
Potamotrygonocestus fitzgeraldae Marques, Brooks & Araujo, 2003

(Figura 11A-G, 12A-F e 13A-L)
Potamotrygonocestus fitzgeraldae Marques, Brooks &  Araújo, 2003: 385-388, Figuras 8 e 9 

(Holótipo MZUSP 5845, examinado).
Potamotrygonocestus travassosi; Marques, Brooks &  Araújo, 2003: 377 e 381-382, Figura 5C 

(erro de identificação de espécimes registrados para Paratrygon aiereba (Müller & Henle, 
1841).

Redescrição:  [baseada  em  182  espécimes  completos,  25  espécimes  incompletos,  292 

proglótides destacadas, 3 escóleces e 4 proglótides observadas em M.E.V.] Estróbilo acraspédoto, 

hiperapolítico, euapolítico ou apolítico (Figura 11A); espécimes completos 0,74-5,71 (2,57 ± 1,07, 

n=177) mm de comprimento,  compostos de 5-41 (15 ± 6,  n=179) proglótides.  Escólex 125,28-

313,20 (210,48 ± 33,59, n=203) x 140,94-360,18 (241,57 ± 42,71, n=203) (Figura 11B), formada 

por 4 botrídeos não septados, cada um com uma ventosa e um par de ganchos simples, coberta por 

espinitríquias gladiadas distribuídas entre filitríquias aciculares desde a região apical (Figura 13A). 

Botrídeo  95-239,40 (149,85 ±  24,96,  n=198)  x  53,20-182,40 (106,88 ±  21,80,  n=198)  coberto 

proximalmente por espinitríquias gladiadas 0-3/µm² (1 ± 1, n=20), 3-3,36 (3,21 ± 0,19, n=3) x 0,85-

0,94 (0,90 ± 0,05, n=3), distribuídas entre filitríquias aciculares (Figura 13B) e distalmente por 

espinitríquias gladiadas 0-2/µm² (1 ± 1, n=20), 2,16-2,71 (2,43 ± 0,15, n=10) x 0,91-1,14 (1,03 ± 

0,08, n=10) distribuídas entre filitríquias aciculares 7-9/µm² (8 ± 1, n=2) (Figura 13C). Ventosa 

apical  34,20-83,60  (47,82  ±  7,81,  n=199)  x  34,20-83,60  (59,08  ±  10,33,  n=199),  coberta 

proximalmente por espinitríquias gladiadas 1-4/µm² (2 ± 1, n=20), 2,13-2,40 (2,24 ± 0,11, n=5) x 

0,61-0,73  (0,66  ±  0,05,  n=5)  distribuídas  entre  filitríquias  aciculares  15-17/µm²  (16  ±  1,  n=3) 

(Figura 13D) e distalmente por espinitríquias gladiadas 1-5 (3 ± 1, n=30), 2,64-3,31 (2,96 ± 0,21, 

n=12) x 0,70-1 (0,79 ± 0,08, n=12), distribuídas entre filitríquias aciculares (Figura 13E). Ganchos 

assimétricos (Figura 11C), gancho lateral 1,07-1,37 (1,22 ± 0,07, n=46) mais longo que o gancho 

medial;  furca emergindo lateralmente da região posterior  da base,  revestido por tecido epitelial 

coberto  por  espinitríquias  gladiadas  exceto  em  sua  extremidade  (Figura  13F),  visíveis  em 

microscopia óptica,  filitríquias  aciculares observadas entre  espinitríquias  e  até  sua extremidade; 

extremidade da furca com farpa (Figura 11D; 13G). Ganchos laterais 84,98-140,25 (115,55 ± 13,24, 

n=58) de comprimento, base 31,16-54,28 (45,77 ± 5,27, n=58), furca 76,07-156,11 (130,20 ± 17,96, 

n=58), largura na furca 29,12-63,75 (53,04 ± 8,10, n=58), base da furca  9,90-22,96 (17,75 ± 3,04,  

n=58), inserção da furca a partir de 49-74% (63 ± 5, n=58) da base. Ganchos mediais 73,89-111,90 

(94,22 ± 9,59, n=77) de comprimento, base 37,26-54,13 (46,55 ± 4,33, n=77), furca 68,23-113,45 

(92,18 ± 10,58, n=77), largura na furca 28,99-50,09 (40,15 ± 5,15, n=77), base da furca 11-63-22,23 

(16,08 ± 2,38, n=77), inserção da furca a partir de 55-74% (64 ± 4, n=77) da base. Região de 
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Figura 11. Potamotrygonocestus  fitzgeraldae. A. Espécime completo (MZUSP 7063); B. Escólex (holótipo 
MZUSP 5845); C. Ganchos (MZUSP 7047); D. Detalhe da extremidade distal do gancho medial com furca; E. 
Proglótide imatura destacada (MZUSP 7045); F. Proglótide madura (MZUSP 7064); G. Proglótide grávida 
(MZUSP 7042).
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Figura 12. Potamotrygonocestus fitzgeraldae. A. Região do poro genital e saco do cirro (MZUSP 7063); B. Cirro 
evertido (MZUSP 7042); C. Ovário em A invertido (MZUSP 7064); D. Ovário em H; E. Ovário em Ө (MZUSP 
7042); F. Ovário em b (MZUSP 7053).
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Figura 13. Potamotrygonocestus  fitzgeraldae. M.E.V. A: Escólex. B: Região proximal do 
botrídeo. C: Região distal do botrídeo. D: Região proximal da ventosa apical. E: Região distal do 
botrídeo. F: Gancho externo. G: Extremidade distal do gancho interno. H: Região de crescimento. 
I: Proglótide pós grávida com fenda para liberação dos ovos. J: Cirro. K: Região proximal do cirro. 
L: Região distal do cirro. 40



crescimento coberta  por  espinitríquias  gladiadas  distribuídas  entre  filitríquias  aciculares  (Figura 

13H); espinitríquias gladiadas 0-1/µm² (n=20), 5,71-8,63 (7 ± 0,92, n=20) x 3,13-4,39 (3,67 ± 0,36, 

n=20).

Proglótides  imaturas  não  destacadas  180,09-986,58  (371,84  ±  156,68,  n=137)  x  86,13-

274,05  (157,98  ±  42,91,  n=136);  proglótides  imaturas  destacadas  728,19-2998,89  (1940,86 

±695,36,  n=8)  x  156,60-477,63  (304,39  ±  97,12,  n=8)  (Figura  11E);  proglótides  maduras  não 

destacadas 250,56-1761,75 (610,52  ± 237,01, n=217) x 86,13-321,03 (195,57 ± 53,18, n=217); 

proglótides maduras destacadas 289,71-4838,94 (1676,52 ± 753,64, n=78) x 140,94-555,93 (293,52 

±  92,80,  n=78)  (Figura  11F);  proglótides  grávidas  não  destacadas  728,19-1432,89  (1040,09  ± 

212,46, n=30) x 73,33-368,01 (256,40 ± 58,53,  n=30);  proglótides  grávidas destacadas  861,30-

5128,65  (2085,49  ±  742,55,  n=199)  x  172,26-579,42  (341,69  ±  86,47,  n=199)  (Figura  11G); 

proglótides pós-grávidas 1119,69-2740,50 (1813,2 ± 521,87, n=7) x 281,88-454,14 (348,99 ± 63,27, 

n=7) (Figura 13I). Testículos em duas colunas longitudinais anteriores ao ovário; testículos 13-61 

(24 ± 9, n=625) em número, 6-31 (12 ± 4, n=625) poralmente, 7-30 (12 ± 4, n=625) aporalmente; 

proglótides imaturas não destacadas 12,20-48,80 (25,16 ± 6,47, n=1180) x 14,64-65,88 (33,77 ± 

9,07, n=1180); proglótides imaturas destacadas 34,16-102,48 (58,07 ± 18,05, n=80) x 29,28-97,60 

(60,54 ± 17,95, n=80); proglótides maduras não destacadas 17,08-80,52 (43,99 ± 11,43, n=1940) x 

19,52-104,92  (45,17  ±  12,74,  n=1940);  proglótides  maduras  destacadas  26,84-117,12  (63,51  ± 

16,10, n=670) x 29,28-109,80 (59,76 ± 14,01, n=670); proglótides grávidas não destacadas 41,48-

87,84 (57,02 ± 8,75, n=200) x 36,60-85,40 (53,01 ± 9,46, n=200); proglótides grávidas destacadas 

43,92-146,40  (76,51  ±  18,70,  n=540)  x  31,72-97,60  (60,24  ±  13,72,  n=540);  proglótides  pós-

grávidas 70,76-114,68 (94,67 ± 12,05, n=20) x 56,12-90,28 (71,13 ± 8,43,  n=20).  Poro genital 

postero-lateral, anterior ou no mesmo nível do limite anterior do lobo poral do ovário e no mesmo 

nível do limite anterior do lobo aporal do ovário, não ultrapassando o istmo do ovário; átrio genital 

presente ou ausente (Figura 12A);  20-53% (29 ± 5, n=132)  da margem posterior das proglótides 

imaturas não destacadas;  15-30% (23 ± 6, n=8)  da margem posterior das proglótides imaturas 

destacadas; 15-59% (27 ± 5, n=217) da margem posterior das proglótides maduras não destacadas; 

13-66% (26 ± 7, n=75) da margem posterior das proglótides maduras destacadas; 19-40% (27 ± 5, 

n=30)  da margem posterior das proglótides grávidas não destacadas; 11-43% (27 ± 5, n=198)  da 

margem posterior das proglótides grávidas destacadas; 21-37% (32 ± 6, n=7) da margem posterior 

das  proglótides  pós  grávidas  destacadas. Cirro coberto  por  espinitríquias  rostradas  e  filitríquias 

capiliformes (Figura 12B; 13J); proximalmente espinitríquias rostradas 1-2/µm² (n=10), 1,24-1,69 

(1,47 ± 0,23, n=3) x 0,47-0,52 (0,49 ± 0,03, n=3) distribuídas entre filitríquias capiliformes 15-

16/µm² (n=2) (Figura 13K), distalmente espinitríquias rostradas 0-1/µm² (n=2), 1,70 x 0,37 (n=1) 
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distribuídas entre filitríquias capiliformes 8-10 (9 ± 1, n=2) (Figura 13L). Vitelária em duas colunas 

laterais aos testículos, estendendo-se até o início do ovário, nunca ultrapassando o istmo ovariano. 

Ovário na porção terminal da proglótide, em forma de A invertido (Figura 12C), H (Figura 12D), Ө 

(Figura 12E), b ou d (Figura 12F), assimétrico; proglótides imaturas não destacadas 30,40-106,40 

(62,24 ± 18,82, n=119), 34,20-182,40 (68,46 ± 26,11, n=119), 41,80-228 (94,94 ± 34,39, n=119); 

proglótides imaturas destacadas 57-220,40 (122,55 ± 58,72, n=8), 110,20-383,80 (281,20 ± 89,40, 

n=8),  167,20-486,40 (320,63 ± 101,25,  n=8);  proglótides  maduras não destacadas 34,20-163,40 

(84,75 ± 24,71, n=212), 11,40-399 (129,91 ± 58,54, n=212), 60,80-456 (179,68 ± 72,65, n=212); 

proglótides maduras destacadas  45,60-239,40 (106,10 ± 39,22, n=76),  117,80-680,20 (286,50 ± 

104,60, n=76), 152-839,80 (372,35 ± 124,72, n=76); proglótides grávidas não destacadas 79,80-

155,80 (120,97 ± 19,15, n=30), 121,60-323 (224,20 ± 56,65, n=30), 182,40-467,40 (299,69 ± 71,06, 

n=30);  proglótides  grávidas  destacadas  53,20-254,60  (119,51  ±  35,08,  n=193),  159,60-919,60 

(384,90 ± 125,01, n= 193), 72,20-1132,40 (534,99 ± 155,23, n=193); proglótides pós-grávidas 95-

182,40 (129,20 ± 34,49, n=6), 296,40- 543,40 (390,77 ± 89,62, n=6), 410,40-703 (544,67 ± 103,50, 

n=6).

Hospedeiro tipo: Paratrygon aiereba (Müller & Henle, 1841).
Local de infecção: válvula espiral.
Localidade tipo: Alto Rio Negro, Barcelos, Amazonas, Brasil (S 0° 98', O 62° 92').
Localidades adicionais: Rio Negro, Boca do Rio Demeni, Barcelos, Amazonas (S 0° 46' 31.80", O 
62° 56' 14.28"); Rio Negro, Ilha de Mariana, Barcelos, Amazonas, Brasil (S 0° 45' 29.87", O 62° 59' 
18.23"); Rio Negro, Boca do Igarapé Bururi, Comunidade Piloto, Barcelos, Amazonas, Brasil (S 0° 
58' 38.64", O 62° 54' 46.44"); Rio Negro, Paranã Zamula, Barcelos, Amazonas, Brasil (S 0° 52' 
11.28", O 62° 46' 37.92"); Rio Negro, Paranã do Bafuana, Ilha da Cotia, Barcelos, Amazonas, Brasil 
(S 0° 54' 24.11", O 62° 58' 21.72"); Rio Negro, Paranã do Arirahá, Barcelos, Amazonas, Brasil (S 
0° 40' 23.16", O 63° 12' 7.56"); Rio Cuiuni, Praia do Curupira, Barcelos, Amazonas, Brasil (S 0° 46' 
41.88", O 63° 8' 10.32"); Rio Javari, Benjamin Constant, Amazonas, Brasil (S 4° 18' 15.11", O 70° 
4' 19.56"); Rio Branco, Rio Urariquera, Boa Vista, Roraima, Brasil (N 3° 22' 51.95", O 60° 35' 
44.15"); Rio Tapajós, Comunidade Piauí, Santarém, Pará, Brasil (S 2° 17' 3.84", O 55° 0' 13.67"); 
Rio Tapajós, Comunidade Pimental, Santarém, Pará, Brasil (S 4° 36' 29.87", O 56° 16' 22.80"); Rio 
Araguaia, Distrito de Luiz Alves, São Miguel do Araguaia, Goiás, Brasil (S 13° 13' 03.04", O 50° 
35'  07.86");  Rio Araguaia,  Caseara,  Tocantins,  Brasil  (S 9° 16'  11.66",  O 49° 58'  18.70");  Rio 
Tocantins, Confluência do Rio Manuel Alves, Ipueiras, Tocantins, Brasil (S 11° 15' 48.52", O 48° 
26' 56.79").
Hospedeiros adicionais: Potamotrygon orbignyi (Castelnau, 1855).
Material examinado: Holótipo MZUSP 5845; parátipos MZUSP 5846-5853. MZUSP 7038: 1 adult., 1 adult. mad., 
1  progl.  grav.,  1  progl.  mad.,  2  progl.  pgrav.,  em  P. aiereba (AM07-29),  Rio Branco,  Rio Urariquera,  Boa Vista, 
Roraima, Brasil; lat: +3.3811, long: -60.5956; dat: 18/02/07; col: F.P.L. Marques e M. R. Carvalho.  MZUSP 7039: 1 
adult., 1 adult. imat., 1 progl. mad., em P. aiereba (AM07-31), Rio Branco, Rio Urariquera, Boa Vista, Roraima, Brasil; 
lat: +3.3811, long: -60.5956; dat: 18/02/07; col: F.P.L. Marques e M. R. Carvalho. MZUSP 7040: 3 adult. imat., em P. 
aiereba (AM07-32),  Rio  Branco,  Rio  Urariquera,  Boa  Vista,  Roraima,  Brasil;  lat:  +3.3811,  long:  -60.5956;  dat: 
18/02/07; col: F.P.L. Marques e M. R. Carvalho.  MZUSP 7041: 1 adult. imat., 3 adult. mad., 1 progl. grav., 3 progl. 
mad., em P. aiereba (AM07-35), Rio Branco, Rio Urariquera, Boa Vista, Roraima, Brasil; lat: +3.3811, long: -60.5956;  
dat: 18/02/07; col: F.P.L. Marques e M. R. Carvalho.  MZUSP 7042: 6 progl. mad., em  P. aiereba (AM07-38), Rio 
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Branco, Rio Urariquera, Boa Vista, Roraima, Brasil; lat: +3.3811, long: -60.5956; dat: 20/02/07; col: F.P.L. Marques e  
M. R. Carvalho. MZUSP 7043: 1 adult. imat., 9 progl. grav., em P. orbignyi (AM07-41), Rio Branco, Rio Urariquera, 
Boa Vista, Roraima, Brasil; lat: +3.3811, long: -60.5956; dat: 21/02/07; col: F.P.L. Marques e M. R. Carvalho. MZUSP 
7044: 2  adult.  imat.,  33  progl.  grav.,  1  progl.  imat.,  1  progl.  mad.,  em  P. aiereba (AM07-42),  Rio  Branco,  Rio 
Urariquera,  Boa Vista,  Roraima,  Brasil;  lat:  +3.3811,  long:  -60.5956;  dat:  21/02/07;  col:  F.P.L.  Marques  e  M.  R. 
Carvalho. MZUSP 7045: 1 adult., 10 adult. imat., 17 progl. grav., 5 progl. imat., 12 progl. mad., em P. aiereba (AM07-
48), Rio Branco, Rio Urariquera, Boa Vista, Roraima, Brasil; lat: +3.3811, long: -60.5956; dat: 24/02/07; col: F.P.L. 
Marques e M. R. Carvalho. MZUSP 7046: 1 adult., 5 adult. imat., 2 progl. grav., 10 progl. mad., em P. aiereba (AM07-
49), Rio Branco, Rio Urariquera, Boa Vista, Roraima, Brasil; lat: +3.3811, long: -60.5956; dat: 24/02/07; col: F.P.L. 
Marques e M. R. Carvalho. MZUSP 7047: 10 adult. grav., 5 adult. mad., em P. aiereba (PA07-42), Baia de Marajó, Rio 
Tocantins, Colares, Pará, Brasil; lat: -0.9263, long: -48.2904; dat: 22/08/07; col: F.P.L. Marques, M. Cardoso Jr. e V.M. 
Bueno. MZUSP 7048: 2 adult. imat, 13 progl. grav., 5 progl. mad, 2 progl. pgrav., em P. aiereba (RN05-07), Rio Negro, 
Ilha da Cotia, Barcelos, Amazonas, Brasil; lat: -0.9067, long: -62.9727; dat: 23/01/05; col: M.V. Domingues, N.M.  
Luchetti e S. Mello.  MZUSP 7049: 8 adult. imat, 1 progl. imat, 2 progl. mad, em P. aiereba (RN05-28), Rio Negro, 
Paranã do Bafuana, Barcelos,  Amazonas,  Brasil;  lat: -0.9067, long: -62.9727; dat: 26/01/05; col: M.V. Domingues,  
N.M. Luchetti e S. Mello. MZUSP 7050: 1 adult., 12 progl. grav., 6 progl. mad, em P. aiereba (RN05-30), Rio Negro, 
Praia do Tabuleiro, Barcelos, Amazonas, Brasil; lat: -0.9067, long: -62.9727; dat: 26/01/05; col: M.V. Domingues, N.M.  
Luchetti e S. Mello. MZUSP 7051: 2 adult., 6 adult. mad, 9 progl. grav., 1 progl. grav.copula, 3 progl. mad, 2 progl.  
pgrav.,  em  P. aiereba (RN05-31),  Rio Negro,  Paranã  do Bafuana,  Barcelos,  Amazonas,  Brasil;  lat:  -0.9067,  long: 
-62.9727; dat: 26/01/05; col: M.V. Domingues, N.M. Luchetti e S. Mello. MZUSP 7052: 1 adult. imat, 2 adult. incomp., 
1 adult. mad, em P. aiereba (RN05-33), Rio Negro, Paranã do Bafuana, Barcelos, Amazonas, Brasil; lat: -0.9067, long: 
-62.9727; dat: 26/01/05; col: M.V. Domingues, N.M. Luchetti e S. Mello. MZUSP 7053: 1 adult., 1 adult. mad, 5 progl. 
grav.,  em  P. aiereba (RN05-34),  Rio  Negro,  Paranã  do  Bafuana,  Barcelos,  Amazonas,  Brasil;  lat:  -0.9067,  long: 
-62.9727; dat: 26/01/05; col: M.V. Domingues, N.M. Luchetti e S. Mello. MZUSP 7054: 2 adult. mad, 7 adult. mad, 8 
progl. grav., 1 progl. mad, em P. aiereba (RN05-35), Rio Negro, Paranã do Bafuana, Barcelos, Amazonas, Brasil; lat: 
-0.9067, long: -62.9727; dat: 26/01/05; col: M.V. Domingues, N.M. Luchetti e S. Mello. MZUSP 7055: 1 adult. mad, 1 
adult., 2 adult. incomp., 7 adult. mad, 5 progl. grav., 1 progl. mad, em P. aiereba (RN05-37), Rio Negro, Paranã do 
Bafuana, Barcelos, Amazonas, Brasil; lat: -0.9067, long: -62.9727; dat: 26/01/05; col: M.V. Domingues, N.M. Luchetti 
e S. Mello.  MZUSP 7056: 1 adult., 1 adult. , 6 adult. imat, 1 adult. incomp., em P. aiereba (RN05-38), Rio Negro, 
Paranã do Bafuana, Barcelos,  Amazonas,  Brasil;  lat: -0.9067, long: -62.9727; dat: 26/01/05; col: M.V. Domingues,  
N.M. Luchetti e S. Mello. MZUSP 7057: 1 adult. imat, 16 progl. grav., 5 progl. grav.copula, em P. aiereba (RN05-39), 
Rio  Negro,  Praia  do  Bafuana,  Barcelos,  Amazonas,  Brasil;  lat:  -0.9067,  long:  -62.9727;  dat:  26/01/05;  col:  M.V.  
Domingues, N.M. Luchetti e S. Mello.  MZUSP 7058: 3 adult. imat, 1 adult. incomp., 4 progl. mad, em  P. aiereba 
(RN05-42), Rio Negro, Paranã do Bafuana, Barcelos, Amazonas, Brasil; lat: -0.9067, long: -62.9727; dat: 27/01/05; col:  
M.V. Domingues, N.M. Luchetti e S. Mello. MZUSP 7059: 1 adult., 3 progl. grav., 1 progl. imat, 5 progl. mad, em P. 
aiereba (RN05-66), Rio Negro, Boca do Cuiuní, Passagem do Tucupi, Barcelos, Amazonas, Brasil; lat: -0.9067, long:  
-62.9727; dat: 02/02/05; col: M.V. Domingues, N.M. Luchetti e S. Mello. MZUSP 7060: 4 progl. grav., 2 progl. mad, 1 
progl. pgrav., em P. aiereba (RN05-67), Rio Negro, Rio Cuiuní, Praia do Curupira, Barcelos, Amazonas, Brasil; lat: 
-0.7783, long: -63.1362; dat: 02/02/05; col: M.V. Domingues, N.M. Luchetti e S. Mello. MZUSP 7061: 4 adult. mad, 5 
progl. grav., 1 progl. mad, em P. aiereba (RN05-78), Rio Negro, Paranã do Arirahá, Barcelos, Amazonas, Brasil; lat: 
-0.6731, long: -63.2021; dat: 03/02/05; col: M.V. Domingues, N.M. Luchetti e S. Mello. MZUSP 7062: 1 adult. mad, 6 
progl. grav., em P. aiereba (RN05-81), Rio Negro, Paranã do Arirahá, Barcelos, Amazonas, Brasil; lat: -0.6731, long:  
-63.2021; dat: 03/02/05; col: M.V. Domingues, N.M. Luchetti e S. Mello.  MZUSP 7063: 2 adult., 15 adult. grav., 1 
adult. grav.copula, 1 adult. incomp., 24 adult. mad., 1 adult. mad.copula, 15 progl. grav., 6 progl. grav.copula, 4 progl.  
mad., em  P. aiereiba (TA06-14), Rio Javari, Beijamin Constant, Amazonas, Brasil; lat: -4.3042, long: -70.0721; dat:  
04/09/06; col: M.V. Domingues e M. Cardoso Jr. MZUSP 7064: 5 adult. grav., 4 adult. imat., 1 adult. incomp., 4 adult. 
mad., 7 progl. grav., 1 progl. grav.copula, 12 progl. mad., em  P. aiereiba (TA06-15), Rio Javari, Beijamin Constant, 
Amazonas, Brasil; lat: -4.3042, long: -70.0721; dat: 04/09/06; col: M.V. Domingues e M. Cardoso Jr. MZUSP 7065: 3 
adult., 4 adult. grav., 4 adult. imat., 16 adult. mad., 2 progl. grav., em P. aiereba (TJ05-02), Tapajós, Comunidade Piauí, 
Santarém, Pará, Brasil; lat: -2.2844, long: -55.0038; dat: 03/10/05; col: M.R. Carvalho, M. Cardoso Jr., M.L.G. Araújo, 
S. Mello. MZUSP 7066: 1 adult. mad., em P. aiereba (TJ05-29), Tapajós, Comunidade Pimental, Itaituba, Pará, Brasil; 
lat: -4.6083, long: -56.2730; dat: 09/10/05; col: M.R. Carvalho, M. Cardoso Jr., M.L.G. Araújo, S. Mello.  MZUSP 
7067: 1 adult. imat., 7 adult. mad., em P. aiereba (TO05-36), Rio Araguaia, Caseara, Tocantins, Brasil; lat: -9.2699, 
long: -49.9719; dat: 25/06/05; col: F.P.L. Marques, M.V. Domingues e J. Mattox. MZUSP 7068: 3 adult. mad., em P. 
aiereba (TO05-80), Rio Xingú, São Felix do Xingú, Pará, Brasil; lat: -6.6565, long: -51.9990; dat: 06/07/05; col: F.P.L. 
Marques, M.V. Domingues e J. Mattox.

