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RESUMO. O fator de condição relativo tem sido amplamente utilizado nos estudos de 
interações parasito-hospedeiro. O presente trabalho analisou a influência dos parasitos 
na condição de Corydoras aeneus da bacia do ribeirão do Feijão, São Carlos, SP. As 
coletas foram realizadas em fevereiro e maio de 2005 e os parasitos foram processados 
rotineiramente. Os valores médios do Kn de peixes não parasitados, parasitados, e 
parasitados por cada parasito e com diferentes combinações de co-ocorrência dos 
parasitos foram comparados. Entretanto, a comunidade componente de C. aeneus 
apresentou baixa patogenicidade ao hospedeiro, indicando a reação adequada dos peixes 
contra o parasitismo.  
 
Palavras-chave: relação peso-comprimento, fator de condição, parasitos, Corydoras 
aeneus 
 
 
 
ABSTRACT. The relative condition factor has been widely used in studies of host-
parasite interactions. This study examined the influence of parasites on condition of 
Corydoras aeneus of Feijão river basin, in São Carlos, SP. Samples were collected in 
February and May 2005 and the parasites were processed routinely. The average values 
of Kn fish not parasitized and parasitized by each parasite and with different 
combinations of co-occurrence of parasites were compared. However, the community 
component of   showed low pathogenicity to the host, indicating the proper response of 
fish against parasites. 
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INTRODUÇÃO 

Ecossistemas saudáveis são compostos por populações balanceadas de 

organismos nativos, com uma organização estrutural e funcional diversa e uma estrutura 

trófica complexa, onde muitas espécies participam da rede alimentar (LANDSBERG et 

al., 1998). Desta forma, uma vez que todos os organismos são hospedeiros de pelo 

menos uma espécie de parasita, o estudo do grau da higidez (bem estar) de um 

indivíduo ou uma população pode fornecer informações a respeito do efeito de parasitas 

sobre seus hospedeiros em ambientes naturais (RANZANI PAIVA et al., 2000). 

De acordo com Vazzoler (1996), uma maneira de estudar o grau de higidez de 

um indivíduo é através da utilização do fator de condição relativo, o qual descreve o 

crescimento do peixe através da relação peso-comprimento, sem levar em conta a idade 

do animal. 

Nas últimas décadas vários tem sido os autores que utilizam o fator de condição 

relativo de peixes para o estudo das relações parasito-hospedeiro (LIZAMA et al., 

2006a), como Lemly (1980), Tavares-Dias et al. (2000), Isaac et al. (2004), Lizama et 

al. (2006a) e Yamada et al. (2008). Entretanto poucos são os registros relativos ao 

estudo da parasitofauna de espécies de Corydoras - Popazoglo & Boeger (2000) 

descreveram espécies de Gyrodactylus em C. paleatus e C. ehrhardti do rio Piraquara, 

no Estado do Paraná; Boeger et al. (2005) analisaram as diferenças de infecção in vitro, 

de Gyrodactylus anisopharynx em C.  paleatus, C. ehrhardti e C. schwartzi; Thatcher & 

Huergo (2005) descreveram o gênero Minilernaea floricapitella para C. ehrhardti em 

corpos d´água dos Estados de Santa Catarina e Paraná; e Ito et al. (2005) registraram 

Procamallanus (Spirocamallanus) pintoi para C. paleatus do Estado do Paraná - e 

nenhum estudo sobre parasitos de Corydoras aeneus (GILL, 1858) pode ser encontrado.  

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo analisar a influência da 

comunidade componente de parasitos na condição de C. aeneus da bacia do ribeirão do 

Feijão, município de São Carlos, São Paulo, Brasil. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

A bacia do ribeirão do Feijão é formada pelo ribeirão do Feijão (principal 

manancial de abastecimento da cidade de São Carlos) e seus afluentes, e pertence à 

bacia hidrográfica do alto Jacaré-Guaçu,  onde constitui importante território de recarga 

do aqüífero Guarani.  

Para o presente estudo, foram estabelecidos sete trechos de coleta na bacia: 

córrego Quebra Canela (trecho 1 - 22º06’47,9’’ S, 47º46’52,6’’ W), ribeirão do Feijão 

(trecho 2 - 22º06’10,7’’ S, 47º44’36,7’’ W; trecho 3 - 22º06’52,4’’ S e 47º45’14,8’’ W; 

trecho 8 - 22º08’54,1’’ S, 47º47’51,0’’ W e trecho 11 - 22º09’13,9’’ S, 47º52’58,9’’ 

W); córrego São José (trecho 5 - 22º04’57,4’’ S, 47º49’00,3’’ W) e ribeirão Laranja 

Azeda (trecho 9 - 22º08’21’’ S, 47º51’01’’ W) (Figura 1), onde os peixes foram 

coletados. 

