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Digenea de Pimelodus maculatus (Osteichthyes,
Pimelodidae) das bacias dos rios São Francisco
e Paraná, Brasil

MARILIA DE C. BRASIL SATO* e GILBERTO C. PAVANELLI**

DIGENEA OF Pimelodus maculatus (OSTEICHTHYES, PIMELODIDAE) FROM THE BASINS
OF THE SÃO FRANCISCO AND PARANÁ RIVERS, BRAZIL
Seven species of Digenea of Pimelodus maculatus of the river São Francisco, Três Marias,
Minas Gerais State and of the river Paraná, Porto Rico, Paraná State are presented. Plehniella
coelomica and Crepidostomum platense was the more prevalent and they presented mean abundance
more elevated in the two systems. An ecological analysis involving the occurrence of these parasites
and the diet of P. maculatus of the two rivers is supplied besides the amplification of the known
geographical distribution of most of the species for the river São Francisco. The hypothesis of
vicariância of the populations of P. maculatus of those two basins is strengthened through the fauna
of presented Digenea.
Key words: Digenea, Pimelodus maculatus, São Francisco river, Paraná river, Ecology of parasites,
Brazil.

INTRODUÇÃO
No início do século XX, levantamentos da
fauna helmíntica de peixes de água doce já eram
realizados no Brasil1. Recentemente, análises
ecológicas de parasitos de peixes de água doce
no Brasil começaram a ser desenvolvidas,
principalmente devido ao crescente interesse
desses peixes na piscicultura. No alto rio Paraná,
foram realizados estudos ecológicos sobre
cestóides proteocefalídeos de Paulicea luetkeni2
e sobre os endoparasitos de Pseudoplatystoma
corruscans e Schizodon borelli3-5. No rio São

