) 100 13,3 - - - -
II 1 – 121 3-152 - - - -
IMI 34 77,5 - - - -
Ax 34 10,33 0 0 0 0
Sobrevivência (%) 100 100 100 100 100 87,5

Os elevados índices parasitológicos da infestação por Ligophorus sp. sugerem o
potencial efeito negativo que estes organismos podem representar nos cultivos.

Embora elevada sobrevivência no T1, o tratamento não foi eficiente para a
erradicação total, pois foram identificados Ligophorus sp. em 13,33% dos peixes. Os
T2-T5 foram eficientes eliminando 100% dos parasitos. Porém a sobrevivência foi de
100% somente no controle e nos tratamentos T2-T4. O T5 teve sobrevivência de 87,5%.
Dados (4) demonstraram a eficácia da formalina, no controle de Monogenoidea, em
concentrações mais elevadas e em água salgada. O T2 é indicado para eliminação de
Ligophorus sp. em juvenis de M. platanus, por apresentar menor concentração de
formol e alta sobrevivência dos organismos. Estudos histológicos posteriores permitirão
discussões sobre o custo-benefício do tratamento sobre a homeostase dos hospedeiros e
a qualidade do futuro produto do mercado.
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