 

 
Figura 1. Mapa representativo da área de estudo na bacia do ribeirão do 
Feijão no município de São Carlos, Estado de São Paulo, Brasil. 1= Tr1 no 
córrego Quebra Canela; 2=Tr2, 3=Tr3, 8=Tr 8 e 11=Tr11 no ribeirão do 
Feijão; 5=Tr5 no córrego São José; 9=Tr9 no ribeirão Laranja Azeda.  
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Coleta dos dados 

As coletas foram realizadas em fevereiro e maio de 2005. Para a captura de C. 

aeneus delimitou-se, em cada trecho, uma extensão de 50 metros de comprimento, 

devidamente cercada nos dois extremos com rede do tipo sombrite. Os peixes foram 

capturados com auxílio de redes de arrasto, peneiras e puçás. 

Os peixes foram levados ao laboratório e congelados até a necropsia total. Foram 

calculadas as médias e os respectivos desvios padrão do comprimento padrão (Ls) e 

peso total (Wt) para os peixes de cada trecho, que foram confrontadas pelo teste 

estatístico não paramétrico “U” de Mann-Whitney (SIEGEL, 1979). Com os valores de 

peso total e comprimento padrão de cada indivíduo traçou-se a curva da relação peso 

total x comprimento padrão, determinou-se os valores das constantes a e b e calculou-se 

o peso teoricamente esperado (We), para cada comprimento, pela fórmula We=a.Lsb. 

Então, calculou-se o fator de condição relativo (Kn) de cada espécime, pela aplicação da 

fórmula Kn=Wt/We (LECREN, 1951). 

Os parasitos foram retirados de cada sítio, contados e processados de acordo 

com Amato et al. (1991) e Eiras et al. (2000). As identificações foram realizadas por 

comparação com o descrito na literatura, confirmada pela análise de espécimes 

depositados em Coleções Helmintológicas de referência e, quando necessário, pelo 

envio a especialistas 

Os valores médios do Kn de peixes não parasitados, parasitados, e parasitados 

por cada parasito e com diferentes combinações de co-ocorrência dos parasitos, em cada 

trecho, foram calculados e comparados com o padrão Kn=1,00, pelo emprego do teste 

estatístico “t” de Student  (ZAR, 1996). Em todas as comparações realizadas, os dados 

foram considerados significativamente diferentes sempre que obtida uma probabilidade 

bilateral de p<0,05. 
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RESULTADOS 

 

Foram coletados 136 espécimes de Corydoras aeneus. Os valores médios com 

respectivos desvios padrão e amplitudes de variação do comprimento padrão (Ls) e do 

peso total (Wt) dos peixes encontram-se na Tabela 1. A comparação dos valores de 

comprimento padrão (Ls) e peso total (Wt) nos diferentes trechos de estudo encontram-

se na Tabela 2. 
 

 

Tabela 1. Valores médios com os respectivos desvios padrão (s) e valores mínimos-
máximos (Ax) do comprimento padrão em centímetros (Ls) e do peso total em 
gramas (Wt) dos espécimes de Corydoras aeneus coletados em fevereiro e maio de 
2005 nos trechos estudados da bacia do ribeirão do Feijão, São Carlos, SP. 
N=número de indivíduos examinados.  
 

  N Ls ± s 
(Ax) 

Wt ± s 
(Ax) 

córrego Quebra Canela Tr 1 13 3,21±1,12 
(1,77-5,20) 

1,72±1,60 
(0,17-5,63) 

ribeirão do Feijão Tr 2 37 2,75±1,04 
(1,32-4,40) 

1,29±1,26 
(0,07-4,35) 

 Tr 3 2 3,08±0,49 
(2,73-3,43) 

1,29±0,54 
(0,91-1,67) 

 Tr 8 14 3,37±0,66 
(2,24-4,23) 

1,78±0,92 
(0,50-3,17) 

 Tr 11 64 3,76±0,41 
(2,75-4,87) 

2,35±0,69 
(0,77-4,31) 

córrego São José Tr 5 5 4,44±0,19 
(4,20-4,68) 

4,08±0,64 
(2,98-4,58) 

ribeirão Laranja Azeda Tr 9 1 3,83 2,56 
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Tabela 2. Resultados do teste “U” de Mann-Whitney para comparação dos valores de 
comprimento padrão (Ls) e peso total (Wt) de Corydoras aeneus coletados em fevereiro e maio 
de 2005 em trechos da bacia do ribeirão do Feijão, São Carlos, SP.  (Tr 1=córrego Quebra 
Canela; Tr 2, 3, 8, 11=ribeirão do Feijão; Tr 5=córrego São José). *p<0,05 
 