Francisco, a análise ecológica envolveu aspectos
reprodutivos e ecológicos de acantocéfalos de
Pimelodus maculatus6.
A apresentação da comunidade de Digenea
de uma espécie de hospedeiro de dois
importantes sistemas límnicos, o rio São
Francisco e o rio Paraná, objetiva melhorar os
conhecimentos sobre as interações tróficas
nesses ecossistemas. Além disso, a análise dos
índices parasitários dos Digenea, subsidia a
hipótese de vicariância das populações de P.
maculatus das bacias dos rios São Francisco e
Paraná7.
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MATERIAL E MÉTODOS
Do P. maculatus, conhecido como mandiamarelo, possui como localidade-tipo o rio da
Prata na Argentina e distribuição geográfica
conhecida restrita aos sistemas fluviais da América
do Sul8. Espécimes foram coletados no rio São
Francisco, município de Três Marias, MG e no
rio Paraná, município de Porto Rico, PR, com
tarrafas, espinhéis e anzóis no período entre julho
de 1995 e fevereiro de 1997. Foram transportados
em gaiolas suspensas nos barcos dos pescadores
e mantidos vivos sem alimentação em tanques
até o momento das necropsias. Após comoção
cerebral, os peixes foram pesados (peso corporal
= p), medidos (comprimento padrão = cp) e
necropsiados no Laboratório de Ictiologia da
Estação de Hidrobiologia e Piscicultura da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e Parnaíba (EPT/CODEVASF), Três
Marias, Minas Gerais e no Laboratório de
Ictioparasitologia da Estação de Pesquisas
Avançadas do Núcleo de Pesquisa em Limnologia,
Ictiologia e Aqüicultura (NUPELIA), Porto Rico,
Paraná.
Espécimes adultos, jovens e metacercárias de
Digenea foram coletados, fixados e preparados
conforme procedimentos padrão em helmintologia9. Os espécimes foram estudados através
de microscópio Nikon, Alphaphot-2, identificados 10-11 e classifcados 12-14 . Espécimes
representativos foram examinados na Coleção
Helmintológica do Instituto Oswaldo Cruz
(CHIOC), Rio de Janeiro, RJ. Termos ecológicos15
e testes estatísticos16 foram utilizados na análise
das infrapopulações e comunidade de Digenea.
O nível de significância considerado para os testes
foi P < 0,05. Análises estatísticas foram aplicadas
somente para os Digenea com prevalência igual
ou superior a 10%17 as quais foram classificadas
como especialista ou generalista 18 e como
autogênica ou alogênica de acordo com seu ciclo
biológico e sua relação com o sistema aquático19.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total de 468 espécimes de P. maculatus
foram examinados, sendo 217 (46%) machos e
251 (54%) fêmeas. A razão sexual foi de 1:1,16.
Destes, 190 estavam infectados por pelo menos
uma espécie de Digenea. Dos 239 P. maculatus
coletados no rio São Francisco, 124 (52%) eram
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machos (cp: 11 - 27 cm; p: 15 - 352 g) e 115
(48%) eram fêmeas (cp: 12 - 32,5 cm; p: 17,5 832 g), sendo que estavam parasitados 148 (32%)
hospedeiros. Dos 229 P. maculatus coletados no
rio Paraná, 93 (41%) eram machos (cp: 9,5 29,5 cm; p: 16 - 545 g) e 136 (59%) eram fêmeas
(cp: 9 - 35 cm; p: 13 - 975 g) e 42 (9%) peixes
estavam infectados por pelo menos uma espécie
de Digenea. O número de peixes infectados por
Digenea foi significativamente mais elevado nos
hospedeiros do rio São Francisco do que nos
hospedeiros provenientes do rio Paraná (χ2 = 86,7;
p < 0,0001).
Foram encontradas nove espécies de Digenea
representadas por seis espécies com espécimes
adultos, uma espécie com espécimes jovens e duas
espécies com espécimes larvais (metacercárias).
Dentre os Allocreadiidae, foram encontrados
espécimes adultos de Creptotrema creptotrema1 e
de Crepidostomum platense22 localizados no
intestino anterior de P. maculatus dos rios São
Francisco (nova localidade para as duas espécies)
e do rio Paraná (nova localidade para C.
creptotrema). Os únicos registros de C.
creptotrema foram realizados em Leporinus
elongatus de localidade brasileira não especificada1
e em P. maculatus do Estuário de Guaiba, RS20.
O tegumento da região das ventosas pode
apresentar papilas ou aspecto rugoso, o que teria
levado os autores do táxon nominal a confundir
essas estruturas com espinhos por ocasião de sua
descrição original21. Foram observadas papilas na
região das ventosas e ausência de espinhos no
tegumento dos espécimes de C. creptotrema
encontrados em P. maculatus. Espécimes
representativos examinados: nº 32.187a-e
(CHIOC). Crepidostomum platense foi descrita
de Pimelodus clarias (L.), Iheringichthys labrosus
e Rhinodoras dorbignyi da Argentina22 tendo sido
sugerida a presença dessa espécie no Brasil10 e
registrada pela primeira vez em P. maculatus do
Estuário de Guaiba, Porto Alegre, RS20. Espécimes
representativos examinados: nº 32.188a-f
(CHIOC). Espécimes de Prosthen-hystera obesa,
representante de Callodistomidae foram coletados
na vesícula biliar de P. maculatus do rio São
Francisco e do rio Paraná. Essa espécie é
amplamente distribuída no Brasil em diversos
hospedeiros1,10,23-25. Considerando os registros de
P. obesa em Salminus brevidens (Cuv.) e não em
S. maxillosus já que essa espécie não ocorre na
bacia do rio São Francisco26, no presente estudo
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podemos confirmar sua ocorrência na bacia do
rio São Francisco de hospedeiros provenientes
de Lassance, MG 1,24 e de hospedeiros
provenientes de Pirapora, MG, e de Barra, BA25.
No São Francisco, essa espécie foi registrada
também em Acesthrorhamphus sp.1. Na bacia do
rio Paraná, P. obesa foi citada ocorrer em S.
maxillosus25, 27 e em Cynopotamus amazonum 25.
Além dos registros no Brasil, P. obesa foi
encontrada em Centropomus undecimalis em
México28. Prosthenhystera obesa foi redescrita a
partir de microscopia óptica de luz e eletrônica
de varredura de espécimes de diversos hospedeiros
e diferentes localidades, apresentando ampla
variação morfológica principalmente do tamanho
e forma do corpo e dos testículos25. No presente
trabalho, classificamos os espécimes encontrados
na vesícula biliar de P. maculatus como jovens
ou imaturos baseados nas medidas de P. obesa
proveniente de P. clarias apresentadas por essas
autoras. Espécimes de Thometrema overstreeti,
Derogenidae, foram coletados no estômago e
intestino anterior de P. maculatus do rio Paraná.
Além do registro em P. maculatus do Estuário de
Guaiba, RS29, T. overstreeti foi registrada de P.
clarias maculatus e P. albicans (Val.) da bacia do
rio da Prata, Argentina30, de S. maxillosus do rio
Paraná, Argentina31 e de outros hospedeiros29. As
medidas dos espécimes encontrados no presente
estudo, enquadram-se com as já apresentadas
para o mesmo hospedeiro no Brasil29. Espécimes
de Plehniella coelomica, representante de
Sanguinicolidae foram coletados na cavidade
celomática de P. maculatus dos rios São Francisco
e Paraná (novas localidades) 22 . Espécimes
coletados em P. albicans e P. clarias maculatus
do rio da Prata permitiram manter Plehniella
como táxon distinto de Sanguinicola pela

