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OCORRÊNCIA DE CRUSTÁCEOS ECTOPARASITAS (ISOPODA, 

CYMOTHOIDAE) EM PEIXES NA BAÍA DO ARAÇÁ, SÃO SEBASTIÃO, BRASIL 

 

1. RESUMO 

A Baía do Araçá, localizada no município de São Sebastião (SP), possui grande 

diversidade biológica, e é muito utilizada para a pesca, de onde moradores locais 

retiram o seu sustento. É sabido que o parasitismo é comum em peixes, que perdem 

o seu valor comercial por conta disso. Os crustáceos isopodos do gênero Cymothoa, 

objetos deste estudo, são responsáveis por diversas formas de parasitismo em 

peixes. Apesar de muitos estudos terem sido realizados com a fauna local, não há 

relatos científicos a respeito da existência destes indivíduos na Baía do Araçá. A 

presente pesquisa se propõe a confirmar a presença desses parasitas nos peixes 

marinhos locais, complementando o acervo de informações sobre a biodiversidade 

local, e contribuir para estudos futuros referentes à economia pesqueira.  

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com Amaral et al, (2016), a Baía do Araçá é de extrema importância 

para a biodiversidade marinha por conter ambientes remanescentes de manguezal, 

onde há grandes desovas de peixes, servindo assim de berçário para os mesmos se 

desenvolverem. Importante ressaltar que muitos moradores locais utilizam-se da 

pesca como fonte de renda e alimento. 

Os peixes sofrem com o parasitismo de diversas espécies. Entre os parasitas 

existentes estão os crustáceos Isopodos do gênero Cymothoa, que são os 

responsáveis pelo parasitismo de diversas famílias e espécies de peixes. Podem ser 

encontrados em quatro áreas de ataque e fixação: a pele ou as cavidades 

branquiais; a boca (língua); e as cavidades ou bolsas que eles produzem dentro da 

cavidade do corpo. Esses locais sofrem modificações com a presença dos isopodos 

(BRUSCA & WILSON, 1991; ROHDE, 2005; apud ARAUJO, 2012). 

Muitos pescadores locais alegam já terem encontrado tal parasita nos peixes 

pescados na Baía, porém, de acordo com o levantamento feito por Amaral et al, 

(2016), das espécies presentes no local, nenhum crustáceo do gênero Cymothoa foi 

registrado. 
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3. OBJETIVOS 

Verificar a presença de parasitas do gênero Cymothoa nos peixes locais; bem 

como analisar possíveis danos causados por esses parasitas aos hospedeiros. 

4. METODOLOGIA 

Serão realizadas ao todo 25 coletas em dois pontos da Baía do Araçá entre Maio 

e Outubro de 2017. Para a captura dos peixes, utiliza-se de uma rede de espera de 

50 metros de comprimento, com 3 metros de altura, e 10 centímetros entre nós. A 

rede é posicionada no ponto de coleta com o auxílio de um bote inflável, e fica em 

espera por aproximadamente 12 horas durante a noite.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Após a retirada dos peixes, são realizadas três análises iniciais: 1-contagem do 

total de peixes capturados; 2- determinação da presença ou não do parasita. 3-  

identificação e contagem de acordo com cada espécie.  

Por fim, serão calculados 4 índices ecológicos , são eles: A Prevalência; a 

Intensidade Média; Abundância Média ou Densidade Média; Fator de Condição; e o 

Tipo de Crescimento. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As coletas continuarão sendo realizadas até o final de outubro de 2017. Mediante 

as coletas já realizadas, segue abaixo tabela referente ao total de peixes já 

coletados. 

Tabela 1: Peixes Capturados 

Espécie Hospedeiros Ñ Hospedeiros Língua Atrof. Total 
Corvina (Menticirrhuss 
americanos) 

0 2 1 2 

Palombeta 
(Chrysuruschloroscombrus) 

0 4 0 4 

Pescada Branca 
(Merlucciusmerluccius) 

0 1 0 1 

Fonte: Própria autora. 
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