  Tr 1 Tr 2 Tr 3 Tr 8 Tr 11 

  Ls Wt Ls Wt Ls Wt Ls Wt Ls Wt 

Tr 2 Ls 0,26  ---        
Wt  0,57  ---       

Tr 3 Ls 0,69  0,78  ---      
Wt  0,80  0,78  ---     

Tr 8 Ls 0,64  0,06  0,50  ---    
Wt  0,51  0,07  0,50  ---   

Tr 11 Ls 0,08  0,0001*  0,03*  0,08  ---  

Wt  0,03*  0,0001*  0,03*  0,04*  --- 

Tr 5 Ls 0,02*  0,0001*  0,10  0,003*  0,002*  

Wt  0,01*  0,0001*  0,10  0,001*  0,001*
 

 
 

Dos 136 espécimes de Corydoras aeneus examinados, 104 estavam parasitados 

(76,5%). Destes, coletou-se um total de 1487 metazoários, dos quais cinco eram de 

Phylocorydoras spp. (Monogenoidea), 114 de Gyrodactylus spp. (Monogenoidea), 33 

de Diplostomum spp. (Digenea), 24 de Capillaridium spp. (Nematoda), 120 de 

Hysterothylacium spp. (Nematoda), um de Spiroxys spp. (Nematoda), 1179 larvas 

plerocercóides de Proteocephalidea (Cestoda), dez exemplares de Minilernaea 

floricapitella (Crustacea) e um de acantocéfalo (Euacanthocephala). 

Os ectoparasitos corresponderam a 8,68% e os endoparasitos a 91,32% do total 

coletado. Do total de parasitos, cestóides corresponderam a 79,28%; nematóides a 

9,75%; monogenóideos a 8,01%; digenéticos a 2,22%; crustáceos a 0,67%; e 

acantocéfalo a 0,07%. A análise da co-ocorrência dos parasitos em C. aeneus encontra-

se na Tabela 3 e a avaliação da relação do fator de condição relativo (Kn) com o número 

de metazoários em cada infracomunidade encontra-se nas Figuras 4 a 7. 
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Tabela 3. Valores médios do Fator de Condição Relativo (Kn) de espécimes de Corydoras aeneus dos 
trechos da bacia do ribeirão do Feijão, São Carlos, São Paulo, Brasil. Resultados do teste “t” de Student 
entre não parasitados, parasitados e parasitados por espécies co-ocorrentes. Ax=mínimo-máximo; n=nº 
peixes s=desvio padrão; p=nível de probabilidade; *p<0,05. 
 

Parasitismo n Kn±s 
(Ax) p Interpretação 

córrego Quebra Canela     
Trecho 1     

Não parasitados 4 0,74±0,09 
(0,61-0,83) 0,01* Kn < 1,0 

Parasitados 9 0,86±0,09 
(0,71-1,00) 0,01* Kn < 1,0 

H 1 0,94   
H-Ph 1 0,79   

H-C 3 0,85±0,07 
(0,77-0,89) 0,02* Kn<1,00 

H-P 2 0,79±0,11 
(0,71-0,86) 0,22 Kn=1,00 

H-C-P 1 0,93   
C-P-D 1 1,00   
     
ribeirão do Feijão     
Trecho 2     

Não parasitados 23 0,97±0,17 
(0,36-1,22) 0,41 Kn = 1,0 

Parasitados 14 0,97±0,11 
(0,84-1,23) 0,33 Kn = 1,0 

H 1 0,96   
P 1 0,94   
Mf 1 1,01   

D 4 0,98±0,12 
(0,85-1,13) 0,76 Kn=1,00 

H-P 3 0,99±0,21 
(0,86-1,23) 0,94 Kn=1,00 

H-P-D 2 0,89±0,08 
(0,84-0,95) 0,30 Kn=1,00 

D-C-P 1 0,93   
     
Trecho 8     
Não parasitados 0 --- --- --- 

Parasitados 14 0,94±0,08 
(0,80-1,12) 0,01* Kn < 1,00 

P 7 0,93±0,10 
(0,80-1,12) 0,11 Kn=1,00 

H-P 4 0,94±0,07 
(0,86-1,00) 0,18 Kn=1,00 

S-P 1 0,95   
G-H 1 0,96   
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G-H-P 1 1,01   
     