Considerações taxonômicas:
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Marques  et al. (2003) notaram que as populações de  P. fitzgeraldae coletadas na região 

amazônica diferiam morfologicamente daquelas provenientes da bacia do Prata, pois nesta última os 

exemplares possuíam escóleces e ganchos mais longos e maior número de testículos. No entanto, 

estes  autores  tiveram  em  mãos  apenas  poucos  representantes  do  sistema  Paraná/Paraguai  e 

reconheceram que “[w]hether the population from the Paraná–Paraguay drainages constitutes a  

distinct species is  pending the collection of additional material” (Marques  et  al.,  2003:388).  O 

exame dos espécimes utilizados na descrição original de P. fitzgeraldae juntamente com exemplares 

coletados  para  este  estudo  revelou  que  os  indivíduos  coletados  em  Potamotrygon  motoro 

provenientes da bacia  do Prata  inicialmente atribuídos à  P. fitzgeraldae pertencem a uma nova 

espécie para o gênero (ver abaixo).

O conceito de P. fitzgeraldae s. str. adotado neste estudo também inclui membros do gênero 

que anteriormente haviam sido incluídos em outra espécie.  O exame dos espécimes parasitas de 

Paratrygon aiereiba atribuídos a P. travassosi por Marques et al. (2003) revelou que os indivíduos 

não pertenciam a esta espécie, mas sim P. fitzgeraldae. Esta identificação pôde ser feita a partir da 

morfologia dos ganchos. P. fitzgeraldae possui ganchos com duas angulações e extremidade distal 

do gancho medial com farpa (Figura 11C, D), enquanto P. travassosi possui ganchos arredondados e 

sem farpas (Figura 6C). 

Potamotrygonocestus fitzgeraldae s. str. difere de  P. magdalenensis, P. amazonensis  e P.  

maurae principalmente devido à morfologia de seus ganchos. Em P. fitzgeraldae s. str., a inserção 

de sua furca é na região postero-lateral da base, ao passo que em P. magdalenensis, P. amazonensis  

e P. maurae a inserção é na região centro-lateral da base.  Potamotrygonocestus fitzgeraldae pode 

ainda ser diferenciada de P. magdalenensis e P. amazonensis pela posição do poro genital (anterior 

ou no mesmo nível do ovário, mas anterior ao istmo  v.s. abaixo do istmo, podendo ultrapassar o 

limite posterior do ovário). Em P. fitzgeraldae s. str., a vitelária estende-se no máximo até o istmo 

do ovário, diferentemente de  P. maurae em que a vitelária estende-se posteriormente ao ovário. 

Finalmente, não foi observado nenhuma característica morfométrica e/ou merística que possibilitou 

diferenciar P. fitzgeraldae s. str. das demais espécies do gênero (Anexo I). 

O conceito desta espécie adotado no presente estudo é mais restrito do que aquele aplicado 

por Marques  et  al. (2003) e  limita  a  distribuição geográfica de  P. fitzgeraldae s.  str.  às bacias 

Amazônica  e  Tocantins-Araguaia  e,  consequentemente,  limita  o  espectro  de  hospedeiros  desta 

espécie. Marques et al. (2003) relataram que P. fitzgeraldae s. a. parasitava Paratrygon aiereba e 

Potamotrygon orbignyi no Rio Negro,  Potamotrygon motoro na bacia do Prata e no rio Negro, e 

Potamotrygon leopoldi Castex & Castello, 1970 no rio Xingu. Como discutido anteriormente, o 

registro de  Potamotrygon  motoro na Bacia do Prata trata-se na realidade de outra a espécie de 
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Potamotrygonocestus.  Os  espécimes  atribuídos  a  P.  motoro no  rio  Negro  são  P.  travassosi. 

Adicionalmente, durante este estudo verificou-se  um equívoco na numeração das lâminas utilizadas 

por Marques  et al. (2003) que registrou um único indivíduo de  Potamotrygonocestus parasitando 

Potamotrygon leopoldi no rio  Xingu. Na realidade, a  identificação correta  do hospedeiro deste 

espécime é Paratrygon aiereba, o que exclui P. leopoldi da lista de hospedeiros de P. fitzgeraldae s.  

str.. Novas amostras de P. leopoldi coletadas durante este estudo não continham nenhum exemplar 

de Potamotrygonocestus. No entanto, amostras adicionais de Paratrygon aiereba e  Potamotrygon 

orbignyi de 4 sub-bacias da bacia Amazônica ampliaram a distribuição desta espécie.

Os  dados  merísticos  e  morfométricos  obtidos  para  P.  fitzgeraldae  s.  str. apresentaram 

considerável  variabilidade  entre  populações,  porém com continuidade.  Estes  grandes  intervalos 

podem ser  resultado da ampla  distribuição  geográfica observada para a  espécie,  resultando em 

populações  distintas  devido a  ação de  fatores  ecológicos.  Esta  variabilidade  faz  com que haja 

sobreposição de valores para os atributos morfométricos e merísticos desta espécie com as demais 

descritas para o gênero (Anexo I). No entanto, há características discretas que permitem reconhecer 

e justificam o táxon.

Potamotrygonocestus  fitzgeraldae s.  str. pode  ser  reconhecido  pela  morfologia  de  seus 

ganchos  mediais,  que  apresentam  uma  característica  única  dentre  as  espécies  do  gênero: 

extremidade  distal  do  gancho  com  ponta  em  farpa  (Figura  11D).  Esta  estrutura  é  facilmente 

reconhecida  em microscopia  óptica,  sendo  observada  também em M.E.V se  o  tegumento  que 

reveste  o  gancho  for  removido  (Figura  13G).  Adicionalmente,  os  ganchos  lateral  e  medial 

apresentam furca  com duas  angulações,  dando-lhes  aspecto  quadrado  e  a  extremidade  distal  é 

voltada para o lado; apresentam bases com valores aproximados (31,16-54,28 vs. 37,26-54,13) e a 

largura da base da furca mantém-se constante pelo comprimento diminuindo a partir da angulação 

mais distal (Figura 11C). Outro caráter conspícuo é um dos tipos de morfologia do ovário que esta  

espécie apresenta. 

Espécimes atribuídos a  P. fitzgeraldae s. str. apresentam lobos ovarianos exclusivamente 

assimétricos. A assimetria dos lobos do ovário em P. fitzgeraldae s. str. chega ao extremo em alguns 

espécimes, nos quais o lobo poral inicia-se apenas após o istmo ovariano, dando-lhe o aspecto de b 

ou d (Figura 12F). No entanto, foi observada plasticidade nesta forma que coexiste com outras 

morfologias (i.e. A invertido e H) na mesma população.

A infestação de  P. fitzgeraldae é restrita a duas espécies de hospedeiros,  P. aiereba e  P. 

orbignyi,  porém  em  proporções  distintas.  Entre  todos  os  espécimes  observados  nesta  revisão, 

apenas um indivíduo era parasita de P. orbignyi, coletado no rio Branco, Boa Vista (RR). A presença 

de P. fitzgeraldae em duas espécies de hospedeiros faz com que não seja observada especificidade 
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parasita-hospedeiro, mas a infestação isolada de  P. orbignyi pode indicar colonização recente ou 

oportunista  do  parasita,  já  que  ambas  espécies  de  hospedeiros  convivem  no  mesmo  local.  A 

confirmação destes dados depende de um maior conhecimento da ecologia do parasita.

Potamotrygonocestus chaoi Marques, Brooks & Araujo, 2003.

(Figura 14A-G)
Potamotrygonocestus chaoi: Marques, Brooks & Araujo, 2003: 383-385, Figura 7 (descr. Holótipo 

MZUSP 5837, examinado); Luchetti, Marques e Charvet-Almeida, 2008: 133-135, Figuras 
1-2 (redescr.).

Redescrição: [dados retirados de Luchetti  et al. (2008) e redescrição dos ganchos baseada 

em  escóleces  de  5  espécimes]  Estróbilo  acraspédoto,  hiperapolítico  (Figura  14A);  espécimes 

completos 8,78-22,83 (15,09 ± 4,84, n=6) mm de comprimento, composto der 58-93 (73 ± 13, n=6) 

proglótides. Escólex 340-535 (464 ± 57, n=8) x 430-580 (473 ± 53, n=7) (Figura 14B), formada por 

4 botrídeos não septados, cada um com uma ventosa apical e um par de ganchos simples, coberta 

por espinitríquias gladiadas distribuídas entre filitríquias aciculares desde a região apical. Botrídeo 

215-357 (273 ± 51, n=7) x 180-225 (211 ± 15, n=7) coberto proximalmente por espinitríquias 

gladiadas 0,97/µm²  e distalmente por espinitríquias gladiadas 1,83/µm². Ventosa apical 130-160 

(142 ± 16, n=3) x 125-150 (140 ± 13, n=3), coberta proximalmente por espinitríquias gladiadas 

0,64/µm² e distalmente por espinitríquias gladiadas 1,50/µm². Ganchos assimétricos (Figura 14C), 

comprimento do gancho lateral 0,96-1,13 (1,05 ± 0,08, n=3) do comprimento do gancho medial, 

com furca emergindo lateralmente da região posterior  da base.  Ganchos laterais  133,92-171,08 

(157,11 ± 17,60, n=4) de comprimento, base 62,66-91,24 (77,74 ± 13,46, n=4), furca 131,47-145,63 

(136,28 ± 6,36, n=4), largura na furca 56-71,69 (65,39 ± 6,90, n=4), base da furca 29,38-35,17 

(32,06 ± 2,45, n=4), inserção da furca a partir de 48-58% (54 ± 6, n=4) da base. Ganchos mediais 

138,56-159,54  (147  ±  7,91,  n=6)  de  comprimento,  base  78,99-95,54  (147  ±  7,91,  n=6),  furca 

101,93-114,12 (106,39 ± 4,64, n=6), largura na furca 45-59,70 (53,64 ± 5,19, n=6), base da furca 

27,60-31,54 (29,96 ± 1,29, n=6), inserção da furca a partir de 55-61% (59 ± 2, n=6) da base. Região 

de  crescimento  coberta  por  espinitríquias  gladiadas  distribuídas  entre  filitríquias  aciculares; 

espinitríquias gladiadas 0,08/µm², 4,06-4,83 (4,34 ± 0,23, n=14) x 2,08-2,88 (2,46 ± 0,25, n=14) .

Proglótides imaturas 594-1296 (911 ± 237, n=6) x 337-505 (422 ± 66, n=6); proglótides 

maduras 1465-2564 (1898 ± 493, n=4) x 495-693 (604 ± 83, n=4); proglótides grávidas 2861-4415 

(3479 ± 631, n=7) x 683-1118 (898 ± 162, n=7) (Figura 14D); proglótides pós-grávidas 2128-2792 

(2460 ± 469, n=2) x 584-802 (693 ± 154, n=2). Testículos em duas colunas anteriores ao ovário; 

testículos 59-88 (75 ± 9, n=15) em número, 33-46 (37 ± 4, n=15) poralmente e 24-49 (38 ± 6, n=15) 
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Figura 14. Potamotrygonocestus  chaoi. A. Espécime completo (MZUSP 6390a); B. Escólex (holótipo MZUSP 
5837); C. Ganchos (holótipo MZUSP 5837); D. Proglótide grávida (MZUSP 6390e); E. Região do poro genital 
(MZUSP 6390e); F. Cirro evertido (MZUSP 6390c); G. Ovário em A invertido (MZUSP 6390f).
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aporalmente; 47-116 (76 ± 22, n=27) x 25-84 (51 ± 16, n=27). Poro genital postero-lateral,  átrio 

genital  presente  ou  ausente  (Figura  14E);  17-31%  (23  ±  4,  n=14)  da  margem  posterior  das 

proglótides.  Cirro (Figura 14F) coberto por espinitríquias rostradas distribuídas entre filitríquias 

aciculares; proximalmente espinitríquias rostradas 0,30/µm² e distalmente espinitríquias rostradas 

0,70/µm². Vitelária em duas colunas laterais aos testículos, estendendo até o início do ovário, nunca 

ultrapassando o istmo ovariano. Ovário na porção terminal da proglótide; em forma de A invertido 

(Figura 14G) ou H, simétrico ou assimétrico; proglótides imaturas largura na altura do istmo 190-

285 (226 ± 41, n=4), lobo poral 145-315 (200 ± 78, n=4), lobo aporal 150-345 (216 ± 88, n=4);  

proglótides maduras largura na altura do istmo 230-325 (291 ± 44, n=4), lobo poral 285-584 (399 ± 

137, n=4), lobo aporal 355-723 (483 ± 175, n=4); proglótides grávidas largura na altura do istmo 

310-480 (381 ± 66, n=7), lobo poral 275-970 (625 ± 248, n=7), lobo aporal 295-1099 (734 ± 302,  

n=7); proglótides pós-grávidas largura na altura do istmo 325-380 (352 ± 39, n=2), lobo poral 410-

455 (432 ± 32, n=2), lobo aporal 554-584 (569 ± 21, n=2).