presença dos sistemas reprodutores masculino e
feminino confluentes em um só poro genital dorsal
com ampliação da diagnose de Cardicolinae e de
Plehniella 32. Nos espécimes coletados de P.
maculatus, foi observada a posição dorsal,
subterminal e submediana do único poro genital.
Além desses Digenea, foram encontradas também
metacercárias de Clinostomum sp., Clinostomidae,
localizadas na musculatura associada às brânquias
e de Diplostomum sp., Diplostomidae, localizadas
no parênquima renal cefálico, musculatura
associada à bexiga gasosa e placas faringeanas
de P. maculatus dos rios São Francisco e Paraná.
No rio São Francisco os Digenea totalizaram
1.062 espécimes e no rio Paraná 984 espécimes.
As espécies mais prevalentes (superior a 10%)
em P. maculatus do rio São Francisco, foram C.
platense, P. coelomica e metacercárias de
Diplostomum sp. (Tabela 1). Não houve diferença
significativa na prevalência de C. platense, P.
coelomica e metacercárias de diplostomídeos
entre P. maculatus machos e fêmeas do rio São
Francisco (Tabela 2). Crepidostomum platense
apresentou diminuição da prevalência em
hospedeiros maiores (r = -0,85, p = 0,007).
Embora esse padrão tenha ocorrido para P.
coelomica, o resultado foi menos evidente (r = 0,76, p = 0,026). Inversamente, as metacercárias
de Diplostomum sp., apresentaram elevação da
prevalência nas classes de comprimento padrão
mais elevadas de P. maculatus (r = 0,89, p =
0,003). Os resultados dos testes estatísticos e
respectivas significâncias da prevalência das
espécies em relação ao sexo e em relação ao
comprimento padrão dos hospedeiros do rio São
Francisco, estão apresentados na tabela 2.
Os C.platense apresentou intensidade média
de infecção e abundância média mais elevada entre

Tabela 1. Índices parasitários de Digenea de Pimelodus maculatus Lac., 1803 do rio São Francisco (RSF) e
do rio Paraná (RPR), Brasil
Espécies

Número de espécimes Prevalência (%)
RSF

Creptotrema creptotrema
Crepidostomum platense
Prosthenhystera obesa
Thometrema overstreeti
Plehniella coelomica
Clinostomum sp.
Diplostomum sp.