Trecho 11     

Não parasitados 4 0,97±0,07 
(0,88-1,04) 0,45 Kn = 1,00 

Parasitados 60 0,94±0,15 
(0,62-1,47) 0,003* Kn < 1,00 

P 22 0,97±0,12 
(0,62-1,14) 0,25 Kn=1,00 

Mf 1 1,11   

Mf-P 5 0,91±0,12 
(0,80-1,06) 0,17 Kn=1,00 

C-P 3 0,97±0,12 
(0,88-1,11) 0,71 Kn=1,00 

G-P 3 0,91±0,06 
(0,83-0,95) 0,12 Kn=1,00 

H-P 17 0,89±0,17 
(0,67-1,46) 0,02* Kn<1,00 

G-H-P 4 0,94±0,07 
(0,85-1,02) 0,18 Kn=1,00 

H-C-P 1 0,85   
My-H-P 1 0,95   
C-Mf-P 1 0,93   
C-G-H 1 1,09   
G-H-Mf-P 1 1,47   
     
córrego São José     
Trecho 5     
Não parasitados 0 --- --- --- 

Parasitados 5 0,96±0,09 
(0,84-1,08) 0,37 Kn=1,00 

P 4 0,95±0,10 
(0,84-1,08) 0,39 Kn=1,00 

H-P 1 0,96   
H=Hysterothylacium spp.; P=Proteocephalidea; Mf=Minilernaea floricapitella; D=Diplostomum spp.; H-
Ph= Hysterothylacium spp.e Phylocorydoras spp.; H-C= Hysterothylacium spp. e Capillaridium spp.; H-P= 
Hysterothylacium spp. e Proteocephalidea; S-P=Spiroxys spp. e Proteocephalidea; G-H=Gyrodactylus spp. 
e Hysterothylacium spp.; Mf-P=M. floricapitella e Proteocephalidea; C-P=Capillaridium spp. e 
Proteocephalidea; G-P=Gyrodactylus spp. e Proteocephalidea; H-C-P= Hysterothylacium spp., 
Capillaridium spp. e Proteocephalidea; H-P-D= Hysterothylacium spp., Proteocephalidea e Diplostomum 
spp.; C-P-D= Capillaridium spp., Proteocephalidea e Diplostomum spp.; G-H-P=Gyrodactylus spp., 
Hysterothylacium spp. e Proteocephalidea; G-H-P=Gyrodactylus spp. , Hysterothylacium spp. e 
Proteocephalidea; My-H-P=Myxobollus spp., Hysterothylacium spp. e Proteocephalidea; C-Mf-
P=Capillaridium spp., M. floricapitella e Proteocephalidea; C-G-H=Capillaridium spp., Gyrodactylus spp. 
e Hysterothylacium spp.; G-H-Mf-P= Gyrodactylus spp. , Hysterothylacium spp., M. floricapitella e 
Proteocephalidea. 
*p<0,05 
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Figura 4. Variação do fator de condição relativo (Kn) 
de cada espécime de Corydoras aeneus com diferentes 
números de parasitos, no córrego Quebra Canela 
(Trecho 1). 
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Figura 5. Variação do fator de condição relativo (Kn) de 
cada espécime de Corydoras aeneus com diferentes 
números de parasitos, no Trecho 8 (ribeirão do Feijão). 
 
 
 

Figura 7. Variação do fator de condição relativo (Kn) 
de cada espécime de Corydoras aeneus com diferentes 
números de parasitos, no trecho 11 (ribeirão do 
Feijão). 

Figura 6. Variação do fator de condição relativo (Kn) 
de cada espécime de Corydoras aeneus com diferentes 
números de parasitos, no trecho 2 (ribeirão do Feijão). 
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DISCUSSÃO 

Segundo Burgess (1989), Corydoras aeneus (Gill, 1858) é amplamente 

distribuída na região tropical da América do Sul, em locais com temperaturas entre 18 e 

26ºC e apresenta-se como peixes de pequeno porte, com 5 a 7 cm de tamanho em sua 

maioria.  

Na bacia do ribeirão do Feijão, os espécimes de Corydoras aeneus apresentaram 

comprimento padrão entre 1,32 e 5,20 cm (Tabela 1), sendo que no Trecho 5 foram 

coletados os espécimes com maiores valores de comprimento padrão (Tabela 2).  