Hospedeiro tipo: Plesiotrygon iwamae Rosa, Castello & Thorson, 1987.
Local de infecção: válvula espiral.
Localidade  tipo: Confluência  de  Paraná  Janauacá  e  Rio  Solimões,  arredores  de  Manaus, 
Amazonas, Brasil.
Localidade adicional: Rio Solimões, Vila Presidente Vargas, São Paulo de Olivença, Amazonas, 
Brasil.
Material examinado: Holótipo MZUSP 5837; parátipo MZUSP 5841; vouchers MZUSP 6390a, 
b, d.

Considerações taxonômicas: 

A  descrição  de  Potamotrygonocestus  chaoi foi  o  primeiro  registro  de  de  cestóideos 

parasitando Plesiotrygon iwamae e foi realizada baseada em espécimens incompletos e proglótides 

livres. Luchetti et al. (2008) redescreveram esta espécie utilizando indivíduos coletados próximos à 

localidade tipo. A redescrição da espécie foi baseada em espécimes completos e incorporou dados 

estrobilares às suas características morfométricas, além de apresentar dados de M.E.V. para a região 

da escólex  e  do cirro.  Seus  autores  ainda  apresentaram a descrição da  morfologia  do aparelho 

reprodutor feminino baseada em cortes histológicos, inédita para o gênero. 

A redescrição dos ganchos, incluindo seus parâmetros morfométricos, para P. chaoi baseou-

se nos espécimes da série tipo e naqueles utilizados na redescrição da espécie, pois dentre todos os 

espécimes de hospedeiros  amostrados para o presente estudo,  nenhum estava parasitado por  P. 

chaoi. Potamotrygonocestus chaoi apresenta ganchos laterais e mediais com aproximadamente o 

mesmo comprimento, porém com larguras na região da furca distintas, menor no gancho medial 

(Anexo I). O gancho lateral apresenta furca arredondada, sem angulações, com extremidade distal 
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curva, voltada para a base e o gancho medial apresenta furca arredondada, sem angulações, com 

extremidade  distal  voltada  para  baixo.  A largura  da  base  da  furca  mantém-se  constante  pelo 

comprimento diminuindo apenas a partir de 1/5 distal (Figura 14C). Esta morfologia dos ganchos é 

compartilhada com P. marajoara. 

Dentre as espécies de Potamotrygonocestus, P. chaoi compartilha a mesma morfologia geral 

do gancho com  P. travassosi e  P. fitzgeraldae,  pois nestas espécies a furca se insere na região 

postero-lateral da base do gancho. No entanto, P. chaoi possui ganchos  arredondados e sem farpa e 

difere de P. travassosi que possui angulações no gancho medial e de  P. fitzgeraldae que possui 

ganchos com angulações e farpa na extremidade distal da furca do gancho medial. A morfologia do 

gancho também possibilita distinguir  P. chaoi de  P. magdalenensis,  P. maurae e  P. amazonensis.  

Nestas três espécies,  a furca se insere na região centro-lateral  da base e em  P. chaoi na região 

postero-lateral. Nenhum atributo morfométrico e merístico foi encontrado para diferenciar P. chaoi 

das demais espécies do gênero (Anexo I).

As identificações das microtríquias de P. chaoi apresentada por Luchetti et al. (2008) devem 

ser reconsideradas em decorrência da padronização de nomenclatura destas estruturas tegumentares 

proposta por Chervy (2009). As microtríquias encontradas no escólex de P. chaoi são denominadas 

espinitríquias gladiadas, assim como aquelas observadas sobre a região de crescimento, podendo ou 

não estar dispersas entre filitríquias aciculares. As microtríquias observadas recobrindo o cirro não 

são em forma de lâmina como afirmaram Luchetti  et al. (2008:136, Figuras 2G-H), pois possuem 

base circular, sendo portanto denominadas como espinitríquias rostradas. 

Potamotrygonocestus chaoi  está restrita à região hidrográfica do Amazonas. Apenas uma 

espécie de hospedeiro está registrada para este parasita, indicando especificidade estrita. Além de P. 

chaoi,  somente  P.  magdalenensis  e  P.  marajoara  são  encontrados  em apenas  uma  espécie  de 

hospedeiro. Esta especificidade pode ser um artefato resultante do baixo número amostral registrado 

ou de equívoco no reconhecimento do táxon, indicando que estudos mais abrangentes para este 

parasita dependem de novas amostragens.

Potamotrygonocestus marajoara Luchetti, Marques & Charvet-Almeida, 2008

(Figura 15A-F)
Potamotrygonocestus marajoara: Luchetti, Marques & Araujo, 2008: 135-140, Figuras 3-5 (descr. 

Holótipo MZUSP 6387, examinado)

Redescrição:  [baseada  em  166  espécimes  completos,  13  espécimes  incompletos  e  61 

proglótides destacadas]  Estróbilo acraspédoto, apolítico (Figura 15A); espécimes completos 1,23-

6,67 (3,39 ± 1,09, n=165) mm de comprimento, compostos de 8-28 (15 ± 4, n=165) proglótides. 
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Figura 15. Potamotrygonocestus marajoara A. Espécime completo (holótipo MZUSP 6387); B. Escólex (holótipo
MZUSP 6387); C. Ganchos (parátipo MZUSP 6388a); D. Proglótide madura (parátipo MZUSP 6388b); E. 
Proglótide grávida (parátipo MZUSP 6388j); F. Região do poro genital (parátipo MZUSP 6388j).
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Escólex  205-501,12  (376,12  ±  41,96,  n=165)  x  300-515  (409,57  ±  40,  n=161)  (Figura  15B), 

formada por quatro botrídeos não septados, cada um com uma ventosa apical e um par de ganchos 

simples. Botrídeo 110-315,40 (246,21 ± 32,62, n=164) x 135-240 (193,63 ± 21,70, n=164). Ventosa 

apical  57-175  (105,68  ±  18,03,  n=160)  x  83,60-186,20  (133,59  ±  18,96,  n=160).  Ganchos 

assimétricos (Figura 15C), comprimento do gancho lateral 1-1,15 (1,07 ± 0,04, n=62) mais longo 

que o gancho medial,  com furca  emergindo lateralmente  da região  posterior  da base.  Ganchos 

laterais  125,21-165,81 (142,34 ± 8,83,  n=73) de comprimento,  base 55,08-82,50 (68,01 ± 5,34, 

n=73),  furca  99,85-136,33 (120,47 ±  8,41,  n=73),  largura  na  furca  42,15-59,95 (51,15 ±  3,72, 

n=73), base da furca 20,49-32,88 (26,43 ± 2,60, n=73), inserção da furca a partir de 50-69% (58 ± 

4, n=73) da base. Ganchos mediais 111,35-155,53 (131,81 ± 8,08, n=84) de comprimento, base 

59,86-88,47 (71,96 ± 5,28, n=84), furca 79,90-111,77 (97,19 ± 7,64, n=84), largura na furca 33,34-

50,03 (41,86 ± 3,21, n=84), base da furca 19,15-34,02 (25,42 ± 2,90, n=84), inserção da furca a 

partir de 53-70% (61 ± 4, n=84) da base. 

Proglótides imaturas 274,05-1534,50 (719,03 ± 262,32, n=159) x 109,62-368,01 (227,30 ± 

55,96, n=159); proglótides maduras não destacadas 454,14-1714,77 (978,20 ± 281,84, n=113) x 

133,11-524,61 (268,02 ± 73,43, n=113); proglótides maduras destacadas 712,80-2296,80 (1525,31 

±  392,23,  n=19)  x  258,39-495  (385,63  ±  65,41,n=19)  (Figura  15D);  proglótides  grávidas  não 

destacadas 681-1714 (1110,99 ± 299,63, n=9) x 258,39-414,99 (360,18 ± 51,64, n=9), proglótides 

grávidas destacadas 1088,37-2663,10 (1792,87 ± 399,61, n=29) x 321,03-564,30 (425,41 ± 67,86, 

n=29) (Figura 15E); proglótides pós-grávidas 1019,70-2316,60 (1588,95 ± 432,63, n=12) x 326,70-

475,20 (407,55 ± 38,65,  n=12).  Testículos  em duas  colunas  longitudinais  anteriores  ao  ovário; 

testículos 21-62 (41 ± 5, n=303) em número, 11-34 (21 ± 3, n=303) poralmente, 10-30 (21 ± 3, 

n=303)  aporalmente;  proglótides  imaturas  12,20-82,96  (32,18  ±  11,48,  n=1020)  x  19,52-82,96 

(44,46 ± 10,83, n=1020); proglótides maduras não destacadas 12,20-97,60 (48,53 ± 13,16, n=1090) 

x 31,72-114,68 (58,77 ± 12,63,  n=1090);  proglótides  maduras  destacadas  41,48-53,68 (47,82 ± 

4,63, n=10) x 48,80-58,56 (52,46 ± 3,30, n=10); proglótides grávidas não destacadas 36,60-95,16 

(61,35 ± 18,58, n=70) x 29,28-97,60 (61,98 ± 17,72, n=70); proglótides grávidas destacadas 48,80-

102,48  (65,15  ±  14,38,  n=20)  x  43,92-87,84  (66  ±  14,86,  n=20).  Poro  genital  postero-lateral, 

anterior ou no mesmo nível do limite anterior do lobo poral do ovário e no  posterior ou no mesmo 

nível o limite anterior do lobo aporal do ovário, não alcançando o istmo do ovário;  átrio genital 

presente ou ausente (Figura 15F); 18-53% (31 ± 6, n=109)  da margem posterior das proglótides 

imaturas não destacadas; 16-38% (29 ± 4, n=113) da margem posterior das proglótides maduras não 

destacadas; 28% (n=1) da margem posterior das proglótides maduras destacadas; 20-32% (26 ± 4, 

n=9)  da margem posterior  das proglótides grávidas não destacadas; 19-33% (25 ± 4,  n=17)  da 
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margem posterior das proglótides grávidas destacadas; 21-32% (26 ± 6, n=2) da margem posterior 

das  proglótides  pós  grávidas  destacadas.  Vitelária  em  duas  colunas  laterais  aos  testículos, 

estendendo-se até  o  início do ovário,  nunca  ultrapassando o istmo ovariano.  Ovário  na porção 

terminal  da  proglótide,  em  forma  de  A invertido  ou  H,  simétrico  ou  assimétrico;  proglótides 

imaturas  45,60-190  (103,28  ±  34,41,  n=141),  60,80-315  (154,19  ±  55,08,  n=141),  60,80-375 

(179,10  ±  64,73,  n=141);  proglótides  maduras  não  destacadas  72,20-243,20  (128,41  ±  36,57, 

n=111), 83,60-391,40 (223,24 ± 67,35, n=111), 79,80-437 (247,14 ± 70,43, n=111); proglótides 

maduras destacadas 117,80-310 (198,04 ± 52,29, n=19), 135-534,60 (333,28 ± 102,21, n=19), 150-

603,90 (377,24 ± 112,64,  n=19);  proglótides  grávidas  não destacadas  117,80-254,60 (204,78 ± 

44,09, n=9),  129,20-357,20 (247,42 ± 66,24, n=9),  171-421,80 (266 ± 71,42, n=9); proglótides 

grávidas destacadas 121,60-290 (201,05 ± 35,95, n=26), 210-554,40 (362,95 ± 86,38, n=26), 260-

683,10 (407,80 ± 99,46, n=26); proglótides pós-grávidas 185-275 (218,64 ± 31,79, n=11), 230-

514,80 (358,16 ± 106,37, n=11), 275-663,30 (415,22 ± 133,86, n=11).

Hospedeiro tipo: Plesiotrygon iwamae Rosa, Castello & Thorson, 1987.
Local de infecção: válvula espiral.
Localidade tipo: Baía do Marajó, Colares, Pará, Brasil (S 0° 55' 34.68", O 48° 17' 25.43").
Material examinado: Holótipo MZUSP 6387; parátipos MZUSP 6388a-e; vouchers  MZUSP 6389a-l. MZUSP 
7069: 1 adult. , 2 adult. imat., 1 adult. incomp., 2 adult. mad., 13 progl. grav., 1 progl. mad., em P. iwamae (PA07-01), 
Baia de Marajó, Rio Tocantins, Colares, Pará, Brasil; lat: -0.9263, long: -48.2904; dat: 16/08/07; col: F.P.L. Marques,  
M. Cardoso Jr. e V.M. Bueno. MZUSP 7070: 15 adult. mad., em P. iwamae (PA07-21), Baia de Marajó, Rio Tocantins, 
Colares, Pará, Brasil; lat: -0.9263, long: -48.2904; dat: 20/08/07; col: F.P.L. Marques, M. Cardoso Jr. e V.M. Bueno. 
MZUSP 7071: 15 adult. mad., em  P. iwamae (PA07-27), Baia de Marajó, Rio Tocantins, Colares, Pará, Brasil; lat: 
-0.9263, long: -48.2904; dat: 20/08/07; col: F.P.L. Marques, M. Cardoso Jr. e V.M. Bueno. MZUSP 7072: 4 adult. imat., 
8 adult.  mad.,  em  P. iwamae (PA07-28),  Baia de Marajó,  Rio Tocantins,  Colares,  Pará,  Brasil;  lat:  -0.9263, long: 
-48.2904; dat: 20/08/07; col: F.P.L. Marques, M. Cardoso Jr. e V.M. Bueno. MZUSP 7073: 1 adult. , 8 adult. imat., 10 
adult.  mad.,  em  P. iwamae (PA07-29),  Baia  de  Marajó,  Rio  Tocantins,  Colares,  Pará,  Brasil;  lat:  -0.9263,  long: 
-48.2904; dat: 20/08/07; col: F.P.L. Marques, M. Cardoso Jr. e V.M. Bueno. MZUSP 7074: 2 adult. , 7 adult. imat., 4 
adult.  mad.,  em  P. iwamae (PA07-30),  Baia  de  Marajó,  Rio  Tocantins,  Colares,  Pará,  Brasil;  lat:  -0.9263,  long: 
-48.2904; dat: 20/08/07; col: F.P.L. Marques, M. Cardoso Jr. e V.M. Bueno. MZUSP 7075: 1 adult. , 8 adult. grav., 1 
adult. incomp.,  7 adult.  mad., em  P. iwamae (PA07-40), Baia de Marajó, Rio Tocantins, Colares,  Pará,  Brasil;  lat: 
-0.9263, long: -48.2904; dat: 22/08/07; col: F.P.L. Marques, M. Cardoso Jr. e V.M. Bueno. MZUSP 7076: 3 adult. imat., 
23 adult. mad., 4 progl.  grav., em  P. iwamae (PA07-48), Baia de Marajó, Rio Tocantins, Colares,  Pará,  Brasil;  lat: 
-0.9263, long: -48.2904; dat: 22/08/07; col: F.P.L. Marques, M. Cardoso Jr. e V.M. Bueno.

Considerações taxonômicas:

Na descrição original de P. marajoara, Luchetti et al. (2008) basearam-se em dados de 104 

espécimes,  apresentando  dados  de  M.E.V.  e  de  cortes  histológicos.  Ao  contrário  da  prática 

observada  para  as  outras  espécies  do  gênero,  o  número  amostral  utilizado  não  foi  restrito, 

possibilitando aos autores registrar de maneira mais adequada as variações intraespecíficas para a 

espécie. A inclusão de medidas de dados de novos espécimes no presente estudo mostrou pequena 

variação entre os intervalos já observados para a espécie. As principais diferenças são relativas aos 
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parâmetros  observados  nos  ganchos  e  à  nomenclatura  das  microtríquias,  padronizada  após  a 

descrição original (Chervy, 2009).

 O gancho de  P.  marajoara tem  inserção de  sua  furca  na  região  postero-lateral  da  base 

(Figura 15C), diferente de P. magdalenensis (Figura 5C), P. maurae (Figura 9C) e P. amazonensis 

(Figura  8C)  que  apresentam  a  inserção  da  furca  na  região  centro-lateral  da  base  do  gancho. 

Potamotrygonocestus marajoara possui ganchos arredondados e sem farpa na extremidade distal do 

gancho medial, o que o difere de  P. travassosi que possui angulação no gancho medial e de  P. 

fitzgeraldae que possui ganchos com angulações e farpa na extremidade distal da furca do gancho 

medial. Entretanto, a semelhança na morfologia do gancho de P. marajoara e P. chaoi os aproxima. 

Parasitas  de  P.  iwamae,  P.  chaoi e  P.  marajoara são  distintas  por  características  merísticas  e 

morfométricas, como comprimento do estróbilo (8,78-22,83 mm  vs. 1,23-6,67 mm) e número de 

proglótides (58-93 vs. 8-28). Ambas apresentam apólise segmentar distinta, sendo espécimes de P. 

chaoi exclusivamente hiperapolíticos e de  P. marajoara apolíticos. Apesar das outras espécies de 

Potamotrygonocestus  serem definidas pela morfologia do gancho, sendo caracteres merísticos e 

morfométricos  não  informativos  na  distinção  de  populações,  extrapolar  este  conceito  para 

diferenciar  P. chaoi e  P. marajoara pode ser precipitado. Os valores obtidos para os parâmetros 

analisados nas diferentes populações apresentam descontinuidade, ao contrário do que é observado 

para  as  outras  espécies  (Anexo  I).  Outro  fator  que  pode  ser  limitante  para  a  constatação  de 

influência  ecológica  nas  populações  é  o  número  de  indivíduos  de  P.  chaoi disponíveis  para  a 

comparação(6)  parasitando  uma  amostra  restrita  de  hospedeiros  (2).  Diante  desta  situação,  foi 

decidido manter estas duas espécies e a sinonímia destas espécies dependerá do aumento do esforço 

amostral para Plesiotrygon iwamae em regiões que não as localidades tipo das duas espécies.

De acordo com Chervy (2009), as microtríquias encontradas no escólex de P. marajoara são 

espinitríquias gladiadas, assim como aquelas observadas sobre a região de crescimento, podendo ou 

não estar dispersas entre filitríquias aciculares. As microtríquias observadas recobrindo o cirro não 

são em forma de lâmina como afirmam Luchetti  et al. (2008) (página 143, Figuras 5G,H), mas 

possuem uma base circular,  sendo classificadas portanto como espinitríquias rostradas.  Nenhum 

padrão de distribuição de microtríquias exclusivo para a  espécie  foi observado (Anexo II),  não 

sendo um caráter diagnóstico para o táxon.

Potamotrygonocestus marajoara  foi registrado apenas na localidade tipo, Baía de Marajó 

(PA) e em apenas uma espécie de hospedeiro,  P. iwamae.  Assim como para  P. chaoi,  esta alta 

especificidade  parasita-hospedeiro  pode  ser  resultado  de  sub-amostragem  ou  de  equívoco  na 

identificação do táxon. É necessário que o esforço amostral para  P. iwamae seja aumentado para 

resolver este impasse.
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Potamotrygonocestus sp. nov. 1 

(Figura 16A-F)
Potamotrygonocestus amazonensis Brooks  &  Amato,  1992:  397  (especificidade);  erro  de  

identificação de espécimes registrados  para  Potamotrygon  falkneri Castex  &  Maciel,  
1963) Marques,  Brooks  &  Araújo,  2003:371-377,  Figuras  2-3  (redescr.)  (erro  de  
identificação  de  espécimes  registrados  para  Potamotrygon  falkneri Castex  &  Maciel,  
1963);

Potamotrygonocestus travassosi;  Lacerda,  et al. 2008: 117 (checklist); Lacerda et al., 2009: 229 
(ecologia)  (erro  de  identificação  de  espécimes  registrados  para  Potamotrygon  falkneri 
Castex & Maciel, 1963).