7
570
3
257
21
197

Intensidade média Abundância média

RPR

RSF

RPR

RSF

RPR

1
888
3
15
55
3
3

0,4
13,0
1,2
21,3
4,6
20,5

0,4
5,2
1,3
4,4
6,1
1,3
1,3

7,0
18,4
1,0
5,0
1,9
4,0

3,0
74,0
1,0
1,5
4,0
1,0
1,0

RSF
0,03
2,4
0,01
1,1
0,09
0,8

RPR
0,01
3,9
0,01
0,06
0,2
0,01
0,01
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Tabela 2. Prevalência das espécies de Digenea em relação ao sexo (teste G “log-likelihood”) e ao
comprimento padrão (correlação r de Pearson) de Pimelodus maculatus, do rio São Francisco (* caracteriza
existência de diferença significativa)
Espécies de Digenea
Crepidostomum platense
Plehniella coelomica
DiDiplostomum sp.

G
0,548
3,097
0,034

Sexo

Comprimento padrão
R
p

p
0,25 > p > 0,50
0,05 > p > 0,10
0,75 > p > 0,90

-0,854*
-0,649
0,894*

0,007*
0,081
0,003*

Tabela 3. Abundância média das espécies de Digenea em relação ao sexo (teste U’ de Mann-Whitney com
correção Zc) e ao comprimento padrão (correlação rs de Spearman) de Pimelodus maculatus do rio São
Francisco (* Caracteriza existência de diferença significativa)
Espécies de Digenea
Crepidostomum platense
Plehniella coelomica
Diplostomum sp.

Zc

Sexo

0,688
1,768*
0,825

os Digenea do São Francisco e do Paraná (Tabela
1). A intensidade média dos Digenea de P.
maculatus do São Francisco foi mais elevada nas
fêmeas do que machos (C. platense - t = -0,547,
p = 0,588; P. coelomica – t = -1,043, p = 0,301;
Diplostomum sp. - t = -2,280, p = 0,026) tendo
sido significativa essa diferença apenas para as
metacercárias de Diplostomum sp.
Não houve influência significativa do sexo de
P. maculatus do São Francisco sobre a
abundância média das espécies de Digenea
(Tabela 3). Considerando a abundância média e
o comprimento padrão dos hospedeiros, ela foi
significativamente mais elevada nos hospedeiros
maiores para as metacercárias de Diplostomum
sp. (rs = 0,167, p = 0,009) (Tabela 3).
Todas as espécies de Digenea de P. maculatus
do rio Paraná apresentaram prevalência inferior
a 10% (Tabela 1).
Plehniela coelomica foi classificada como
especialista e as demais espécie de Digenea já
registradas em diferentes tipos de hospedeiros
não pimelodídeos foram consideradas
generalistas.
Dos C. creptotrema, C. platense, P. obesa, T.
overstreeti e P. coelomica que utilizam
organismos do próprio sistema aquático durante
seu desenvolvimento foram classificadas como
autogênicas, enquanto Clinostomum sp. e
Diplostomum sp. foram consideradas alogênicas.
O aspecto biométrico (comprimento padrão
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P
0,491
0,077*
0,753