Pela análise do fator de condição relativo (Kn) foi possível constatar que as 

diferentes infracomunidades de metazoários presentes em Corydoras aeneus da bacia do 

ribeirão do Feijão não afetam a condição dos hospedeiros. Nota-se que, tanto os peixes 

não parasitados como os parasitados pelos diferentes parasitos tendem a apresentar 

valor do Kn ao redor de 1,0, com espécimes estando com peso total abaixo do 

teoricamente esperado (Kn<1,0) e outros com peso igual ou acima do esperado (Kn=1,0 

e Kn>1,0, respectivamente). Além disso, os valores mais baixos de Kn não foram 

verificados naqueles peixes com infracomunidades contendo maior número de espécies 

e/ou com maiores infrapopulações (Figuras 4 a 7).  

Quando avaliadas as médias do fator de condição relativo, essas constatações se 

confirmam (Tabela 3). Nos trechos 1, 2 e 11, os peixes parasitados apresentaram valor 

médio de Kn igual ao dos peixes não parasitados (p>0,05). Nos demais, todos os peixes 

estavam parasitados e  com peso total abaixo (Kn<1,0) ou igual (Kn=1,0) ao esperado. 

O mesmo pode ser constatado quando analisadas as médias do fator de condição 

relativo dos peixes com diferentes composições de infracomunidades de metazoários 

(Tabela 3).  

Desta forma, é possível afirmar que a comunidade parasitária de C. aeneus 

apresenta baixa patogenicidade ao hospedeiro nos diferentes ambientes da bacia, 

indicando a reação adequada dos peixes contra o parasitismo.  

Segundo Ito et al. (2005), Procamallanus (Spirocamallanus) pintoi também não 

influenciou a condição de Corydoras paleatus do Estado do Paraná. Resultados 

semelhantes foram observados por Silva-Souza & Ludwig (2005) com Clinostomum 

complanatum parasitos de Gymnotus carapo e de Cichlasoma paranaense do rio 

Taquari, Estado do Paraná. Ranzani-Paiva et al., (2000) também não registraram 

influências adversas do parasitismo no peso de espécimes de Schizodon borelii ou 
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Prochilodus lineatus do alto rio Paraná, Estado do Paraná; e Moreira et al. (2005) não 

encontraram influências da abundância do parasitismo em espécimes de Iheringichthys 

labrosus provenientes de dois locais diferentes do rio Paraná, PR.  

No estudo de Machado et al. (1995), espécimes de Hoplias aff. malabaricus e 

Satanoperca pappaterra parasitados por metacercárias de Diplostomum 

(Austrodiplostomum) compactum apresentaram valores médios de Kn maiores que os 

espécimes não parasitados. Resultados semelhantes foram apresentados por Lizama et 

al. (2006b), no estudo da relação parasito-hospedeiro de Prochilodus lineatus do alto rio 

Paraná. 

Segundo Lizama et al. (2006a), existem controvérsias sobre o efeito do 

parasitismo no peso de certas espécies de peixes, uma vez que peixes parasitados têm 

apresentado maior ou menor fator de condição relativo (Kn) em relação a peixes não 

parasitados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora na bacia do ribeirão do Feijão a parasitofauna não tenha apresentado 

influência sobre o bem estar de Corydoras aeneus, é válido ressaltar  que Corydoras 

spp. é considerada uma espécie de peixe naturalmente tolerante às variações ambientais 

devido sua capacidade de adaptação fisiológica à variações químicas da água 

(GONZALEZ et al., 2002); ao seu favorecimento em microhábitats relacionados ao 

assoreamento e à remoção da vegetação marginal (CASATTI, 2004) por se alimentar de 

tubifícidos e larvas de quironomídeos (BURGESS, 1989; REIS et al., 2003), algas e 

outros insetos aquáticos (LEMES & GARUTTI, 2002); à presença de mecanismos de 

plasticidade trófica (CASSEMIRO et al., 2005); e ainda à sua habilidade de utilizar 

39% de seu intestino posterior como um órgão acessório para a respiração (PERSAUD 

et al., 2006). 

Esses mecanismos fornecem a C. aeneus, a capacidade de adaptação a ambientes 

com oscilações das variáveis ambientais e possivelmente estão auxiliando a tolerância 

dos peixes aos efeitos da relação parasito-hospedeiro na bacia estudada. Entretanto, uma 

vez que a bacia apresenta fontes difusas de poluição e degradação ambiental, inclusive 

lixiviação de organoclorados utilizados na agricultura, a relação parasito-hospedeiro 

dessa comunidade natural pode ser modificada ao longo do tempo. De acordo com 

especialistas, condições adversas como dieta pobre, excesso de detritos, estresse e 
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mesmo a acidez podem ocasionar o aparecimento de patologias nesses peixes 

(BURGESS, 1989). Segundo Fanta et al. (2003), a ingestão do organofosforado metil 

paration pode causar sérios problemas à saúde de C. paleatus. 
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