Descrição: [baseada em 16 espécimes adultos completos, 6 espécimes adultos incompletos e 

70 proglótides destacadas] Estróbilo acraspédoto, euapolítico (Figura 16A); espécimes completos 

0,92-6,70  (2,56  ±  1,41,  n=16)  mm  de  comprimento,  compostos  de  16-70  (40  ±  18,  n=16) 

proglótides. Escólex 242,73-430,65 (303,59 ± 47,47, n=22) x 140,94-305,37 (215,33 ± 45,83, n=22) 

(Figura 16B), formada por quatro botrídeos não septados, cada um com uma ventosa apical e um 

par de ganchos simples. Botrídeo 197,60-364,80 (260,09 ± 38,71, n=18) x 64,60-125,40 (97,32 ± 

14,29, n=18). Ventosa apical 19-45,60 (31,52 ± 8,58, n=17) x 34,20-49,40 (41,13 ± 4,30,n=17). 

Ganchos simétricos morfologicamente (Figura 16C); furca emergindo lateralmente da região central 

da  base.  Ganchos  laterais  59,63-67,87  (63,75  ±  5,83,  n=2)  de  comprimento,  base  26,58-29,24 

(27,91 ± 1,88, n=2), furca 64,75-78,85 (71,80 ± 9,97, n=2), largura na furca 32,18-36,69 (34,44 ± 

3,19, n=2); base da furca 13,46-17,22 (15,34 ± 2,66, n=2), inserção da furca a partir de 29-35% (32 

± 4, n=2) da base. Ganchos mediais 60,43-77,38 (69,37 ± 7,15, n=7) de comprimento, base 29,39-

37,35 (33,45 ± 3,06, n=7), furca 60,95-79,71 (68,95 ± 6,34, n=7), largura na furca 28,40-35,77 

(31,54 ± 3,15, n=7), base da furca 10,97-18,79 (15,02 ± 2,75, n=7), inserção da furca a partir de 38-

52% (44 ± 5, n=7).

Proglótides  imaturas  172,26-587,25  (311,24  ±  112,68,  n=12)  x  93,96-203,58  (129,20  ± 

33,80,  n=12);  proglótide  madura  não  destacada  297,54  x  187,92  (n=1);  proglótides  maduras 

destacadas 783-1769,58 (1157,35 ± 233,42, n=21) x 219,24-634,23 (332,96 ± 103,48, n=21) (Figura 

16D); proglótides grávidas 884,79-2646,54 (1855,94 ± 503,73, n=34) x 281,88-814,32 (474,18 ± 

135,53, n=34) (Figura 16E); proglótides pós-grávidas 1057,05-3554,82 (2171,52 ± 767,73, n=12) x 

360,18-751,68 (499,82 ± 128,09, n=12).  Testículos em duas colunas longitudinais anteriores  ao 

ovário, terceira coluna intermediária anterior ao útero em proglótides maduras; testículos 15-31 (23 

±  4,  n=71)  em  número,  8-17  (11  ±  2,  n=71)  poralmente,  7-16  (12  ±  2,  n=71)  aporalmente; 

proglótides  imaturas  14,64-34,16  (19,76  ±  4,47,  n=20)  x  29,28-46,36  (36,48  ±  4,91,  n=20); 

proglótides maduras destacadas 31,72-85,40 (56,53 ± 10,14, n=150) x 36,60-95,16 (58,54 ± 12,38, 

n=150); proglótides grávidas 34,16-109,80 (70,58 ± 15,41, n=230) x 29,28-124,44 (70,64 ± 15,52, 
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Figura 16. Potamotrygonocestus sp. nov. 1. A. Espécime completo (MZUSP 7079); B. Escólex (MZUSP 7079); C. 
Ganchos (CHIOC 32816b); D. Proglótide madura (MZUSP 7079);  E. Proglótide grávida (MZUSP 7079); F. 
Região do poro genital (MZUSP 7079).
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n=230); proglótides pós-grávidas 48,80-78,08 (63,32 ± 8,32, n=20) x 73,20-97,60 (80,52 ± 6,13, 

n=20).  Poro  genital  postero-lateral,  no  mesmo  nível  do  limite  anterior  do  ovário,  nunca 

ultrapassando o limite posterior dos lobos ovarianos; átrio genital presente ou ausente (Figura 16F); 

23-30% (27 ± 3, n=6) da margem posterior das proglótides imaturas não destacadas; 21% (n=1) da 

margem posterior  das  proglótides  maduras  não  destacadas;  8-41% (19  ±  7,  n=21)  da  margem 

posterior  das  proglótides  maduras  destacadas;  7-29% (15 ± 5,  n=34)  da  margem posterior  das 

proglótides grávidas destacadas; 11-23% (15 ± 3,n=12)  da margem posterior das proglótides pós 

grávidas destacadas. Vitelária em duas colunas laterais aos testículos, estendendo-se até o início do 

ovário, nunca ultrapassando o istmo ovariano. Ovário na porção terminal da proglótide, em forma 

de A invertido ou Ө, simétrico ou assimétrico; proglótide imatura 41,80-64,60 (53,20 ± 16,12, n=2), 

60,80 (n=2), 68,40-76 (72,20 ± 5,37, n=2); proglótide madura não destacada 60,80 (n=1), 95 (n=1), 

79,80  (n=1);  proglótides  maduras  destacadas  72,20-190  (106,04  ±  33,28,  n=21),  125,40-437 

(203,93  ±  78,07,  n=21),  171-513  (252,61  ±  89,44,  n=21);  proglótides  grávidas  91,20-243,20 

(156,86 ± 38,50, n=36), 178,60-532 (307,27 ± 74,81, n=36), 186,20-646 (384,54 ± 104,08, n=36); 

proglótides pós-grávidas 76-269,80 (177,97 ± 472,15, n=12), 159,60-608 (377,15 ± 159,68, n=12), 

209-786,60 (472,15 ± 201,49, n=12).

Hospedeiro tipo: Potamotrygon motoro (Müller & Henle, 1841).
Local de infecção: válvula espiral.
Localidade tipo: Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso do Sul, Brasil (S 20° 12' 59.34", O 56° 29' 
42.95")
Localidades  adicionais: Corumbá,  Mato  Grosso,  Brasil;  Rio  Cuiabá,  Rio  Mutum,  Barão  de 
Melgaço,  Mato Grosso,  Brasil  (S 16° 17'  55.67",  O 55° 48'  13.31");  Rio Paraguai,  Distrito  de 
Albuquerque, Mato Grosso do Sul, Brasil (S 19° 20' 53.15", O 57° 19' 11.28"); Rio Paraná, Vila de 
Jupiá, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Brasil (S 20° 48' 39.24", O 51° 37' 58.8"); Rio Paraguai, 
Igarapé Santo Inácio, Cáceres, Mato Grosso, Brasil (S 16° 14' 27.63", O 57° 47' 8.92"); Rio Paraná, 
jusante da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, Rosana, São Paulo, Brasil (S 22° 28' 43.31", O 
52° 58' 26.04"); Rio Paraná, Canal do Lago Principal de Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional, 
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil (S 25° 24' 45.96", O 54° 35' 39.24"); Rio Abacaxis, Comunidade 
Maruin, Borba, Amazonas, Brasil (S 4° 16' 58.07", O 58° 36' 42.48"); Rio Branco, Rio Urariquera, 
Boa Vista, Roraima, Brasil (N 3° 22' 51.95", O 60° 35' 44.15").
Hospedeiros  adicionais:  Potamotrygon falkneri Castex & Maciel,  1963;  Potamotrygon  orbignyi 
(Castelnau, 1855); Potamotrygon cf. motoro.
Material  examinado: Vouchers  CHIOC  32816 b-e;  CHIOC  36976.  MZUSP  7077:  1  adult.  imat.,  em 
Potamotrygon motoro (AC06-001), Rio Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, 
Mato Grosso, Brasil; at: -16.2988, long:  -55.8037; dat: 05/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr. MZUSP 7078: 3 
progl.  grav.,  9 progl.  mad.,  em  P. motoro (AC06-002),  Rio Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de 
Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso, Brasil;  lat: -16.2988, long: -55.8037; dat: 05/07/06; col: F.P.L. Marques e M. 
Cardoso Jr. MZUSP 7079: 1 adult. imat., 5 progl. grav., 1 progl. grav. , 3 progl. pgrav., em P. motoro (AC06-014), Rio 
Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  
-55.8037; dat: 08/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr. MZUSP 7080: 1 adult. mad., em P. motoro (AC06-016), 
Rio Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2988, 
long:  -55.8037; dat: 08/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr. MZUSP 7081: 4 progl. grav., 2 progl. pgrav., em P. 
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motoro (AC06-022), Rio Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso,  
Brasil; lat: -16.2988, long:  -55.8037; dat: 08/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr. MZUSP 7082: 5 adult. imat., 
2  progl.  grav.,  2  progl.  mad.,  1  progl.  pgrav.,  em  P. cf.  motoro (AM07-05),  Rio  Abacaxis,  Borba,  Com. Maroin, 
Amazonas, Brasil; lat: -4.2828, long: -58.6118; dat: 10/01/07; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr.  MZUSP 7083: 1 
adult.,  1 adult.  imat.,  17 progl.  grav.,  5 progl.  mad.,  5 progl.  pgrav.,  em  P. orbignyi (AM07-39),  Rio Branco, Rio 
Urariquera,  Boa Vista,  Roraima,  Brasil;  lat:  +3.3811,  long:  -60.5956;  dat:  21/02/07;  col:  F.P.L.  Marques  e  M.  R. 
Carvalho. MZUSP 7084: 1 adult., em P. motoro (BZ-09), Rio Paraguai, Corumbá, Distr. Albuquerque, Mato Grosso do 
Sul, Brasil; lat: -19.3481, long: -57.3198; dat: 12/12/03; col: F.P.L. Marques, W.A.R. Santana e F.B. Reyda.  MZUSP 
7085: 1 adult. imat., em P. falkneri (BZ-31), Rio Paraná, Três Lagos, Distr. de Jupiá, Mato Grosso do Sul, Brasil; lat:  
-20.8109, long: -51.6330; dat: 16/12/03; col: F.P.L. Marques, W.A.R. Santana e F.B. Reyda.  MZUSP 7086: 1 adult. 
imat., em P. falkneri (BZ-38), Rio Paraná, Três Lagos, Distr. de Jupiá, Mato Grosso do Sul, Brasil; lat: -20.8109, long: 
-51.6330; dat: 17/12/03; col: F.P.L. Marques, W.A.R. Santana e F.B. Reyda. MZUSP 7087: 2 prog grav., 2 prog mad., 
em  P. falkneri (BZ-39),  Rio Paraná,  Três  Lagos, Distr.  de Jupiá,  Mato Grosso do Sul,  Brasil;  lat:  -20.8109, long:  
-51.6330; dat: 17/12/03; col: F.P.L. Marques, W.A.R. Santana e F.B. Reyda. MZUSP 7088: 1 adult. imat., em P. falkneri 
(MS04-03), Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 19/07/04; col: F.P.L.  
Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti.  MZUSP 7089: 1 adult. imat., em P. falkneri (MS04-32), 
Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 23/07/04; col: F.P.L. Marques, 
M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti.  MZUSP 7090: 2 adult. imat., 3 prog grav., 1 prog mad., 1 prog 
pgrav., em P. motoro (MS04-34), Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 
23/07/04; col: F.P.L. Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti.  MZUSP 7091: 2 adult. incomp., 2 
prog mad., em P. motoro (MT07-04), Rio Paraguai, Cáceres, Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2410, long: -57.7858; dat:  
29/06/07; col: M.V. Domingues e M. Cardoso Jr.  MZUSP 7092: 1 adult. , em  P. motoro (MT07-07), Rio Paraguai, 
Cáceres, Mato Grosso, Brasil;  lat: -16.2410, long: -57.7858; dat: 29/06/07; col: M.V. Domingues e M. Cardoso Jr.  
MZUSP 7093: 1 adult. incomp., em P. falkneri (PR04-03), Rio Paraná à jusante da UHE Porto Primavera, Rosana, São 
Paulo, Brasil; lat: -22.4787, long: -52.9739; dat: 05/04/04; col: F.P.L. Marques e N.M. Luchetti. MZUSP 7094: 1 adult. 
incomp., em  P. falkneri (PR04-11), Rio Paraná à jusante da UHE Porto Primavera, Rosana, São Paulo, Brasil;  lat: 
-22.4787, long: -52.9739; dat: 05/04/04; col: F.P.L. Marques e N.M. Luchetti.  MZUSP 7095: 1 adult., em P. falkneri 
(PR04-31), Rio Paraná à jusante da UHE Porto Primavera, Rosana, São Paulo, Brasil; lat: -22.4787, long: -52.9739; dat: 
06/04/04; col: F.P.L. Marques e N.M. Luchetti.

Considerações taxonômicas:

Na revisão taxonômica para o gênero Potamotrygonocestus, Marques et al. (2003) notaram 

que  as  diferentes  populações  de  P.  amazonensis estudadas,  provenientes  das  bacia  do  Prata  e 

Amazônica, exibiam descontinuidade para diversos parâmetros morfométricos. Espécimes do rio 

Paraguai  (Corumbá/MT;  CHIOC  32816  b-e)  possuíam  36-44  segmentos,  enquanto  aqueles 

coletados  em  várias  localidades  da  bacia  Amazônica  apresentavam  entre  17-30  proglótides. 

Atribuindo estes intervalos à estágios diferentes de maturação dos espécimes analisados, os autores 

incluíram estes espécimes em um mesmo táxon, porém reconhecendo que P. amazonensis poderia 

representar um complexo de espécies. Assim como para  P. fitzgeraldae, os autores reconheceram 

que o esforço amostral feito na bacia do Prata foi insuficiente para documentar a variação intra-

populacional  daquela  área  e  permitir  qualquer  outra  decisão  taxonômica  e  incluíram  estes 

espécimens dentro do conceito de  P. amazonensis (veja em Marques et al., 2003: 372; Figura 2A). 

A reavaliação dos espécimes provenientes do rio Paraguai demonstrou que estes espécimes 

apresentam em comum ganchos arredondados com diminuição da largura da furca após a inserção 

na base do gancho na porção centro-posterior da base (a partir de 38-52%), formando um ângulo 

obtuso entre a base da furca e o restante de seu comprimento (Figura 16C) e poro genital na altura 
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do ovário nunca ultrapassando o limite posterior dos lobos ovarianos (Figura 16D). Estes atributos 

morfológicos não conformam com o padrão observado em  P. amazonensis pois esta espécie possui 

ganchos mediais com inserção na base do gancho na porção central (a partir de 28-47%) e largura 

da  furca  diminuindo  somente  na  parte  distal  e  poro  genital  após  o  istmo  do  ovário  podendo 

ultrapassar os limites posteriores dos lobos ovarianos. 

Esta nova linhagem também já foi confundida por outra espécie do gênero. Lacerda  et al. 

(2008, 2009) documentaram a ocorrência  de  Potamotrygonocestus travassosi em  Potamotrygon 

falkneri no  alto  Paraná.  Embora  os  autores  destes  estudos  tenham informado  que  consultaram 

Marques  et al. (2003) para a identificação do material proveniente do alto Paraná, não está claro 

como estes  exemplares foram atribuídos  à  P.  travassosi uma vez que eles  possuem a furca do 

gancho inserida na região centro-lateral da base como em P.  amazonensis,  P.  magdalenensis e  P. 

maurae –  espécies  reconhecidas  por  Marques  et  al. (2003).  O  exame  de  um  dos  indivíduos 

depositados como voucher do estudo de Lacerda et al. (2008) (CHIOC 36976),  permitiu  reavaliar 

a identificação correta do espécime, mostrando se tratar de Potamotrygonocestus sp. nov. 1.

Em  comparação  com  as  demais  espécies  do  gênero,  a  furca  dos  ganchos  de 

Potamotrygonocestus sp. nov. 1 diminui de largura imediatamente após a sua inserção na base, 

formando um ângulo obtuso entre sua base o restante de seu comprimento da furca (Figura 16C). 

Nas demais espécies, a furca diminui de largura somente na parte distal. Adicionalmente, o poro 

genital de P. sp. nov. 1 é no mesmo nível do ovário nunca ultrapassando o limite posterior dos lobos 

ovarianos (Figura 16D), diferente de P. magdalenensis que possui o poro genital posterior ao limite 

posterior  do  ovário  (Figura  5D)e  de  P.  chaoi (Figura  14D)e  P.  marajoara (Figura  15D)  que 

apresentam poro genital anterior ou no mesmo nível do limite anterior do ovário. A vitelária de P. 

sp. nov. 1 não ultrapassa o istmo do ovário, diferentemente de  P. maurae que apresenta vitelária 

posterior  ao istmo do ovário.  Finalmente,  Potamotrygonocestus sp.  nov. 1 possui  ganchos com 

furcas arredondadas e sem farpas e por isso difere de  P. travassosi  que apresenta angulações na 

furca de seu gancho medial (Figura 6C) e de P. fitzgeraldae que possui ganchos com angulações e 

gancho medial com farpa na extremidade distal (Figura 11C, D). 

Diferentemente  do  que  ocorre  para  as  demais  espécies  de  Potamotrygonocestus,  a 

distribuição  geográfica  de  P. sp  nov.  1  não se  restringe  à  região  hidrográfica  do  rio  Prata  ou 

Amazônica.  Espécimes  com o  mesmo  morfotipo  de  gancho  e  posição  do  poro  genital  foram 

observados  em  P.  falkneri e  P.  motoro nas  bacias  hidrográficas  do Paraguai  e  Paraná e  em  P. 

orbignyi  e P. cf. motoro no nos rios Abacaxis (AM) e Urariquera (RR), respectivamente. Diante da 

ausência  de  atributos  morfológicos  que  permitam separar  estas  duas  populações,  o  padrão  de 

distribuição observado pode ser resultado de dispersão da espécie ou da existência de um complexo 
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de espécies que somente poderá ser taxonomicamente refinado com a avaliação de outras fontes de 

caracteres (e.g. dados moleculares). 

Potamotrygonocestus sp. nov. 2 

(Figura 17A-G)

Descrição: [baseada em 52 espécimes adultos completos, 14 espécimes adultos incompletos 

e 127 proglótides destacadas] Estróbilo acraspédoto, apolítico (Figura 17A); espécimes completos 

1,27-4,39 (2,75 ± 0,79, n=50) mm de comprimento, compostos de 9-27 (17 ± 5, n=47) proglótides. 

Escólex 242,73-391,50 (299,99 ± 31,41, n=64) x 180,09-383,67 (272,70 ± 43,22, n=64) (Figura 

17B), formada por quatro botrídeos não septados, cada um com uma ventosa apical e um par de 

ganchos simples. Botrídeo 155,80-338,20 (252,28 ± 31,93, n=64) x 87,40-167,20 (127,45 ± 18,76, 

n=63).  Ventosa  apical  26,60-49,40  (34,32  ±  5,19,  n=62)  x  30,40-64,60  (46,78  ±  6,23,  n=61). 