Comprimento padrão
rs
p
-0,103
-0,009
0,167*

0,110
0,878
0,009*

e peso relacionados ao sexo de P. maculatus das
duas bacias hidrográficas) foi similar, indicando
homogeneidade nas características das duas
amostras populacionais de hospedeiros. Machos
foram menores e menos pesados que as fêmeas,
tendo sido verificado aumento de peso coincidente com o período reprodutivo da espécie
entre dezembro e fevereiro33-35.
O sistema digestório de P. maculatus revela
adaptação para dieta variada, de hábito alimentar
onívoro com preferência por matéria de origem
animal e tendência à ictiofagia36-38. De dieta variada,
P. maculatus consome algas, larvas e adultos de
insetos e artrópodos, crustáceos, moluscos e
peixes entre outros ítens alimentares encontrados
no conteúdo gástrico e intestinal39-43, tendo sido
considerada espécie eurifágica 43 . Entre as
espécies onívoras, foi a mais abundante no alto
rio Paraná, tendo ocorrido em todo o sistema
hídrico principalmente nos ambientes lênticos
(lagoas e canais)44-45.
Considerando a ocorrência de parasitos em
P. maculatus, em hospedeiros congenéricos e
pimelodídeos, apenas P. coelomica foi considerada
especialista e ocorreu nas duas bacias
hidrográficas. As demais espécies registradas em
diferentes tipos de hospedeiros foram classificadas
como generalistas.
Parasitos em habitats com temperatura de
água constante podem ser divididos em grupos
que infectam o peixe diretamente por meio de
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larvas natantes (oncomiracídios, cercárias, etc)
e em grupos que infectam o peixe através do
alimento consumido por ele 46 . No caso de
Digenea, os dois caminhos explicam a ocorrência
das espécies encontradas em P. maculatus dos
dois sistemas hídricos. No caso do consumo, os
parasitos podem aumentar quando os peixes
comem mais alimentos. As infracomunidades de
Digenea apresentaram distribuição agregada no
hospedeiro. Diferenças no hábito alimentar de P.
maculatus durante as fases de vida e diferentes
tamanhos (relação presa-predador), tipos de
distribuição dos hospedeiros intermediários,
dispersão espacial (vida livre móvel, vida livre
imóvel, no hospedeiro intermediário e nos
vetores) e temporal (estágio de repouso o qual é
resistente às condições climáticas variáveis e
desfavoráveis) dos estágios infectantes e as raras
evidências sobre reação do hospedeiro ao
parasitismo justificam a distribuição agregada
encontrada a qual é comum entre os
endoparasitos47-48.
No rio São Francisco, o parasitismo por
Diplostomum sp. nos hospedeiros maiores foi
significativo e a intensidade média foi significativamente mais elevada nas fêmeas do que
nos machos. A disponibilidade de espaço maior
em hospedeiros maiores favoreceram a instalação
dessas larvas. Como as cercárias emergem do
hospedeiro intermediário (molusco) e podem
encistar livremente no estágio de metacercárias
sem requerer segundo hospedeiro intermediário11,
o comportamento alimentar bentônico de P.
maculatus pode ter favorecido o encontro e
fixação das cercárias de Diplostomum sp. no
hospedeiro. Além disso, a prevalência e a
abundância média aumentaram em peixes
maiores, como reflexo de maior espaço disponível
para instalação dos espécimes através de
sucessivas infecções a que o peixe está sujeito à
medida que cresce49-50. Essas larvas já foram
registradas em diversos tipos de peixes
(generalistas) devido seu hábito parasitário
oportunista e também foram encontradas
associadas aos mandis no rio Paraná. Os índices
parasitários de Diplostomum sp. mais elevados
no rio São Francisco do que no rio Paraná,
indicam que P. maculatus constitui importante
ponte para esse parasito atingir seu hospedeiro
definitivo principalmente no rio São Francisco.
No rio Paraná essa espécie oportunista tem sido
encontrada em outros peixes otimizando a

