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1- INTRODUÇÃO
A piscicultura é uma atividade que vem crescendo muito no Brasil, em um ritmo de aproximadamente 30% ao ano e vem se firmando como uma atividade onde a exploração econômica é viável, apesar de ser relativamente nova sob o aspecto zootécnico [6]. Dentre as espécies nativas das bacias hidrográficas do  Rio Grande do Sul, Rhamdia spp. está entre as que maior interesse despertam quanto ao cultivo [7]. Os nomes vulgares desta espécie no Brasil são: jundiá, jundiá-tinga, jandiá, jandiá-tinga, mandi e sapipoca; na Argentina é conhecido como bagre negro, bagre sapo e bagre sul-americano. Dentre 100 espécies já descritas, onze são válidas e a classificação taxonômica é a seguinte Classe: Osteicthyes, Série: Teleostei, Ordem: Siluriformes, Família: Pimelodidae, Gênero: Rhamdia sendo R. foina, R. humilis, R. itacaiunas n.sp., R. jequitinhonha n.sp., R. laticauda, R. laukidi, R. muelleri, R. nicaraguensis, R. poeyi, R. quelen, R. xetequepeque as 11 espécies válidas[8].
Rhamdia spp. um peixe de água doce e sua distribuição compreende desde o centro da Argentina até o sul do México. Apresenta o corpo revestido de pele, sua coloração tem variações de acordo com a subespécie, variando desde o cinza-esverdeado escuro no dorso, até esbranquiçado no ventre. Apresenta boca grande, sem dentes e ao redor desta, três pares de barbilhões sensitivos. Vive em ambientes variados, possui hábito alimentar onívoro, tendendo a carnívoro [9].
 A espécie se caracteriza por apresentar um bom desempenho de crescimento e boa fecundidade em criações intensivas, além disso, adapta-se facilmente ao manejo reprodutivo através da indução hormonal [7]. Este peixe possui boa aceitação no mercado consumidor, boa produtividade em açudes e alto potencial de comercialização. No entanto, apesar de apresentar várias qualidades para cultivo, deve-se tomar o cuidado com doenças que possam afetar a produção. Um grande número de parasitos pode vir a causar mortalidade apreciável em criações intensivas, sendo o tratamento em alguns casos difícil. Os parasitos podem ainda estar envolvidos na transmissão de bactérias e/ou vírus responsáveis por patologias na piscicultura ou ainda ter importância de um modo indireto através da redução nas taxas de assimilação e crescimento dos animais parasitados [2]. 
No Brasil já foram descritas e/ou registradas aproximadamente 310 espécies de helmintos, entre formas adultas e larvares, parasitando peixes de água doce, dentre estes, 101 espécies de nematóides, 87 de trematódeos digenéticos, 96 de cestódeos e 26 de acantocéfalos [5].   
O estudo de parasitos de peixes de água doce tem um grande interesse, não somente devido aos prejuízos causados na exploração industrial, mas também quanto à saúde publica, visto a possibilidade dos peixes transmitirem ao homem e a outros animais inúmeras espécies de parasitos [10]. 
O conhecimento de parasitos presentes em Rhamdia spp., fornecerá subsídios aos produtores deste peixe, pois as parasitoses são um problema nas explorações comerciais devido à concentração dos animais. Também será possível detectar possíveis zoonoses parasitárias, visto que estas já foram relatadas para Rhamdia spp. em outras regiões

2- MATERIAIS E MÉTODOS
Foram examinados 26 espécimes de Rhamdia spp., adquiridos frescos em peixarias de Pelotas. Os peixes foram transportados, em caixas de isopor contendo gelo, até o laboratório de Parasitologia do DEMP-IB-UFPel, onde foram registrados os dados de biometria, comprimento total (standard, da ponta do focinho até a última vértebra), utilizando-se um ictiômetro e pesados. Posteriormente foi realizado um exame externo minucioso do peixe para coleta dos ectoparasitos. A próxima etapa foi a execução da necropsia através de técnicas apropriadas. Após a abertura dos peixes, os órgãos foram separados em placas de Petry e analisados ao estereomicroscópio, juntamente com seus respectivos conteúdos, os quais foram processados em tamises com malhas de 40m através de jatos de água destilada. O material obtido foi invertido em placa de Petry com a finalidade de coletar o conteúdo restante e os endoparasitos. Os parasitos coletados foram contados e fixados em A.F.A (93% de álcool a 70oGL, 5% de formol e 2% de ácido acético glacial). A conservação dos helmintos foi feita em álcool 70oGL,  com exceção dos nematódeos que foram conservados em álcool 70oG.L. com 5-10% de glicerina.  


3- RESULTADOS E DISCUSSÕES
	
Foram realizadas, até o momento, necropsias de 26 espécimes de Rhamdia spp. comercializadas no município de Pelotas, dos quais 14 eram fêmeas e 12 machos, com peso médio de 700 gramas e comprimento médio de 35,5 cm. Destes, 22 estavam parasitados (84,6%), resultado este  superior ao encontrado por outros autores que verificaram  infecção parasitária em peixes de água doce de aproximadamente 40 e 50%[1],[4]. Os tecidos mais parasitados foram musculatura, intestino e brânquias com 142, 118 e 72 exemplares, respectivamente. Com relação a classificação dos parasitos encontrados, o maior número de espécimes pertencia a Classe Trematoda com 333 exemplares, seguido do filo Nematoda e classe Cestoda, respectivamente (Figura 1). A identificação em nível de gênero e espécie será realizada após a coloração e montagem dos parasitos em lâminas, etapa que será desenvolvida posteriormente .
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   FIGURA 1: Número e classificação dos parasitos encontrados em Rhamdia spp. Comercializados em Pelotas.



	4- CONCLUSÕES

Os resultados preliminares permitem concluir que  Rhamdia spp é um peixe susceptível à infecção por trematódeos, cestódeos e nematódeos.
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