Ganchos assimétricos (Figura 17C), gancho lateral 0,94-1,11 (1,02 ± 0,05, n=12) do comprimento 

do gancho medial; furca emergindo lateralmente da região central da base. Ganchos laterais 45,23-

64,64 (57,17 ± 6,79, n=14) de comprimento, base 21,84-33,09 (27,26 ± 3,08, n=14), furca 54,93-

89,7 (71,76 ± 9,43, n=14), largura na furca 25,60-40,94 (35,70 ± 4,77, n=14), base da furca 6,39-

14,33 (9,42 ± 2,42, n=14), inserção da furca a partir de 26-45% (34 ± 5, n=14) da base. Ganchos 

mediais 44,83-65,78 (56,52 ± 5,52, n=23) de comprimento, base 20,92-35,15 (28,92 ± 3,61, n=23), 

furca 52,88-84,85 (69,59 ± 7,87, n=23), largura na furca 27,28-40,99 (34,74 ± 3,82, n=23), base da 

furca 5,69-13,82 (9,32 ± 2,24, n=23), inserção da furca a partir de 20-43% (32 ± 6, n=23) da base. 

Proglótides imaturas  156,60-642,06 (314,61 ± 112,18,  n=39) x 117,45-328,86 (186,11 ± 

37,91,  n=39);  proglótides  maduras  não  destacadas  180,09-1080,54  (482,69  ±  149,55,  n=96)  x 

109,62-548,10 (236,53 ± 53,23, n=96); proglótides maduras destacadas 579,42-1409,40 (921,52 ± 

204,33, n=42) x 195,75-501,12 (337,44 ± 81,22, n=42) (Figura 17D);  proglótides grávidas não 

destacadas  728,19-1033,56  (884,79  ±  126,74,  n=4)  x  234,90-305,37  (270,14  ±  28,95,  n=4); 

proglótides grávidas destacadas 673,38-2302,02 (1327,83 ± 367,05, n=55) x 234,90-642,06 (431,22 

± 94,39, n=55) (Figura 17E); proglótides pós-grávidas 923,94-2200,23 (1525,81 ± 320,43, n=30) x 

360,18-673,38  (520,43  ±  88,91,  n=30)  (Figura  17F).  Testículos  em duas  colunas  longitudinais 

anteriores ao ovário, com últimos testículos (1-2) podendo sobrepor o início dos lobos ovarianos; 

testículos 9-37 (24 ± 4, n=235) em número, 5-17 (12 ± 2, n=235) poralmente e 4-20 (12 ± 2, n=235) 

aporalmente; proglótides imaturas 12-68,32 (34,07 ± 12,66, n=200) x 21,96-73,20 (47,45 ± 9,67, 

n=200); proglótides maduras não destacadas 21,96-109,80 (44,94 ± 10,42, n=580) x 26,84-97,60 

(57,54 ± 10,22, n=580); proglótides maduras destacadas 26,84-122 (70,39 ± 16,81, n=320) x 36,60-
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Figura 17. Potamotrygonocestus sp. nov. 2. A. Espécime completo (MZUSP 7118); B. Escólex (MZUSP 7098); C. 
Ganchos (MZUSP 7098); D. Proglótide madura (MZUSP 7103); E. Proglótide grávida (MZUSP 7105); F. 
Proglótide pós grávida (MZUSP 7103); G. Cirro evertido (MZUSP 7103).
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131,76 (72,06 ± 14,44, n=320); proglótides grávidas não destacadas 43,92-68,32 (57,10 ± 5,51, 

n=20) x 48,80-80,52 (59,90 ± 7,28, n=20); proglótides grávidas destacadas 36,60-134,20 (78,31 ± 

19,10,  n=240)  x  39,04-134,20  (78,17  ±  15,77,  n=240);  proglótides  pós-grávidas  24,40-141,52 

(92,29 ± 21,10, n=230) x 36,60-146,40 (91,70 ± 17,34, n=230). Poro genital terminal, às vezes no 

mesmo nível do limite posterior dos lobos ovarianos, sempre posterior ao istmo do ovário;  átrio 

genital presente ou ausente (Figura 17G); 3-16% (7 ± 3, n=39) da margem posterior das proglótides 

imaturas não destacadas; 1-10% (5 ± 3, n=96)  da margem posterior das proglótides maduras não 

destacadas;  0,85-14% (5 ± 3, n=42) da margem posterior das proglótides maduras destacadas; 3-

7% (4 ± 2, n=4)  da margem posterior das proglótides grávidas não destacadas; 0,93-22% (4 ± 4, 

n=55) da margem posterior das proglótides grávidas destacadas; 0,41-7% (3 ± 1, n=30) da margem 

posterior das proglótides pós grávidas destacadas. Vitelária em duas colunas laterais aos testículos, 

estendendo-se até  o  início do ovário,  nunca  ultrapassando o istmo ovariano.  Ovário  na porção 

terminal  da proglótide,  em forma de A, A invertido ou Ө,  simétrico ou assimétrico;  proglótide 

imatura 53,20-167,20 (88,85 ± 26,94, n=34), 45,60-178,60 (82,93 ± 28,27, n=34),57-178,60 (84,49 

± 28,77,  n=34);  proglótides  maduras  não destacadas  68,40-247 (120,93 ± 29,58,  n=91),  53,20-

326,80  (128,78  ±  44,14,  n=91),  53,20-326,80  (131,04  ±  45,14,  n=91);  proglótides  maduras 

destacadas 72,20-247 (143,17 ± 38,24, n=40), 117,80-391,40 (240,92 ± 70,33, n=40), 91,20-433,20 

(252,80 ± 82,85, n=40); proglótides grávidas não destacadas 140,60-171 (152,95 ± 13,66, n=4), 

224,20-269,80 (247,95  ±  21,58,  n=40),  216,60-235,60 (228  ±  9,31,  n=4);  proglótides  grávidas 

destacadas 106,40-273,60 (171,77 ± 35,77, n=54),  155,80-463,60 (298,02 ± 69,43, n=54),  171-

463,60 (302,31 ± 64,87, n=54); proglótides pós-grávidas 125,40-273,60 (201,02 ± 32,05, n=30), 

205,20-497,80 (308,69 ± 67,13, n=30), 201,40-516,80 (335,03 ± 74,34, n=30).

Hospedeiro tipo: Potamotrygon motoro (Müller & Henle, 1841).
Local de infecção: válvula espiral.
Localidade tipo: Rio Paraguai, Distrito de Albuquerque, Mato Grosso do Sul, Brasil (S 19° 20' 
53.1594", O 57° 19' 11.28").
Localidades adicionais: Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso do Sul, Brasil (S 20° 12' 59.34", O 
56°  29'  42.95");  Rio  Cuiabá,  Rio  Mutum,  Barão  de  Melgaço,  Mato  Grosso,  Brasil  (S  16°  17' 
55.6794", O 55° 48' 13.3194"). 
Hospedeiros  adicionais: Potamotrygon  falkneri Castex  &  Henle,  1963;  Potamotrygon  histrix 
Müller & Henle, 1841; Potamotrygon cf. motoro.
Material examinado: MZUSP 7096: 1 progl. grav., em Potamotrygon cf.  motoro (AC06-018), Rio Cuiabá, Rio 
Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  -55.8037;  
dat: 08/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr. MZUSP 7097: 2 adult. mad., 1 progl. grav., 4 progl. mad., em P. cf. 
motoro (AC06-019), Rio Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso,  
Brasil; lat: -16.2988, long:  -55.8037; dat: 08/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr.  MZUSP 7098: 1 adult., 1 
adult. imat, 8 adult. mad., 10 progl. mad., em P. motoro (BZ-01), Rio Paraguai, Corumbá, Distr. Albuquerque, Mato 
Grosso do Sul, Brasil; lat: -19.3481, long: -57.3198; dat: 05/12/03; col: F.P.L. Marques, W.A.R. Santana e F.B. Reyda. 
MZUSP 7099: 1 adult., 1 adult. , 1 adult. mad., 4 progl. grav., 2 progl. mad., em  P. histrix (BZ-02), Rio Paraguai, 
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Corumbá, Distr.  Albuquerque, Mato Grosso do Sul, Brasil;  lat: -19.3481, long: -57.3198; dat: 06/12/03; col: F.P.L.  
Marques,  W.A.R. Santana e F.B. Reyda.  MZUSP 7100:  2 adult.  mad.,  1 progl.  grav.,  em  P. motoro (BZ-14),  Rio 
Paraguai, Corumbá, Distr. Albuquerque, Mato Grosso do Sul, Brasil; lat: -19.3481, long: -57.3198; dat: 13/12/03; col: 
F.P.L. Marques, W.A.R. Santana e F.B. Reyda. MZUSP 7101: 1 adult., 8 progl. grav., 6 progl. mad., 2 progl. pgrav., em 
P. cf. motoro (MS04-01),  Rio  Salobra,  Miranda,  Mato  Grosso  de  Sul,  Brasil;  lat:  -20.2164,  long:  -56.4952;  dat: 
19/07/04; col: F.P.L. Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti.  MZUSP 7102: 1 adult. mad., em P. 
histrix (MS04-02), Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 19/07/04; col: 
F.P.L. Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti. MZUSP 7103: 7 adult. mad., 14 progl. grav., 2 progl. 
mad., 6 progl. pgrav., em P. cf. motoro (MS04-04), Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, 
long: -56.4952; dat: 19/07/04; col: F.P.L. Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti. MZUSP 7104: 2 
adult. incomp., 2 progl. grav., 4 progl. mad., em  P. histrix (MS04-05), Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, 
Brasil;  lat:  -20.2164,  long:  -56.4952;  dat:  19/07/04;  col:  F.P.L.  Marques,  M.V. Domingues,  K.H.  Fehlauer  e  N.M.  
Luchetti. MZUSP 7105: 1 adult. mad., 1 progl. grav., 2 progl. mad., 4 progl. pgrav., em P. cf. motoro (MS04-07), Rio 
Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 19/07/04; col: F.P.L. Marques, M.V.  
Domingues,  K.H.  Fehlauer  e  N.M.  Luchetti.  MZUSP 7106:  1  adult.,  em  P. cf. motoro (MS04-08),  Rio  Salobra, 
Miranda,  Mato  Grosso  de  Sul,  Brasil;  lat:  -20.2164,  long:  -56.4952;  dat:  19/07/04;  col:  F.P.L.  Marques,  M.V.  
Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti. MZUSP 7107: 2 adult. incomp., 1 adult. mad., em P. histrix (MS04-09), 
Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 20/07/04; col: F.P.L. Marques, 
M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti. MZUSP 7108: 2 adult. mad., 3 progl. grav., 2 progl. pgrav., em P. cf. 
motoro (MS04-10), Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 20/07/04; col: 
F.P.L. Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti. MZUSP 7109: 1 adult. grav., 2 adult. mad., 1 progl. 
grav., 11 progl. pgrav., em P. histrix (MS04-11), Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: 
-56.4952; dat: 20/07/04; col: F.P.L. Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti. MZUSP 7110: 1 adult. 
mad., em P. histrix (MS04-16), Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 
21/07/04; col: F.P.L. Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti. MZUSP 7111: 2 adult. grav., 1 adult. 
incomp., 3 adult. mad., 5 progl. grav., 2 progl. mad., 2 progl. pgrav., em P. cf. motoro (MS04-17), Rio Salobra, Miranda, 
Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 21/07/04; col: F.P.L. Marques, M.V. Domingues, K.H. 
Fehlauer e N.M. Luchetti.  MZUSP 7112: 5 progl. mad., em  P. cf. motoro (MS04-18), Rio Salobra, Miranda, Mato 
Grosso  de  Sul,  Brasil;  lat:  -20.2164,  long:  -56.4952;  dat:  21/07/04;  col:  F.P.L.  Marques,  M.V.  Domingues,  K.H.  
Fehlauer e N.M. Luchetti. MZUSP 7113: 1 adult. incomp., 2 progl. grav., 3 progl. mad., em P. cf. motoro (MS04-25), 
Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 22/07/04; col: F.P.L. Marques, 
M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti.  MZUSP 7114: 2 adult. imat, 3 adult. mad., 1 progl. mad., em  P. 
histrix (MS04-26), Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 22/07/04; col: 
F.P.L. Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti. MZUSP 7115: 4 adult. mad., em P. histrix (MS04-
39),  Rio  Salobra,  Miranda,  Mato  Grosso  de  Sul,  Brasil;  lat:  -20.2164,  long:  -56.4952;  dat:  23/07/04;  col:  F.P.L. 
Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti.  MZUSP 7116: 1 adult. incomp., 1 adult. mad., 7 progl. 
grav., em P. histrix (MS04-41), Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 
24/07/04; col: F.P.L. Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti.  MZUSP 7117: 3 adult. mad., em P. 
histrix (MS04-42), Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 24/07/04; col: 
F.P.L. Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti.  MZUSP 7118: 1 adult. grav., 5 adult. mad., em P. 
histrix (MS04-43), Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat: 24/07/04; col: 
F.P.L. Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti. MZUSP 7119: 5 progl. grav., 1 progl. mad., 3 progl. 
pgrav., em P. histrix (MS04-44), Rio Salobra, Miranda, Mato Grosso de Sul, Brasil; lat: -20.2164, long: -56.4952; dat:  
24/07/04; col: F.P.L. Marques, M.V. Domingues, K.H. Fehlauer e N.M. Luchetti. 

Considerações taxonômicas:

Potamotrygonocestus sp. nov. 2 é a segunda espécie do gênero registrada para a bacia do rio 

Prata,  mais  especificamente  para  a  regiões  hidrográficas  do  Paraguai  e  Paraná.  Os ganchos  de 

Potamotrygonocestus sp. nov. 2 caracterizam-se por terem furcas aproximadamente simétricas com 

pequena angulação na região central da furca na altura da inserção na base e forma arredondada até  

a extremidade distal (Figura 17C). A forma do gancho permite diferenciar Potamotrygonocestus sp. 

nov. 2 de  P. magdalenensis que possui  ganchos assimétricos morfologicamente (Figura 5C),  P. 

maurae  que possui  ganchos  com a  extremidade distal  reta  após  a  angulação (Figura  9C) e  de 
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Potamotrygonocestus  sp. nov.1, que possui angulação logo após a inserção da furca na base do 

gancho (Figura 16C). Adicionalmente, Potamotrygonocestus sp. nov. 2, pode ainda ser diferenciado 

de  P.  maurae pela distribuição da vitelária (não ultrapassando o istmo ovariano  vs.  ultrapassa o 

nível do istmo do ovário posteriormente, respectivamente). Finalmente,  Potamotrygonocestus sp. 

nov. 2 possui ganchos com a furca inserida na região centro-lateral da base, ao passo que em  P. 

travassosi, P. fitzgeraldae, P. chaoi e P. marajoara os ganchos possuem a inserção de sua furca na 

porção postero-lateral de sua base.

O registro de mais de uma nova linhagem de Potamotrygonocestus para a bacia do rio Prata 

indica  que  a  diversidade  deste  gênero  na  região  era  subestimada,  pois,  ao  contrário  de 

Potamotrygonocestus sp nov.1 que havia sido inserida na concepção de P. amazonensis de Marques 

et  al. (2003)  (ver  considerações  taxonômicas),  Potamotrygonocestus sp.  nov.  2  não havia  sido 

registrada  anteriormente.  Potamotrygonocestus sp.  nov.  2  está  restrita  a  uma  única  bacia 

hidrográfica da América do Sul, em conformidade com as demais espécies do gênero que aparentam 

estar confinadas a uma das duas grandes bacias desta região (i.e., bacia do Prata ou Amazônica), 

exceto pelo padrão de distribuição observado para  Potamotrygonocestus sp. nov. 1.

Potamotrygonocestus sp. nov. 3

(Figuras 18A-H e 19A-L)
Potamotrygonocestus fitzgeraldae Marques, Brooks &  Araújo, 2003: 385-388, Figuras 8 e 9 (erro 

de  identificação  de  espécimes  registrados  para  Potamotrygon  motoro (Müller  &  Henle, 
1841) da bacia do rio Paraguai).

Descrição:  [baseada  em  185  espécimes  completos,  11  espécimes  incompletos,  141 

proglótides destacadas, 10 escóleces e 5 proglótides observadas em M.E.V.] Estróbilo acraspédoto, 

apolítico (Figura 18A); espécimes completos 0,92-16,54 (4,99 ± 2,92, n=185) mm de comprimento, 

compostos de 9-61 (27 ± 11, n=167) proglótides. Escólex 266,22-736,02 (397,99 ± 80,23, n=187) x 

203,58-681,21 (370,40 ± 81,43, n=187) (Figura 18B), formada por 4 botrídeos não septados, cada 

um com uma ventosa apical e um par de ganchos simples , coberta por espinitríquias gladiadas 

desde a região apical (Figura 19A)). Botrídeo 178,6-437 (282,59 ± 51,32, n=186) x 114-345,80 

(182,69 ± 43,32, n=185), coberto por espinitríquias gladiadas proximalmente 1-5/µm2 (2,85 ± 0,98, 

n=40), 1,76-1,82 (1,79 ± 0,003, n=3) x 0,38-0,48 (0,42 ± 0,06, n=3) (Figura 19B) e distalmente 1-

4/µm2 (1,8 ± 0,81, n=50), 3,05-3,54 (3,22 ± 0,18, n=9) x 0,57-0,91 (0,79 ± 0,09, n=9) (Figura 19C). 

Ventosa apical 57-186,20 (90,71 ± 19,97, n=186) x 72,2-220,40 (110,63 ± 23,77, n= 185), coberta 

por espinitríquias gladiadas proximalmente 1-4/µm2 (2,78 ± 0,86, n=40), 1,54-1,94 (1,78 ± 0,15, 

n=6) x 0,28-0,46 (0,35 ± 0,07, n=6), distribuídas entre filitríquias aciculares 8-10/µm2 (8,63 ± 0,74, 
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Figura 18. Potamotrygonocestus sp. nov. 3. A. Espécime completo (MZUSP 7125); B. Escólex (MZUSP 7125); C. 
Ganchos (MZUSP 7125); D. Proglótide madura (MZUSP 7123); E. Proglótide grávida (MZUSP 7125); F. 
Proglótide pós grávida (MZUSP 7134); G. Ovário em Ө (MZUSP 7134); H. Ovário em H (MZUSP 7134).
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n=8), 0,59-0,79 (0,69 ± 0,06, n=10) x 0,12-0,16 (0,14 ± 0,01, n=10) (Figura 19D) e distalmente 1-

4/µm2 (2,3 ± 0,82, n=40), 1,80-2,75 (2,40 ± 0,42, n=4) x 0,54-0,60 (0,57 ± 0,03, n=4) (Figura 19E, 

F). Ganchos assimétricos (Figura 18C), gancho lateral 1,14-1,59 (1,23 ± 0,07, n=53) mais longo que 

gancho medial,  furca emergindo lateralmente da região posterior da base,  revestidos por tecido 

epitelial coberto por espinitríquias gladiadas exceto em sua porção distal (Figura 19G), filitríquias 

aciculares  observadas  entre  espinitríquias  e  até  a  porção distal  (Figura  19H).  O gancho lateral 

apresenta furca arredondada, sem angulações, com extremidade distal curva, voltada para a base e a 

largura  da  base  da  furca  mantém-se  constante  durante  os  2/3  proximais  de  seu  comprimento, 

comprimento total 144,74-251,16 (190,70 ± 23,16, n=57), base 51,29-105,86 (75,57 ± 12,30, n=57), 

furca 123,52-240,36 (183,62 ± 24,23, n= 57), largura da furca 47,98-109,16 (76,72 ± 12,90, n=57), 

base da furca 22,08-48,83 (33,32 ± 5,90, n= 57), inserção da furca a partir de 48-65% (58 ± 4, 

n=57) da base.  O gancho medial tem furca arredondada, com  angulação na altura da inserção da 

furca na base e extremidade distal voltada para baixo e largura da base da furca constante até a 

angulação, diminuindo gradativamente até a  extremidade distal (Figura 18C); comprimento total 

109,18-200,48 (154,83 ± 18,10, n= 61),  base 58,29-130,14 (90,95 ± 13,81, n=61), furca 85,03-

135,32 (110,44 ± 10,93, n=61), largura da furca 38,16-68,91 (51,11 ± 7,41, n=61), base da furca 

19,55-45,35 (28,55 ± 5,35, n=61), inserção da furca a partir de 56-73% (65 ± 4, n=61) da base.  