manutenção de seu ciclo biológico51. Embora
prejuízos aos hospedeiros tenham sido
relacionados à infecção por essas metacercárias
decorrentes principalmente de sua instalação no
olho52-53, no presente estudo, as metacercárias
localizadas nas brânquias e adjacências das placas
faringeanas pareceram não alterar o desenvolvimento e atividades dos peixes. Provavelmente essa localização não compromete a
utilização de recursos energéticos pelo hospedeiro
e não afeta sua higidez. No rio São Francisco,
próximo à região de coleta de P. maculatus, foram
observados biguás - Phalacrocorax brasilianus
e garças - Casmerodius albus e Egretta thula,
entre outras aves piscívoras, predando P.
maculatus. Elas mantêm grupos para alimentação
e descanso sob o sol (observação pessoal e relato
de pescadores). Provavelmente os dejetos dessas
aves contendo ovos desses parasitos são liberados
na água ou regiões adjacentes. Como moluscos
fazem parte da dieta de P. maculatus ou eles estão
associados aos outros organismos também
predados, o local de coleta dos hospedeiros
representa um ambiente favorável pela
concentração ou agregação das fases larvais
infectantes (miracídios e cercárias) aos moluscos
e peixes, respectivamente. Como metacercárias
ativas e livres nos peixes, evoluem para adultos
quando os peixes são utilizados na dieta das aves
piscívoras. O local de coleta de P. maculatus no
São Francisco favoreceu as relações bióticas
indispensáveis para a transmissão de Diplostomum
sp. constatadas através do resultado obtido. Esse
resultado, em parte, estaria associado a várias
hipóteses que sustentam que o predomínio de
parasitos larvais em peixes é justificado em
ambientes cujas interações entre peixes e aves
ou outros vertebrados piscívoros são favorecidos
(lagos eutróficos em relação a oligotróficos,
ambientes menos profundos, ambientes lênticos
em relação aos de correnteza mais acentuada,
etc.)50, 54-55. Por outro lado, esse resultado pode
ser sustentado pela morfometria do sistema
aquático a qual influencia na composição das
espécies de parasitos já que exercem efeitos sobre
a disponibilidade e acessibilidade dos hospedeiros
intermediários potenciais como presas56.
Plehniella coelomica apresentou índices
parasitários mais elevados relacionados aos peixes
menores e machos. Esses resultados indicam
consumo de hospedeiros intermediários em
épocas distintas por P. maculatus, ou alimentação
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seletiva do hospedeiro nas diferentes fases de
tamanho durante seu crescimento. Nesse caso,
hospedeiros menores ou jovens, teriam justificado
seu parasitismo devido ao hábito malacófago, o
que estaria de acordo com o predomínio de
moluscos na dieta de P. maculatus do rio São
Francisco57 e elevada exploração de moluscos pelo
mandis jovens43. Durante as necropsias diversas
conchas de gastrópodes foram encontradas no
sistema digestório de P. maculatus das duas
localidades.
Embora proposto que relacionamentos entre
hospedeiros e parasitos são constantes a despeito
de diferenças límnicas58 e existam comunidades
de parasitos semelhantes entre localidades
diferentes para uma mesma espécie de peixe59, a
análise das diferenças ambientais em relação à
morfometria dos sistemas aquáticos, as
características físicas e químicas e as interações
bióticas50, 54-56, 60, confrontam a hipótese anterior.
No presente estudo, o ambiente límnico menos
variável (vazão de água do rio controlada pela
represa de Três Marias) na região de coleta de P.
maculatus no rio São Francisco favoreceu as
infrapopulações de Digenea. A disponibilidade e
acesso de hospedeiros intermediários aos
definitivos, pela dieta variável do hospedeiro de
diferentes tamanhos ocasionou prevalência e
intensidade parasitárias mais elevadas de
determinadas espécies conforme a idade ou o
tamanho de P. maculatus, sendo que o maior
tamanho das fêmeas foi importante para o
aumento da área disponível para o estabelecimento
das metacercárias de Diplostomum sp. e
Clinostomum sp. e os parasitos da cavidade geral
como P. coelomica. Embora, as diferenças nas
condições abióticas tenham alterado a prevalência,
a abundância e as relações interespecíficas dos
Digenea em P. maculatus, o relacionamento
hospedeiro-parasito pareceu ser mantido nos dois
sistemas. As pequenas alterações constatadas na
composição e distribuição das espécies de Digenea
de P. maculatus, podem ser devidas ao modo de
infecção e à idade filogenética do sistema
hospedeiro-parasito, como processos dinâmicos
da evolução61. A composição de Digenea em P.
maculatus dos dois sistemas hídricos, pode estar
sinalizando o tempo de existência dessas relações
bióticas quando a fragmentação desses dois
sistemas manteve isoladas as duas populações de
P. maculatus. Divergência morfológica moderada
entre espécimes de P. maculatus do São
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Francisco e alto rio Paraná sugerem isolamento
entre essas populações 7, sendo a hipótese de
vicariância mais parcimoniosa do que a de
dispersão dos peixes entre as duas bacias
hidrográficas 62-63. A divergência encontraria
subsídios na separação dessas drenagens ocorrida
no terciário médio ou superior e na formação
definitiva da drenagem do alto Paraná no
holoceno7. A análise da fauna de Digenea pode
constituir subsídio para a hipótese de que as
diferenças morfológicas observadas entre as
populações de P. maculatus das duas bacias
poderia ser um reflexo de um tempo geológico
curto de isolamento entre essas populações. As
pequenas variações na fauna parasitária desse
hospedeiro das duas bacias pode ser devido ao
recente isolamento desses sistemas hídricos.
Nesse período de isolamento das populações de
peixes, as espécies de Digenea cujo
relacionamento mais especializado (mais antigo)
com o hospedeiro e as espécies generalistas e
oportunistas, foram mantidas e poucas se
estabeleceram como reflexo da utilização de nichos
disponíveis no hospedeiro nos dois sistemas. O
período relativamente curto sob o ponto de vista
evolutivo, permitiria evidenciar discreta alteração
no relacionamento hospedeiro-parasito entre as
duas populações a despeito de diferenças límnicas
ou geográficas. Sob pressões seletivas atuando
diferentemente em cada sistema, os parasitos e
seus hospedeiros ao longo do tempo podem reagir
diferentemente64. Digenea especialista colonizou
os mandis de forma exclusiva em cada sistema e
os Digenea generalistas ocorreram nos dois
ambientes mas em número mais reduzido. Assim,
as diferenças observadas entre os componentes
bióticos dos dois ambientes não são conspícuas
o suficiente para a comprovação de vicariância,
mas podem constituir um alicerce para a hipótese
de que as variações entre as populações são
pequenas devido ao isolamento em espaço
temporal curto. O registro de metacercárias e
jovens espécimes de Digenea em P. maculatus
evidenciam o papel de P. maculatus como
hospedeiro intermediário ou paratênico e incluem
essa espécie de peixe numa categoria
intermediária na rede alimentar dos dois sistemas
hídricos, nos quais eles participam como
predadores e como presas dos carnívoros de
topo.
Com exceção de P. obesa, todas as espécies
de Digenea encontradas em P. maculatus do rio
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São Francisco tiveram sua distribuição geográfica
conhecida ampliada para esse sistema hídrico.
Para a fauna helmintológica do rio Paraná,
constituem primeiro registro C. creptotrema e P.
coelomica.
RESUMO
Sete espécies de Digenea de Pimelodus
maculatus provenientes do rio São Francisco,
Três Marias, MG, e do rio Paraná, Porto Rico,
PR, são apresentadas. Plehniella coelomica, e
Crepidostomum platense foram as mais
prevalentes e apresentaram abundância média
mais elevada nos dois sistemas hídricos. Uma
abordagem ecológica envolvendo a ocorrência
destes parasitos e a dieta de P. maculatus dos
dois sistemas hídricos é fornecida, com ampliação
da distribuição geográfica conhecida da maioria
das espécies de Digenea encontrada para o rio
São Francisco. A hipótese de vicariância das
populações de P. maculatus dessas duas bacias
hidrográficas é reforçada através da fauna de
Digenea apresentada.
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