Região de crescimento coberta por espinitríquias gladiadas distribuídas entre filitríquias aciculares 

(Figura 19I); espinitríquias gladiadas 0-2/µm² (0,87 ± 0,51, n=30), 3,52-5,96 (4,68 ± 0,74, n=28) x 

1,30-2,59 (1,84 ± 0,3, n=28); filitríquias aciculares 5-7/µm² (5,75 ± 0,96, n=4), 0,65-0,77 (0,69 ± 

0,04, n=10)  x 0,06-0,12 (0,10 ± 0,01, n=10).

Proglótides imaturas  91,20-1049,22 (290,33 ± 157,64, n=148) x 72,20-368,01 (135,35 ± 

62,98, n=147); proglótides maduras não destacadas 129,03-2082,78 (459,41 ± 248,58, n=376) x 

49,40-446,31 (165,88 ± 82,66,  n=375);  proglótides  maduras  destacadas  399-2897,10 (963,76 ± 

651,54, n=36) x 110,20-571,59 (205,89 ± 121,01, n=36) (Figura18D); proglótides  grávidas  não 

destacadas 311,60-1730,43 (746,77 ± 383,86,  n=45) x 106,40-461,97 (215,31 ± 127,77, n=45); 

proglótides grávidas destacadas 421,80-3938,49 (1273,74 ± 904,69, n=86) x 106,40-829,98 (264,67 

± 162,18, n=86) (Figura18E); proglótides pós-grávidas 444,60-3366,90 (1760,39 ± 1223,62, n=19) 

x 125,40-775,17 (413,41 ± 237,17, n=19) (Figura 18F).  Testículos em duas colunas longitudinais 

anteriores ao ovário, 18-74 (40 ± 8, n=640) em número, 9-37 (20 ± 4, n=640) poralmente, 10-38 (20 

± 4, n=640) aporalmente; proglótides imaturas 12,20-82,96 (29,19 ± 8,55, n=1170) x 26,84-87,84 

(49,97 ± 9,70, n=1170), proglótides maduras não destacadas 17,08-114,68 (42,34 ± 12,49, n=2950) 

x 34,16-117,12 (57,73 ± 10,34, n=2950); proglótides maduras destacadas 31,72-102,48 (56,79 ± 

12,99, n=290) x 36,60-102,48 (61,23 ± 12,04, n=290); proglótides grávidas não destacadas 34,16-
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122 (63,81 ± 21,49, n=150) x 41,48-102,48 (65,85 ± 14,96, n=150); proglótides grávidas destacadas 

24,40-134,20 (73,23 ± 24,97, n=210) x 48,80-85,40 (62,30 ± 7,25, n=210); proglótides pós-grávidas 

97,60-134,20 (116,51 ± 12,54, n=20) x 46,36-85,4 (63,20 ± 10,94, n=20). Poro genital posterior ao 

limite anterior dos lobos ovarianos, não ultrapassando o istmo do ovário (Figuras 18G-H);  átrio 

genital presente ou ausente; 13-54% (23 ± 7, n=147) da margem posterior das proglótides imaturas 

não  destacadas;  10-51%  (21  ±  6,  n=374)  da  margem  posterior  das  proglótides  maduras  não 

destacadas; 13-32% (21 ± 4, n=36) da margem posterior das proglótides maduras destacadas; 13-

40% (23 ± 6, n=45) da margem posterior das proglótides grávidas não destacadas; 12-32% (20 ± 4, 

n=85) da margem posterior das proglótides grávidas destacadas; 14-34% (22 ± 6, n=19) da margem 

posterior  das  proglótides  pós  grávidas  destacadas.  Cirro  coberto  por  espinitríquias  gladiadas  e 

filitríquias aciculares (Figura 19J); espinitríquias gladiadas próximas à base 1-6/µm² (2,54 ± 1,30, 

n=50), 1,39-2,06 (1,79 ± 0,16, n=40) x 0,48-0,95 (0,69 ± 0,12, n=40) (Figura 19K), extremidade 

distal 1-5/µm² (3,10 ± 1,21, n=20), 2-2,38 (2,25 ± 0,17, n=4) x 0,66-0,79 (0,71 ± 0,06, n=4) (Figura 

19L). Vitelária em duas colunas laterais aos testículos, estendendo-se até o início do ovário, nunca 

ultrapassando o istmo ovariano (Figuras  18G-H).  Ovário  na porção terminal  da proglótide,  em 

forma de A invertido, H (Figura 18G) ou Ө (Figura 18H), simétrico ou assimétrico; proglótides 

imaturas 60,80-209 (104,30 ± 30,03, n=141), 38-209 (91,74 ± 31,83, n=141), 49,40-209 (100,04 ± 

34, n=141); proglótides maduras não destacadas 38-262,20 (130,01 ± 38,59, n=358), 60,80-399 

(146,97 ± 55,21, n=358), 60,80-399 (162,08 ± 58,15, n=358); proglótide maduras destacadas 76-

277,40 (144,72 ± 38,61, n=36), 148,20-619,40 (292,39 ± 105,95, n=36), 182,40-638,40 (314,45 ± 

109,78, n=36); proglótides grávidas não destacadas 102,60-307,80 (170,03 ± 53,47, n=43), 110,20-

437 (252,30 ± 67,51, n=43), 133-444,60 (274,48 ± 76,41, n=43), proglótides grávidas destacadas 

106,40-315,40 (172,81 ± 35, n=82), 133-877,80 (360,86 ± 147,33, n=82), 182,40-877,80 (390,47 ± 

149,97, n=82); proglótides pós-grávidas 114-262,20 (182,40 ± 42,73, n=18), 152-748,60 (378,73 ± 

190,35, n=18), 152-1022,20 (419,48 ± 241,82, n=18).

Hospedeiro tipo: Potamotrygon brachyura Günther, 1880
Local de infecção: válvula espiral 
Localidade tipo: Rio Mutum, Barão de Melgaço, Mato Grosso, Brasil (S 16° 17' 556794'', O 55° 
48' 13.3194'').
Localidades adicionais: Rio Uruguai, Porto Xavier, Rio Grande do Sul, Brasil (S 27° 53' 44.75'', O 
55° 13' 29.78''); Rio Paraguai, Igarapé Padre Inácio, Cáceres, Mato Grosso, Brasil (S 16° 14' 27.63", 
O 57° 47' 8.92"); Rio Paraguai, Distrito de Albuquerque, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Brasil (S 
19°  20'  53.15",  O  57°  19'  11.28");  Rio  Paraná,  Arroyo  Javier,  Puerto  Reconquista,  Santa  Fé, 
Argentina (S 29°13', O 59°34').
Hospedeiros adicionais: Potamotrygon motoro, Potamotrygon cf. motoro.
Material examinado: MZUSP 7120:  1  adult.  mad.,  em  Potamotrygon motoro (AC06-001),  Rio  Cuiabá,  Rio 
Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  -55.8037;  
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dat: 05/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr.  MZUSP 7121:  1 progl.  mad., em  P. motoro (AC06-002),  Rio 
Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  
-55.8037; dat: 05/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr.  MZUSP 7122: 11 adult. mad., 1 progl. grav., 3 progl. 
mad., em  P. motoro (AC06-003), Rio Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, 
Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  -55.8037; dat: 05/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr. MZUSP 7123: 
1 adult. imat., 17 adult. mad., 16 progl. grav., 9 progl. mad., em P. brachyura (AC06-004), Rio Cuiabá, Rio Mutum ou 
Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  -55.8037; dat: 05/07/06; 
col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr.  MZUSP 7124:  4 progl. grav., 2 progl. mad.,  em  P. motoro (AC06-005),  Rio 
Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  
-55.8037; dat: 05/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr. MZUSP 7125: 1 adult., 1 adult. grav., 1 adult. imat., 33 
adult. mad., 12 progl. grav., 5 progl. mad., 1 progl. pgrav., em P. brachyura (AC06-007), Rio Cuiabá, Rio Mutum ou 
Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  -55.8037; dat: 07/07/06; 
col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr.  MZUSP 7126: 1 adult., 18 adult. imat., 11 adult. mad., 5 progl. grav., 9 progl. 
mad., em P. brachyura (AC06-008), Rio Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, 
Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  -55.8037; dat: 07/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr. MZUSP 7127: 
2 adult., 2 adult. imat., 3 adult. mad., em P. motoro (AC06-009), Rio Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão 
de Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  -55.8037; dat: 07/07/06; col: F.P.L. Marques e M. 
Cardoso Jr. MZUSP 7128: 19 adult. grav., 2 adult. imat., 24 adult. mad., 29 progl. grav., 4 progl. mad., 8 progl. pgrav.,  
em P. brachyura (AC06-011), Rio Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato  
Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  -55.8037; dat: 07/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr.  MZUSP 7129: 10 
adult. grav., 1 adult. imat., 8 adult. mad., 3 progl. grav., em  P. brachyura (AC06-012), Rio Cuiabá, Rio Mutum ou 
Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  -55.8037; dat: 07/07/06; 
col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr.  MZUSP 7130:  1 adult. imat.,  1 progl.  grav., em  P. motoro (AC06-016),  Rio 
Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  
-55.8037; dat: 08/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr. MZUSP 7131: 1 adult., 1 adult. grav., 1 progl. pgrav., em 
P. cf.  motoro (AC06-020), Rio Cuiabá, Rio Mutum ou Lagoa Chá Mariana, Barão de Melgaço, Vila Mutum, Mato 
Grosso, Brasil; lat: -16.2988, long:  -55.8037; dat: 08/07/06; col: F.P.L. Marques e M. Cardoso Jr.  MZUSP 7132: 6 
adult., 2 adult. grav., 1 adult. imat., 8 adult. mad., 2 progl. grav., 1 progl. mad., em P. motoro (BZ-09), Rio Paraguai, 
Corumbá, Distr.  Albuquerque, Mato Grosso do Sul, Brasil;  lat: -19.3481, long: -57.3198; dat: 12/12/03; col: F.P.L.  
Marques, W.A.R. Santana e F.B. Reyda. MZUSP 7133: 1 adult. imat., em P. motoro (MT07-02), Rio Paraguai, Cáceres, 
Mato Grosso, Brasil; lat: -16.2410, long: -57.7858; dat: 29/06/07; col: M.V. Domingues e M. Cardoso Jr. MZUSP 7134: 
4 adult. grav., 1 adult. imat., 5 adult. mad., 17 progl. grav., 2 progl. mad., 9 progl. pgrav., em P. brachyura (UR05-03), 
Rio Uruguai, Porto Xavier, Rio Grande do Sul, Brasil; lat: -27.8958, long: -55.2249; dat: 28/03/05; col: F.P.L. Marques 
e T.R. Possato.

Considerações taxonômicas:

Na descrição original de P. fitzgeraldae, Marques et al. (2003) alertaram que os espécimes 

coletados na região hidrográfica do rio Paraná diferiam daqueles originários da região amazônica, 

porém a distinção de uma nova espécie dependeria da coleta de material adicional. A ampliação da 

amostragem na bacia hidrográfica do Paraná-Paraguai confirmou as suspeitas destes autores. Os 

espécimes  coletados  nesta  região,  embora  similares  a  P.  fitzgeraldae, possuem  ganchos 

arredondados com assimetria conspícua (Figura 18C), diferindo desta última  que possui ganchos 

com angulações acentuadas e extremidade distal da furca medial farpada (Figura 11C,D).

Potamotrygonocestus sp. nov. 3 possui inserção da furca na região postero-lateral da base do 

ganchos diferindo de  P. magdalenensis, P. amazonensis, P. maurae, Potamotrygonocestus sp. nov. 

1 e  Potamotrygonocestus sp. nov. 2 que possuem inserção da furca na região central da base do 

gancho. Potamotrygonocestus sp. nov. 3 possui poro genital anterior ou no mesmo nível do limite 

anterior  do  ovário  nunca  ultrapassando  o  istmo  ovariano  posteriormente,  diferentemente  de  P. 

magdalenensis e Potamotrygonocestus sp. nov. 2 que possuem poro genital posterior ao término do 
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ovário  e  P. amazonensis que  possui  poro  genital  posterior  ao  nível  do  istmo  ovariano. 

Potamotrygonocestus sp. nov. 3 possui vitelária restrita à região lateral da proglótide anterior ao 

nível do istmo do ovário e difere de P. maurae na qual a vitelária ultrapassa o nível do istmo do 

ovário posteriormente. Finalmente,  Potamotrygonocestus sp. nov. 3  possui ganchos arredondados 

sem farpa na extremidade distal e com extrema assimetria no comprimento da base e da furca e 

distingue-se de  P. travassosi,  P. chaoi e  P.  marajoara que possuem ganchos com simetrias dos 

ganchos lateral e medial próximas. 

Potamotrygonocestus sp. nov. 3 é a primeira espécie do gênero registrada para P. brachyura; 

embora também seja encontrada em P. motoro e Potamotrygon cf. motoro (ver Loboda & Carvalho, 

em preparação).  Esta  espécie  foi  coletada em em cinco pontos  geográficos distintos,  todos nas 

regiões hidrográficas do Paraguai, Paraná e Uruguai, sugerindo que esteja restrita à bacia do Prata. 

Finalmente,  esta  espécie  foi  encontrada  compartilhando o mesmo hospedeiro,  P.  motoro,   com 

Potamotrygonocestus sp. nov. 2. 

Potamotrygonocestus sp. nov. 4

(Figuras 20A-G e 21A-L)
Potamotrygonocestus fitzgeraldae Marques, Brooks &  Araújo, 2003: 385-388, Figuras 8 e 9 (erro 

de identificação de espécimes registrados para Potamotrygon motoro); Reyda, 2007: 30;40 
(erro  de  identificação  de  espécimes  registrados  para  Potamotrygon  tatianae Silva  e  
Carvalho, 2011)

Descrição:  [baseada  em  110  espécimes  completos,  14  espécimes  incompletos,  247 

proglótides destacadas, 7 escóleces e 4 proglótides observadas em M.E.V.] Estróbilo acraspédoto, 

euapolítico  (Figura  20A);  espécimes  completos  1,40-11,30  (4,29  ±  1,72,  n=105)  mm  de 

comprimento, compostos de 19-79 (37 ± 16, n=107) proglótides. Escólex 250,56-501,12 (339,63 ± 

45,71, n=120) x 187,92-430,65 (313,59 ± 39,31, n=120) (Figura 20B), formada por quatro botrídeos 

não  septados,  cada  um  com  uma  ventosa  apical  e  um  par  de  ganchos  simples,  coberta  por 

espinitríquias gladiadas desde a região apical (Figura 21A). Botrídeo 159,60-357,2 (239,88 ± 35,20, 

n=118)  x  91,20-212,80  (147,32  ±  18,78,  n=117),  coberto  proximalmente  por  espinitríquias 

gladiadas 1-4/µm² (1,88 ± 0,91, n=40), 2,65-3,52 (2,98 ± 0,34, n=6) x 0,86-1,07 (0,99 ± 0,07, n=6) 

distribuídas entre filitríquias aciculares (Figura 21B) e distalmente por espinitríquias gladiadas 1-

3/µm² (1,35 ± 0,53,  n=40) distribuídas entre filitríquias aciculares (Figura 21C). Ventosa apical 

45,60-102,60  (73,75  ±  11,17,  n=118)  x  49,40-106,40  (82,17  ±  10,38,  n=117),  coberta 

proximalmente  por  espinitríquias  gladiadas  1-4/µm²  (2,29  ±  1,05,  n=17)  distribuídas  entre 

filitríquias aciculares (Figura 21D) e distalmente por espinitríquias gladiadas 1-3/µm² (1,85 ± 0,75, 
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Figura 20. Potamotrygonocestus sp. nov. 4. A. Espécime completo (MZUSP 7138); B. Escólex (MZUSP 7143); C. 
Ganchos (MZUSP 7143); D. Proglótide madura (MZUSP 7139); E. Proglótide grávida (MZUSP 7136); F. 
Proglótide pós grávida (MZUSP 7136); G. Cirro evertido (MZUSP 7138).
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Figura 21. Potamotrygonocestus sp n.4. M.E.V. A: Escólex. B: Região proximal do botrídeo. C: 
Região distal do botrídeo. D: Região proximal da ventosa apical. E: Região distal do botrídeo. F: 
Ganchos. G: Gancho interno. H: Região de crescimento. I: Cirro. J: Região proximal do cirro. K: 
Base do cirro próxima à vagina.  L: Região distal do cirro.
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n=20) distribuídas entre filitríquias aciculares (Figura 21E). Ganchos assimétricos (Figura 20C), 

gancho lateral 1,04-1,28 (1,15 ± 0,06, n=45) mais longo que o gancho medial, com furca emergindo 

lateralmente da região posterior  da base,  revestido por tecido epitelial  coberto de espinitríquias 

gladiadas exceto em sua extremidade, filitríquias aciculares observadas entre espinitríquias e até sua 

extremidade  (Figura  21F,  G).  Ganchos  laterais  119,53-169,18  (147,34  ±  10,71,  n=51)  de 

comprimento, base 49,22-72,05 (61,05 ± 5,26, n=51), furca 105,82-157,72 (137,22 ± 11,07, n=51), 

largura na furca 40,50-66,60 (53,36 ± 6,34, n=51), base da furca 17,09-32,43 (23,25 ± 3,11, n=51), 

inserção da furca a partir de 53-75% (62 ± 5, n=51) da base. Ganchos mediais 99,50-152,88 (126,23 

± 13,88, n=57) de comprimento, base 49,44-79,44 (62,46 ± 6,77, n=57), furca 81,87-128,85 (107 ± 

10,16, n=57), largura na furca 30,31-52,25 (44,01 ± 13,38, n=57), base da furca 12,45-26,70 (20,30 

± 2,89, n=57), inserção da furca a partir de 56-75% (65 ± 5, n=57) da base. Região de crescimento 

coberta  por  espinitríquias  gladiadas  distribuídas  entre  filitríquias  aciculares  (Figura  21H); 

espinitríquias gladiadas 0-2/µm² (0,48 ± 0,545, n=50), 5,60-8,97 (7,36 ± 0,94, n=22) x 2,12-4,39 

(3,35 ± 0,57, n=22). 

Proglótides  imaturas  não destacadas  172,26-1589,49 (519,97 ± 194,98,  n=103) x 86,13-

352,35 (202,90 ± 54,09, n=103); proglótides imaturas destacadas 579,42-2529,09 (1267 ± 499,52, 

n=32) x 148,77-446,31 (276,25 ± 68,84, n=32); proglótide maduras não destacadas 399,33-1299,78 

(725 ± 197,69, n=27) x 100-344,52 (222,07 ± 47,46, n=27); proglótides maduras destacadas 64,60-

155,80  (88,81  ±  22,68,  n=27)  x  76-262,20  (163,40  ±  43,79,  n=27)  (Figura  20D);  proglótides 

grávidas 955,26-7673,40 (3598,73 ± 1478, n=97) x 274,05-923,94 (561,48 ± 131,94, n=97) (Figura 

20E); proglótides pós-grávidas 3515,67-5817,69 (4866,35 ± 973,05, n=4) x 751,68-853,47 (796,70 

± 42,11, n=4) (Figura 20F). Testículos em duas colunas longitudinais anteriores ao ovário, 20-82 

(45 ± 16, n=339) em número, 9-42 (22 ± 8, n=339) poralmente, 10-41 (23 ± 8, n=339) aporalmente; 

proglótides imaturas não destacadas 12,20-48,80 (28,68 ± 7,13,  n=340) x 12,20-65,88 (41,37 ± 

9,49, n=340); proglótides imaturas destacadas 14,64-75,64 (35,92 ± 13,27, n=200) x 24,40-78,08 

(44,36 ± 9,93, n=200); proglótides maduras não destacadas 21,96-53,68 (39,42 ± 6,25, n=180) x 

31,72-75,64 (48,43 ± 8,43, n=180); proglótides maduras destacadas 24,40-104,92 (57,42 ± 15,11, 

n=790) x 12,20-100,04 (60,62 ± 13,74, n=790); proglótides grávidas 36,60-151,28 (86,15 ± 22,56, 

n=430) x 36,60-146,40 (87,62 ± 23,02, n=430). Poro genital no mesmo nível ou anterior ao limite 

anterior do lobo poral do ovário, no mesmo nível ou posterior ao limite anterior do lobo aporal do  

ovário, não ultrapassando o istmo do ovário; átrio genital presente ou ausente;  16-36% (25 ± 4, 

n=80)  da margem posterior das proglótides imaturas não destacadas; 16-43% (24 ± 5, n=32)  das 

margem posterior das proglótides imaturas destacadas; 16-30% (25 ± 4, n=27) da margem posterior 

das  proglótides  maduras  não  destacadas;  10-54%  (23  ±  6,  n=107)  da  margem  posterior  das 
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proglótides  maduras  destacadas;  9-36%  (23  ±  5,  n=97)  da  margem  posterior  das  proglótides 

grávidas  destacadas;  24-35% (28 ± 5,  n=4)  da  margem posterior  das  proglótides  pós  grávidas 

destacadas. Cirro (Figuras 20G, 21I) coberto proximalmente por espinitríquias rostradas 1-2/µm² 

(1,50 ± 0,51, n=30) (Figura 21J) distribuídas entre filitríquias aciculares 14-16/µm² (14,75 ± 0,96, 

n=4)  (Figura  21K)  e  distalmente  por  espinitríquias  rostradas  1/µm²  (n=20)  distribuídas  entre 

filitríquias capiliformes (Figura 21L). Vitelária em duas colunas laterais aos testículos, estendendo-

se após o início do ovário, nunca alcançando ou ultrapassando o istmo ovariano. Ovário na porção 

terminal da proglótide, em forma de A, A invertido, H ou Ө, simétrico ou assimétrico; proglótides 

imaturas não destacadas largura na altura do istmo 34,20-117,80 (80,91 ± 18,34, n=55), lobo poral 

49,40-209 (105,43 ± 34,65, n=55), lobo aporal 53,20-231,80 (114,90 ± 38,88, n=55); proglótides 

imaturas  destacadas  largura  na altura  do istmo 64,60-140,60 (92,77 ± 1984,  n=29),  lobo poral 

91,20-353,40 (186,59 ± 69,43, n=29), lobo aporal 114-418 (209 ± 78,33, n=29); proglótide maduras 

não destacadas largura na altura do istmo 64,60-155,80 (88,81 ± 22,68, n=27), lobo poral 68,40-

239,40 (144,12 ± 38,49, n=27), lobo aporal 76-262,20 (163,40 ± 43,79, n=27); proglótides maduras 

destacadas largura na altura do istmo 72,20-231,80 (144,12 ± 38,49, n=107), lobo poral 41,80-627 

(281,84 ± 121,89, n=107), lobo aporal 106,40-703 (317,25 ± 139,92, n=107); proglótides grávidas 

largura na altura do istmo 95-357,20 (214,74 ± 57,38, n=96), lobo poral 171-1204,60 (573,72 ± 

228,55,  n=96),  lobo  aporal  167,20-1288,20  (654,39  ±  265,87,  n=96);  proglótides  pós-grávidas 

largura na altura do istmo 277,40-399 (315,40 ± 56,96, n=4), lobo poral 562,40-839,80 (718,20 ± 

116,71, n=4), lobo aporal 752,40-874 (817 ± 64,11, n=4).

Hospedeiro tipo: Potamotrygon sp_jam
Local de infecção: válvula espiral.
Localidade tipo: Rio Jamari, Represa Samuel, Itapuã do Oeste, Rondônia, Brasil (S 9° 4' 33.96", O 
63° 18' 17.64")
Localidades adicionais: Rio Negro, Boca do Rio Demeni, Barcelos, Amazonas, Brasil (S 0° 46' 
31.8", O 62° 56' 14.28"); Rio Tocantins, Confluência do Rio Manuel Alves, Ipueiras, Tocantins, 
Brasil (S 11° 15' 48.52", O 48° 26' 56.79"); Rio Urariquera, Boa Vista, Roraima, Brasil (N 3° 22' 
51.9594", O 60° 35' 44.1594"); Rio Solimões, Ilha do Aramaça, Tabatinga, Amazonas, Brasil (S 4° 
20' 16.8", O 69° 54' 1.08"); Boca Manu, Fitzcarralda, Madre de Dios, Peru (S 12° 17' 47", O 70° 54' 
26").
Hospedeiros adicionais: Potamotrygon sp; Potamotrygon sp_toc2; Potamotrygon scobina 
Garman, 1913; Potamotrygon cf.1 motoro; Potamotrygon sp1; Potamotrygon sp2; Potamotrygon 
tatianae Silva e Carvalho, 2011.
Material examinado: MZUSP 7135: 1 adult. imat., 1 adult. incomp. , em Potamotrygon sp_jam (AC06-025), Rio 
Madeira, Rio Jamari, Represa Samuel, Itapoã do oeste, Rondônia, Brasil; lat: -9.0761, long: -63.3049; dat: 11/07/06;  
col: F.P.L. Marques, N.M. Luchetti, V.M. Bueno e T. Loboda.  MZUSP 7136: 27 progl. grav., 2 progl. mad., 4 progl. 
pgrav., em P. sp_jam (AC06-026), Rio Madeira, Rio Jamari, Represa Samuel, Itapoã do oeste, Rondônia, Brasil; lat: 
-9.0761, long: -63.3049; dat: 11/07/06; col: F.P.L. Marques, N.M. Luchetti, V.M. Bueno e T. Loboda. MZUSP 7137: 4 
adult. imat., 1 progl. grav., 5 progl. imat., 15 progl. mad., em P. sp_jam (AC06-027), Rio Madeira, Rio Jamari, Represa 
Samuel,  Itapoã do oeste,  Rondônia,  Brasil;  lat:  -9.0761,  long:  -63.3049;  dat:  11/07/06;  col:  F.P.L.  Marques,  N.M. 
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Luchetti, V.M. Bueno e T. Loboda. MZUSP 7138: 1 adult., 6 adult. imat., 7 progl. grav., 2 progl. imat., 15 progl. mad.,  
em P. sp_jam (AC06-028), Rio Madeira, Rio Jamari, Represa Samuel, Itapoã do oeste, Rondônia, Brasil; lat: -9.4048, 
long: -63.1229; dat: 12/07/06; col: F.P.L. Marques, N.M. Luchetti, V.M. Bueno e T. Loboda. MZUSP 7139: 1 adult., 6 
adult. imat., 6 progl. imat., em  P. sp_jam (AC06-030), Rio Madeira, Rio Jamari, Represa Samuel, Itapoã do oeste, 
Rondônia, Brasil; lat: -9.0761, long: -63.3049; dat: 12/07/06; col: F.P.L. Marques, N.M. Luchetti,  V.M. Bueno e T.  
Loboda.  MZUSP 7140: 1 adult. imat., 16 progl. grav., 5 progl. mad., em  P. sp_jam (AC06-031), Rio Madeira, Rio 
Jamari,  Represa Samuel,  Itapoã do oeste,  Rondônia,  Brasil;  lat:  -9.0761, long: -63.3049; dat:  12/07/06; col:  F.P.L.  
Marques,  N.M. Luchetti,  V.M. Bueno e T. Loboda.  MZUSP 7141:  1 adult.  imat.,  em  P. sp_jam (AC06-032),  Rio 
Madeira, Rio Jamari, Represa Samuel, Itapoã do oeste, Rondônia, Brasil; lat: -9.0761, long: -63.3049; dat: 12/07/06;  
col: F.P.L. Marques, N.M. Luchetti, V.M. Bueno e T. Loboda. MZUSP 7141: 1 adult. imat., em P. sp_jam (AC06-033), 
Rio  Madeira,  Rio  Jamari,  Represa  Samuel,  Itapoã  do  oeste,  Rondônia,  Brasil;  lat:  -9.0761,  long:  -63.3049;  dat:  
12/07/06; col: F.P.L. Marques, N.M. Luchetti, V.M. Bueno e T. Loboda. MZUSP 7143: 2 adult., 6 adult. imat., em P. 
sp_jam (AC06-034), Rio Madeira, Rio Jamari, Represa Samuel, Itapoã do oeste, Rondônia, Brasil; lat: -9.0761, long: 
-63.3049; dat: 13/07/06; col: F.P.L. Marques, N.M. Luchetti, V.M. Bueno e T. Loboda. MZUSP 7144: 1 progl. grav., 2 
progl. imat., 2 progl. mad., em  P. sp_jam (AC06-035), Rio Madeira, Rio Jamari, Represa Samuel, Itapoã do oeste, 
Rondônia, Brasil; lat: -9.0761, long: -63.3049; dat: 13/07/06; col: F.P.L. Marques, N.M. Luchetti,  V.M. Bueno e T.  
Loboda. MZUSP 7145: 12 adult. imat., 22 progl. grav., 5 progl. imat., 11 progl. mad., em P. scobina (AM07-40), Rio 
Branco, Rio Urariquera, Boa Vista, Roraima, Brasil; lat: +3.3811, long: -60.5956; dat: 21/02/07; col: F.P.L. Marques e  
M. R. Carvalho.  MZUSP 7146: 11 progl. mad., em  P. scobina (AM07-45), Rio Branco, Rio Urariquera, Boa Vista, 
Roraima, Brasil; lat: +3.3811, long: -60.5956; dat: 21/02/07; col: F.P.L. Marques e M. R. Carvalho.  MZUSP 7147: 2 
adult., 5 adult. imat., 4 progl. imat., em P. scobina (AM07-46), Rio Branco, Rio Urariquera, Boa Vista, Roraima, Brasil; 
lat: +3.3811, long: -60.5956; dat: 24/02/07; col: F.P.L. Marques e M. R. Carvalho. MZUSP 7148: 3 adult. imat., 6 progl. 
imat., 1 progl. mad., em P. scobina (AM07-47), Rio Branco, Rio Urariquera, Boa Vista, Roraima, Brasil; lat: +3.3811, 
long: -60.5956; dat: 24/02/07; col: F.P.L. Marques e M. R. Carvalho. MZUSP 7149: 2 adult., 21 adult. imat., 13 adult. 
mad., 3 progl. mad., em P. sp (RN04-02), Rio Negro, Boca do Rio Demení, Barcelos, Amazonas, Brasil; lat: -0.7755, 
long: -62.9373; dat: 23/02/04; col: F.P.L. Marques. M.L.G. Araújo.  MZUSP 7150: 2 adult. imat., 1 adult. incomp., 2 
adult. mad., em  P. sp1 (TA06-01), Rio Solimões, Ilha do Aramaça, Tabatinga, Amazonas, Brasil; lat: -4.3380, long: 
-69.9003; dat: 25/08/06; col: M.V. Domingues e M. Cardoso Jr. MZUSP 7151: 1 adult. imat., 2 prog grav., 1 prog mad., 
em  P. cf.2  motoro (TA06-04),  Rio  Solimões,  Ilha  do  Aramaça,  Tabatinga,  Amazonas,  Brasil;  lat:  -4.3380,  long: 
-69.9003; dat: 26/08/06; col: M.V. Domingues e M. Cardoso Jr. MZUSP 7152: 1 adult., 3 adult. imat., 2 adult. incomp., 
5 adult. mad., 12 prog grav., 35 prog mad., em P. sp1 (TA06-05), Rio Solimões, Ilha do Aramaça, Tabatinga, Amazonas, 
Brasil; lat: -4.3380, long: -69.9003; dat: 26/08/06; col: M.V. Domingues e M. Cardoso Jr.  MZUSP 7153: 14 adult. 
imat., 4 prog imat., 7 prog mad., em P. sp2 (TA06-06), Rio Solimões, Ilha do Aramaça, Tabatinga, Amazonas, Brasil; 
lat: -4.3380, long: -69.9003; dat: 01/09/06; col: M.V. Domingues e M. Cardoso Jr. MZUSP 7154: 1 adult. incomp. , 2 
adult.  mad.,  9 prog grav.,  4 prog mad.,  em  P. cf.2  motoro (TA06-08),  Rio Solimões,  Ilha do Aramaça, Tabatinga, 
Amazonas, Brasil; lat: -4.3380, long: -69.9003; dat: 01/09/06; col: M.V. Domingues e M. Cardoso Jr. MZUSP 7155: 1 
adult. imat., em P. sp_toc2 (TO05-27), Rio Tocantins, confluência do Rio Manuel Alves, Ipueiras, Tocantins, Brasil; lat: 
-11.2635, long: -48.4491; dat: 14/06/05; col: F.P.L. Marques, M.V. Domingues e J. Mattox.

Considerações taxonômicas:

Reyda (2007), após análise de espécimes parasitas de Potamotrygon tatianae provenientes 

de Madre de Dios, Peru, indicou a existência de uma nova espécie de Potamotrygonocestus para a 

região. Identificada como P. cf. fitzgeraldae, o táxon não foi formalmente descrito, pois estava fora 

do escopo do trabalho do autor. Apesar de não fornecer uma descrição da suposta espécie, Reyda 

comparou a morfologia dos ganchos da população com as espécies  de  Potamotrygonocestus já 

descritas,  indicando  semelhança  para  esta  e  P.  fitzgeraldae. No  entanto,  os  intervalos  de 

variabilidade  dos  parâmetros  morfométricos  e  merísticos  compilados  por  Reyda  (op.  cit.)  não 

coincidiram com aqueles registrados para  P. fitzgeraldae na literatura (Marques et al., 2003). 

O reexame dos espécimes coletados por Reyda na região de Madre de Dios mostrou que 

estes  exemplares  de  Potamotrygonocestus possuem  ganchos  mediais  são  arredondados,  com 
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extremidade distal voltada para o lado e a largura da furca mantendo-se constante até 1/3 mais distal 

diminuindo  gradativamente  e  não  possuem uma  farpa  extremidade  distal  (Figura  20C).  Em  P. 

fitzgeraldae  os  ganchos  mediais  apresentam  angulações  e  farpa  na  extremidade  distal  (Figura 

11C,D). Esta observação sugere que os espécimens provenientes da região de Madre de Dios não se 

adequam ao conceito de  P. fitzgeraldae.

Potamotrygonocestus sp. nov. 4 possui a inserção da furca na região postero-lateral da base e 

diferindo assim de P. magdalenensis, P. amazonensis, P. maurae, Potamotrygonocestus sp. nov. 1 e 

Potamotrygonocestus sp. nov. 2 que possuem a inserção da furca na região centro-lateral da base. 

Potamotrygonocestus sp. nov. 4 apresenta poro genital anterior ou no mesmo nível do ovário mas 

nunca ultrapassando o nível do istmo ovariano posteriormente. Em P. magdalenensis o poro genital 

está  na  região  posterior  ao  ovário  e  em  P.  amazonensis,   Potamotrygonocestus sp.  nov.  1  e 

Potamotrygonocestus sp.  nov.  2   poro  genital  está  na  região  posterior  ao  istmo  ovariano. 

Potamotrygonocestus sp. nov. 4 apresenta vitelária que se distribui posteriormente até no máximo o 

nível  do istmo ovariano,  diferentemente  de  P. maurae  que apresenta  vitelária  após  o istmo do 

ovário. O gancho de Potamotrygonocestus sp. nov. 4  possui angulações no gancho lateral dando-

lhe a forma quadrada, diferente de  P. travassosi,  P. chaoi e  P.  marajoara que possuem ganchos 

laterais arredondados.

A  ampla  distribuição  pela  bacia  amazônica  observada  para  as  demais  espécies  de 

Potamotrygonocestus também pode ser verificada para  P.  sp. nov. 4, assim como a ausência de 

especificidade  parasita-hospedeiro.  A espécie  mostrou-se  generalista  por  ser  encontrada  em  7 

morfotipos de potamotrigonídeos, apesar de que apenas 2, P. scobina e P. tatianae, estarem descritas 

formalmente. 

Chave de identificação para espécies do gênero Potamotrygonocestus

(ver Figuras 5C, 6C, 8C, 9C, 11C, 14C, 15C, 16C, 17C, 18C, 20C) 

1a Furca inserida na região centro-lateral da base do gancho ....................................………… 2
1b Furca inserida na região postero-lateral da base do gancho …........................……………… 6

2a Furcas dos ganchos lateral e medial simétricas ………………………………………… 3
2b Furcas dos ganchos lateral e medial assimétricas (Figura 5C); 

exclusivo da bacia Magdalena-Atrato .….............................………..…      P. magdalenensis

3a Furcas dos ganchos lateral e medial com angulação ………………………………… 4
3b Furcas dos ganchos lateral e medial arredondadas (Figura 8C);

exclusivo das bacias amazônicas …...................................……………      P. amazonensis

4a Largura da furca diminui distalmente após angulação ………………………………… 5
4b Largura da furca diminui imediatamente após inserção 
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na base (Figura 16C); em bacias amazônicas e do Prata   …...................    P. sp. nov. 1
5a Furca do gancho reta após angulação; vitelária ultrapassa  nível do istmo 

do ovário (Figuras 9C, D); exclusivo das bacias amazônicas …………...   P. maurae
5b Furca do gancho arredondada após angulação; vitelária não ultrapassa nível 

do istmo do ovário (Figuras 17C, D); exclusivo da bacia do Prata ……    P. sp nov. 2

6a Furcas dos ganchos laterais com duas angulações …………………………………… 7
6b Furcas dos ganchos laterais arredondados …………………………………………… 8

7a Furcas dos ganchos mediais com extremidade distal farpada (Figuras 11C, D); 
exclusivo das bacias amazônicas  …..........................................................   P. fitzgeraldae

7b Furcas dos ganchos mediais com extremidade distal lisa (sem farpa)(Figura 20C);
exclusivo da bacia do Prata ………..........……….................................…   P. sp. nov. 4

8a Furca com aproximadamente o mesmo comprimento da base do gancho; 
exclusivo das bacias amazônicas …...............................................................………… 9 

8b Furca com ~60% do comprimento do gancho lateral e base do gancho medial 
mais longa que do gancho lateral; exclusivo da bacia do Prata  ….…......   P. sp. nov. 3

9a Furca do gancho medial com angulação ……………………………….....… P. travassosi.
9b Furca do gancho medial arredondada ………………………………………………… 10

10a Estróbilo com 58 ou mais segmentos …....................................................…   P. chaoi
10b Estróbilo com até 28 segmentos ..........................................................……    P. marajoara

Delimitação de espécies em Potamotrygonocestus

A delimitação precisa de espécies nominais tem consequências em diversas áreas de estudo. 

Conhecimento  da  diversidade,  compreensão  de  padrões  e  processos  ecológicos  e  inferências 

filogenéticas  (e  seus  desdobramentos)  são  exemplos  de  áreas  nas  quais  é  necessário  hipóteses 

robustas de linhagens históricas (i.e., espécies). Para estudos parasitológicos em geral, a precisão 

em distinguir linhagens historicamente isoladas influi na compreensão de padrões de infestação, 

especificidade aos seus hospedeiros e padrões e processos de associação histórica. Para helmintos 

em geral e cestóideos, em particular, a proposição de hipóteses robustas para espécies é geralmente 

dificultado pela própria natureza dos organismos. Algumas linhagens apresentam baixa prevalência 

e  intensidade,  o  que  dificulta  a  obtenção  de  um número  adequado  de  indivíduos  que  permita 

compreender a variabilidade morfológica da população e/ou espécie, e constituição de seu corpo, 

muitas vezes desprovidos de estruturas rígidas, pode estar sujeito a artefatos de fixação deformando 

estruturas  cuja  morfometria  é  tradicionalmente  utilizada  na  taxonomia  destes  grupos. 

Adicionalmente, a importância de fatores ecológicos na plasticidade destas linhagens é muito pouco 

conhecida, e há evidências de que variabilidade morfológica associada a fatores ecológicos tenha 

sido considerada como variabilidade interespecífica em alguns cestóideos (ver Randhawa & Poulin, 
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2009).

A correlação entre a compreensão dos limites de variabilidade morfológica e circunscrição 

de espécies é evidente no histórico taxonômico de Potamotrygonocestus. Nos trabalhos anteriores a 

este, o baixo número amostral e baixa representatividade biogeográfica possibilitaram que autores 

(e.g.,  Brooks & Thorson, 1976; Rego, 1979; Mayes,  Brooks & Thorson, 1981; Marques  et al., 

2003)  formulassem  diagnoses  ou  circunscrevessem  espécies  baseadas  em  dados  merísticos  e 

morfométricos. À medida em que a representatividade destas amostras aumentou, observou-se que 

muitas das descontinuidades morfométricas e merísticas creditada à maioria das espécies do gênero 

faziam parte de um contínuo exibindo limites de variabilidade nunca registrados para cestóideos 

(mas veja Reyda & Marques, 2011). 

A suspeita que de a variabilidade morfológica em  Potamotrygonocestus ainda era pouco 

conhecida já havia sido considerada por Marques et al. (2003) quando estes autores propuseram a 

última revisão  taxonômica  do  gênero.  No entanto,  apesar  de  reconhecer  que  esta  variabilidade 

poderia existir, estes autores não questionaram a prática tradicionalmente empregada na diagnose 

das espécies nominais, continuando a distinguir espécies com o uso de aparentes descontinuidades 

morfométricas  e  merísticas.  Como  foi  observado  neste  estudo  porém,  a  obtenção  de  dados 

morfológicos  de populações  de helmintos  amplamente  distribuídas,  mesmo que não estivessem 

completamente isoladas umas das outras (ver Figura 2), revelou a inadequação taxonômica de dados 

morfométrico e merísticos e sugeriu que  uma nova prática deva ser adotada.

Uma vez que caracteres dependentes da fixação dos espécimes não são consistentes para 

práticas  taxonômicas,  buscou-se  caracteres  discretos  que  estivessem presentes  independente  da 

maturidade  do espécime.  Baseada no estudo de Du Preez & Maritz  (2006) para  taxonomia  de 

monogenóideos, a morfologia do gancho foi analisada para este fim e mostrou conter caracteres que 

considerados taxonomicamente relevantes. Por ser uma estrutura esclerotizada, o gancho não sofre 

variação morfológica na fixação dos espécimes e o único cuidado requerido é mantê-lo em vista 

dorsal/ventral  na  preparação  permanente  em  lâmina  e  lamínula,  permitindo  assim  a  obtenção 

precisa de dados morfométricos e avaliação da morfologia.

A avaliação da morfologia do gancho permitiu refinar a taxonomia de Potamotrygonocestus 

decompondo dois complexos de espécies, P. amazonensis e P. fitzgeraldae. Os dados apresentados 

neste trabalho permitiram identificar, para cada uma destas espécies nominais, linhagens distintas 

nas  bacias  do  Prata  e  Amazonas.  Desta  forma,  P.  amazonensis (sensu Marques  et  al.,  2003) 

compõem-se de 2 linhagens (P. amazonensis e  Potamotrygonocestus sp. nov. 1) e  P. fitzgeraldae 

(sensu Marques  et  al.,  2003)  engloba  3  linhagens  (P.  fitzgeraldae,  P.  travassosi  e 

Potamotrygonocestus sp. nov.3).
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Por outro lado, este trabalho também aponta para possíveis problemas taxonômicos dentro 

do gênero que somente poderão ser avaliados após a obtenção de material  biológico adicional. 

Diante  da  observação  de  que  a  morfologia  do  gancho  permite  a  circunscrição  de  grupos 

morfologicamente mais coesos do que qualquer atributo morfométrico e ou merístico, é possível 

que Potamotrygonocestus chaoi e  P. marajoara sejam, na verdade, uma única espécie. Estes dois 

táxons são diferenciados principalmente pelo número de segmentos no estróbilo e apresentam a 

mesma morfologia dos ganchos (Luchetti  et al., 2008). Até o momento, os dados morfométricos 

destas duas espécies apresentam descontinuidade, justificando a manutenção destas duas espécies 

nominais. No entanto, vale ressaltar que a atual concepção da variabilidade morfométrica para estas 

espécies  está  restrita  à  avaliação  de  um  número  baixo  de  espécimes,  principalmente 

Potamotrygonocestus  chaoi, para  a  qual  somente existem 3 indivíduos incompletos  (holótipo  e 

parátipos) e 3 indivíduos completos disponíveis.

Outro  complexo  de  caracteres  que  pode  ser  potencialmente  útil  na  taxonomia  de 

Potamotrygonocestus são  os  padrões  morfológicos  das  microtríquias.  No  entanto,  dado  à 

dificuldade de obter informações sobre estas estruturas, neste estudo não foi possível avaliar de 

forma exaustiva a sua relevância taxonômica, pois não foi possível documentá-las para algumas 

espécies. No entanto, observou-se que  P. maurae  que não possuí espinitríquias na superfície da 

ventosa apical, presente em todas as demais espécies para as quais estes dados estão disponíveis.  

Por outro lado, P. magdalenensis e Potamotrygonocestus sp. nov. 3 que não apresentam filitríquias 

na superfície do botrídeo, presente em todas as outras espécies. A indisponibilidade de dados de 

M.E.V.  para  todas  as  espécies  de  Potamotrygonocestus  impede  que  o  uso  destas  estruturas 

tegumentares em sua taxonomia neste momento.

De maneira geral, as estruturas tegumentares de Potamotrygonocestus não diferem do que 

tem sido registrado para outros tetrafilídeos (ver Chervy, 2009). Membros de Potamotrygonocestus 

exibem  morfotipos  de  microtríquias  recobrindo  o  escólex  semelhantes  a  Rhinebothroides  e 

Acanthobothrium,  ou seja,  espinitríquias gladiadas e filitríquias aciculares (Healy,  2006; Bueno, 

2010;  Cardoso  Jr.,  2010;  Fyler,  2011),  porém  não  apresentam  complexos  ciliares  como 

Rhinebothroides venezuelensis  e  Rhinebothroides  freitasi (Bueno,  2010).  Membros  de 

Potamotrygonocestus possuem apenas espinitríquias gladiadas e filitríquias aciculares e  diferem 

quando  comparados  à  membros  de  Rhinebothrium,  que  possuem  espinitríquias  coniformes  ou 

gladiadas e filitríquias aciculares (Reyda & Marques, 2011). 

Mesmo diante do presente esforço em documentar a diversidade de  Potamotrygonocestus 

em  potamotrigonídeos,  ainda  há  evidências  de  que  espécies  deste  gênero  permanecem 

desconhecidas. Por exemplo, até o presente nenhum espécime de Potamotrygon henlei (Castelnau, 
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1855) foi encontrado parasitado por indivíduos adultos de  Potamotrygonocestus.  Marques  et al. 

(2003) observaram um morfotipo desconhecido para este gênero (Potamotrygonocestus sp. 7 sensu 

Marques et al., 2003) para este hospedeiro que não foi encontrado nas amostras examinadas. Uma 

vez  que  Marques  et  al. (2003)  somente  documentaram  a  morfologia  da  proglótide  para  este 

morfotipo,  não foi possível reconhecê-lo pois,  como foi  abordado anteriormente,  a maioria dos 

caracteres diagnósticos para as espécies de Potamotrygonocestus reside nos ganchos. Desta forma, 

caso  Potamotrygonocestus sp. 7  sensu Marques  et al., 2003 se trate de uma nova espécie para o 

gênero, sua identificação depende de novas coletas de  P. henlei, no rio Tocantins, Marabá (TO), 

onde esta  linhagem foi  primeiramente  encontrada.  Outro  exemplo  é  a  identificação da  suposta 

espécie não descrita Potamotrygonocestus sp. 8 sensu Marques et al., 2003, que também não pode 

ser  efetuada  com  as  novas  amostragens  do  presente  estudo.  Os  espécimes  de  Potamotrygon 

schroederi Fernández-Yépez,  1957  obtidos  na  região  do  rio  Negro  estavam  parasitados  por 

espécimes muito imaturos ou apenas por proglótides destacadas. A posição do poro genital, no nível 

do istmo ovariano ou posterior a este, e a distribuição geográfica aproximam estes indivíduos da 

descrição de P. amazonensis, porém a identificação inequívoca dos espécimes depende de caracteres 

observados no adulto. 

Padrões de distribuição e especificidade

O grau  de  especificidade  de  um parasita  é  resultado  da  interação  de  vários  fatores  em 

diferentes  escalas  temporais  (Adamson  &  Caira,  1994)  e  varia  consideravelmente  entre  os 

diferentes grupos parasitas (Poulin, 1992). O modo mais comum de avaliar a especificidade de um 

parasita é a abrangência de hospedeiros, ou seja, o número de espécies de hospedeiros infectadas 

por uma população ou táxon de parasitas (Randhawa et al., 2007; Lymbery, 1989). Utilizando este 

conceito,  alguns  estudos  sobre  oncobotriídeos  marinhos  (Caira  &  Jensen,  2001;  Fyler,  2011) 

sugerem  alta  especificidade  para  estes  parasitas,  não  observada  para  membros  de 

Potamotrygonocestus.  Marques  et  al. (2003)  já  haviam  apontado  que  algumas  espécies  de 

Potamotrygonocestus eram generalistas em relação aos seus hospedeiros, porém reconhecendo que 

artefatos  taxonômicos  poderiam  responder  por  parte  dos  padrões  observados.  A  falta  de 

especificidade destes parasitas foi confirmada neste estudo, com maior abrangência de coletas de 

parasitas e hospedeiros. O refinamento da taxonomia de Potamotrygonocestus mostra que apenas P. 

magdalenensis,  parasita  de  P. magdalenae espécie  endêmica do rio  Magdalena e  P. chaoi e  P. 

marajoara, parasitas de  Plesiotrygon iwamae, apresentam especificidade estrita. A especificidade 

atribuída a P. maurae a seu hospedeiro, P. orbignyi, mostrou-se decorrente da baixa amostragem da 

descrição da espécie, pois este parasita pode ser encontrado em P. orbignyi e P. humerosa. Todas as 
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demais  espécies  de  Potamotrygonocestus parasitam  mais  de  uma  espécie  e/ou  morfotipo  de 

hospedeiro (ver descrições).

A generalidade  dos  membros  de  Potamotrygonocestus pode  ser  decorrente  de  fatores 

ecológicos  de  seus  hospedeiros.  A colonização de  novos  hospedeiros  pode  ser  facilitada  se  há 

disponibilidade de outros hospedeiros sintopicamente (Poulin, 1992). Um exemplo é o padrão de 

especificidade observado em Potamotrygonocestus  sp. nov. 3, encontrada parasitando pelo menos 

duas espécies de potamotrigonídeos,  P. brachyura, P. motoro e  Potamotrygonocestus cf.  motoro, 

sintópicos na bacia hidrográfica Paraná-Paraguai. A distribuição geográfica destes hospedeiros pode 

ser a causa da baixa especificidade do parasita, uma vez que são encontrados nos mesmos rios e 

exploram o mesmo nicho ecológico e podendo portanto substituir espécies relacionadas no ciclo de 

vida do parasita. 

Embora a maioria das espécies possa ser encontrada em mais de uma espécie de hospedeiro, 

a  especificidade  destes  parasitas  parece  variar  entre  espécies  de  hospedeiros.  Por  exemplo,  P. 

fitzgeraldae mostrou relativa preferência a Paratrygon aiereba em comparação com P. orbignyi, as 

duas  espécies  de  potamotrigonídeos  para  as  quais  há  registros  deste  parasita. O  fato  de  ser 

encontrada em apenas um espécime de P. orbignyi pode indicar que a colonização desta espécie de 

hospedeiro pode ter se dado devido à co-ocorrência deste com P. aiereba. A partir de observações 

feitas  na  região  do  rio  Negro  (AM),  Shibuya  (2009)  mostrou  que   P.  motoro,  P.  orbignyi, P. 

sp_cururu e  P. aiereba possuem dietas em comum, porém  P. aiereba consome alguns alimentos 

exclusivos em relação às demais espécies.  Consumindo preferencialmente teleósteos,  P. aiereba 

apresentou membros de Clupeiformes e Gymnotiformes (Teleostei) em seu conteúdo estomacal, 

grupos que não foram observados nas demais espécies de raias. Esta observação indica que estes 

grupos de teleósteos podem estar relacionados de alguma maneira à ecologia de P. fitzgeraldae (e.g. 

em seu ciclo de vida),  pois este é encontrado apenas em  P. aiereba na região do rio Negro.  É 

evidente que a ampliação de estudos sobre a ecologia do hospedeiro pode elucidar questões sobre 

relações de  especificidade destes e seus parasitas.

Os  dados  sobre  especificidade  disponíveis  para  Acanthobothrium,  Rhinebothrium e 

Rhinebothroides parasitas  de  potamotrigonídeos  indicam  que  todos  estes  gêneros  apresentam 

espécies  generalistas  (Cardoso  Jr.,  2010;  Reyda  & Marques,  2011;  Bueno,  2010),  assim como 

Potamotrygonocestus. Espécies destes gêneros, porém, apresentam distribuição geográfica variável, 

ao  contrário  do  que  foi  observado  em  Potamotrygonocestus.  Acanthobothrium quinonesi,  por 

exemplo, pode ser encontrado nas bacias dos rios Amazonas, Tocantins, Paraná e Uruguai, enquanto 

Acanthobothrium sp. nov. 1 está restrita ao rios Negro e Xingu (Cardoso Jr., 2010). Estes padrões de 

distribuição não foram observados para nenhuma espécie de  Potamotrygonocestus. A distribuição 
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das  linhagens  de  Potamotrygonocestus limita-se  basicamente  entre  a  bacia  do  Prata  (Paraná-

Paraguai  e  Uruguai)  e  as  bacias  amazônicas  (Amazonas,  Negro/Branco,  Tocantins-Araguaia, 

Parnaíba,  Madeira  e  Tapajós).  A exceção  a  este  padrão  é  Potamotrygonocestus sp.  nov.  1  que 

apresenta distribuição geográfica mais ampla, transcendendo os limites das bacias Paraná-Paraguai 

e Negro/Branco. Como a resolução taxonômica desta espécie limita-se a caracteres morfológicos 

que podem ser convergentes e ocultar linhagens crípticas, a inclusão de outras fontes de dados (e.g. 

dados moleculares) pode ser útil na caracterização destas populações e elucidar se esta espécie é 

amplamente distribuída ou segue o padrão mostrado pelas demais espécies do gênero. 

Espécimes do gênero Potamotrygonocestus foram coletados parasitando potamotrigonídeos 

em todas as bacias hidrográficas amostradas neste estudo, exceto nas regiões dos rios Juruá e rio 

Tarauacá, Tarauacá/AC e rio Purus, Boca do Acre/AM e em parte da bacia do rio Tapajós (rio Teles 

Pires,  Apiacás/MT).   A ausência  de  espécimes  do gênero  Potamotrygonocestus nestes  rios  não 

reflete  os  padrões  observados  por  Bueno  (2010)  e  Cardoso  Jr.  (2010)  para  os  gêneros 

Rhinebothroides e  Acanthobothrium.  A ausência  de  espécimes  de  Potamotrygonocestus nestas 

regiões indica que possivelmente algum fator ecológico (e.g. interrupção no ciclo de vida, fatores 

abióticos)  ou  histórico  (e.g.  dispersão  da  espécie  hospedeira  antes  da  infestação  pelo  gênero) 

impediu a colonização dos hospedeiros nestas áreas por espécies de Potamotrygonocestus. 

Entre as espécies de hospedeiros coletadas, cinco morfotipos não apresentaram infestação 

por  Potamotrygonocestus, sendo  Potamotrygon sp_tar1 e  Potamotrygon  sp_tar2 na região do rio 

Tarauacá, Potamotrygon sp_tpj1 e Potamotrygon sp_tpj2 na região do rio Teles Pires e P. leopoldi 

na região do rio Xingu. As quatro primeiras linhagens não infestadas por  Potamotrygonocestus 

estão nas regiões dos rios Juruá e Purus e na parte da bacia do rio Tapajós onde não foi observada 

infestação  pelo  gênero  para  nenhum  hospedeiro.  Potamotrygon  leopoldi,  porém,  convive  com 

outros potamotrigonídeos hospedeiros de Potamotrygonocestus no rio Xingu, São Félix do Xingu 

(PA). O fato desta espécie hospedar apenas membros de Rhinebothrium (Cardoso Jr., 2010; Reyda 

& Marques, 2011; Bueno, 2010) indica que algum fator ecológico referente a este hospedeiro deve 

evitar sua infestação pelas outras espécies de helmintos.

CONCLUSÕES FINAIS

•11  espécies  foram  reconhecidas  para  o  gênero  Potamotrygonocestus,  7  já  descritas  (P. 

magdalenensis, P. travassosi , P. amazonensis, P. maurae, P. fitzgeraldae, P. chaoi e P. marajoara) e 

4 novas (Potamotrygonocestus sp. nov.1, Potamotrygonocestus sp. nov. 2, Potamotrygonocestus sp. 

nov. 3 e Potamotrygonocestus sp. nov. 4). 
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•Dentre os caracteres tradicionalmente utilizados na taxonomia do grupo, a morfologia dos ganchos 

apresentou-se como a mais consistente, ao passo que dados morfométricos e merísticos possuem 

pouco valor taxonômico para o grupo.

•A delimitação precisa de P. chaoi e P. marajoara aguarda a obtenção de novos exemplares de seus 

hospedeiro, Plesiotrygon iwamae, principalmente da região do Rio Solimões e alto Amazonas.

•Padrões de distribuição e morfologia de microtríquias podem ser taxonomicamente informativos 

para  Potamotrygonocestus,  porém  ainda  é  necessária  a  documentação  destas  estruturas 

tegumentares para a maioria das espécies do gênero.

•Os padrões de especificidade parasitária das especies de  Potamotrygonocestus  reflete o padrão 

generalista encontrado para as demais linhagens de tetrafilídeos parasitas de potamotrigonídeos em 

contraste com os padrões de alta especificidade encontrados para linhagens marinhas.
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